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Kitap, İstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, 24-25 Mart 
2015 tarihlerinde düzenlediğimiz Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu 3 kapsamında sunulan bildiri metinlerini içermektedir. 

İlkini 2012 yılında düzenlediğimiz ve her yıl giderek artan bir kaliteyle 
sürdürebilmeyi ümit ettiğimiz bu sempozyumların temel amacı, ahşap 
mimari mirası koruma konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve birikimlerin 
paylaşılması ve değerlendirilmesidir. Yüzlerce yıl öncesinden günümüze 
ulaşan ahşap yapım gelenekleri mevcut koşullarda neredeyse yok olmak 
üzeredir; bu nedenle, ahşap yapım tekniklerini ve mimari detayları 
doğru yöntemlerle korumak ve devam ettirmek için çaba harcayan tüm 
çalışmaların altı çizilmelidir. Ahşap mirasın korunması, yalnız mimari değil 
aynı zamanda kültürel açıdan da dikkatle ve acilen ele alınması gereken 
bir konudur; bu nedenle konunun her yıl farklı örneklerle gündeme 
getirilmesine ve çalışmaların yazılı birer kaynağa dönüştürülmesine önem 
verilmektedir. 

Ahşap sektörünün bugün vardığı nokta ve uluslararası ölçekte koruma 
çabaları, onarım uygulamalarından örnekler, ülkemizde yürütülen 
restorasyon koruma ve onarım çalışmalarından örnekler, koruma 
sorunları ve ahşap yapıların strüktürel davranışlarına odaklanan beş ayrı 
oturumda; ahşap mimari mirasın koruma sorunları gündeme getirilmiş, 
yapısal ve kentsel ölçeklerde yapılan uygulamalar ve geliştirilen çözüm 
önerileri paylaşılmıştır. Sempozyum, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki 
dilde gerçekleştirilmiştir. Bildiri kitabında yayınlanan metinlerin içeriği ve 
telifi yazarlarına aittir. 

Sempozyum, iki gün boyunca toplam 19 konuşmacının sunumları ve geniş 
bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ile eş 
zamanlı olarak üçüncü kez düzenlenen sergide ise KUDEB Ahşap Eğitim 
Atölyesi, Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı 
- 2014 kursiyerlerinin çalışmalarından örnekler sunulmuştur.

Sempozyuma bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan 
konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Önsöz

*Bildiri Kitabı ve diğer tüm yayınlarımıza, http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/
Documents/Kudeb_Yayinlari.htm adresinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.





This book includes the proceedings after the ‘Symposium on Restoration 
and Conservation of Timber Structures 3’ held on March 24th-25th, 2014 
in Fatih Ali Emiri Efendi Cultural Center in Istanbul. 

It is aimed to share and evaluate the national and international 
experiences on preservation of timber architectural heritage by these 
symposiums since 2012 and we intend to continue them by further 
organizations. Most of the timber construction techniques and details 
which had lasted for centuries have been almost disappeared, so today 
it’s worth emphasizing all of the studies which are dealing with the 
conservation and sustainability problems of timber architecture. The 
preservation of timber heritage is a serious and urgent issue for not only 
the architectural value but also its cultural impact, so we emphasize the 
importance of bringing it up periodically every year by different case 
studies and producing these written sources. 

The conservation problems, practical experiences and proposals were 
shared in fi ve sections which focused on the ‘global timber construction 
sector and international experiences, case studies, and structural 
behavior of timber buildings’. Due to the usage of two languages in the 
symposium for the second time this year, all Turkish and English articles 
were published written by their author(s) whereas Turkish translation for 
each of the English texts were prepared.

During the symposium, 19 presentations in those fi ve sections were 
made and the audience participated were including the representators 
of public and private sector, academics, experts from various disciplines, 
students and citizens. Also the practical studies carried out by the 
trainees of 2014 Training Programme on Restoration and Conservation 
of Traditional Timber Structures organized by KUDEB Timber Training 
Workshop were exhibited simultaneously.

We send our thanks and regards to all of the participators and the 
presenters contributed to our symposium by sharing their experiences.

Preface

* This book of proceedings and other publications of KUDEB are accessible via the web-site below 
for free:http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/Documents/Kudeb_Yayinlari.htm
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Seda Çelikzincir, Emrah Ünlü
Ahşap Karkas Tarihi Yapıların Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Süreci; Dünya Miras 
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Reconstruction of Timber Structural Historical Building: Doganzade Mansion at Zeyrek 
World Heritage Site
Nimet Hacıkura, Nilgün Ersoy 
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Urban Identity: Hasanağalar Mansion 
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South Italian Architectures: A Case Study in Restoration of Doors and Windows
Liu Yan, Yu Yannan 
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Orçun Çağlar Kurtuluş, Coşkun Köse
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Onur Doğan, Neriman Şahin Güçhan
Yeşilada/Eğirdir’de Bulunan Özgün Ahşap Yapının Sismik Analizi/Seismic Analysis of a 
Unique Timber Frame House in Yesilada/ Eğirdir
Şehmus Okur
Bir Aşk Masalı yahud Kündekâri/The Myctic Tale of Kündekâri

1 5 2

1 6 0

1 8 1

2 0 0

2 2 5

2 4 6

2 6 9

2 5 8

2 8 2

2 9 6





Değeri katılımcılar, sayın misafirler; 

Bugün üçüncüsünü düzenlemekte ol-
duğumuz “Ahşap Yapılarda Koruma 
ve Onarım Sempozyumu’na”  hoş gel-
diniz. Başarılı bir sempozyum olacağı-
nı düşündüğüm iki günlük bu etkinliğin 
başında sizleri yormadan, kısa ve öz 
konuşmaya çalışacağım. 

Bilindiği gibi; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bu yıl ilk defa; yeni bir oto-
rite tahsis ederek, kültür varlıklarına en 
yüksek mertebe olan daire başkanlığı 
mertebesinde yaklaşmak ve ele almak 
üzere bir karar almış; Kültür Varlıkları 
Daire Başkanlığı kurulmuştur. Böylelik-
le tüm iş ve işlemler en üst kademede 
yönetilecek, gerekli olan enerji, zaman 
ve kaynak bundan önce olduğundan 
çok daha farklı bir şekilde bu sektö-
re aktarılacaktır. Bugün üçüncüsünü 
düzenlendiğimiz sempozyumda ana 
konu;  ahşaptır. 

Ülkemizde bugüne kadar ahşap ile 
farkındalık maalesef istediğimiz ölçü-
lerde olamamıştır. Gözlem ve takiplerin 
doğrultusunda da yurt dışında ahşap 
ile ilgili yapılan çalışmalar ülkemizin çok 
daha ilerisindedir. Ahşabın veya her-
hangi bir nesnenin endüstriyel boyuta 
getirilmeden kullanması mümkün değil-
dir. Görülmektedir ki yurt dışında özel-
likle ahşap endüstrisi son derece hızlı 
bir şekilde gelişim göstermektedir. Tür-
kiye’de ahşap sektöründeki ilerlemenin 
yeterli boyutta olmaması üzücü bir du-
rumdur. Bir sektörün gelişim göstermesi 
için endüstri ve mühendislik anlayışının 
o sektör nezdinde benimsenmiş olması 
gerekmektedir, aksi takdirde sektörde 
gelişim mümkün olmayacaktır. Dola-

Dear Guests,

You are all welcomed to the Symposi-
um on Restroration and Conservation of 
Traditional Timber Structures 3. I believe 
that the symposim will be successful 
and full of the new ideas of “timber” and 
“conservation” actors. 

I would like to inform you for a good 
news on our main topic; restoration and 
conservation of cultural heritage. Istanbul 
Metropolitan Municipality has made a deci-
sion about approaching to cultural proper-
ties at the same level with “head of depart-
ment” which is pride of place, by assigning 
a new authority named the “Department of 
Cultural Assets Conservation”. In this way, 
all the process will be managed by the top 
executives so the energy, time and source 
that are required will be transferred to the 
sector as never before. The main topic of 
this symposium is “the timber”.

The awareness of woodworking is 
not up to the mark in our country, unfor-
tunately. After detailed researches, it is 
obviously clear that international wood-
working is one step ahead of domestic 
wood industry. If we would like to built 
timber structures and protect our timber 
heritage we have to improve our wood 
industry. It is clear to see international 
wood industry is making progress ex-
peditiously. I regret to announce that 
the domestic development process of 
wood sector is unequal. In order to im-
prove, developing an understanding 
on the industry and engineering have 
great importance. Otherwise it is not 
possible to progress in the sector. In 
connection with this situation, all engi-



yısıyla bu endüstrinin temelini oluşturan 
mühendislerin bir an önce sektöre kazan-
dırılması gerekmektedir. Ayrıca Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nda yine ahşap ile ilgili 
herhangi bir mevzuat çalışmasının bulun-
mamasından dolayı çekilen sıkıntılara çö-
züm olarak nihayet, mevzuat konusu Mes-
leki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından 
ele alınarak çözüm yoluna girilmiştir. 

Henüz ahşap yapı mevzuatı ülkemizde 
mevcut olmadığından ahşap üzerine yapı-
lan çalışmaları yaygınlaştırmak ve kaliteli 
hale getirmek pek mümkün olamamaktadır. 

Ahşabın endüstriyel hale getirilmesi 
için gerekli bir diğer unsur da ilgili kalite ve 
standartlarının oluşturulmasıdır. Bakanlığı-
mızın bu yıl içerisindeki öngörüsü, ahşapla 
ilgili ilk defa yapı yönetmeliği kalite ve stan-
dartlarını oluşturan bir çalışmaya başlamak 
ve çok uzun olmayan bir zaman içerisinde 
sonuçlandırmaktır.

Son zamanlarda ahşap; alternatif yapı 
malzemesi olarak karşımıza çıkmakta ve 
yapı sektöründe muhteşem bir yer edin-
mek için emin adımlarla ilerlemektedir. 
Artık çok katlı binalarda bile mühendisliğin 
ve sistemin ilerlemesiyle ahşap kullanımı 
yaygınlaşmıştır.  Bugün kentsel dönüşüm 
sürecinde olan İstanbul’umuz ve ülkemiz 
on katlı dönüşüm projelerinde ahşabı dü-
şünmek zorundadır. 

Umuyorum ve diliyorum ki bu sempoz-
yum, ülkemize ve sektörümüze bu algıyı, 
bu farkındalığı yaratma konusunda ciddi 
katkılar sağlayacaktır. Dün, ahşapla ilgili 
yapabileceklerimizin sınırlı olduğunu söy-
lemek mümkündü ama bugün ciddi bir 
alternatif olan ahşap portföyümüzde yer 
almaktadır. 

neers which provide a basis should 
be gained by the sector. The prob-
lems which occur due to the lack of 
a regulation study on timber-works 
within the scop The Ministry of Envi-
ronment and Urbanisation are finally 
handled by the Directorate General 
of Vocational Services. It is almost 
impossible to extend and improve 
woodworks in our country by virtue 
of the fact that there is no regulation 
on building timber structures. An-
other point to make “wood” indus-
trialized is set up the standards and 
quality infrastructure. The Ministry is 
planning to study on a construction 
guide, set the standards, improve 
the quality and finally bring it to an 
end as soon as possible. 

Timber structures become so 
popular nowadays as an alternative 
building material and it takes firm 
steps forward to create a great place 
in the sector for itself. Under favour of 
the improved system and engineer-
ing, preffering “timber” in high-rise 
buildings becomes prevalent. Our 
country and the city of Istanbul which 
is having the process of urban trans-
formation are obliged to think about 
“timber” during the ten-storey con-
version projects.

I hope this symposium will make a 
big contribution to create awareness 
for the sector and the country. In 
the past years, what could be done 
about timber was pretty limitative but 
today timber is involved acutely in 
our portfolio.



Yakup Demirhan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi                                   
 Kültür Varlıkları Daire Başkanı

Istanbul Metropolitan Municipality
Director of Cultural Asset Conservation 

Department

Betonarmenin; çimentosuyla, agrega-
sıyla ve diğer katkı maddeleriyle doğaya 
verdiği zarar göz ardı edilemez fakat ahşap 
temini ve işlenmesi dahil tüm süreçlerde 
sürdürülebilirliğini koruyan bir malzemedir. 
Ahşap size kendini sunarken doğayı bıra-
kın tahrip etmeyi doğayı da güzelleştiren 
çok ulvi bir kaynaktır. 

Son olarak belirtmek istediğim dünya-
daki büyük eserlerin tahrik edici unsuru 
yani itici gücü aşktır. Sevgi olmadan, sevgi 
yoğunluğunun en üst mertebesi olan aşk 
olmadan uzun yıllar yaşayacak eserleri 
vermek pek mümkün olamamaktadır. Aşk 
her şeyin anahtarıdır, biz ahşaba bir adım 
atarsak ahşabın bize çok daha fazla gele-
ceğine dair kanaatlerimiz hiç şüphe götür-
meyecek mertebededir. 

Ahşapla birlikte yürümek üzere, ahşap-
la beraber yeni bir dünyanın kuruluşuna 
adım attığımız şu günlerde ahşapla olma-
nın mutluluğunu paylaşıp, hep birlikte ah-
şaba hizmet edelim. 

Ahşapla beraber yürümek üzere.. hepi-
nize saygılar sunuyorum…

It is non-negligible that reinforced 
concrete damages the nature be-
cause of its cement, aggregate and 
other additives. By contrast with this, 
wood conserves its sustainability 
even during the supplying and en-
graving process. Timber is not only a 
lofty source to make the nature better 
it also provides a chance to use it.

Once again I would like to state 
that; love is the prime mover of all 
works throughout the world. During 
the lack of love and adoration, it may 
not be possible to compose long-
life achievements. Love is the key to 
everything and there is no doubt if 
we stand one step closer to “timber” 
it will definitely do more. In order to 
walk with “timber”, let’s share our 
happiness and serve for the “timber” 
in those days we step into a new 
world which is currently built up... 

Hoping to walk with “timber”I 
accept the assurance of my highest 
consideration. 
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Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı 

Giriş 
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, ahşap 
yapıların korunması ve restorasyonu 
konusunda yerel yönetim sorumluluk-
larının bir örneği olarak, 06.08.2007 ta-
rihli İBB Başkanlık Oluru ile kurulmuş 
olup fi ziki koşulların hazırlanmasının 
ardından Nisan 2008’de eğitim faali-
yetlerine başlamıştır. Atölye çalışma-
larının çıkış noktası; ahşap yapıların 
korunması ve onarımında çalışacak, 
ahşabı işleyen usta ve teknikerlerin 
sayısının arttırılması ve ahşap koruma 
konusundaki temel bilgi eksikliklerinin 
giderilmesi üzerine kurgulanmış, bu 

kurgu mimari, mühendislik ve ustalık 
faaliyetleri ile biraraya getirilmeye ça-
lışılmıştır.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin kuruluş 
gerekçesi; İstanbul’un Dünya Mirası 
Listesi’ne kabul edilmesinde önemli 
bir etken olan geleneksel ahşap ko-
nut mimarisinin karakteristik yapım 
teknikleri ve detaylarıyla korunması 
ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunan ahşap yapı sanatının gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlayacak de-
neyimli insan gücünün topluma ka-
zandırılması ve yaygınlaştırılması ola-
rak özetlenebilir. Bu gerekçeye hizmet 
edebilmek adına farklı hedef kitlelere 
göre programlanan eğitim, seminer ve 

Demet SÜRÜCÜ* 

Training Programme on ‘Restoration and Conservation
of Timber Buildings’ 
Timber Training Workshop of KUDEB was established in 2008 by the aims of 
supporting the preservation of timber heritage and the sustainability of tradition-
al wooden architectural techniques and details by training young and qualifi ed 
restorers and craftsmen. The 7th training programme was held in 2014 for the 
graduated restorers from vocational high schools. The programme includes both 
theoretical and practical courses on preservation criteria, documentation, wood 
characteristics, deterioration, usage of traditional handtools and machines, timber 
elements and details, wooden decoration and conservation techniques. Practices 
were done in the workshop in Süleymaniye. Trainees, with the help of our multi-
disciplinary team, had an opportunity to deal with the original timber building 
materials. This paper briefl y explains this education programme and other sup-
porting activities, managed by full ‘effort’ to help the continuity of this traditional 
craftsmanship.

*Orman Endüstri Yüksek Mühendisi Demet SÜRÜCÜ, İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü, 
demet.surucu@ibb.gov.tr
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atölye çalışmaları bu yıl da artarak de-
vam etmiştir. 

Atölyenin yürüttüğü faaliyetler ana 
başlıklarıyla; Ahşap Yapılarda Koruma 
ve Onarım Eğitim Programı, Mimar 
- Mühendis Atölye Çalışmaları, Gele-
neksel Ahşap Yapılarda Restorasyon 
Uygulamaları, Usta Seminerleri ve 
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu’nun düzenlenmesidir. 

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin 
2008-2014 yılları arasında yürüttüğü 
çalışmaları ana başlıkları ile şu şekilde 
özetleyebiliriz.

Hedef kitlenin en küçük birimi 
olan; meslek liselerinin, mobilya de-
korasyon, ağaç işleri, mimari restoras-
yon bölümlerinde teknik lise eğitimle-
rini sürdüren gençlere, haftada 6 saat 
ve toplamda 8 hafta süresince, ahşap 
yapıların korunması ve restorasyonu 
konusunda temel teknik bilgileri içe-
ren “Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek 
Okulu Öğrenci Eğitimleri” adı altında 
uygulamalı ve teorik eğitimler düzen-
lenmiştir. Eğitimlere 117 öğrenci katıl-
mıştır. 

Diğer bir hedef kitle olan; geçimini 
ahşap işleyerek sağlayan ahşap usta, 
kalfa ve çıraklarına yönelik, ahşap ya-
pım sistemleri, onarımı ve koruma ko-
nusunda “Usta ve Kalfa Eğitimleri” adı 
altında iki günlük teorik ve uygulamalı 
eğitimler düzenlenmiş ve eğitimlere 
2008-2014 yılları boyunca toplam 224 
kişi katılmıştır. 

Geçen yıllarda yürüttüğümüz çalış-
malarda olduğu gibi, 2014 yılı faaliyet-
lerimiz içinde de önceliğimiz; meslek 
lisesi ve meslek yüksekokulu mezunu 

genç usta adayları ve teknikerlerdi. 
Atölyemiz, ulusal ve uluslararası alan-
daki paylaşımı arttırarak, üniversite ve 
meslek yüksekokullarının ahşap koru-
ma ve restorasyon derslerinde mutla-
ka görülmesi gereken bir atölye olarak 
benimsenmiştir. Atölyemiz, ahşap ya-
pıların restorasyonu konusunda eği-
tim ve onarım uygulamaları yürütmeyi 
planlayan yerel yönetimlere de fi ziki 
koşulları, el aletleri ve makine-leriy-
le örnek olmaya başlamıştır. Böylece 
2008 yılında hedefl enen; ahşap yapı-
ların korunması ve onarımı konusun-
da doğru temel bilgilerin paylaşılarak 
yaygınlaştırılması amacına ulaşmaya 
başlamıştır. 

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin 
sektördeki mimar- mühendis meslek-
taşlarımızın isteği ile 2013 yılından bu-
güne düzenlediği “Geleneksel Ahşap 
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Yapılarda Restorasyon Uygulamaları 
Mimar- Mühendis Atölye Çalışma-
ları’na” 27 meslektaşımız katılmıştır. 
Atölye çalışmasının ana başlıkları; ya-
pıda kullanılan ahşap ve koruma yön-
temleri, bir ahşap yapı elemanı;kapı ya 
da pencere onarımı, atölye içerisinde 
19.yy. sivil mimari yapı örneğinin bir 
odasının (taşıyıcı, bağdadi duvar, cep-
he, pencere, döşeme kaplamları) ile 1/1 
ölçekte üretilmiştir. 

Gerek kamuda gerekse özel şir-
ketlerde çalışan koruma dünyasının 
aktörleri olan mimar–mühendis mes-
lektaşlarımızın ilgisi ile “Atölye Çalış-
maları’nın” dönem içerisinde daha sık 
düzenlenmesi hedefl enmektedir. 

Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyet-

lerinin en uzun süreli olanı; “Ahşap 
Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim 
Programı”dır. Program kapsamında, 
meslek yüksekokullarının mimari res-
torasyon, ağaç işleri, mimari dekoratif 
sanatlar gibi mimari ve ahşap yapı ele-
manı ile ilgili eğitimlerin verildiği prog-
ramlarının mezunlarına; ahşap yapıla-
rın korunması ve onarımı konusunda 
daha donanımlı ve deneyimli olmaları 
hedefi yle, 160 saat teori, 400 saat uygu-
lamadan oluşan ve yaklaşık 5 ay süren 
bir eğitim verilmektedir. Program kap-
samında; 2008, 2009 ve 2012,2013,2014 
yıllarında meslek lisesi ve meslek yük-
sekokulu öğrenci ve mezunlarından 
oluşan toplam 75 kursiyere teorik ve 
uygulamalı eğitimler verilmiştir. Uygu-
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lamalar kapsamında İstanbul’un Dün-
ya Miras alanlarından Zeyrek ve Sü-
leymaniye’deki ahşap yapılarda bakım 
onarım çalışmaları yürütülmüştür. Son 
yıllarda anıt eserlerimizin kapı, pence-
re onarımları konusunda da atölyede 
çalışmalar yapılmıştır. 2014 yılı Ge-
leneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve 
Onarım Eğitim Programı kapsamında 
Şehzade Mehmet Camii iç avlusunun 
1850 yılına tarihlenen üç kündekâri 
kapısında bakım-onarım çalışması ya-

pılmış ve kapılar onarılarak, yerlerine 
monte edilmiştir. Atölye kapsamında; 
Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nın üç 
odasında tavan ve duvar resimlerinin 
onarım çalışması konusunda uzman 
beş restoratörümüz tarafından yü-
rütülmüştür. KUDEB Ahşap Eğitim 
Atölyesi 2014 -2015 faaliyet yılındaki 
faaliyetlerini bir Orman Endüstri Yük-
sek Mühendisi, dört ahşap ustası, beş 
restoratör ve kursiyer, stajyer grubu ile 
birlikte yürütmektedir.
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    Ders Adı Teori       Uygulama

1.  Koruma Kuramı 16 saat teori

2. Yapı Malzemesi Olarak Ahşap 24 saat teori 24 saat uygulama

3. Geleneksel El Aletleri ve Makinelerin Kullanımı 16 saat teori 32 saat uygulama

4. Ahşap Süsleme 8 saat teori  96 saat uygulama

5. Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi 24 saat teori  64 saat uygulama

6. Ahşapta Bozulmalar 16 saat teori    8 saat uygulama

7. Belgeleme 16 saat teori 16 saat uygulama

8. Geleneksel Ahşap Yapı Elemanlarının Üretimi 16 saat teori  120 saat uygulama

9. Ahşap Koruma Yöntemleri 16 saat teori   16 saat uygulama

10. Üst Yüzey İşlemleri 8 saat teori  16 saat uygulama

Eğitim programının hedefi ne ulaşıp 
ulaşmadığını belirlemek için, kursiyer-
lerin eğitim sonrası istihdamları takip 
edilmektedir. Bugüne kadar eğitime 
katılan 75 kişinin % 76’sı; ahşap işle-
yen, onaran, restorasyon ve koruma 
çalışmaları yürüten mimarlık ve mü-
hendislik fi rmalarında ve ahşap atöl-
yelerinde ara eleman olarak çalışmak-
tadır, diğer 18 kişiden ikisi dört yıllık 
lisans programlarına geçmiş, on kişi 
lisans programı için sınav hazırlığını 
sürdürmekte, diğer altı kişi ise farklı 
bir sektörde çalışmaktadır. Eğitimlerin 
hedefi ne ulaşmasında ve istihdamın 
sürekliliğinde, koruma sektörünün; 
eski eser onarımı ve restorasyonunda 
uygulayıcı, denetleyici ve hedef belir-
leyicilerin birlikte istihdam politikası 
oluşturması ve uygulamasına olanak 
sağlaması gerekmektedir. 

Ahşap Yapılarda Koruma ve Ona-
rım Eğitim 2014 Programı; 10 kursiye-
rin katılımı ile Eylül 2014–Ocak 2015 
tarihleri arasında yürütülmektedir. 

Kurs sonunda kursiyerlerimize; İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
birer katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim programının teorik ve uygu-
lamalı ders süreleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir: 

Teorik dersler akademisyenlerin 
desteği ile yürütülürken, uygulamalı 
dersler ahşap yapıların korunması ve 
restorasyonu konusunda tecrübeli ah-
şap ustalarıyla birlikte verilmektedir. 

Program kapsamında; uygulamaları 
desteklemek amacıyla yerinde incele-
me gezileri de düzenlenmektedir. 

Uygulama çalışmaları kapsamında 
üretilen ve onarılan yapı elemanların-
dan örnekler; sempozyumumuzla aynı 
anda düzenlediğimiz “Sergi” ile koru-
ma camiasıyla paylaşılmaktadır.

 Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faali-
yetlerinin devam ettirilmesi ve payla-
şımların yaygınlaştırılması adına tüm 
inancımızla çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz, destekleyen herkese teşekkürleri-
mi sunuyorum.
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Sürdürülebilir Orman Ürünleri, Türkiye’de Modern ve 
Tarihi Ahşap Yapılar/Sustainable Forest Products, Modern 
and Historical Timber Structures in Turkey 

*Erol KARACABEYLİ, İnşaat Yüksek Mühendisi, FPInnovations/Principal Scientist, FPInnovations
Demet SÜRÜCÜ, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi, İBB KUDEB/Forest Industry Engineer, İBB KUDEB

In this paper, we will focus on; sustain-
ability, the developments in modern 
wood construction and historical tim-
ber structures in Turkey. Timber, as a 
building product, has been elegantly 
used in Anatolia for centuries but un-
fortunately forgotten. The aim of the 
study is to remind that timber is a very 
suitable building material, and protect-
ing the traditional timber building her-
itage is important for embracing mod-
ern timber structures. 

Sustainability 
Cellulose is the most abundant poly-
mer on Earth, representing about 1.5 
trillion tons of total annual biomass 
production. Thus the presence of sus-
tainable forests enables to work with 
nature to build sustainable buildings. 
When building components are made 
from wood, the sequestered carbon 
contained in the wood is stored in the 
timber structures, resulting in long-
term carbon storage. 

At the beginning of 21th century, in 
North America and Europe, an increas-
ing number of architects and engineers 
have started to design with timber as 
an effi cient and environmentally pre-
ferred choice for the construction of 
residential and non-residential build-
ings. Wood is generally considered to 
be a carbon-neutral material due to the 
absorption of CO2 during photosyn-

Bu bildiri; sürdürülebilirlik, modern ah-
şap yapılar ve dünyadaki gelişmeler, ah-
şap yapı kültürümüz olmak üzere üç ana 
başlıktan oluşmaktadır. Ahşap; ana yapı 
malzemesi olarak ustalıkla hatta büyük 
bir mühendislikle Anadolu toprakla-
rında yüzyıllarca kullanılmıştır. Ahşap; 
bu coğrafyada maalesef unutulmuştur. 
Amacımız; aslında ahşabın mükemmel 
bir yapı malzemesi olduğunu yeniden 
hatırlatmaktır. 

Sürdürülebilirlik 
Ahşabın temel kimyasal bileşenlerinden 
biri olan selüloz; doğada en çok bulunan 
polimer yapılardan biridir. Dünyada yıl-
da yaklaşık 1,5 trilyon ton selüloz üretimi 
gerçekleşmektedir. Bu açıdan sürdürüle-
bilir ormanların varlığı, ahşap yapılaşma-
nın doğa ile çok daha barışık bir şekilde 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ah-
şap, içerisinde karbonu depolamakta ve 
bina yaşadığı sürece karbon ahşabın içe-
risinde hapsolmaktadır. 

21. yy. başlarında özellikle Kuzey 
Amerika’da daha fazla mimar ve mü-
hendis; ahşabın içerisinde karbonu hap-
settiğini, doğaya olan olumlu katkılarını 
görerek; ahşapla tasarlamaya ve düşün-
meye başladı. Kanada’daki çevreciler 
1980’lerde ahşap kullanımına karşı çıkı-
yorlardı. Bugün ise artık;  kaynağı yeni-
lenebilir tek yapı malzemesinin, ahşap 
olduğunun farkına vararak ahşap kulla-
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nımını teşvik ediyorlar. Ahşabın kullanım 
oranının tüm dünyada giderek artma-
sında ahşabın avantajlarının çok önemli 
bir payı var. Ahşap; çok büyük yapıların 
inşa edilmesinde olağanüstü bir mühen-
dislik malzemesi olduğunu bir kez daha 
gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde endüstri-
yel ahşabın; yani lamine ahşap (glulam), 
çapraz lamine ahşap(CLT) gibi yeni ürün-
lerin kullanımı katlanarak artıyor (Kara-
cabeyli ve Douglas, 2013). Buna rağmen; 
ülkelerin orman alanlarında azalma de-
ğil artma var. Sürdürülebilir ormancılık 
kavramı işte tam bu noktada devreye 
giriyor. Ormanlık alanlarınızı koruyarak 
endüstriyel orman alanları oluşturabili-
yor ve her geçen gün ahşap kullanımını 
arttırıp, endüstrinizi geliştirebiliyorsunuz. 
20 yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın baş-
larında orman sertifi kasyonu dediğimiz 
bir kavram oluştu. Bir ormanın nasıl yö-
netildiğinden, o ormandan elde edilen 
kerestenin kalitesinin belirlenmesine ka-
dar uzanan bir süreç olarak algılanabilir.  
Sertifi kasyon sistemin gelişmesi, orman 
varlığının daha etkin ve verimli kullanıl-
masının önünü açmaktadır. Endüstrinin 
gelişmesi beraberinde hammadde kay-
naklarının korunmasının önemini göster-
miştir. Plantasyon ormancılığının geliştiği 
ülkelere dair verileri incelediğimizde; Tür-
kiye’deki durumun kötü olmadığını söy-
lemek mümkündür. Şekil 1’de; Türkiye 
%2’lik bir üretim- plantasyon alanı ile yer 
almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 
%16, Çin %26, Rusya Federasyonu %27, 
Fransa %2 ve diğer ülkeleri endüstri için 
kullanılan plantasyon alanlarını görmek 
mümkündür. 

Çin Halk Cumhuriyeti, 21. yy. başla-
rında ahşap yapı konusunda büyük ge-
lişmeler göstermiş ahşap yapı inşasında 

thesis over the course of a tree’s life. 
Timber has distinct advantages of be-
ing both renewable and recyclable, and 
this has led to the timber frame method 
of construction becoming increasingly 
popular in recent years. 

Consequently, timber, as a building 
material is experiencing a Renaissance; 
the recently introduced products like 
Cross-Laminated Timber (Karacabey-
li and Douglas, 2013) have given ar-
chitects and engineers new options in 
timber construction which have never 
been available before. 

Furthermore it is possible to con-
struct with timber with increasing for-
ests through sustainable forest prac-
tices and plantations. A number of 
certifi cation systems for instance, have 
helped European countries to increase 
their forests while using more wood in 
construction. A lot of plantation forests 
are being developed throughout the 
world (Figure 1). China, for example, 
put a lot of emphasis on plantation for-
ests, and as a consequence, started us-
ing more wood in construction. These 
efforts have resulted over 10.000 wood 
buildings at the beginning of the 21st 
Century.  

Also shown Figure 1, 2% of world’s 
plantation forests are in Turkey which 
is an encouraging number showing 
Turkey has made good progress.

Modern Timber Structures  
Modern timber structures can be de-
scribed under four categories: wood 
systems with light wood-frames (Fig-
ure 2), mass timber frames (Figure 3), 
mass timber plates (Figure 4), and hy-
brid systems (Figure 5).
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yılda 10.000 rakamına ulaşmıştır. Çin’in 
nüfusunu ve yüzölçümünü hatırladığımız-
da bu rakamın çok küçük olduğunu düşü-
nebilirisiniz ama 20 yıl öncesinde Çin’de 
yeni inşa edilen ahşap yapı sayısının nere-
deyse sıfır olduğunu belirtmek isteriz. 

Şekil 1’de de açıkça göründüğü gibi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde plantasyon 
konusuna da önem verilmektedir. Böyle-
likle de ahşap kullanımında hammadde 
kaynaklarının yerel pazarlardan sağlan-
ması konusunda gelişme sağlamışlardır. 
Şekil 1’de birçok ülkenin ismini göreme-
yip; Türkiye’yi %2 ile bu pastanın içinde 
görebilmek, ahşap kaynaklarımız adına 
bir ilerleme olarak değerlendirilmelidir. 
Dünyada ve ülkemizde sürdürülebilirlik 
kavramı ve verilerine değindikten sonra 
ikinci başlığımız olan modern ahşap ya-
pılara geçebiliriz.

Modern Ahşap Yapılar 
Modern ahşap yapılar;  hafi f ahşap sis-

Light Wood-Frame Systems 
The beginning of light wood-frame 
construction goes back to 1830’s.  This 
system became more prevalent in the 
20th Century in North America. For ex-
ample over 90% of the houses in the 
USA and Canada (also in Scandinavia) 
are built with this system. This system 
is relatively more economical then con-
crete systems, and it also takes shorter 
time to build as many components are 
prefabricated off-site.

 In the Province of British Colum-
bia, Canada, the building code was 
amended in 2009 to allow light wood-
frame construction from a maximum of 
4 storeys to 6 storeys.  Similar changes 
were implemented by the provinces of 
Quebec (in 2013), Ontario (2015), and 
Alberta (2015).  Finally, also in 2015, 
the National Building Code of Cana-
da (NRC 2015) included 6 storey light 

Şekil 1: Ülkeler ve plantasyon orman alanları, FAO 2005/Figure 1: Countries with the largest area of 
productive forest plantations, FAO 2005, Şekil 2: Hafif ahşap yapım sistemleri/Light frame construction 
system, Şekil 3: Masif ahşap çerçeveler/Heavy frame consruction

Şekil 4: Masif ahşap 
plakalar/ Figure 
4:  Massive wood 
panels; CLT, LVL
Şekil 5: Hibrit 
sistemler/Figure 5:  
Hybrid systems 
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temler (Şekil 2), masif ahşap çerçeveler 
(Şekil 3), masif ahşap plakalar (Şekil 4) ve 
hibrit sistemler (Şekil 5) olarak dört ana 
başlıkta incelenebilir. 

Hafif Ahşap Sistemler
Hafi f ahşap sistemlerin başlangıcı;  1830 
yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu yapım 
sistemi 20. yüzyılda Kuzey Amerika’da 
kullanılıp 21.yüzyıla kadar ulaşmıştır. 
Günümüzde Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki evlerin %93’u, Kanada’daki evle-
rin %90’ı ve İskandinavya’daki evlerin de 
yaklaşık %90’ı bu sistemle yapılmaktadır. 
Bu sistem betonarmeden çok daha ucuz 
ve aynı zamanda çok daha sağlıklıdır. İn-
şasının hızlı olması, ön yapım için uygun 
bir sistem olduğunun da kanıtıdır.

Kanada’da British Columbia’da,  2009 
yılında yapı kodunda bir mevzuat değişik-
liği yapıldı ve hafi f ahşap yapıların 6 kata 
kadar inşa edilmesine izin verildi. Aynı 
durum, 2013’de Quebec’te, 2015 Ontario 
ve Alberta eyaletlerinde ve son olarak Ka-
nada’nın ulusal yapı kodlarında değişik-
likler yapılarak gerçekleşti (NRC,2015). 
Artık altı katlı yapıların ahşapla inşa edil-
mesine dair izinler verilmeye başlandı ve 

wood-frame buildings as “acceptable 
solution”.  With this, the maximum 
permissible number of fl oors is de-
fi ned as 6. Two handbooks have been 
published to facilitate the construction 
of these buildings in Canada (FPInno-
vations, 2013; Ni and Popovski, 2015). 
In the US, similar buildings are also 
code accepted (AWC, 2013).  In fact, it 
is quite common to see 5 storey light 
wood-frame structures placed on a 
2 storey reinforced concrete podium 
(Figure 6) which is generally used as re-
tail shops. In the USA, 51% of the 5 or 
7-storey buildings are made of timber. 

Mass Timber Frames and Plates
Light wood-frame construction is 

limited to 6 storeys.  In order to build 
higher structures, the mass timber 
frames (e.g. glulam) and plates (e.g. 
CLT, LVL) are preferred. These frames 
and plates that are usually manu-
factured by gluing lumber or veneer 
sheets together, and they can be manu-
factured to be very large and long com-
ponents (e.g. 3 storey high). These sys-
tems were used in many tall structures. 

Şekil 6: ABD’de 
bir apartman 
binası inşaatı
Figure 6: An 
apartment 
building 
construction in 
United States
(courtesy of 
BCWoodworks!)
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2009 ile 2015 arasında 200’ün üzerinde 
bina inşa edildi. Bu tip yapıların tasarı-
mını kolaylaştırmak için Kanada’da iki el 
kitabı yayınlandı (FPInnovatıons, 2013;Ni 
ve Popovski, 2015). Amerika Birleşik 
Devletleri’nde beş ile yedi kat arasındaki 
binaların %51’i ahşaptır ve kodlar bu tip 
yapılar için izin verir (AWC,2013).  Seatt-
le’de yedi katlı ama beş katı ahşap olarak 
inşa edilmiş bir apartman binasında be-
tonarme olan alt kısımlar dükkan olarak 
kullanılmaktadır (Şekil 6).

Masif Ahşap Çerçeveler ve Plakalar
Hafi f yapılar için altı kat bir limit değer-
dir. Altı kattan sonra masif ahşap yapılara 
geçmek gerekmektedir. Çapraz lamine 
ahşap plakalardan (CLT) bahsetmek ge-
rekirse, bu malzemenin yeni bir malzeme 
olduğunu söylemek mümkündür.  Çap-
raz lamine ahşap, yaklaşık 20 yıldır Avru-
pa’da gelişmiştir. Bu sistemde 5:11 veya 
5:15’lik keresteleri çapraz koyarak genel-
likle yapıştırılarak veya çivi ile birleşti-
rerek elde edilmektedir. Bu plakalar çok 
büyük ve uzun olabilmektedir. Çapraz la-
mine ahşap ile bir bina inşa etmek dışında 
betonarme ya da çelik olarak inşa edilmiş 
bir binanın asansör şaftını da üretebilir-
siniz. Londra’da 2009 yılında inşa edilen,  
dokuz katlı olarak inşa edilen yapı, o yılın 

Figure 7 shows one of those structures; 
a 9- storey building in London.   

When we examine the fi rst tall build-
ings in North America, we observed 
many tall buildings were constructed 
with timber, steel and reinforced con-
crete. For example, the fi rst photo in 
Figure 8 shows a building which was 
built in 1905 in Vancouver, British Co-
lumbia, Canada. It is a 9-storey build-
ing with 30 m. height. Solid wood col-
umns and beams were used inside of 
the building. The world’s fi rst 15-storey 
high reinforced concrete building was 
built in 1903 in Cincinnati, USA.  The 
fi rst 12-storey steel-reinforced building 
was built in 1888 in Chicago, USA. This 
shows that timber systems were used 
in high-rise buildings along with steel 
and reinforced-concrete more than a 
century ago. After missing a centu-
ry ‘the 20th century that is’, tall wood 
buildings are back. There are examples 
in Norway, Australia, Austria, Cana-
da and the United Kingdom. Norway 
stands on the top of the list. The con-
struction of a 14 storey timber building 
started in the city of Bergen, Norway 
and is expected to be completed in 

Şekil 7:  
Londra’da 9 
katlı ahşap yapı
Figure 7: 
Murray Grove, 
modern tallest 
timber structure 
in 2009/ 
London 
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en yüksek katlı ahşap yapısıydı.  Yapının 
çapraz lamine ahşaptan yapılan bir asan-
sör şaftı da bulunmaktadır (Şekil 7).

Dünyada inşa edilen çok katlı yapı 
örneklerine baktığımızda; Vancouver’da, 
1905 yılında 9 katlı, 30 m yüksekliğinde, 
masif ahşap kolonlar ve kirişlerden oluşan 
bir yapıyı görüyoruz (Şekil 8). 1903 yılın-
da dünyanın en yüksek betonarme binası 
Cincinnati’de yapılmış olan, 15 katlı yapı-
dır. 1880’li yıllarda Chicago’da 12 katlı bir 
çelik yapı inşa edilmiştir (Şekil 8).

Ahşabın, çelik ve betonarmenin aynı 
yıllarda çok katlı yapı inşasında tercih edil-
diklerini görüyoruz. Günümüzde, yüksek 
katlı ahşap binalar üzerine örnekleri ço-
ğaltabiliriz. Norveç, Avustralya, Avustur-
ya, İngiltere ve Kanada ahşapla, çok katlı 
yapılar inşa etmiştir ve etmektedir. 

2015 yılında çok katlı ahşap yapı in-
şasında Avrupa’da liderlik Norveç’tedir. 
En yüksek katlı yapı; Norveç, Bergen’de 
14 katlı “Treet” adındaki ahşap yapı olup, 
Kasım 2015’te bitirilmesi hedefl enmek-
tedir. Yapı masif ahşap çerçeveler içine 
yerleştirilen prefabrik dairelerden oluş-
maktadır. Masif ahşap çerçeveler, beto-

2015 (Figure 9) This structure employs 
all the timber systems described above:  
a mass timber braced frame (used as a 
cantilevered truss) that is the backbone 
of the lateral load resisting system; CLT 
mass timber plates used in the elevator 
shaft and the stairwell; and prefabricat-
ed light wood-frame modules that are 
inserted into the mass timber frame.  

There are two Tall Wood Building 
Competitions in Canada and USA.  A 
number of projects have been selected 
in 2015 and subsequently construction 
of an 18-storey building started in Van-
couver, British Columbia.  A Technical 
Guide (Karacabeyli and Lum, 2014) 
was developed to facilitate the design 
and construction of tall wood buildings 
in Canada.  When completed, Canada 
will likely be the new leader to have the 
highest timber building in the world.

Turkish Timber Building Culture 
In one of his books (Günay, 2005), 
Prof. Dr. Reha Günay says: “The spo-
radic wooden buildings within the con-
crete apartment environment reveal the 

Şekil 8: Dünya’da çok katlı yapı örnekleri/Figure 8: High rise buildings around the world, built in 1900s 

Vancouver, Kanada Cincinnati, ABD Chicago, ABD 
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narme bir kat üzerine yerleştirilmiştir. Bu 
çerçeve içine her katta,  -dörtlü daireden 
oluşan prefabrik konutlar yerleştirilmiştir 
(Şekil 9). Bu yapıda üç farklı ahşap yapı; 
masif ahşap çerçeve, hafi f ahşap karkas 
ve masif ahşap plaka birlikte kullanılmış-
tır. Yapının asansör şaftı çapraz lamine 
ahşap kullanılarak yapılacaktır.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde, 2015 yılında en yüksek katlı ahşap 
yapının kim tarafından yapılacağına dair 
bir yarışma yapılmıştır. Kanada’da aday 
olarak üç proje seçilmiş ve bu yapıların 
‘’alternatif çözüm’’ olarak tasarlanabil-
meleri için bir teknik el kitabı yazılmıştır 
(Karacabeyli ve Lum, 2014). Bu proje-
lerden biri on sekiz katlı olup inşaatına 
2016 yılında başlanacak ve 2017 yılında 
tamamlanınca en yüksek ahşap bina bu-
lunduran ülke liderliği Norveç’ten Kana-
da’ya geçecektir.

Ahşap Yapı Kültürümüz
Prof. Dr. Reha Günay bir kitabında; “Bo-
zulan daha doğrusu apartmanlaşan bir çevre 
içinde kalan tek tük evler de o mahallenin 
eski dokusu hakkında bize bilgi verdiği gibi 
zamanın değişimini ve toplumun, ekonomi-
nin, teknolojinin, kentleşmenin nereden ne-

evolutionary information about the eco-
nomic, social and technological changes 
that happened in neighborhoods. Those 
are evidences that show where the ur-
ban development in the city is heading. 
If you so desire, you can learn from 
them, or you may say ‘the change is in-
evitable, there was no other way’ and 
ignore them”.

Günay (2005) includes many exam-
ples (Figure 10) of Safranbolu’s timber 
houses that have been positioned in 
city’s landscape with great harmo-
ny. Throughout the world, with the 
movement to urban centers, cities are 
becoming more and more a jungle of 
concrete buildings with no space be-
tween them. This can be stopped by re-
membering the way we used to build, 
and also make use of modern timber 
building techniques.  

When Safranbolu houses are stud-
ied, it is clearly seen that each element 
in the system has a function. There are 
good reasons behind each detail such 
as selection of materials, quantity and 
location of windows. 

Şekil 9: Norveç, 
Bergen’de 14 
katlı ahşap yapı
Figure 9: 
14  Storey 
timber 
residential 
building in 
Bergen, Norway
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reye gittiğini gösteren belgelerdir. İster ders 
alırsınız, ister ‘değişim esastır başka türlüsü 
olamazdı’ der geçersiniz.” diye yazıyordu. 
(Günay, 2005) Kitabın kapağında birbi-
rine saygılı, uyumlu ve bir mühendislik 
malzemesi olan ahşabın kullanıldığı bir 
Safranbolu fotoğrafı yer alıyordu. Bugün, 
dünyadaki tüm şehirlerde betonarme yı-
ğınlarını görülüyor. Bu durumun önüne 
geçebilmek için kaybolan ahşap yapı kül-
türümüzü yeniden anımsamamız, tekno-
lojiyi ahşap endüstrisi ile buluşturup, ah-
şap yapıların inşaat sektöründeki payını 
arttırmamız gerekiyor.

Anadolu’nun dört bir yanındaki eşsiz 
ahşap yapı örneklerindeki uyum ve alçak 
gönüllülük; insan doğasına en yakın yapı 
malzemesinin ahşap olduğunu bizlere bir 
kez daha göstermektedir. Alçak gönüllü-
lük diyoruz çünkü; yapı elemanları asla 
kendini değil işlevini ön plana çıkaracak 
şekilde kullanılmıştır.  

Bugün tarihi ahşap yapılarımız ba-
kımsız ve korunamazken; modern ahşap 
yapıları Türkiye’ye getirmek oldukça zor-
dur. Bu sebeple İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim 
Müdürlüğü, Ahşap Eğitim Atölyesi’nin 
yürüttüğü çalışmaların çok önemli katkı-
ları bulunmaktadır. Ahşabın, ahşap yapı-
nın doğru bir şekilde anlatılması, ahşabın 
onarılabilir bir yapı malzemesi olduğu-
nun altının çizilmesi ve ahşap ustası ye-
tiştirilmesi KUDEB Ahşap Eğitim Atölye-
si’nin temel işlevleridir. Bu ilkelerle yani; 
halkın ahşap yapıya dair yanlış bilgilerini, 
düzeltmek ve algıları değiştirmek için yü-
rütülen çalışmalar korumak ve yaşatmak 
için en doğru adımlardır. Korunamayan 
yapıları gören halk 18 katlı bir ahşap yapı 
inşa edilecek dediğinizde büyük bir iki-
lem yaşamaktadır. Bu sebeple; elimizdeki 
korumadan geleceğe dair sağlam adımlar 

It is diffi cult to bring modern tim-
ber construction techniques to Turkey 
when the heritage timber buildings 
are neglected and not protected. That 
is why, the organizations like KUDEB 
(a department in the City of İstanbul), 
are vitally important as they are seen as 
role models who are restoring and pro-
tecting some of those buildings (Figure 
10). There is an image in the minds of 
many people about wood buildings:  
they burn and decay.  Although mod-
ern timber structures are armed with 
fi re suppression systems and durable 
facades, people’s perceptions will al-
ways be infl uenced by the look of those 
neglected and not protected wood 
buildings, and they will be skeptical to 
the idea of building an 18-storey tim-
ber apartment building. Consequently, 
the heritage wood buildings must be 
saved for not only for preserving tim-
ber architecture culture but also paving 
the way to modern timber buildings.

Ironically, the Turkish fi lm indus-
try uses some of the protected heritage 
timber houses in some television series 
that are watched by many people in a 
number of countries. Many Turkish 
people also spend their vacations in 
heritage towns where these buildings 
have been converted to boutique hotels 
and restaurants (e.g. Şirince, Beypazarı, 
Safranbolu).  The television series give 
the impression of old Istanbul which 
used to be a city with thousands of tim-
ber structures but unfortunately this 
is not the case at the beginning of 21st 
century.    

There are also multi-storey timber 
buildings in Turkey. In Figure 11, an ex-
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atmak; ahşap inşası alanında da mümkün 
olamamaktadır. Hem mimari kültürümüz 
açısından hem de ahşap mimarisinin ve 
endüstrisinin geleceği açısından bu ör-
neklerin kurtarılması gerekiyor  (Şekil 11).

Ahşap mimari mirasımızda çok katlı 
ahşap yapıları görebiliriz. Ahşap karkas 
sistem, çapraz elemanları, dolgu malze-
meleri ile her detayın bir sebebi, bir mi-
mari ve mühendislik gerekçesi vardır. 

Türkiye, çok katlı ahşap yapılar (Ak-
taş et al 2014) konusunda yaklaşık 100 
yıl önce lider konumdadır. Büyükada’da 
1899 yılında önce otel olarak inşa edilen 
sonra Rum Yetimhanesi olarak kullanı-
lan; 23 m yüksekliği, 35x100 m ebatları 
ile Avrupa’daki en büyük ahşap yapıdır 
(Şekil 12). 1899’da İstanbul’da 23 m yük-

ample from İzmit is shown where tim-
ber is used with other materials (used 
as fi llers). Researchers at the Middle 
East Technical University (Aktas et al 
2014) published test results that show 
that the walls in traditional Turkish 
timber buildings have good energy ab-
sorbing characteristics against earth-
quake loading. 

Another example of multi-storey tim-
ber structures is a building in Princess 
Island- İstanbul which was completed 
in 1899 (Figure 12). It was originally de-
signed as a hotel but subsequently used 
as an orphanage. The builders of this 
structure used very different techniques 
than the builders of the 9-storey mass 
timber building (Figure 8) in Vancouver 

Şekil 11: İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi onarım çalışmaları/Figure 11: Repair works on timber heritage 
by IMM KUDEB in World Heritage Side, Zeyrek and Süleymaniye 

Şekil 10: 
Safranbolu 
Evleri/Figure 
10: Şekil 10: 
A Safranbolu 
House
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sekliğinde bir yapı inşa edilirken dünya-
nın diğer ucunda Vancouver, Kanada’da 
1905 yılında 30 m yüksekliğinde, 9 katlı 
bir ahşap yapı inşa ediliyor.  Bu durum, 
teknoloji ve bilginin aslında ortak oldu-
ğunun bir kanıtıdır.

Vancouver’daki bu tarihi ahşap yapı-
da otantiklik ve ahşap ön plana geçtiği 
için kiracılar yüksek bedeller ödeyerek 
burada kalmayı tercih ediyorlar. İstanbul, 
Büyükada’daki örnek ise korunmasız, ko-
rumasız kaderine terk edilmiş bir şekilde 
yıllara dayanmaya devam ediyor.

Çok katlı ahşap yapılara yeni örnekler 
vermek de mümkün; geçtiğimiz yıl ahşapla 
çok yapı tasarlayan Michael Green tarafın-
dan 29,5 m yükseklikte bir ahşap yapı inşa 
edildi. Yapı, masif ahşap çerçeveler ve pla-
kalardan oluşmaktadır. 100 yıl sonra bile 
Biritish Columbia’da yapılan binanın yük-
sekliğine yaklaşıldı ama ulaşılamadı. Belki 
bu durum bize geçmişimizi daha iyi anla-
mak zorunda olduğumuzu gösterebilir. 

Sonuç
Sonuç olarak; ahşabın en etkin ve verimli 
şekilde kullanılması ve dünya mirası olan 
ahşap yapı kültürümüzü anlamamız ve 
korumamız gerekiyor. Aslında bildiri-
mizde bir asgari müşterekte buluşma-

which was built only 6 years later. 
The 9-storey building “The Land-

ing” in Vancouver was built in 1905. A 
major seismic upgrade was completed 
on this building in 1987. Many of these 
timber buildings are leased quickly in 
Canada because they are preferred by 
companies who consider them as more 
authentic and healthier than regular 
offi ce buildings. Although there are 
some good examples of restored timber 
buildings in Turkey (Figure 11), sadly, 
the 6-storey building in Princess Island, 
Istanbul has been left to deteriorate. 

In 2015, a modern mass timber 
building was completed in Prince 
George, British Columbia, Canada (Fig-
ure 14) with a 29,5 meters height; just 
half a meter shy of “The landing” build-
ing that was constructed more than a 
century ago. Hopefully one day a similar 
photo can be shown with the 6-storey in 
Princes Island. 

Conclusion
In conclusion, the Turkish timber build-
ing culture which is a world heritage 
should be understood and preserved.  
In fact, we would like to suggest that 

Şekil 12: Geleneksel ahşap yapı örneği, İzmit
Figure 12: Traditional timber structure in İzmit 

Şekil 13: Büyükada Rum Yetimhanesi 
Figure 13: The Greek Orphanage in Prince Island 
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mız gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. 
Ahşap mimari mirasımızın korunması 
ve korumada “milli’’ bir yaklaşım sergi-
lememiz asgari müşterekimiz olmalıdır. 

Çünkü;  geçmişi özümsemeden gele-
ceği kurmak zor. Modern ahşap yapılara 
giden yol da sürdürülebilir ormanlardan ve 
ahşap yapı kültürümüze sahip çıkmaktan 
geçmektedir.

this topic should be considered as a na-
tional issue because it is diffi cult to plan 
for the future without understanding 
the past.

The way to the modern wood con-
struction passes through enhanced 
sustainable forest practices and conser-
vation of the timber building culture.

Şekil 14:  Vancouver’da, 
1905 tarihli 30 m 
yüksekliğinde ahşap 
yapı/Figure 14:  
The Landing, 30m 
Vancouver Kanada   
Şekil 15: Kanada’da 
29,5 m ahşap yapı, 
2014/Figure 15: WIDC, 
Prince George, BC 29.5 
m, 2014
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Ahşap Karkas Sistemler Esnaf Birliğinin Çapraz Fonsiyonel 
Takım Proje Modeli Örnek Uygulaması: 15m×50m Ebatlarında 
Ahşap Karkas Çalışması/Cross Functional Teams Used by 
Timber Framers In Western Canada For Community Building 
Projects: Case Study 15mx50m Timber Frame 

* Bruce LINDSAY, Ahşap Karkas Sistemler Esnaf Birliği Daimi Üyesi, Kanada
Bruce LINDSAY,  The Lumber Doctor, Lifetime Member of Timber Framers Guild, Canada

This presentation outlines the Timber 
Framers Guild  version of a Cross Func-
tional Team (C-F-T) project manage-
ment  used by  non-profi ts in Western 
Canada  for  the construction of  timber 
framed Community Building Projects.

In Western Canada, near Vancouver 
about 200 km to the North, the small 
village of Pemberton wanted a farmers 
market, and meeting space. They de-
cided to build a traditional large timber 
frame. North American timber frame 
buildings are made using large square 

Bu çalışmada; kâr amacı gözetmeyen 
bir birlik olan; Ahşap Karkasçılar Esnaf 
Birliği’nin, Batı Kanada’da, Çapraz Fon-
siyonel Takım Proje Yönetim Modeli’nin 
bir yerel yapı inşa projesinde uygulanışı 
özetlemektedir.

Batı Kanada’da, Vancouver’ın 200 
km kadar kuzeyinde, küçük bir köy olan 
Pemberton; çiftçileri için bir market ve 
toplantı alanı istemiştir. Pemberton hal-
kı; büyük bir ahşap karkas sistem inşa 
edilmesine karar verdi. Kuzey Ameri-
ka’ya ait ahşap karkas binalar, geniş kare 
kesitlerdeki ahşapların çoğunlukla ahşap 
çivilerle tutturulmuş ahşap bağlantılar 
kullanılmasıyla yapılmaktadır.

Pemberton halkı; üyesi olduğum Ah-
şap Karkasçılar Esnaf Birliği ile iletişime 
geçerek bizlerden 15 m genişliğinde  50m 
uzunluğunda ve 10 m yüksekliğinde bir 
pazar alanı inşa etmemizi rica etmiştir.

Bina, Ahşap Karkasçılar Esnaf Birli-
ği’ne mensup, atmış gönüllü tarafından 
üretilip, montajı yapılarak inşa edilmiş-
tir. Ahşap Karkasçılar Esnaf Birliği, ah-
şap karkasçılık becerilerini korumak ve 
ahşap karkas yapım sistemlerini halka 
tanıtmayı kendine görev edinmiş, kamu 
yararına çalışan profesyonel bir kuru-
luştur. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 

Bruce LINDSAY*

Şekil 1: Pemberton Projesi, Bruce ve Randy
Figure 1: Pemberton Project 
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olarak diğer kamu yararına yürütülen 
kurum projeleriyle ortak hareket edebil-
mekte ve böylece çeşitli fon kaynakları 
bulma konusunda ufkumuzu açmak-
tadır. Ticari kaygıları olan bir inşaat fi r-
masının Pemberton Köyü için bir pazar 
alanı oluşturması projesi çok masrafl ı 
olabilirdi... belki de böyle bir proje ger-
çekleşemeyebilirdi.

Ahşap Karkasçılar Esnaf Birliği, halkı 
eğitmeye ayrıca geleneksel ahşap işçiliği 
sanat ve ustalıklarını korumaya yönelik 
projelerde çalışmaktadır. Projenin hede-
fi nde; köy, çok düşük bir maliyet karşılı-
ğında ihtiyaçları olan binaya sahip olur. 
Halk, tarihi ahşap karkasçılığı sanatı ko-
nusunda eğitilir; altmış gönüllü, iki hafta 
süreli ahşap karkasçılık eğitimlerine ka-
tılıp sektörün bir numaralı uzmanlarının 
yanında çalışmakta ve böylece herkesin 
kazandığı bir çalışma yürütülmektedir.

 Ahşap karkasçılar tarafından dü-
zenlenen birçok toplantı ve geniş çaplı 
planlama sonrasında, köy nezdinde kay-
nak yaratma, yaklaşık iki sene sürmüş-
tür. Nihayetinde, Mayıs 2014’te, ücretsiz 
çalışan, Kanada ve Amerika’nın dört bir 
yanından gelen altmış gönüllü; Pember-
ton’nun merkezinde bir pazar alanı inşa-
sını tamamlamıştır. Gönüllüler iki hafta 
boyunca ahşabı kestiler, biçtiler, birleş-
tirdiler ve yapıyı inşa ettiler.

Ahşap karkasçılar; sanatlarına tut-
kuyla bağlı olan kereste ile çalışmaya 

timbers, with wooden joints, held to-
gether, mostly by wooden pegs. 

The village contacted us and we met.  
They liked us and we liked them, so they 
asked us to build them a Bazar Market 
15 m wide x 50 m long x 10 m high.

The building was fabricated, assem-
bled and erected by 60 volunteer unpaid 
timber framers from the Timber Fram-
ers Guild. The Timber Framers Guild 
is a Non-Profi t Professional Associa-
tion  dedicated to the preservation of 
timber framing skills and to expose the 
art of timber framing to the public.  As 
a Non-Profi t we are able to partner up 
with other Non-Profi t projects and this 
opens up various sources of funding. A 
regular commercial construction com-
pany would be too expensive for the vil-
lage. These projects would not be done 
any other way. 

The Timber Framers Guild works on 
projects as a way to educate the public 
and preserve traditional timber framing  
craft and skills.  The village gets a build-
ing they need, at a very low cost. The 
public is educated about the art of his-
toric timber framing. The 60 volunteers 
get a two week timber framing Symposi-
um and work beside the best profession-
als in the industry. So everybody wins. 

It took about 2 years of fund raising 
by the village, many meetings, and ex-
tensive planning by the Timber Framers.  

Şekil 2-3: Geleneksel 
geniş kesitli ahşapların 
birleşim detayları
Figure 2-3: Traditional 
timber frame, large tim-
bers, Shand cut Joints 
held together with 
wooden pegs
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bayılan, ahşapla çalışırken bir sonraki 
ahşap işinin hayalini kuran insanlardır. 
Ahşapcılar olarak her zaman için daha 
fazla projede görev almamızı sağlayacak 
yeni fırsatlar ararız. C-F-T yani Çapraz 
Fonsiyonel Takım Proje Yönetimi uyarla-
mamız, alet çantamızda yer alan ve daha 
fazla ahşap karkas yapmamıza olanak 
tanıyan başka bir araçtır. C-F-T modeli, 
tarihi önemde projeleri tamamlamanın, 
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 
binaları kurtarmanın ve geniş ölçekteki 
ahşap karkasçılığına dair çalışmaların 
nasıl yönetileceği hususunda ahşap us-
talarını eğitmenin bir diğer yoludur. 

Kanada, Vancouver’da, Evergreen 
Specialties Ltd. şirketinin başkanı olarak, 
özel mimari veya mühendislik ihtiyaçla-
rı, sorunları olan bir çok projede danış-
man ve malzeme tedarikçisi olarak ça-
lıştım. Tarihi yapıların restorasyonunun, 
korunmasının birer sorun değil, yeni bir 
şeyler öğrenmek için fırsatlar olduğuna 
inanmaktayım. 

Vancouver’ın nerede olduğunu hatır-
latan haritamızı aşağıda sizlerle paylaş-
mak isterim.

Kuzey Amerika’nın doğusuna gidip 
şirketimizin yardımda bulunduğu birçok 
projeden sadece dördüne bir göz gezdi-
relim. Bir sonraki telefonun ne getirece-
ğini tabi ki bilemem ama bu her zaman 
için ilginç projelerde çalışmak benim için 
yeni fırsatları doğurur. İşte bu yüzden, 
sektörde geçen 40 senenin sonunda bu 
iş benim için hala eğlenceli.

 Kanada, Ottawa’da bir futbol sahası 
inşa ediyordu. 20 m yüksekliğinde, 150m 
uzunluğunda ahşap bir kabuk istiyorlar-
dı. Bu kabuğu oluşturabilmeleri için 25 
kamyon dolusu keresteyi lamine ahşap 
üretimi için temin ettik.

Finally, in May 2014, sixty unpaid volun-
teers came from across Canada and USA 
and built the Market Barn in downtown 
Pemberton. During 14 days the 60 vol-
unteers cut all the wooden joinery, as-
sembled the components, and erected 
the frame. 

Timber Framers are passionate about 
the craft. We love working with wood.  
When we are not working with wood, 

Şekil 4: Kanada haritası/Figure 4: Map of Canada 

Şekil 5-6: TD Palace Stadyumu Doğu Kanada
Figure 5-6:  TD Palace Stadium in Eastern Canada



41

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3 2 0 1 5

 Nashville, Tennessee; Amerikan 
folk ve batı müziğine ev sahipliği yap-
maktadır. Ayrıca, 100 yaşına yakın bir-
kaç tarihi konağa da sahiptir. Two River 
Köşkü’nde çürümeye yüz tutmuş veran-
da direği ve tırabzan düzeneği bulun-
maktaydı. Veranda direklerini, tırabzan 
sistemini yenilemek ve düzeltmek için 
kendilerine Kanada sarı sediri tedarik et-
tik (Şekil 7-8).

 Amerika Birleşik Devletleri, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, Kansas’ta bulunan 
tarihi bir hudut kalesinde kullanılmak 
üzere 25 metrelik bir bayrak direğine 
ihtiyaç duymuştu. Batı sahillerinden; 
Douglas göknarından yuvarlak direkleri, 
ABD Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi 
tarafından inşa edilmesi için Kansas’a 
gönderdik (Şekil 9).

 New York’ta bulunan Brooklyn Bo-
tanik Bahçesi; Japon bahçe evini yeniden 

we are thinking about the next time, that 
we WILL be working with wood. We 
are always seeking new opportunities to 
work on more projects. Our version of 
C-F-T project management is just one 
more tool in our toolbox that allows us 
to build more timber frames. The   C-F-T 
model is one more way to, complete 
historic projects, save historic buildings 
from demolition, and educate timber 
professionals how to manage large scale 
timber frame projects. 

Normally, as president of my com-
pany, Evergreen Specialties Ltd, in Van-
couver Canada, I work as a consultant 
and timber supplier for heavy timber 
projects with some special architectural 
or engineering requirement or problem. 
Actually, we believe that, for historic res-
toration and conservation, there are no 
problems, just opportunities to learn.

Şekil 7-8:  Two River 
Köşkü, Tenessee, 
veranda restorasyonu
Figure 7-8: Two 
Rivers Mansion, 
Tenessee, Porch 
restoration
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inşa ettiler. Bu proje için iklim koşullarına 
uzun yıllar boyunca dayanıklı olacak ka-
raçam ve kırmızı ardıç gönderdik(Şekil 9). 
Batı Kanada’da    
Tarih ve Liderlik Ruhu
Batı Kanada’da örnek çalışmamızda kul-
lanılan Çapraz Fonksiyonel Takım Proje 
Modeli; zihnin sınırlarını zorlayan dere-
cede bir çalışkanlık, inatçılık, işbirliği ve 
kısa tarihimize dayanarak türetilmiştir. 
Batı Yakası ile  Avrupa’nın ilk teması, 
İstanbul’un fethinden yaklaşık 340 sene 
sonra 1790’larda gerçekleşmiştir. Bir asır 
sonrasında, Vancouver’ın nüfusu sadece 
13.000’idi.

Büyük ahşap yapı projeleri düşünül-
düğünde; kısa bir geçmişin, öncü bakış 

Remember where Vancouver is. We 
will be returning here later.  Let’s leave 
Vancouver and go to eastern North 
America and look at four of the many 
projects that, our company has helped. 
I never know what the next phone call 
will bring but it is always an opportunity 
to work on interesting projects. That is 
why after 40 years in the industry, this is 
still fun for me.

1. Ottawa, Canada was building a 
football stadium and they wanted a tim-
ber screen 20 meters tall and 150 meters 
long. We supplied them with 25 truck-
loads of lumber and arranged for it to be 
Glue Laminated. 

2. Nashville , Tennessee  is the home 

Şekil 9: Tarihi Hudut Kalesi, Kansas, ABD
Figure 9: Historic Fort Scott, Kansas, USA

Şekil 10: 30 m uzunluğunda Douglas göknarı bayrak 
direği/Figure 10: 30 metres long Douglas fir, 

Şekil 11:Brooklyn Botanik Bahçesi, New York, Japon 
Bahçe Evi/Figure 11: Brooklyn Botanical Garden, NY 
Japanese Garden House

Şekil 12: Kuzey Amerika haritası/Figure 12: Map of 
North America
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açısı ve az nüfusun hem iyi hem de 
kötü yanları bulunmaktaydı. Yeni ku-
rulan bir ülke olarak, işleri tam olarak 
rayına oturtmuş durumda değildik, bu 
durum bizlere proje yönetiminde eşsiz 
bir stil geliştirme özgürlüğünü getirdi. 
Proje yönetiminde özgünlük olmasına 
rağmen yine de büyük projeleri hızlı 
bir şekilde tamamlayacak yeterli sayı-
da işçi yoktu. Pratik zekâda gösterilen 
öncülük ruhu ve bağımsızlık konusun-
da sergilenen azim, bu sorunu ortadan 
kaldırdı. Öncüler, komşularıyla işbirliği 
içerisinde hareket ettiler. Kısa süren 
yaz -yapım sezonu boyunca, topluluk; 
barınak ve büyük binalar inşa edecek, 
işbirliği içerisinde çalışacak gönüllü 
çalışma grupları oluşturdu. Bu çalışma 
grupları, “çalışan arılar” ya da “ambar 
yapanlar” olarak anılırdı. Bu sistem, 
günümüzde Kanada Ahşap Karkasçılar 
Esnaf Birliği tarafından yerel yapı pro-
jelerinde kullanılan C-F-T’nin ilk uyar-
lamasıdır.

1900’lü yıllar boyunca Batı Kana-
da şehirlerinin genişlediği zamanlarda 
tarihi ahşap karkaslar yerle bir edildi. 
Buhar gücüyle çalışan kereste makine-
leri ile küçük ölçekli kerestelerin imal 
edilmesinde seri üretime geçildi. Kesit-
lerin daha küçük olduğu yapılar daha 
kolay üretilmeye ve hızlı inşa edilmeye 
başlandı.  Ağır karkas ahşap sistemlere 
olan ilgi ve korunmalarına gösterilen 
önem göz ardı edilmeye başlandı. Bir-
çok öncü ve tarihi ahşap karkas binanın 
yerine, beton veya birbirine çakılmış 
ahşap iskeletlerden oluşan binalar gel-
meye başladı. Ahşap karkas sistemler 
özellikle de geniş kesitli karkas sistem-
ler unutulmaya yüz tuttu.

of country and western music. They 
also have some 100 year old historic 
mansions. The Two River Mansion had 
porch post and railing system that was 
rotting. We supplied them with Cana-
dian Yellow Cedar to restore the porch 
posts, trim, and railing.           

3. The U.S. Parks Service needed a 
25 meter fl ag pole in for a historic fron-
tier fort in Kansas.  We sent them round 
Douglas Fir poles from the West Coast 
to Kansas, for their crew to erect. 

4. The Brooklyn Botanical Garden in 
New York was rebuilding their Japanese 
garden house. We sent Canadian Larch 
and Red Cedar which will be strong, 
and exposed to the weather, will last for 
many years.   

The heart of all these projects lays 
far away back to the west, in Vancouver, 
Canada.   

History And The Pioneer Spirit  
In Western Canada           
The Cross Functional Team model used 
on our case study in Western Canada is 
derived from the frontier mentality of 
hard work, stubbornness, cooperation, 
and our short history. First European 

Şekil 13: Kereste fabrikası 2 m çapında ahşap
Figure 13: 2 meter diameter in sawmill



44

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 32 0 1 5

Ahşap Karkasçılar Esnaf  
Birliği’nin Oluşumu 
1965 civarında ani nüfus artışının yaşan-
dığı dönemden bir sonraki nesil, henüz 
üniversite sıralarındaydık. Bizim nesil; 
büyükanne ve büyükbabalarımızdan 
dinlediğimiz; henüz tam anlamıyla keş-
fedilmemiş sınırdaki hayatın zorluğunu, 
bölge sakinlerinin, ormancıların ve çiftçi-
lerin verdiği mücadelelerle ilgili hikâye-
leri iyi hatırlar. Kanada’nın Batı Yakası’n-
da 1800’lerin sonlarına doğru yaşamış 
öncüler, bağımsızlıkta örnek olacak bir 
ruh ve sıkı çalışmanın önünü açmışlardır. 
Yeni nesil de bu duruma ilgi göstermiş, 
bu özgüvenli duruşa ve hedefl eri ger-
çekleştirmek hususunda gösterilen azme 
oldukça değer vermişlerdir. Kanada’da 
üniversite eğitimi oldukça masrafl ıdır 
ve devlet tarafından karşılanmamakta-
dır. Durum böyle olunca, birçok öğrenci; 
üniversite harçlarını karşılayabilmek ve 
kendi ayakları üzerinde durabilmek adı-
na yazın sezonluk işlerde çalışmıştır. Or-
mancılık, ticari amaçla yapılan balıkçılık, 
kerestecilik, fi dan dikme ve üretim gibi 
getirisi iyi olan hemen her işte çalışmayı 

contact on the West coast was around 
1790 about 340 years after Istanbul was 
conquered. One hundred years later, 
the population of Vancouver was only 
13,000. Timber Frame buildings were 
very common in Vancouver because 
there were abundant forests with big 
timbers.

The short history, frontier perspec-
tive, and a small population had good 
and bad sides when it came to large tim-
ber building projects. As a new country 
we were not set in our ways. This al-
lowed the freedom to develop a unique 
style of project management.  But there 
were not enough workers to build large 
projects quickly. The pioneer spirit of 
ingenuity and stubborn independence 
solved the problem. The pioneers co-op-
erated with their neighbors. During 
the short summer building season the 
community formed reciprocal co-oper-
ative volunteer working groups to build 
barns, and large buildings. These work-
ing groups were called “Working bees” 
or ‘‘Barn Raising Parties’’. This was an 
early form of the C-F-T used today for 

Şekil 14: 
Çalışan arılar
Figure 14: 
Working Bee
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denemişlerdir. İşçi olarak çalışıp fabrika 
personelinin bir parçası olmuş öğrencile-
re, balıkçı teknelerinde, fi dan dikiminde 
görev almak ve iş makinalarını kullan-
mak 3 önemli şey öğretmiştir:

 Fiziksel olarak zorlayıcı işler ruha iyi 
gelir, ayrıca sizi de öldürmez.

 Diğer işçilerden, teknisyenlerden 
ve işini ustalıkla yapan esnaftan oldukça 
fazla şey öğrenebilirsiniz. 

 Birlikte hareket etme ve takım işi 
çıkarma, bir projenin hızlıca tamamlan-
ması için izlenecek iyi bir yoldur.

Öğrenciler ayrıca; uzun vadeli plan-
larını gerçekleştirmek yolunda diğer işçi 
ve esnafl ar gibi sıkı çalışmak için; içinde 
bulundukları akademik topluluktan, ha-
yatlarında önceliğe sahip durumlardan 
bir adım ötede durmanın, kendileri için 
bir sorun yaratmadığını da öğrendiler.

Bugün bile, ahşap karkas üzerine Çap-
raz Fonksiyonel Takım Proje Modeli’nde 
çalışan yükseköğrenim görmüş gönüllüler 
ve profesyonel takım üyeleri yıllar önce-
sine dayanan sezonluk iş tecrübelerini 
hatırlayarak yürüttükleri işi ileri taşımak 
adına zahmetli işler üstleneceklerdir.

community building projects by volun-
teer Canadian Timber framers.

During the 1900’s as Western Cana-
dian cities expanded, the early historic 
timber frames were demolished. Mod-
ern steam powered sawmills mass pro-
duced small sized lumber. Small “stick 
frame” buildings were easier, and faster 
to build.  Interest in large timber historic 
buildings and their preservation was ig-
nored. Many of the large pioneer historic 
timber frames were replaced by concrete 
buildings or wooden frames nailed to-
gether, and the timber framing craft vir-
tually disappeared. 

Timber Framers Guild-   
How  it started? 
By 1965 the next generation of Baby 
Boomers, were at university. They re-
membered the stories of their pioneer 
grandparents about the hard life on the 
new frontier, and the struggles of the 
settlers, loggers and farmers. Pioneers 
from the late 1800’s on the West Coast 
of Canada developed the pioneer spirit 
of independence, and hard work. The 
new generation related to this and val-

Şekil 15: 1967 
Batı Vancouver 
sahilleri, 
öğrenciler için 
yaz işleri
Figure 15: 
1967, Summer 
job for students, 
West coast 
of Vancouver 
Island
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Devamında göreceğiniz üzere, dok-
tora derecesine sahip bir mühendis olan, 
kendi işini kurmuş ve bir üniversitede 
profesörlük yapan Randy, bu işte yal-
nız değildir. Projeye katkıda bulunmak 
adına, C-F-T Projeleri’nde, uzmanların 
zahmetli ve fi ziksel olarak yorucu işlerde 
çalışması, Batı Kanada kültüründe nor-
mal karşılanan bir şeydir. Çalışmanın 
nihayete varması için; mimarlar, mühen-
disler, öğretmenler ve iş sahipleri vasıf 
gerektirmeyen, zorlayıcı işlerle dahi ilgi-
lenmekte ve bu işleri yürütmektedirler.

Ahşap Karkaslı Yerel Yapı   
Projelerinin Günümüzde   
Nasıl Yürütülüyor?
1980’lerde, hızlı nüfus artışını yaşayan 
kuşak olan bu eğitimli ve genç profesyo-
neller, tarihi ahşap yapıları kurtarmakla 
yakından ilgilenmeye başladı. 1985 yı-
lında bu insanların bir araya gelmesiyle, 
kendini geleneksel ahşap karkasçılığı-
nı korumaya ve öğrenmeye adamış kâr 
amacı gütmeyen profesyonel bir topluluk 
olan Ahşap Karkasçılar Esnaf Birliği’nin 
ilk adımları atıldı. Derneğin ilk üyeleri; 
mühendisler, mimarlar, eğitimli hippiler 

ued this spirit of self-reliance and stub-
bornness to achieve goals.  

In Canada, university is expensive 
and not provided free by the govern-
ment.  So to pay for their university fees , 
and maintain their independence, many 
students worked at summer jobs. They 
tried any job that paid well like logging, 
commercial fi shing, sawmilling, tree 
planting, and manufacturing. Working 
as part of the crew in mills, as laborers, 
on fi sh boats, tree-planting, and running 
heavy equipment taught the students 
three things:  

1. Hard physical work is good for the 
soul, and will not kill you.

2. You can learn a lot from other 
workers, mechanics, and skilled trades-
men.

3. Co-operation and teamwork are a 
good way to get a project done quickly.

They also learned that it was O.K. to 
step outside of their academic commu-
nity, and privileged positions in life, to 
do hard work as laborers and tradesmen, 
to achieve their long term goals.    

Even today, on timber frame Cross 

Şekil 16: Proje Müdürü Randy, bir kamyon dolusu 
kerestenin boşaltılması/Figure 16: Project Manager 
Randy, unloading a truck of lumber

Şekil 17: Bir banker ve bir üniversite profesörü 
emek yoğun işleri yürütürken/Figure 17: Banker and 
Universty Professor doing laboring jobs
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ve maharetli zanaatkârlar karmasıydı. 
Kuzey Amerika boyunca her sene fark-
lı bölgelerde konferanslar düzenledik. 
1989’da gerçekleşecek konferans için, 
gönüllü topluluk projesi olarak, iki ahşap 
karkas evin inşasına karar verildi.

İnsanlığa kâr amacı gütmeyen bir 
ortam bırakmak adına, dört yüz bir-
lik gönüllüsü, ahşap karkaslı iki evi, iki 
hafta içerisinde inşa etmeyi başardı. 
Yaptığımız işe “çalışan arılar”, “Çapraz 
Fonksiyonel Takım Proje Modeli” ya da 
başka bir şekilde adlandırarak resmi-
yet kazandırma çabasında değildik. İş, 
aslında tam olarak yapmayı sevdiğimiz 
şeyden ibaretti ve bu konuda gerçekten 
iyiydik. Bizler, bunun daha iyi sonuçlar 
doğuracağını biliyorduk ve nihayetinde 
her birimiz daha iyi birer ahşap karkas-
çı ve proje yöneticisi haline geldik. Son 
25 yıl içerisinde, Ahşap Karkasçılar Esnaf 
Birliği; Kuzey Amerika, Polonya, Rusya, 
İskoçya, İngiltere ve Güney Amerika’da 
20’nin üzerinde büyük gönüllü topluluk 
hareketini tamamlamayı başardı. Birlik; 
dünya genelinde, 13 ülkeden 1.100 üye-
ye sahip. Üyeliğin kapıları, geleneksel 
ahşap yapı karkasçılığına ilgi duyan her-
kese açıktır.

Çapraz Fonksiyonel Takım Proje 
Modelini Öğrenmek
Yerel yapı projelerinde kullanılan Çap-
raz Fonksiyonel Takım Proje Modeli’nin 
gelişimi; başlangıçta üç dört sene için-
de yavaş yavaş, C-F-T modelinin temel 
prensipleri daha sade hale getirildi. İlk 
çalışmalar; kapı, koridor ve mesire alanı 
gibi ebat olarak daha mütevâzı işlerdi. İyi 
bir çalışma modeline sahip olduğumuz-
da daha geniş ve karmaşık projelerde 
kullanılmaya başlandı. 

Functional Team projects, highly edu-
cated volunteers, and professional team 
members, remembering their summer 
job experience from years ago, will do 
laboring jobs to move the project forward.

Randy, the PHD Engineer, business 
owner, and university professor is not 
alone as you will see later on.  In West-
ern Canadian culture it is O.K. on Cross 
Functional Team projects to for profes-
sionals to do laboring jobs, and hard 
physical work to contribute to the pro-
ject. Architects, engineers, school teach-
ers, and business owners all engage in 
the menial laboring tasks on the job-site 
to get the project completed.   

How , “Community Building”, Tim-
ber Projects  are managed today?

By the 1980’s these educated, “Baby 
Boomers”, young professionals, be-
came interested in saving historic tim-
ber structures.  They came together and 
in 1985 the Timber Framers Guilds was 
formed as a Non-Profi t professional as-
sociation dedicated to learning and pre-
serving Traditional Timber framing. The 
fi rst Guild members were a mix of engi-
neers, architects, educated hippies, and 
skilled craftsmen.  We have conferences 
every year at different locations across 
North America. For the 1989 conference 
it was decided to build two timber hous-
es as a Volunteer Community Project. 
Four hundred Guild volunteers built 2 
timber framed houses in 2 weeks for the 
non-profi t habitat for humanity. We did 
not formalize what we were doing by 
calling it Working Bees, or Cross Func-
tional Teams, or anything at all. The pro-
ject was just what we liked doing, and 
we were good at it. We knew it was good 
for a good cause, and all the volunteers 
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1992’de, Kanada Ontorio’daki Gu-
elph Köprüsü Projesi sırasında, 35 ton-
luk köprü kirişini, makine kullanmadan 
kaldırdık. 2 kiriş ve köprü, 300 gönüllü-
nün yardımıyla birbirine monte edildi. 85 
tonluk köprü, tekerleklerin üstüne ko-
nularak, yine aracı kullanılmadan nehir 
tarafına doğru 75 metre kadar çekilerek 
götürüldü. 

2002 yılında, Vancouver’ın doğusun-
da Britanya Kolumbiyası Eyaleti’nde, 340 
gönüllünün yardımıyla 100 tonluk Gol-
den Bridge inşası tamamlandı. Golden 
Bridge, Kanada’nın yayalar tarafından 
kullanılan en uzun ahşap köprüsüdür.

became better timber framers and pro-
ject managers as a result.

Over the last 25 years, the Tim-
ber Framers Guild has completed over 
20 Major Community Volunteer pro-
jects in North America, Poland, Russia, 
Scotland, England, and South America. 
There are about 1,100 members from 13 
countries world wide. Membership is 
open to anyone interested in traditional 
timber framing. 

Learning the Cross Functional 
Team Model
How was the Timber Framers Guild 

Şekil 18: Guelph Projesi 1992, Bruce Lindsay ve iki gönüllü, tüm ekip 
Figure 18: Guelph Project 1992, Bruce Lindsay on the left and two other volunteers, team

Şekil 19: Golden Bridge, Kanada’nın en uzun ahşap 
köprüsü/Figure 19: Golden Bridge, longest wooden 
timber frame bridge in Canada

Şekil 20: Pemberton Pazar Yeri Projesi 
Figure 20: Pemberton Project
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Çapraz Fonksiyonel Takım Proje Mo-
deli Girdi, Verim ve Faydaları 

Çapraz Fonksiyonel Takım Proje Mo-
deli değerlendirmesinde akla hemen şu 
üç durum gelir:

 Kâr amacı gözetmeyen diğer kuru-
luşlar da büyümek için, C-F takım mo-
delini kullanabilir mi?

 Geçtiğimiz 25 yıl içerisinde, tüm bu 
projeleri başarıya ulaştıran C-F Takım 
modelinin  üç temel bileşeni nelerdir?

 Daha fazla tarihi yapıyı yenilemek 
ve koruma altına almak için kendi proje-
nize dahil edebileceğiniz, benzerine ko-
lay rastlanmayan nitelikler nelerdir?

Bazı koşullar, aşağıda tanımlanmıştır:

1. Mal Sahipleri
 Bina sahipleri, üst düzey yöneticiler, 

resmi görevliler
 Ödeme çeklerini düzenleyenler. İş 

tamamlandığında binanın sahibi olurlar. 

2. Kadro
 Gönüllüler, projeyi teslim eden 

ekip, ahşap karkasçılar ve projeye dahil 
olmuş çalışma grupları

3. B Planı
  Beklenmedik durumlar için yapılan 

planlar, destekleyici strateji, farklı yakla-
şımlar

 Eğer bir B Planınız yoksa, zaten hali 
hazırda bir planınız yok demektir.

Çapraz Fonksiyonel Takım   
Proje Modelinde Bulunan   
3 Temel İlke [C-F Takım]

1. C-F Takımı, bir projenin belirli bir 
sürede ele alınması üzerine biçimlendi-
rilmiştir. Planlama süresi uzun, inşa sü-
resi kısadır. Proje tamamlandığında takı-
mın dağılacağı anlamına gelir. 

2. Takım üyeleri; topluluk ya da şirket 

model of the Cross Functional Team, as 
used in Community Building projects, 
developed?  Slowly over the fi rst three 
or four years, the basic principles of the 
C-F Team Model were refi ned.  The 
fi rst projects were modest in size like 
gates, entry ways and picnic shelters. 
When we had a good working model, it 
was gradually used for larger and more 
complex projects. We started small, and 
then got big.    

In 1992, during the Guelph Bridge 
Project, we lifted the 35 Ton bridge truss 
by hand. The two trusses and the bridge 
were assembled by 300 volunteers. The 
85 Ton bridge was put on rollers and 
pulled by hand 75 meters towards the 
river. Then we got bigger.

In 2002 using 340 volunteers a 100 
ton bridge was built in Golden British 
Columbia, east of Vancouver. The Gold-
en Bridge is the longest wooden pedes-
trian bridge in Canada. 

Our case study later in this discus-
sion, of the Pemberton Market, is one of 
the largest projects completed. 

C-F Teams Principles,   
Inputs- Outputs- Benefits 
When considering a Cross Function-
al Team three considerations come to 
mind.

1. Can other Non-Profi ts use this 
C-F team model to go from small to big?

2. What are 3 basic parts, compo-
nents of the C-F Team model that have 
made these projects successful for the 
last 25 years?  

3. What are the unique aspects can 
you integrate into your project manage-
ment to help get more historic buildings 
restored and conserved? 
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içerisinde bulunan farklı departmanlarda 
çalışan, farklı meslek mensuplarından 
oluşur. Örneğin; mühendislik, satış, mu-
hasebe, üretim, ulaşım, hizmet ve reklam 
departmanları gibi. İstenilen tüm beceri 
grupları, takım içerisinde yer almaktadır.

3. C-F Takımı, kesinleşmiş proje sü-
resince özgür hareket eder. Mal sahip-
leri kendilerine, organizasyon içerisinde 
normalde olduğundan çok daha düşük 
seviyede, proje ile ilgili kararlar alabil-
meleri için gerekli yetkiyi verir. C-F Ta-
kım liderleri ve proje müdürleri, kendi 
iradelerine dayanan kararlar alacak yet-
kiye sahiptir.

Üç Girdi
 Proje Sahipleri; şu 3 şeyi sağlama-

lıdır:
 %100 moral aşılama, dört dörtlük 

materyal donanımı ve teçhizatı da kap-
sayan mali destek ve malzeme temini. 
Unutmayın, ucuz etin yahnisi yenmez.

 Projeyi mikro yaklaşımlarla yürüt-
mekten uzak durma.

 Doğru kararları, özgür bir biçimde 
alabilmek için proje müdürüne koşulsuz 
güven.

Bu; çoğu üst düzey yönetici, dev-
let memuru ya da mal sahibi açısından 
kolayca uyum sağlanabilecek bir durum 
değildir.

 Takım Üyeleri; mükemmel dere-
cede temel becerilere ve bunun yanında 
farklılık gösteren ikincil yeteneklere de 
sahip olmalıdır. İhtiyaç duydukları şey, 
her ikisi de engin ve bir o kadar da derin 
olan,  çoğul beceriler edinmek ve bilgi ta-
banına haiz olmaktır.

 İletişim, üyeler arasında, tüm resmi 
sınırları aşarak takım veya birlik içerisin-
deki rütbe, statü ya da pozisyona aldırış 
etmeksizin serbest ve son derece açık 

Some terms defi ned below:
1. Owners  

 Building owners, senior executives, 
city offi cials.

-The folks who write the cheques. 
They will own the building when our 
work is done.
2. Crew

 Volunteers, project delivery team, 
timber framers, working groups in-
volved in the project.
3. Plan B  

 contingency plans, back up strate-
gy, alternate approaches. 

 if you don’t have a Plan-B, you 
don’t have a plan

3 Principles of a Cross   
Functional Team
The C-F Team is formed to tackle one 
project for a specifi c period of time.  The 
Planning time is long. The build time is 
short. When the project is complete the 
team disbands.

1. The team members come from 
many different departments, and pro-
fessions within the community or com-
pany. For example: engineering, sales, 
accounting, production, transportation, 
labor, and advertising.  All the skills sets 
required are included in the team.

2. The C-F Team, during the specifi c 
project, is independent. The Owners give 
them authority to make project decisions 
at a much lower level in the organization 
than is normally the case.  The C-F Team 
leaders and project managers have the 
authority do be autonomous.  

3 Inputs 
1. Owners  must do  3 things.
a)  give  100%  Moral, Financial,  &  

Material support including excellent ma-
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olmalıdır. Kıdemce küçük olan bir üye, 
herhangi bir üst düzey üyeye doğrudan 
ulaşabilir. Küçük rütbeli biri, iletişimi 
emir-komuta zinciri üzerinden sağlamak 
zorunda değildir.  Üst düzey yönetici se-
viyesinde bulunan ben merkezli kimse-
lerle, ilişkiler iyi şekilde yürütülemez.      

Üç Çıktı          
1. Takım proje ile ilgili kararlar ve-

rebilme yetkisine sahip olduğundan 
ve ortada resmi formaliteler, sınırlayıcı 
emir zinciri ya da idaresel aksaklıklar 
olmadığı için; proje hızlı bir şekilde iler-
leme gösterir.

2. Takım üyelerinin işe karşı motive-
lerinin yüksek olması ve üyelerin aynı 
zamanda farklı departmanlardan ve 
mesleklerden gelen, projeye tam anla-
mıyla kendilerini adamış uzmanlardan 
oluşması; projeyi tanımlananın da öte-
sinde bir noktaya taşımaktadır.

3. Takım üyeleri; iletişim ağları ya-
ratmakta, yeteneklerini geliştirmekte ve 
proje yönetimi hakkında bilgiler edin-
mektedir. Proje; gelecek çalışmalarda da  
kullanılabilecek uygunlukta C-F Takım-
larının, birden fazla görev sorumluluğu 
almaya dayalı tüzel kültürünü ve toplu-
luğu geliştirmektedir.

CF Takım Örnek Çalışması- 
Pemberton Köyü Yapı Projesi 
Çiftçilik ve ormancılıkla geçinen küçük 
bir köy olan Pemberton, Vancouver’ın 
200 km kadar kuzeyinde yer almaktadır.

Pemberton Köyü halkı, 2012 yılında 
yani projeyi kendilerine teslim ettiğimiz 
tarih olan 2014’ten 2 sene önce iletişi-
me geçti. 

Uzun vadeli planlama süresi, gönül-
lülerle birlikte çalışan C-F Takım Mode-
limizin, neden ayrılmaz bir parçasıdır?

terials and equipment. Remember, poor 
meat makes a poor stew.

b)  not micro-manage the project, 
c) have full confi dence in the project 

manager to make correct decisions inde-
pendently.

 This is not an easy adjustment for 
many Senior Executives, Offi cials, and 
Owners.

2. Team Members  must have Ex-
cellent Core Skills  and several second-
ary skills. They need are multi skilled , 
and possess a knowledge base that is 
both wide and deep.

3. Communication between team 
members must be free and open across 
all professional boundaries regardless 
of rank, status or position in the Cross 
Functional Team or in the community 
at large. A junior member can go direct 
to any senior member on the team. He 
does not have to communicate thru a 
chain of command. Egoists at the senior 
levels, do not fare well.             

3 Outputs     
1. The project progresses quickly be-

cause the team can make project deci-
sions, and there is no bureaucratic red-
tape, chain of command restrictions, or 
administrative delays.     

2. The project exceeds specifi cations 
because the team members are motivat-
ed and experts from every department 
and profession are team members em-
bedded in the project.   

3. Team members network, improve 
skills, and learn about project manage-
ment. The project develops a communi-
ty, and corporate culture of multi-task-
ing C-F Teams which is available for use 
on future projects.                                                
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1. Ücret almadan çalışan gönüllüler; 
ya kendi işlerini yürütmekte ya da di-
ğer sıradan işlerde çalışmaktadır.  Gö-
nüllüler son derece yetenekli mimarlar, 
mühendisler ve ahşap karkasçılardır. 
Gönüllüler profesyonel yaşamda müşte-
rileri olan ve geçimini bu müşterilerden 
aldıkları işlerle karşılayan kişilerdir. Bu 
sebeple gönüllülük çerçevesinde yapı-
lan işlerde planlama gönüllülerin günlük 
çalışma programlarına uygun olmalıdır. 
Planlamanın doğru yapılabilmesi adına 
uzaması kabul edilebilir.

2. Gönüllülerden oluşan proje teslim 
ekibinin çoğunun evleri proje alanına 
uzaktır ve ekip hiçbir ücret almadan ça-
lışmaktadır. Ekip üyeleri, sadece iki hafta 
boyunca uygun olacaklarından kusursuz 
bir planlama yapılmalıdır.  Hatırlayın.- 
Eğer bir B planınız yoksa, zaten hali hazırda 
bir planınız yok demektir. 

3. İki hafta sonrasında gönüllü kadro 
evlerine dağılır.

4. Modelimiz, gönüllüler için teşvik 
edici olarak eğitici bileşenleri de içer-
mektedir. Plan içersinde, öğretici birim-

CF Team Case Study -Pemberton 
Village Building Project  
Let’s consider some of the C-F Team 
principles and see how they were used 
in our case study,

Located 200 km North of Vancouver 
is the small farming and logging Village 
of Pemberton.

Pemberton contacted us in 2012, two 
years before the project delivery date in 
2014.

Why is  a long planning time always 
a part of our C-F Team Model that uses 
Volunteers?  

1. Unpaid Volunteers, own com-
panies, or have regular jobs. They are 
highly skilled architects, engineers, and 
timber framers. They make a living on 
projects for their professional clients that 
keep them busy. So planning has to fi t 
in to their regular schedule and takes a 
long time.

2. The project delivery team of vol-
unteers are working for free and many 
come from far away. They will only be 
available for only 2 weeks. Therefore, we 

Şekill 21: Vancouver and Pemberton bölge haritası
Figure 21: Map of Vancouver and Pemberton Village 

Şekil 22: Pemberton Projesi ahşap karkas diyagramı
Figure 22: Diagram of the timber at Pemberton
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lere de yer verilmiştir.
Projeyle birlikte; kritik yol analizleri, 

senaryolaştırma ve sketch-up benzeri 
3D bilgisayar modelleri gibi alışılagelmiş 
planlama araçlarının kullanımı sağlanır. 
İki hafta sürecek inşaat çalışmalarına 
zemin hazırlayanlar; aylarca süren top-
lantılar, revizyonlar ve yürütülen çalış-
maları her açıdan ele alan toplantılardır. 
Gönüllü ekip liderleri tarafından organi-
ze edilen toplantılar, düzenli aralıklarla 
yapılmaktadır, yani planlama aşaması da 
herhangi ticari bazda bir proje planlama-
sından daha uzun süreye yayılmaktadır. 

C-F Takımın Görsel Anlatımı
Mevcut modeli bir görsel ile özetle-

mek ve tüm etkileşimleri ifade etmek is-
tediğimizde orataya çıkan durumda dört 
ana bileşenli bir model oluşmuştur. 

1. Mal Sahibi
2. Medya ,TV,gazete
3. Geniş kitleler
4. C-F Proje teslim ekibi, proje mü-

dürü, takım liderleri, personel

require a fl awless plan that will be com-
pleted in the short build-out schedule.  It 
takes lots of planning time for Plan B’s 
to be fi gured out. Remember. -If you don’t 
have a Plan B, you don’t have a Plan.    

3.  After 2 weeks the crew goes home.
4. The Educational component is in-

cluded in our model. This is one of the 
incentives for the Volunteers. Teaching 
modules are embedded into the plan.  

The project makes use of the common 
planning tools such as: Critical Path di-
agrams,  Scripting, and 3-D Computer 
Models like Sketch-Up.  During months 
leading up to the  2 week build,  there are 
regular meetings, revisions, and rehears-
als of every aspect of the project.  The 
meetings by the volunteer leaders are pe-
riodic, so this planning phase is extended 
more than a commercial project. 

Visiual Model of  C-F Team 
I wanted to have a visual model of the 
groups involved and how they interact 
on the project site. This is what I came 
up with.  

Şekil 23: 
Sahada 
tüm ahşap 
elemanların 
bağlantı 
noktalarının 
hazırlanması 
Figure 23: All 
joints cut on 
the job site
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Diyagramın Kurgusu   
4 Ana Bileşen
1. Mal Sahipleri, Medya ve Kitle, 
Takım
Mal sahipleri, medya ve hedef kitle ol-
madan projenin gerçekleştirilmesi im-
kânsızdır. Bu noktada bize düşen görev, 
bu üç kriteri birbiriyle harmanlamak ve iç 
içe geçmelerini sağlamaktır. Bunu eğitim 
bileşenimizin bir parçası olarak yapmak-
tayız. Proje, her gün üç yeni işçiyi misa-
fi r etmektedir. Misafi r işçiler ekibe dahil 
olur; ahşap karkasçılığını, keresteleri bir 
arada tutmayı ve uygun güvenlik talimat-
ları sonrasında ahşap geçmeleri kesmek 
için gerekli ekipman ve elektrikli aleti kul-
lanmayı öğrenirler. Projenin bir parçası 

The C-F Team Model Has   
4 Major  Components   

1. Owner  
2. Media , TV , Newspapers 
3. Community at Large 
4. Project Delivery CF Team - Pro-

ject Manager -Crew Leaders - Crew.
1. Owner, Media and the Communi-
ty: Located along the fi rst layer on top. 
Without them the project would not 
happen.  So we need to engage them 
and get them actively involved. We do 
this, as Part of our educational compo-
nent. Each day the project welcomes 3 
different guest workers. They joint the 
crew, learn to do timber framing, put 
timbers together, and after proper safety 

Şekil 24: CT Takım Diyagramı/Figure 24: Diagram of CF Team
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haline gelir, işe dahil olur, ilgi gösterir ve 
de projeyi kendi işleri gibi benimserler. İki 
haftalık bu proje süresince, 40-50 civarı 
misafi r işçiyle irtibat halindeydik. Yürü-
tülen işin en iyi destekçileri olan bu ah-
şap ustası temsilcilerimiz  sayesinde tarihi 
ahşap karkasçılığı, restorasyonu ve ko-
runması ile ilgili bu önemli işi duymayan 
kalmadı. Bu iletişimle hedefl enen; gelecek 
projeleri halk nezdinde daha mantıklı ve 
anlaşılır bir hale getirmektedir. Böylece, 
hepimiz daha fazla proje edineceğiz.

2. Proje Teslim Takımı
Kadro ya da proje teslim takımı; toplu-
luk, medya ve sahiplerden ayrı tutul-
maktadır. 

Takım, tüm kaidelerin üzerindedir. 
Proje müdürü; ekip şefi  (kırmızı) ile ekip 
üyelerinin (yeşil) arasında yer almakta ve 
iki tarafl a da özgürce görüşebilmektedir. 
Çalışma sahasında herkes aynı seviyede-
dir.  Burada resmi rütbelere yer yoktur. 
Herkes, proje müdürünün ve ekip şef-
lerinin kimler olduklarını gayet iyi bilir. 
Ekip; sahip oldukları bilgileri, hızlı ce-
vaplar alabilmek adına, sınırlama ya da 

instruction even get to operate equip-
ment and use power tools to cut some of 
the timber joints.  They become part of 
the project, get involved interested and 
make the project theirs. So over the 2 
week project we make contact with 40 or 
50 guest workers. They become the best 
supporters of the project.  They become 
our best ambassadors,  and they spread 
the word about the important work of 
historic timber framing, restoration and 
conservation. This connection makes 
future projects more logical and under-
standable to the general public. So we all 
get more projects.

2. Project Delivery Team: The 
Crew or Project Delivery Team remain 
separated from the Community, Me-
dian and Owner.  They are on top of a 
pedestal.  The Project Manager is in the 
middle with the Crew Chief (Red) and 
Crew members (Green) around the cir-
cle and communicate back and forth 
freely. Everyone is on the same level on 
the project job site. There is no formal 
rank. Everyone knows who are the Pro-
ject Manager and the Crew Chiefs. The 

Şekil 25: Proje Müdürü’nün halk ve çocuklarla iletişimi, 
geleceğin ahşap ustaları ile/Figure 25: Project Manager 
connecting with the community

Şekil 26: Çocukların ahşap karkas 
çalışması/Figure 26: Children’s timber 
frame workshop 
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rütbe engeline takılmadan net bir şekilde 
paylaşır. Bilgi; tıpkı bir video oyunu gibi, 
yukardan aşağıya ileri geri hızlı bir hare-
ket halindedir. İki haftalık gönderim sü-
reci başladığında planın tamamlayıcı bir 
parçası olan yol tabelalarına ve belirlen-
miş noktalara ulaşmak için işin temelin-
de kalmaları gerekmektedir. Tüm üyeler, 
inanılmaz derecede iyi temel becerilere 
sahiptir faka içlerinde derinlerde bir yer-
lerde de diğer tali yetenekler yatmakta-
dır. Burası takım için var olan 25 senelik 
bir tecrübeye ev sahipliği yapmaktadır. 
İçlerindeki mahzende, Ahşap Karkas-
çılar Esnaf Birliği’ne ait büyük bir arşiv 
ve kültür bulunmaktadır; örneğin, yirmi 
beş senelik bir proje yönetiminin ardın-
dan, her bir parçayı kesmenin, modelini 
çıkarmanın, işlemenin ve karkasları bir 
araya getirmenin ne kadar süreceği bili-
nir. Proje çalışmalarında hızlı bir şekilde 
yol alınırken; öğretici birimlerin, emniyet 
toplantılarının, çıraklık taliminin ve beş 
dakikalık eğitici seminerlerin nasıl bir 
arada kullanılacağını öğrenmek için bak-
tığımız yer burasıdır. Mahzen, bünyesin-
de B Planlarını da içermektedir. Ekibin 
her türlü detay soruya ulaşması ve en iyi 
sonucu en hızlı şekilde alması için, bu 
bilgilerin hepsi mahzende mevcuttur.

Proje Teslim Takımı: Bir diğer görsel 
benzetme bu noktada faydalı olabilir. Bu 
durum, Proje Teslim Takımının tüm bi-
rimlerinin yakın temas halinde, birbirle-
rine bağlı olan bir çiçeğe benzediğini gös-
terir. Proje Teslim Takımı; proje müdürü, 
takım liderleri, ekip, ahşap karkasçılar, çı-
raklar, misafi rler, mimarlar, mühendisler 
ve tasarım uzmanlarından oluşur.

Proje Müdürü; nihai karar mercii, 
sosyolog, pazarlamacı, psikolog ve yarı 
zamanlı çalışan bir senfoni orkestrası şefi -

Crew share information openly with no 
barriers or rank to get immediate an-
swers. Information is quickly moving 
back and forth across the top of the ped-
estal like a video game. Once the 2 week 
delivery phase starts they need to remain 
on the pedestal by themselves to reach 
established mile posts and benchmarks 
that are an integral part of the plan. All 
members have excellent core skills, but 
underneath them in the cellar of the col-
umn are the secondary skills. This is the 
home of 25 years of experience available 
for the team.  The cellar has the archives 
and culture of the timber frame commu-
nity. This is where we go when we need 
to dig deep to solve problems. For ex-
ample after 25 years of project manage-
ment, we know how long it takes to cut 
each joint, pattern, and hole and assem-
ble the frames. This is where we go to 
learn how to incorporate teaching mod-
ules, safety meetings, apprentice train-
ing and 5 minute educational seminars 
as the project rushes along.  The Cellar 
contains the Plan B’s.  All this informa-
tion in the Cellar is available for the crew 
to drill down into any question and get 
the best solution quickly. 

Project Delivery Team
Another visual metaphor would be use-
ful.  We can think of the  Project Deliv-
ery Team as a Flower  with all the parts 
in close contact and depending on each 
other.

There are four parts of the project de-
livery team.

1. Project Manager 
2. Team Leaders
3. Crew, Timber Framers & Apprentices
4. Guests, Architects, Engineers, 

Design Professionals 
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dir. Aynı zamanda mütevazidir de çünkü 
rüyaları gerçekleştirenlerin, aslında diğer 
insanlar olduğunun bilincindedir. Çalış-
ma sahasında, sahnedeki en önemli ismin 
kendisinin olmadığını bilecek kadar al-
çakgönüllüdür. En yeni üyenin bile, mü-
kemmeli başarmak konusunda bizlere il-
ham verebileceğinin farkındadır.İki hafta 
süresince, mal sahibi ve toplulukla sürekli 
bir temas halindedir. Gerçekleştirilmesi 
planlanan hedefl erden biri, çocukları bir 
şekilde işe dahil etmek ve tarihi ahşap 
karkasçılığı hususunda erken yaşlarda 
edinecekleri bir farkındalık yaratmaktır.

3. 10 Takım Şefi 
10 takım şefi , ahşap karkasçılığın yıldız 
isimlerindendir. Kendileri, geçmiş proje 
yöneticileridir ve birçok yerel projede yer 
almışlardır. 

Her biri ahşap karkasçılığında 30-35 
senelik tecrübeye sahiptir. Şimdi, pro-
je iki haftalık bir sempozyum, diğer bir 
deyişle ustalık dersi haline gelmeye baş-
lamıştır. Herkese rehberlik ederek kendi 
becerilerinde de sürekli artış gösteren bir 
ilerleme kaydederler. Alanının zirvesin-
deki her profesyonel gibi, temel becerile-
rin her zaman akordunun yapılması ge-
rektiğini bilirler. Sürdürülen çalışmadaki 
nihai dinleyiciler, ayrıca sorunlara çözüm 
getirenlerdir. Takım Şefl eri, bu seviyede 
bir ahşap karkasçılığında, yapılan şeyin; 
5 işi %50 oranında daha iyi yapmakla 
değil; 50 işi %5 oranında daha iyi yap-
makla ilgili olduğunu bilirler. 

4. 40 Kişilik Ahşap Karkasçılar  
Takımı, Amatörler ve Çıraklar 
Orta seviyedeki ahşap karkasçılar, çı-
raklar ve bu işe ilgi duyan amatörler için 
bu proje; bir futbol taraftarının Pele, Ro-
naldo, Arda, Hakan ve Metin’in olduğu 

Project Manager   
The Project Manager is the ultimate dip-
lomat , sociologist , salesman and psy-
chologist and part-time symphony con-
ductor. But he is also Humble .  Once 
the project starts, he realizes that it is 
other people who will change the dream 
into a reality. Humble enough to know 
that at this stage of the project he is not 
the most important person on the job-
site.  He understands that even the most 
junior member on the team can inspire 
us to achieve perfection.  

Over the two weeks  he is in constant 
contact with the owner and the commu-
nity.  One of the goals is to involve chil-
dren in some way and give them an ear-
ly awareness of historic timber framing. 
This will spread our into the community 
for a long time.

10 Crew Chiefs   
The 10 Crew Chiefs are the superstars 
of timber framing. They are past project 
managers and have worked on many 
Community Projects in the past. Each 
has 30 to 35 years of timber framing ex-
perience.  So now the project becomes a 
2 week Timber Framing symposium or 
master class. They mentor everyone else 
and make incremental improvement 
in their own skills also. Like any pro-
fessional at the top of their game, they 
realize that the basic skills always need 
tuning. They are the ultimate listeners 
and problem solvers of the project The 
Crew Chiefs realize that timber framing 
at our level is not about doing 5 things 
50% better, it is about doing 50 things 
5% better.

40  Crew of Timber Framers,   
Amatures and Apprentices 
For the mid-level timber framers, ap-
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yıldızlar ligine gitmesi gibi bir şeydir. Bu 
projeyle geçen iki hafta içerisinde, kendi 
sıradan işlerimizde yıllarca çalışarak öğ-
renebileceğimizden çok daha fazla şey 
öğrenme şansına sahibiz.

5. Misafirler, Misafir Uzmanlar, 
Mimarlar, Mühendisler
Son birim, her toplum projesinde yer 
alan eğitici bileşenin bir parçasıdır. Bu 
insanlar, iş yerlerine, gazetelere, köy 
konseyine ya da hane halkının yanına 
döndüklerinde tarihi restorasyon ve 
koruma çalışmalarında bizi en iyi temsil 
eden isimler haline gelirler.

Gönüllüler için Çapraz Fonksiyonel 
Takımın Sonuç- Fayda İlişkisi 
Bu iletişimi beş ana hususta özetleye-
biliriz.

1. Profesyonel çalışma, proje sahası 
ile bağlantılı haldedir.

2. Diğer tasarım uzmanlarıyla daha 
verimli bir iletişim sağlayın.

3. Projenin gereksinimleri hususunda 
ortaya çıkan ve sık tekrarlanan hataları 
ve yanlış anlaşılmaları engelleyin.

4. Topluluklara, müşterilere ve kendi-
nize karşı daha fazla değer verir hale gelin.

prentices, and interested amateurs this 
project is like a football fan having a 
chance to go to a master class  with Pele, 
Ronaldo, Arda, Harkan and Metin. In 
addition, we get to play in the big game.  
We learn more in two weeks on this pro-
ject than we would in years of working 
back at our regular jobs.     

Guests, Visiting Professionals,  
Architects, Engineers 
This last group is part of the educational 
component of every Community Project. 
When these folks return to the offi ce, 
newspapers, village council, or home 
community groups, they become our 
best ambassadors for historical restora-
tion and conservation.

Benefits of The Cross Functional 
Team for the Volunteers 

Professional performance now re-
lates to the Project Site.

1. Volunteers now communicate 
more effi ciently with other Design Pro-
fessionals.

2. They avoid  frequent mistakes or 
misunderstandings of project require-
ments. 

3. Become more valuable  to  their 
communities , clients and themselves.

4. Become ambassadors as inde-
pendent informed spokesmen for His-
torical Restoration and Conservation . 

Education and apprenticeship com-
ponent is an important part of every 
C-F Team project. Education is critical 
for the future growth of Restoration and 
Conservation.  We incorporate teaching 
modules, short seminars, and evening 
classes on timber framing, safety , tool 
care , and project management as part of 
the fabric of every 2 week project master 

Şekil 27: Proje Müdürü ve Ekip Şefi bir problemin 
ivedilikle çözümü/Figure 27: Project Manager and 
Crew Chief meeting to solve a problem immediately
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5. Tarihi yapıların restorasyonu, ko-
runmasının bilinçli ve bağımsız sözcüleri 
ve temsilcilerimiz olarak bizler için de 
değerli hale gelin.

Eğitim ve çıraklık (stajyerlik) bileşen-
leri her C-F Takım projesinin olmazsa 
olmaz parçalarındandır. Eğitim; resto-
rasyon ve koruma işlerinin geleceği için 
kritik derecede bir öneme sahiptir. Her 
iki haftalık proje planına; temel yapı-
nın bir parçası olarak; öğretim birimle-
ri, kısa seminerler, ahşap karkasçılığına 
dair akşam dersleri, güvenlik, alet-ede-
vat bakımı ve proje yönetimini de dahil 
etmekteyiz. Böylece, farklı seviyelerdeki 
katılımcılar, becerilerini geliştirebilecek-
tir. Stajyer seviyesinde öğrenme eğrisi, 
dik bir yol izlemektedir. 

Özetlemek gerekirse, hepimizin daha 
zeki, daha iyi ve daha hızlı hale gelmesi; 
ekibin elde ettiği kazanımlardandır. Ge-
lecekteki profesyonel projeler için ilişki-
ler hazırlayan bir takım olarak, paylaşım 
ağı oluşturarak her bir birey kazanımlar 
edinmiştir. Geniş çaplı, entegre edilmiş 

plan. This way all participants at every 
level will improve their skills. At the ap-
prentice level the learning curve is steep.

She starts with a small dril. Then gets 
bigger. We also practice our Plan B’s like 
raising a frame by hand. No crane? No 
problem.

To summarize, the benefi ts to the 
crew are, that we all become smarter, 
better, faster. We gain by networking 
with each other as a team to build re-
lationships for future professional pro-
jects.  We gain in our overall literacy in 
the craft of heavy timber construction 
on a large integrated project. Finally due 
to power sharing that occurs in the T-F 
Team model we gain by empowerment 
and validation. All these thing lead to 
enhanced future performance. 

Why do skilled professionals and 
craftsmen volunteer for a C-F Team Pro-
ject? How do we get volunteers to work 
for free and who are the project delivery 
team?  The short answer to these ques-
tions  is Professional Development.  This 

Şekil 28: Çalışma alanında 8 farklı istasyonda kesim işlemlerinin yürütülmesi/Figure 28: 8 work 
stations cutting joints on side Şekil 29: Ustanın çırağı yetiştirmesi/Figure 29: Master Timber Framer 
instructing a young lady  apprentice
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bir projede ağır karkas yapı sanatına dair 
genel kültüre sahip olmaktayız. Son ola-
rak, T-F Takım Modeli’nde görünen güç 
paylaşımına göre; işçilerin motive edil-
mesi ve onay görmesi sayesinde kazan-
maktayız. Bu kazanımların hepsi; gele-
cek işlerde daha gelişmiş bir performans 
göstermenin önünü açacaktır.

Yetenekli uzmanlar ve sanatkârlar 
bir C-F Takım Modeli’ne neden gönül-
lü olarak katılırlar? Ücretsiz çalışacak 
gönüllüleri nasıl buluruz? Projedeki 
teslim takımı kimlerdir? Tüm bu soru-
ların kısa cevabı; Mesleki Gelişim’dir. İki 
haftalık bir seminer haline gelen bu iş, 
dinlemekten çok daha fazlasını yapabi-
leceğiniz bir yerdir. Herkes hatta mu-
hasebeciler, avukatlar ve mimarlar dahi 
çalışmaktadır. Çalışanlara; kereste yük-
lü kamyonları boşaltmak için forklift 
kullanan aynı zamanda proje müdürü 
olan ve doktora derecesine sahip mü-
hendisimiz Randy de dahildir. 

Takımı oluşturan kişiler; teorik bilgi-
ye sahiptirler ve şimdi bu bilgiyi kullan-
maya başlamışlardır. İhtiyaç duyulduğu 

becomes a 2 week seminar where you do 
more than just listen.  Everybody works 
even accountants, lawyers, and archi-
tects. This includes Randy the Project 
Manager and PHD of Engineering who 
drives a forklift to unload lumber trucks.

These folks are also the same people 
that have the Pioneer Spirit that is part 
of Western Canadian culture.

They love it because the KNOW 
the theory, and NOW they get to use 
it.  They cross professional boundaries 
when needed and will work at any task 
to move the project forward quickly 

An architect from a major fi rm is 
banging on timbers and sweeping up 
the job site today. 

And tomorrow is back in the offi ce 
working on major international pro-
jects.  She will be the smartest person in 
her tribe when it comes to large timber 
framing.  In the future, her work will 
now relate directly to job-site realities.  
This will help here avoid costly mistakes, 
and gain more customers. 

The most important benefi ts are for 

Şekil 30: Küçük makinelerle başlayıp, büyük makinelerle ahşap işlemeye devam eden çırak/ Figure 30: Moving 
up to bigger machines Şekil 31: Vinç kullanmadan karkasın kaldırılması/Figure 31: No crane, no problem
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Şekil 32: 
Pemberton 
Pazar Yeri’nin 
inşası
Figure 32: 
Pemberton 
job site
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takdirde her türlü resmi sınırı aşar ve 
projeyi bir sonraki adıma taşımak için 
her görevde çalışırlar.

Randy; bugün köklü bir fi rmada ça-
lışan bir mimar, keresteleri parçalıyor 
ve çalışma sahasını temizliyor. Yarın, 
uluslararası projelerde çalıştığı işine geri 
dönecek.

İş; büyük ahşap karkasçılığına gelince 
kendi kulvarındaki en zeki insan olarak 
anılacak. Gelecekte, yaptığı iş şantiye 
alanının gerçekleriyle yakından ilgili ola-
cak. Bu durum, pahalıya mal olacak ha-
taların yapılmasını engelleyecek ve daha 
fazla müşteri kazanmayı sağlayacak. 
Bir yerel yapı projesinde ne yaptığımızı 
anlar ve yapılan işe değer verirlerse; en 
önemli faydayı mal sahipleri ve birlik ka-
zanmaktadır Çapraz Fonsiyonel Takım 
Proje Modeli; bir projeyi zamanında ve 
planlanan bütçenin altında bir maliyetle 
işverene teslim etmektedir. Sonuç; mut-
lu bir mal sahibi.

Herhangi bir iş ya da uzmanlık ala-
nında; mutlu bir müşteri, reklamınızı 
yapmanın en iyi yolu ve gelecek projeler-
deki başarının anahtarıdır. Bu insanlar, 
yeni projeleri ileri taşıyacak olan kimse-

the owners and the community, be-
cause they will make future projects 
happen if they see the value and un-
derstand what we are doing in a Com-
munity Building project. 

The Cross Functional Team deliv-
ers a project to the owners that is on 
time and below budget.The result is a 
happy owner.  In any business or pro-
fession, a happy customer is your best 
form of advertisement and the key to 
future success. These folks are the ones 
who will push new projects forward.  
Owners, non-profi ts , funding sources, 
the community and the general public 

Şekil 33: Randy keresteleri boşaltırken/Figure 33: Randy unloading timbers  Şekil 34: Mühendis, mimar 
ve avukat gibi farklı mesleklerden profesyoneller/Figure 34: Volunteers like engineers, architect, lawyer 
and other professionals do laboring work

Şekil 34:Randy’nin asıl iş alanı
Figure 34: Randy’s professional job site
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lerdir. Mal sahipleri, kar gözetmeyen ku-
ruluşlar, fon kaynakları, dernek ve halk; 
tarihi ahşap karkas yapıların korunması 
ve yenilenmesi için asli desteği oluştura-
cak olanlardır. Yeni takipçilere, yenileme 
ve koruma konusunda neden bu kadar 
tutkuyla çalıştığımızı anlamaları için 
olanak sağlamak adına etkin bir şekilde, 

are the ones who will generate funda-
mental support  for conservation and 
restoration of historic timber frame 
structures. We need to do more by ac-
tively engaging with the community to 
enable new audiences to understand 
why we are passionate about restora-
tion and conservation. 

Şekil 36: 
Küçükten 
büyüğe doğru 
ilerle ve iyi 
düşün/Figure 
36: Basic 
project to large
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toplulukla birlikte hareket ederek daha 
fazla şey yapmalıyız.

Sonuç
Yirmi beş yıldan fazla bir süredir Çapraz 
Fonsiyonel Takım Proje Modeli, başarılı 
ahşap karkas projelerinde kullanılmak-
tadır. Bu durum, Kuzey Amerika’daki, 
tarihi ahşap karkaslı binaların gelecekte-
ki onarım, restorasyon ve koruma altına 
alma çalışmalarında olumlu katkı sağla-
yacaktır. Umarım yaptıklarımız gelecek 
nesiler için de faydalı olur.

Hazmederek öğren, küçükten büyü-
ğe doğru ilerle ve büyük düşün.

Conclusions
For over 25 years this Cross Functional 
Team model has been used for success-
ful timber frame projects. This speaks 
well for the future of historic timber 
frame construction, restoration, and 
conservation in North America.  I hope 
that some part of this approach will be 
useful to others.

Learn to slowly, learn the basic pro-
ject management model, and go from 
small, to large, and Dream Big. 

Remember we cannot control the 
wind, but we can adjust our sails.

Unutmayın, rüzgârı kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi rüzgâra göre ayarlayabiliriz.
Remember we cannot control the wind, but we can adjust our sails.
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Eski Rauma ve Tarihi Petäjävesi Kilisesi Restorasyon, 
Bakım ve Uygulama Esasları/The Old Rauma and 
The Old Church of Petäjävesi Principles and Practice on 
Restoration and Maintenance

*Anu LAURILA, Mimar, Finlandiya Ulusal Eski Eser Dairesi, Kültürel Miras Koruma Departmanı/
Architect, National Board of Antiquities, Finland

The Old Rauma and The Old Church 
of Petäjävesi in Finland are both World 
Heritage Sites. They are very different 
from each other of their nature. The Old 
Rauma is a living part of a larger town, 
though it has its roots in the middle ages. 
Most of the buildings there are made of 
wood. The Old Church of Petäjävesi is 
a skilfully constructed wooden church 
that has experienced very few changes 
since its erection in the 18th century.

Old Rauma 
Rauma is one of the few originally me-
dieval towns in Finland. The core of the 
town is Old Rauma, which is composed 
of some 600 buildings, most made of 

Finlandiya’da bulunan Eski Rauma ve 
Tarihi Petäjävesi Kilisesi, Dünya Mirası 
Listesi’nde yer almaktadır. Her iki yapı 
da doğaları gereği oldukça farklı yapı-
lardır. Eski Rauma, Ortaçağ’a dayanan 
geçmiş ile büyük şehrin bir parçasıdır. 
Yapıların birçoğu ahşaptan yapılmıştır. 
Ustaca inşa edilmiş ahşap Tarihi Petäjä-
vesi Klisesi inşa edildiği 18. yüzyıldan 
itibaren çok az değişikliğe uğramıştır.

Eski Rauma 
Rauma, Finlandiya’daki bir kaç orijinal 
Ortaçağ şehrinden biridir. Şehrin mer-
kezinde yer alan Eski Rauma çoğu ah-

Anu LAURILA*

Şekil 1: Eski Rauma’dan bir fotoğraf/Figure 1: View from Old Rauma.
Şekil 2: Tarihi Petäjävesi Klisesi/Figure 2: Old Church of Petajavesi
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şaptan inşa edilmiş, 600 yapıdan oluş-
muştur. Eski Rauma; hem ticari hem de 
konut alanlarına sahiptir. Ortaçağ döne-
minden beri muhafaza edilen şehir yapı-
sına sahip olan Eski Rauma Bölgesi’nde 
binaların temelleri daha eskilere dayan-
sa da, eski temeller üzerine  tek katlı ola-
rak inşa edilen ahşap yapılar 18. ve 19. 
yüzyıllara dayanmaktadır. Evlerin ana 
malzemesi ahşaptır ve  strüktür yığma 
ahşap yatay kütüklerden oluşturulmuş-
tur. Ticari amaçlı kullanılan yapılar ve 
konutlar sokaklar boyunca konumlandı-
rılmış ve avlularında ise evcil hayvanlar 
barınaklar ve tahıl ambarları gibi ikincil 
ahşap yapılar bulunmaktadır.

Rauma’nın Üstün Evrensel Değeri 
Bir alanın Dünya Mirası Alanı olarak 
nitelendirilmesi için Üstün Evrensel 
Değer (OUV-Outstanding Universal 
Value) olgusuna sahip olması gerek-
mektedir. Üstün Evrensel Değer ve bu 
değerin tanımı; sonrasında yürütülecek 
tüm bakım-onarım ve yenileme çalış-
malarına bir rehber niteliğindedir. Eski 
Rauma’nın Üstün Evrensel Değerinin 
tanımında geçen ifade şu şekildedir;   
“Şehrin tarihi dokusu yüzyıllar boyun-
ca inşa edilen farklı tarihsel katmanlar-
dan oluşmaktadır. Tarihi evler, avlular, 
çitler ve kapıların yanı sıra geleneksel 
sokak kaldırımları da dahil olmak üzere 
homojen bir kentsel bütünlük söz ko-
nusudur.” Üstün Evrensel Değer aynı 
zamanda “Eski Rauma; pazar meydanı, 
ana caddeleri boyunca konumlanan çe-
şitli mağazaları ile yerleşim alanı ve bir 
ticaret merkezi olarak işlevini korumuş-
tur. Geleneksel yapı tekniklerinin kulla-
nımı ve bakım onarım malzemeleri Eski 
Rauma’nın kültürel tarihi ruhunu koru-
maya yardımcı olmuştur.’’

wood. The Old Rauma is both a com-
mercial and a residential area. The town 
plan structure of Old Rauma has been 
maintained since the medieval period. 
The buildings are mainly one storey high, 
and date back between the 18th and 19th 
centuries, while some cellars remain from 
earlier periods. The main material in the 
houses is wood and the structure used is 
horizontal log construction. The residen-
tial and commercial houses are placed 
along the streets, and in the courtyards 
there are the outbuildings such as former 
animal sheds and granaries.  

The Outstanding Universal Value 
(OUV) of Rauma
Each World Heritage Site has its OUV 
(Outstanding Universal Value) approved 
with a nomination as a World Heritage 
Site. This value and its description should 
act as a guideline for maintenance and 
restoration activities in the site.

In the OUV of the Old Rauma it is 
said that “The historic fabric of the city 
has been built over centuries, forming 
different historic layers. The historic 
houses, courtyards, fences and gates, as 
well as the traditional street pavements, 
form a homogenous urban entity.” In 
the OUV it states also that “Old Rauma 
has preserved its function as a residen-
tial area and commercial centre with its 
Market Square and a variety of shops 
along the main streets. The use of tra-
ditional building techniques, skills and 
materials in maintenance and repairs 
helps preserve the cultural historic spi-
rit of Old Rauma.”

The Maintenance of The   
Buildings in The Old Rauma
In the Old Rauma most of the houses 
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Eski Rauma Binalarında Bakım 
Eski Rauma konutlarının bir çoğu özel 
mülkler olup restorasyon, bakım ve ona-
rım sorumluluğu yapı sahiplerine aittir.  
Dünya Miras Alanı olan Eski Rauma’da; 
yapılardaki onarımın nasıl olması gerek-
tiğine, genişlemelerin ya da alana inşa 
edilecek yeni binaların inşa edilmesine 
dair detayları içeren bir alan yönetim 
planı mevcuttur.  Burada aynı zamanda 
Eski Rauma’da bulunan binalara uy-
gulanacak tüm restorasyon planlarına 
gerekli izinlerin alınması için bir Özel 
Kurul bulunmaktadır. Bu kurulda;  Fin-
landiya Ulusal Eski Eserler Kurumu’n-
dan bir üye bulunmaktadır. 

Eski Rauma’da temel amaç; Üstün 
Evrensel Değer ilklerinde de yer alan; 
Dünya Mirası Alanını şehrin yaşayan bir 
parçası olarak tutmak ve Ortaçağ’dan 
üst üste eklenerek bugüne ulaşan kat-
manların korunmasıdır. Böylelikle; 
Rauma’da yeni yapıların inşasında bir-
birinden farlı geleneksel tekniklerin kul-
lanılması ile çevreye uyumlu yeni yapı-
ların inşası mümkün olmaktadır. 

Onarım Örnekleri 
Tipik Eski Rauma Evleri; yığma ahşap kü-
tükler ile inşa edilmiştir ve genellikle tek 
katlı yapılardır. Bu tarz yapılarda bazı ti-
pik zararlar gözlemlenmektedir. Tüm bu 
tipik hasarlar çürümüş kütüklerin yenileri 
ile değiştirilmesiyle onarılabilir. Onarım 
esnasında ıslak kütükler yerine, kuru ah-
şap kütüklerin kullanılması, sonrasında 
ahşap kurudukça enine kesitindeki daral-
ma yüzdesi az olacağı için, yığma olarak 
dizilmiş kütükler arasında boşlukların ve 
açılmaların önüne geçecektir. 

Eski Rauma’da bir diğer tipik onarım 
işi ise dış cephe, pencere ve çatı boyaması, 

are privately owned and the maintenan-
ce and restoration of the buildings is the 
owners’ responsibility. In Rauma there is 
a site plan with special instructions how 
to repair, enlarge or build new constru-
ctions to the World Heritage Site. There 
is also the Special Board that reviews all 
the restoration or building actions that 
need a building permission in the Old 
Rauma. There is a member from the Fin-
nish National Board of Antiquities in the 
Special Board.    

In the Old Rauma the main aim is to 
keep the World Heritage Site as a living 
part of a town and to maintain the la-
yers of history from the middle ages to 
this day. This is in accordance with the 
OUV. So in Rauma there is in use a va-
riety of techniques from new constructi-
ons to the traditional techniques of dif-
ferent times. Even new buildings can be 
constructed, but they have to fi t in the 
environment.

Examples of Repairs
The typical house in the Old Rauma is 
made with the horizontal log constru-
ction and it is usually one storey high. 
There are some typical damages in this 
kind of structure. All these typical da-
mages can be repaired quite easily by 
changing the rotten logs with new ones. 
Usually we use old logs for the repair 
because they do not shrink any more 
that much. If fresh logs would be used, 
it might cause gaps between the logs 
when wood shrinks.

Other typical repair works in the Old 
Rauma are the outdoor painting, resto-
ration or renewing the roofs and chan-
ging of windows. When painting the fa-
cades it is important to use correct paint 
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restorasyonu veya yenilemesidir. Cephe-
ler boyanırken doğru boyayı kullanmak 
sürdürülebilirliği arttırmak için oldukça 
önemlidir. Geleneksel keten tohumu yağı 
bazlı boya tavsiye edilir. Çatı yenilenirken 
eski detaylar olduğu gibi tekrar edilerek 
yenileme işlemi yapılmalıdır.

Pencerelerdeki değişim binanın 
kullanım amacındaki değişimle bağ-
lantılıdır. Ticari binalardaki pencereler 
1970’li yıllara kadar büyük vitrinler ola-
rak değiştirilmiştir. Ticari faaliyetlerin 
azalmasıyla günümüzde konut kullanı-
mı için özgün boyut ve şekline dönüş-
türülerek onarılmaktadır.

Eski Rauma şehrin yaşayan bir parça-
sı olduğu gibi, aynı zamanda çağdaş ya-

to keep the boarding under the paint in 
a good condition. The traditional linseed 
oil based paint is recommended. When 
renewing the roofs old details should be 
remade the same way as they have been.

The question of changing the win-
dows is linked to the question of chan-
ging the use of buildings. In commercial 
buildings the windows have often been 
changed to the large shop windows until 
the 1970’s. Now the commercial activity 
is diminishing and the spaces are chan-
ged for residential use. And then also 
the windows are often reconstructed to 
the size and style they were earlier. 

As the Old Rauma is a living part of 
the town also modern demands must 

Zemin kat ve çatı katı arasındaki hasara; zemindeki sıcak havanın 
çatı katı arasındaki soğuk hava ile karşılaşmasında yoğuşma sebep 
olmaktadır./The cause for damages in in the height of insulation 
layer between the ground floor and the attic is the moisture in the 
warm air that causes condensation when it meets the cold air in 
the attic.

Pencere pervazında ve denizliğinde zamanında onarılmayan 
parçalar, sızıntıların giderek ahşap kütüklere ulaşmasına sebep 
olarak, pervaz altındaki konstrüksiyonda çürümeye sebep olur./
Under the window openings there can be leaks in the joint between 
the window frame and the window sill and when this leak is not 
repaired early enough it makes the logs under the window rot.  

En temel hasar zemin ile bağlantılı alt kütüklerde gözlemlenmektedir. 
Bu bölgelerdeki çürümenin nedeni zemin seviyesinin yükselmesi 
veya temel yapısının zamanla batmaya başlamasıdır. Sonuç olarak 
kütükler nem içerisinde, ıslak kalarak çürümeye başlamaktadır./
The most typical damage is that the lowest logs of the walls are 
in connection with the ground. This can be due to the raise of the 
ground level or the sinking of the foundation stones. The result is 
that the logs stay wet and are rotten.

Şekil 3: Kütük yapısındaki tipik hasarlar/Figure 3: Typical damages in a log structure.
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şam koşullarını yerine getirmesi gerek-
mektedir. Örneğin, evlerin avlularında 
yer alan sauna formundaki yapılar daha 
sonra banyo olarak içeriye inşa edilmiş-
tir. Eski ahşap yapının içerisine banyo 
sığdırmanın en iyi yolu, tüm nemi iyi 
havalandırılmış yeni yapı içinde tutan, 
“bir boşluk içinde bir boşluk” modeli-
dir. Bu modelde eski yapı ile yeni yapı 
arasında havalandırma boşluğu olması 
gerekmektedir.

Tammela Renovasyon Merkezi 
Tammela Yenileme Merkezi; Eski Rau-
ma Bölgesi’nde bulunan eski evlerden 
birinde bulunmaktadır. Merkezde, gele-
neksel yapı ve malzemelerini içeren ser-
gi, yıkılan binalardan toplanan eski bina 
parçalarının depolandığı bir alan ve bir 
restorasyon atölyesi vardır. 

Tammela’daki sergi alanı yapısında 
çok fazla değişikliğe gidilmemiştir, aşa-
ğıdaki fotoğrafta da açıkça görüldüğü 
gibi mevcut pencerelerin yanında, per-

be fulfi lled. One example of this are the 
bathrooms constructed inside the hou-
ses when originally there has only been 
a sauna in the courtyard.  The best way 
to fi t the bathroom to the old log stru-
cture is to build “a space inside a spa-
ce” so that all the moisture keeps inside 
the new structure that is well ventilated. 
There must also be a ventilation space 
between the old end the new structure. 

Tammela Renovation Centre
In the Old Rauma there is the Tamme-
la Renovation centre located in one of 
the old houses. In the centre there is an 
exhibition of traditional structures and 
materials, storage of old building parts 
collected from demolished buildings 
and a restoration workshop. The exhi-
bition in Tammela is partly organised 
so that the rooms there are “windows” 
in the walls to show the log joints or 
the wall paper layers or other structu-
res. In Tammela they organise restora-

Şekil 4: Ticari ve 
konut alanlarında 
pencere 
farklılıkları/ 
Figure 4: Windows 
are large in 
commercial 
spaces and small 
in residential use
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vazında, denizliğinde açılan küçük pen-
cereciklerle (Şekil 6’da gösterildiği gibi) iç 
boşluklarda kütüklerin bileşimleri veya 
duvar kağıdı Şekil 5’te gösterildiği gibi 
katmanları ve diğer strüktür örnekleri 
sergilenmiştir. Tammela Renovasyon 
Merkezi’nde eski eser sahipleri için ev-
lerinin onarımı, restorasyonu konusun-
da bilgilendirildikleri kurslar düzenlen-
mektedir. Eski binalardan kalan pencere, 
kapı gibi parçalar yıkılan evlerin bakım 
ve onarımlarında yeniden kullanılarak 
geri dönüşümleri sağlanmaktadır. 

Tarihi Petäjävesi Kilisesi
Tarihi Petäjävesi Kilisesi; Finlandiya’nın 
merkezindeki küçük bir Lüteriyen papaz 
bölgesinde, 1763-65 yıllarında Jaakko 
Leppänen tarafından inşa edilmiştir. 1821 
yılında Leppänen’ın torunu Erkki Leppä-
nen tarafından da kiliseye bir çan kulesi 
eklenmiştir. Kilise, tarımsal alanla çevrili 
bir yarımada üzerinde yer almaktadır. 

Bu kilise, 1879 yılında köyün merke-

tion courses for the house owners and 
give instructions how to restore the 
buildings. Old building parts like win-
dows and doors are recycled from the 
demolished houses to the repair sites. 

The Old Church of Petäjävesi
The Old Church of Petäjävesi was bu-

Şekil 5: Tammela 
Renovasyon 
Merkezi/Figure 
5: Tammela 
Renovation Centre

Şekil 5a: 
“Pencere” Şekil 
5’te gösterildiği 
gibi duvarda 
kapı kasasının 
kütüklerle olan 
bağlantısı Figure 
5 a: A ‘‘window” 
in a wall showing 
the connection of 
the door frame to 
the logs 
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zine yeni bir kilisenin inşa edilmesiyle 
birlikte terk edilmiştir.  Kilisenin özgün 
görünümünü muhafaza etmiş olması ve 
elektrik altyapısı gibi hiç bir modern tesi-
satı barındırmamasının nedeni de budur.

Kilise; tipik Kuzey Avrupa modeline 
uygun olarak ahşap yığma kütük olarak 
inşa edilmiştir. Yapımında kullanılan 
ağaç türü çamdır. Kilisenin iç ve dış ya-
pısında yerel Fin ahşap mimarisi etkile-
rine ek olarak Rönesans, Barok ve Gotik 
tarzları birleşmiştir.

Tarihi Petäjävesi Kilisesinin  
Üstün Evrensel Değeri (ÜED)
Kilisenin üstün evrensel değeriyle ifade 

ilt for a small Lutheran parish in cent-
ral Finland in 1763-65 by a master bu-
ilder, Jaakko Leppänen. The bell tower 
was added to the church in 1821 by the 
master’s grandson, Erkki Leppänen. The 
church is located on a peninsula sur-
rounded by an agricultural landscape.

The church was abandoned in 1879 
when a new church was built in the 
centre of the village. That is the reason 
why the Old Church has preserved its 
very original outlook and no modern 
facilities like electricity has ever been 
installed.

The church is built using a horizontal 
log construction technique, which is ty-

Şekil 6: Kilise kesiti/Figure 6: Section of the church.

Şekil 6b: Çatı yapısının duvar ile bağlantısı 
oldukça zekice bir tasarımdır. Ayrıca çatı 
konstrüksiyonu iç kısımda kubbeli tavan 
görünümü vermektedir/Figure 6b: The structure 
how the roof construction is connected to the 
walls is very clever. It is also an interesting detail 
how the roof construction gives a form to the 
ceiling vaults inside.
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edilmek istenen; “Tarihi Petäjävesi Kili-
sesi’nin; biçim, yapı ve kullanılan mal-
zemeler açısından gerçekten de Kuzey 
Avrupa mimari geleneklerinin özünü ve 
ruhunu yansıtıyor olmasıdır. 19. yüzyı-
lın sonlarına doğru yeni semt kilisesinin 
yapılmasıyla birlikte kullanılmamaya 
başlanan kilise; ısıtma sistemi gibi bü-
yük tesisat işlemlerine de maruz kalma-
dığı için oldukça iyi muhafaza edilmiş-
tir. Eski ve yeni koruma çalışmalarında; 
geleneksel metot ve malzemeler tercih 
edilmiş, kilisenin somut değerini ve ru-
hunu korumak adına minimum müda-
halede bulunulmuştur.”

Tarihi Petäjävesi Kilisesi’nin 
Bakımı
Tarihi Petäjävesi Kilisesi ile ilgili temel 
amaç;  kiliseyi, dünya çapındaki değeri-
ne uygun olarak, aslına en yakın haliyle 
korumaktır. Petäjävesi’de,  hasar gör-
müş yerlerin tamirinde mümkün oldu-
ğunca az müdahalede bulunmak için, 
geleneksel teknikleri kullanmaktadırlar.

Petäjävesi Kilisesi; Kilise Vakfı’nın 
yaptığı desteklerle yapıyı koruyan, kü-
çük bir semt ahalisi tarafından kulla-
nılmaktadır. Semt; birçok ormana ev 
sahipliği yapmaktadır ayrıca; tamir iş-
lerinde kullanmak üzere, iyi kalitede 
kereste teminini garanti altına almak 
için bir ormanı da restorasyon ormanı 
olarak seçmiştir. Petäjävesi’de, Dünya 
Kültür Mirası Sit Alanı için uygun yöne-
tim planı; detay plana ek olarak kilisenin 
restorasyon ve bakımı için uygulanacak 
temel esasları belirlemektedir. Yönetim 
Planı’nda tanımlanmış işleri denetleyen 
Tarihi Petäjävesi Kilisesi Yönetim Kuru-
lu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu’nda, 

pical in northern Europe. The wood spe-
cies used in the construction is pine. The 
interior and exterior of the church com-
bine the infl uences of Renaissance, Ba-
roque and Gothic styles with the Finnish 
vernacular tradition of log construction.

The Outstanding Universal  
Value (OUV) of the Old Church  
of Petäjävesi
In the OUV of the Church it is stated 
that “In terms of form, construction and 
materials, Petäjävesi Old Church truth-
fully expresses the essence and spirit of 
the wooden church building traditions 
of northern Europe. The church is well 
preserved due to the fact that it was 
abandoned in the late 19th century, as 
the new parish church was built, and did 
not suffer from major alterations such as 
the installation of heating systems. [...] 
Traditional techniques and materials 
have been used in previous and recent 
conservation works, and interventions 
have been kept to a minimum in order 
to preserve the tangible values and the 
spirit of the church.”

The Maintenance of the Old 
Church of Petäjävesi
In the Old Church of Petäjävesi the main 
aim is to keep the church as authentic 
as possible, according to the OUV. In 
Petäjävesi they try to use only traditional 
techniques to repair the damages and to 
do as little as possible, to use minimal 
intervention. 

The Church of Petäjävesi is owned 
by a small parish that takes care of the 
church with the help of The Founda-
tion for the Old Church. The parish 
owns forests and it has designated a 
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Finlandiya Ulusal Eski Eserler Kurumu 
üyesi de bulunmaktadır.

Tarihi Petäjävesi Kilisesi’nin 
Kısa Restorasyon Tarihi
Kilise, ilk olarak 1763-1765 yılları ara-
sında, haç şeklinde bir yapı olarak inşa 
edilmiştir. Sonra 1821’de, yapıya çan 
kulesi eklenmiş ve bir koridor geçit va-
sıtasıyla kiliseyle bağlantısı sağlanmıştır. 
Aynı dönemde, kilisenin diğer ucuna, 
kutsal emanetlerin saklandığı bölüm 
inşa edilmiştir. 1879 yılında, Petäjävesi 
şehir merkezine yeni kilise yapıldığında, 
bu eski kilise artık kullanılmamaya baş-
lamıştır. 1920’lerde kilisenin ne kadar 
değerli olduğu tekrar hatırlanıp, yapıyı 
kurtarmak adına küçük çapta bazı tami-
rat çalışmaları sürdürülmüştür. Örneğin; 
pencereler, banklar ve binanın dışındaki 
basamaklar yenilenmiş, 1940’larda, ol-

special forest as a restoration forest to 
guarantee the good quality wood for 
the repair works. 

In Petäjävesi the management plan 
for the World Heritage Site gives guide-
lines for the restoration and maintenan-
ce of the church in addition to the site 
plan. There is the Management Board of 
Petäjävesi Old Church that supervises 
the actions defi ned in the management 
plan. There is a member from the Fin-
nish National Board of Antiquities in the 
Management Board of Petäjävesi.

A Short Restoration History of 
the Old Church of Petäjävesi
The church was originally erected in 
1763-65 and it was a cross-shaped cons-
truction. Then in 1821 the belfry was ad-
ded and it was connected to the church 
with a corridor. At the same time also 
the sacristy was built to the other end 

Şekil 7: Kilise Planı/Figure 7: Plan of the church.
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Şekil 8: Kapı açıklığının oluşturulduğu noktalarda 
ahşap kütüklerin zıvalarındaki deformasyon 
mevcuttur. Kütüklerdeki bu deformasyonun 
önüne geçmek için iki ahşap dikey eleman 
duvarın iki yanına geçici olarak eklenmiştir.
Kapı kasası açıklığını n her iki yanına ahşap 
zıvanalar yeniden açılmıştır./Figure 8: Next to 
the door opening there was a deformation of a 
log wall because the wooden tongues from the 
opening were rotten. Temporary two vertical 
logs “followers” were attached both sides of the 
wall to make it straight. Then the new wooden 
tongues were installed to the both sides of the 
opening.

Şekil 9: Ahşap saçak bağlantıları saçaklarda bazı 
duvarlarda ahşap birleşimlerin yıpranması sebebi 
ile eğilimler mevcuttur. Yeni metal bağlantı plakları 
ile strüktür güçlendirilmiştir./Figure 9: The eaves 
were leaning in some walls because the joints had 
been loosened. New metal supporting structures 
were designed to fit the joints back. 
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dukça kötü durumda olan kilise çatı kap-
laması, sıradan çatı kaplamasıyla değiş-
tirilmiştir. 1950’lerde çatı, tekrar ahşap 
kiremit ile kaplanmıştır. Restorasyon ça-
lışmalarının en etkin şekilde yürütüldü-
ğü dönem; 1970-1990 yılları arasıdır. O 
tarihlerde, yapının temel ayakları ona-
rılmış, inşaatı güçlendirici bazı tedbirler 
alınmış, duvarlar zımparalanmış ve çan 
kulesi boyanmıştır. Ayrıca çan kulesine, 
ahşap kiremitlerden oluşan yeni bir çatı 
yapılmıştır. 1987’de, kutsal emanetler 
odasının güney cephesine bakan duva-
rında ahşap kaplama kısım, çürüme teh-
likesiyle yüz yüze gelmiştir. 1988 yılında, 
kilise ve çan kulesinin arasındaki geçit 
üzerine ahşap bir tavan düzeneği içeren 
çatı kurulmuştur. 

Yaklaşan Tamirat Çalışmaları
Bugünlerde ya da ilerleyen zamanlarda 
ortaya çıkabilecek olası hasarlar teker 
teker gözden geçirilmiştir. Hasarın etkili 
olup olmadığının bilinmediği zaman-

of the church. When a new church was 
built 1879 in the centre of Petäjävesi this 
old church was abandoned. Its value was 
recognised again in the 1920’s and some 
small repair actions were carried out to 
save the construction. For example the 
windows, benches and outdoor stairs 
were restored. In the 1940’s the roof was 
in a bad condition and the church shing-
les were replaced with normal shingles. 
Already in 1950’s the church was roofed 
again with church shingles. 

The most active restoration period 
was from the 1970’s until the 1990’s. At 
that time footings were repaired, some 
reinforcement measures of structures 
were carried out and the walls were tar-
red and the belfry was painted. Also a 
new roof with church shingles was made 
to the belfry. In 1987 the south wall of 
the sacristy was faced as the logs started 
to be very worn out. The new plank roof 
was made to the corridor between the 
church and the belfry in 1988.

Şekil 10: Koridordaki 
ahşap taşıyıcı kiriş, zemin 
döşemelerini taşıyan kiriş, 
sistemi kaldırabilecek 
kapasitede değildi. Yapının 
görünüşünü korumak için, 
eskisinin arkasına yeni bir 
taşıyıcı kiriş yerleştirilmiştir./
Figure 10: The beam 
carrying the floor planks 
in the corridor had lost its 
bearing capacity. To keep 
the outlook of the structure 
as it was a new carrying 
beam was installed behind 
the old one. 
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larda, herhangi bir şey yapmadan önce 
sadece gidişatı takip ederiz. Belki de 
önümüzdeki on yıl içerisinde yapılması 
gereken, bir takım işler bulunmaktadır. 
İhtiyaçlardan bir tanesi de, orijinal ah-
şapları muhafaza etmek adına, güneye 
bakan duvarlara koruyucu kaplama ya-
pılmasıdır. İlk iş olarak, ahşap levhaların 
bitim yerlerindeki tahtaların daha da kö-
tüleşmesini önlemek için, köşe bağlan-
tılarını ahşapla kaplayabiliriz. Bu iş için 
uygun levhalar, hazırlanmış bir şekilde 
dışarda eskimeye bırakılabilmektedir. 
Ana düşünce; yeni parçaların dikkat 
çekmesini önlemek amacıyla, tüm ahşap 
materyallerin kiliseye monte edilmeden 
önce iyi bir şekilde yaşlanması yönün-
dedir. Mümkün olduğunca kısa sürede 
yapılması gereken bir başka şey de tek-
rar ahşap yağmur olukların kullanımını 
sağlamaktır. Bir çeşit ladin kökünden  
yapılmış kancalar, bazı duvarlarda hala 
göze çarpmaktadır, ama yağmur oluklar 
kaybolmaya yüz tutmuştur. 

Ahşap Çatılar 
Tarihi Petäjävesi Kilisesi çatısında kul-
lanılan ana malzeme, kilise kiremitidir. 
Baltayla yontulmuş ahşap, şekillendi-
rilmiş bir levha gibidir. İlk zamanlarda, 
çatının üç senede bir, katranlanması 
gerekmektedir. Çatıda iyi bir katran 
tabakası bulunduğu takdirde, diğer 
katranlama çalışmaları daha uzun ara-
lıklarla yapılabilir. Kilise kiremit kapla-
malarından yapılmış bir çatı; bakımı iyi 
yapıldığı takdirde yüzlerce yıl kullanı-
labilir. Kaplamanın altında kullanıla-
cak, huş ağacı kabuğundan yapılmış bir 
tabaka, su geçirmez bir katman olarak 
kullanılabilir.

Coming Repairs 
Every now and then some marks of pos-
sible damages are noticed. If it is unsu-
re if the damage is active we just follow 
the situation before anything is done. 

There are also some actions that has 
to be done within next maybe ten ye-
ars’ time. One of the needs is to make 
to protective boarding for the south 
walls to keep the original logs. Maybe 
fi rst we will just cover the corner joints 
with boards, to prevent the end wood 
of the logs getting worse. Boards for 
this action have already been sawn and 
now they are aging outdoors. The idea 
is to age all wood material well befo-
re attaching it to the church to prevent 
new parts from being to visible.

One thing that should be done as 
soon as possible is to return the woo-
den gutters. The hooks made of roots of 
a spruce are still visible in some walls, 
but the gutters are missing.

Roofs Made of Wood
The original material for the roof in the 
Old Church of Petäjävesi is the church 
shingle. It is like a shaped piece of a bo-
ard, hewn with an axe. In the beginning 
the roof must be tarred in every three 
years. When there is a good layer of tar 
in the roof, then the interval of tarring 
becomes longer. A roof made of chur-
ch shingles can last hundreds of years 
if taken well care of. Under the chur-
ch shingles a layer of birch bark can be 
used as a waterproof layer.

In 1940’s the church was roofed for 
a decade with normal shingles. The nor-
mal shingles are thin pieces of wood 
which are cut from a piece of a log with 
a shingle plane. The shape is a long rec-
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1940’larda kilisenin çatısı on yıllığına 
bir sıradan kaplama ile kaplanmıştır. 
Bu kaplama bir parça kütükten kesil-
miş, ince, kare kesitli bir kaplamadır. 
Bu ahşap kaplamaların su geçirmezlik 
sağlayabilmesi için üç ya da dört sıra 
üst üste örtüştürülerek kaplanması ge-
rekmektedir. Çatı kaplamalarına her-
hangi bir geleneksel koruyucu uygu-
lanmamıştır. 

Tarihi Petäjävesi Kilisesi’nde kulla-
nılan üçüncü bir ahşap çatı modeli de 
levha çatıdır. Çan kulesi ile kilise arasın-
daki geçitte kullanılmaktadır. Levha bir 
çatıda üst üste konumlandırılmış iki ta-
baka bulunmaktadır. Kenarlarda suyun 
aşağı akmasını sağlayan oluklar vardır. 
Levha çatı, kilise ahşap kaplamaları gibi 
geleneksel bir koruyucu ile korunabil-
mektedir (katranlanabilmektedir). Lev-
ha çatının alt kısmında kalan levha ta-
bakalar yüzlerce sene dayanabilir, fakat 
yüzey tabakasının her 30-50 senede bir 
yenilenmesi gerekmektedir. Bu çatılarda 
kullanılan ahşap cinsleri çam, ladin ya 
da kavak olarak sıralanabilir.

tangle. The normal shingles must be laid 
three to four layers to the roof to make it 
waterproof. The age of a roof made with 
normal shingles is 20 years maximum. 
These shingles are not tarred.

The third type of wooden roof that 
is in use in the Old Church of Petäjävesi 
is the board roof. It is used in the corri-
dor between the belfry and the church. 
In a board roof there are two layers of 
boards overlapping. There are grooves 
near the edges in the boards to make 
the water run down. Usually the board 
roof is tarred like the church shingle 
roof. In the board roof the lower layer 
of boards can last hundreds of years, 
but the surface layer must be renewed 
in every 30-50 years. 

The wood species used in these roofs 
can be either pine or spruce or aspen.

Summary: Interpretation of  
Traditional Techniques Varies
In both cases, in the houses of the 
Old Rauma and in the Old Church of 
Petäjävesi, the basic construction is the 
same, horizontal log construction. Also 

Şekil 11: Ahşap çatı örtüsü ve yağmur oluğu 
çengelleri/Figure11: Church shingle roof and a 
gutter hook made of root in Petajavesi Şekil 12: Ahşap çatı örtüsü/Figure 12: Shingle roof
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Geleneksel Teknik   
Çeşitliliğini Yorumlama
Eski Rauma Evleri ve Tarihi Petäjävesi 
Kilisesi; temel inşa şekli aynı olan yığma 
ahşap yapılardır. Ayrıca restorasyon süre-
since geleneksel tekniklerin kullanılması 
fi kri de her iki sahada aynı olmakla birlikte 
“geleneksel teknikler” teriminin yorum-
lanması çeşitlilik gösterebilmektedir. Tari-
hi Petäjävesi Kilisesi’nde; tüm mimari yapı 
bir müze öğesini andırdığı için, binanın 
onarılacak kısımlarında, el aletleri ve iyi 
kalitede ahşap malzemeler kullanılmalıdır. 
Böylece bu parçaların görünüş ve tarzları, 
özgün halleriyle benzerlik gösterecektir.

Eski Rauma’da, modern elektrikli 
aletler kullanılmaktadır, örneğin; ge-
nellikle çürüyen ahşap kaplamaların 
değiştirilmesi için kullanılabilir. Gele-
neksel el aletlerini kullanmadan ahşap 
kütüklerde elektrikli el aletleri ile ona-
rımlar yapmak mümkündür. Boya ça-
lışmaları; ahşap yüzleri koruyabilmek 
ve şehrin siluetini bozmamak için keten 

the idea to use the traditional techniqu-
es in restoration is the same in both si-
tes. But the interpretation of the term 
“traditional technique” varies. In the 
Old Church of Petäjävesi, as the whole 
building is like a museum item, hand 
tools and very good quality wood ma-
terial should be used in making repa-
ir parts for the structure. This way the 
outlook and the behaviour of the parts 
will be similar with the original ones.

In the Old Rauma modern power 
tools can often be used e.g. when rot-
ten logs have to be changed. This is due 
to the fact that usually the log structure 
is covered with boards and it does not 
matter if the repair logs are sawn ins-
tead of hewing with an axe. The main 
thing is to use logs, but it is not ne-
cessary to work them with hand tools. 
Also the boarding can be made with 
modern tools, but the painting should 
be done with the traditional linseed oil 
paint or with other really traditional 

Şekil 13: Kilise 
çanı ve kilise 
arasındaki geçiş 
ve geçişin çatı 
kaplaması/ 
Figure 13:  
Board roof in 
the corridor in 
Petajavesi
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tohumu yağı bazlı boyalar ya da diğer 
geleneksel boyalar kullanılarak yapıl-
malıdır. Keten tohumu yağı ile boyanan 
yerler, ilk yıllar parlaklığını korumakta 
sonrasında kararmaya başlamaktadır. 

Cadde üzerindeki binaların ön cep-
heleri, aynı dönemde boyanmadığında; 
parlayan yüzeyler arasında güzel farklı-
lıklar oluşur ve bu da sokağın görüntü-
sünü oldukça canlı kılmaktadır.

paints to keep the wooden surfaces in a 
good condition and to keep the towns-
cape as it should be. Linseed oil based 
paint e.g. is shiny for the fi rst years, 
then it starts to dim. When the facades 
along a one street that have not been 
painted at the same time, there are be-
autiful differences in the shine of the 
facades and that makes the streetscape 
very lively.

Şekil 14: 
Rauma’dan avlu 
görünümü 
Figure 14: 
A courtyard from 
Rauma

Şekil 15: 
Petäjävesi 
Klisesi’nin iç kısmı 
Figure 15: Interior 
of the Petajavesi 
Church
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Güney Çin Nehri Bölgesi’nde Tarihi Ahşap Binaların 
Yapımı, Korunması ve Yenilenmesi/Construction, 
Restoration an Conservation of Historic Timber 
Structures Chinese River South Region 

*Guo HANGUAN, Mühendis, Restorasyon Uzmanı/Senior Engineer, China 

My name is Monlin Kuo, I am a retired 
professor of forest products. I’m here 
simply as just a translator for Master 
Guo. If there is any question after the 
presentation, then we will ask him and I 
will translate during the panel discussion.

The presentation title is “Construc-
tion, Restoration and Conservation of 
Historic Timber Structures in The Chi-
nese River South Region”. I will explain 
what “River South Region” is.

His presentation has three parts. The 
fi rst part we will be talking about is “Her-
itage of Chinese Timber Structures”, the 
second part is “Restoration and Conser-
vation” and the third part is “Fire Preven-
tion and Wood Preservation”.

1. Heritage of Chinese Timber 
Structures
Talking about historic timber structure 
in China the fi rst one according to the 
legend is the E. Pang Palace of 1st Em-
peror of China which was built in 212 
B.C. and of course this is a legend about 
the builder of engineering who is called 
Liu Bang. Liu Bang had been the master 
of wood working for Chinese for 2000 
years but we don’t know whether he 
was a real person or just based on the 
legend (Figure 1).

Background
The Chinese River South Region refers 
to the southern region of the Yangtze 

Bu bildiri üç bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde “Çin Ahşap Yapı Mirası” ikinci 
bölümde “Yenileme ve Koruma” başlıkla-
rına değinirken son bölümde de “Yangın 
Önleme ve Ahşabın Korunması” konuları 
üzerinde durulacaktır.

1. Çin Ahşap Yapı Mirası
Çin’de bulunan tarihi ahşap yapılardan 
bahsederken belirteceğimiz ilk durum; 
Çin’in ilk hükümdarlığı sırasında, milat-
tan önce 212 yılında inşa edilen E. Pang 
Sarayı’dır. Şüphesiz ki bu, mühendisliğin 
kurucusu olarak bilinen Liu Bang ile ilgili 
bir efsanedir. Liu Bang, Çin’de, 2000 se-
neden beri ahşap işlerinin üstadı olarak 
anılmaktadır fakat kendisinin o dönem-
lerde gerçekten yaşayıp yaşamadığı ya da 
efsaneye dayanan bir isim olup olmadığı 
hala kesinlik kazanmamıştır (Şekil 1).

Plan
İşin zeminine bakıldığında, “Güney Çin 
Nehri Bölgesi” ile ifade edilmek istenen 
Çin’in “Süt ve Bal Diyarı” olarak bilinen 
Yangtze Nehri Deltası’nın güney böl-
gesidir. Tang Hükümdarlığı öncesi Çin 
ahşap mimarisi hakkında pek az bilgiye 
sahibiz. Tang Hükümdarlığı MS 900’lü 
yıllarda sona ermiş ve sonrasında Song 
Hükümdarlığı devri başlamıştır. Song 
Hükümdarlığı’nın ilk döneminde Ku-

Guo HANGUAN*
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zey’deki yabancı keşfe bağlı olarak, ha-
nedanlık güneye göç etmek zorunda kal-
mış “Süt ve Bal Diyarı” olarak anılan bu 
topraklara yerleşmişlerdir.

Başka bir deyişle, geleneksel izler 
taşıyan ve sürekli değişim halinde olan 
ahşap yapılar MS 1000 yılından beri ge-
lişen kültür üzerinde yansımalar bırak-
maktadır.

Tang Hanedanlığı öncesi yapım tarz-
ları ve yapılar ile ilgili oldukça sınırlı bilgi-
ye sahibiz. Song Hanedanlığı sonrasında 
ise, güneye yapılan göçe bağlı olarak az 
sayıda kalan resmi kayıta ulaşılmaktadır. 
960-1279 yılları arasında hüküm süren 
bu hanedanlık döneminde; hanedana ait 
yapıların yanı sıra idari ve mülki yapıla-
rın da detaylı grafi klerini gösteren resmi 
“Mimari Yöntemler Üzerine Tez” adlı 
eser basılmıştır (Şekil 2). 

Gelişim
Bahsi geçen kitabın modern basımı gör-
düğünüz üzere, yapım yöntemlerinde 

River Delta which has still been the 
“Land of Milk and Honey” of China. 
We have little information of Chinese 
timber architects before Tang Dynasty. 
Tang Dynasty is ruefully ended up by 
900 AD, and the following dynasty is 
called Song Dynasty. At the fi rst part 
of Song Dynasty due to foreign inven-
tion in the North, the dynasty had to 
move to south and settled in this Land 
of Milk and Honey.

In other words, traditional and 
evolving wood structures have been 
refl ecting the fl ourishing culture in this 
area since 1,000 AD.

We have very little information about 
building styles or structures before Tang 
Dynasty. And after Song Dynasty we 
just have very few offi cial records be-
cause of this southern immigration.

During Song Dynasty which was 
ruling over between the dates of 960-
1279, the offi cial “treatise on architec-
tural methods” was published which 

Şekil 1:  Qin Hanedanlığının M.Ö. 212 yılında inşa edilmiş meşhur sarayı E. Pang’i gösteren bir tablo 
Figure 1: A Painting of E Pang Palace, famous Palace of the Qin Dynasty built in 212 B.C.
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mimari tarzın detaylı tanımına yer ver-
mektedir. İşte bu noktada Çin Tarihi kayıt 
altına alınmaya başlar. Song Hanedanlığı 
boyunca mimari gelişim, mekik şeklinde-
ki sütunlar (shuttle-shaped column), ka-
visli ve düz kirişler yanı sıra çatı kirişleri 
Ming Hanedanlığı’na dek kullanılmaya 
devam etmiştir. 

Ming Hükümdarlığı boyunca; silin-
dir ahşap blokların yerine; sütun taba-
nındaki ahşap çürümesini önlemek adı-
na uzun taş sütun bloklar kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu, Ming Hanedanlığı dö-
neminde yaşanan en temel gelişimdir. 
Sütunlarla bağlantılı braket ve kirişler; 
ahşap kaynaklarını korumaya yöne-
lik olan taşıyıcı işlevinden ziyade daha 
çok dekoratif ve sanatsal bir görüntü 

detailed methods with diagrams of 
constructing royal, offi cial and civilian 
timber structures (Figure 2).
Development
The modern publication of that book is 
like this with a very detailed description 
of architectural style of the construction 
methods as you see, so the Chinese His-
tory is on record. Development during 
the Song Dynasty, shuttle-shaped col-
umns, curved beams or straight beams 
and rafters were used until Ming Dynasty  
(Figure 3).

During Ming Dynasty, tall stone 
column bearing blocks were used in-
stead of drum shaped wooden blocks 
to avoid wood decay at the column 
base. That is the major development 

Şekil 2: “Mimarlığın Kuralları”(1068-1077) Li Jie, Song Hanedanlığı Eksiksiz Tarihi Çin Yapım Teknikleri 
Kitabı/Figure 2:  “Rules of Architecture” (1068-1077) by Li Jie, Song Dynasty, the most complete ancient 
building techniques books of China
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oluşturmak amacıyla kullanılmaya baş-
lanmıştır. Çin’de bulunan temel arkeo-
lojik ve tarihi binalar üzerinde yapılan 
yeni bir çalışma, iki belirgin dekoras-
yon tarzını gözler önüne sermektedir. 
Kuzey bölgesinde; sanatsal bir şekilde 
boyanmış sütun ve kirişleri görmeniz 
mümkünken, güneyde oymalı, işlemeli 
modeller karşınıza çıkmaktadır. Bunlar 
tarihi yapılardaki ahşap öğeleri dekore 
etmenin iki temel yoludur ve bu dönem-
de yaşanan en belirgin değişikliklerdir. 

Ahşap Ustalığı Mirası
Peki, ahşap ustalığı mirası nesiller 
boyu nasıl aktarıldı?
Yetenekleri nesilden nesle aktarmanın en 

during the Ming Dynasty.
Brackets connecting columns and 

beams become more of decorative pur-
pose and artistic displays rather than as a 
load bearing function for sake of conserv-
ing wood resource and those are the two 
main changes.

New exam in main archeological 
buildings or historic buildings in China, 
there are two distinct decorations. In 
the north, you will see the beams and 
columns are painted in artistic paints 
and in the south it is always engraved. 
So there are two styles of decorating 
the wood items in historic buildings. 
Those are the main changes.

Şekil 3: Kai Xiang tarafından inşa edilen Pekin İmparatorluk Sarayı ana girişi
Figure 3: The main hall of Beijing Imperial City, built by Kai Xiang (Ming dynasty)               

Şekil 4: Tiyun Odası, Master of Nets Garden, Suzhuo City
Figure 4 : Tiyun Room, in the Master-of-Nets Garden, Suzhou City
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temel yolu çıraklık eğitimidir fakat yıllar 
içerisinde bazı beceriler Çin toplumun-
da hüküm süren Feodalizm’den dolayı 
sekteye uğramıştır. Bildiğiniz üzere; ye-
teneklerin aktarımı aile içerisinde ve er-
kekler arasında yapılmaktadır. Bu mira-
sın kadınlara bırakılmayışının nedeni ise, 
kadınların er ya da geç aileden uzaklaşa-
cak olmalarıdır. Sırf bu nedenle, beceriler 
aile içinde tutulup sadece erkeklere akta-
rılmıştır.

Çıraklık eğitimime ailem eğitimimi 
karşılayacak durumda olmadığı için ol-
dukça genç yaşta başladım. Eğitimime 
devam ederken seneler boyu sıkı bir şe-
kilde çalışmıştım ve Çin’de bulunan bir 
peyzaj yenileme şirketinde başmühendis 
olarak çalışmaya başladım. Beş sene önce 
emekli olmasına rağmen tüm zamanını 
yine bu çalışmalara adadım. Bu zamana 
dek “Çin Tarihi Yapılarının Korunması ve 
Yenilenmesi” üzerine iki kitap yayımla-
dım ve üçüncü kitabımın çalışmaları de-
vam ediyor. Çin tarihi yapıları konusunda 
çalışıyorum. Çin tarihi bir hanedanlıktan 
bir diğer hanedanlığa sürekli değişimler 
yaşadığı için geleneksel binalardan olu-
şan bazı resimleri sizler için derledim. Bir 
hükümdarlıktan başka bir hükümdarlığa 
geçiş sırasında; tarihi binaların birçoğu 
yerle bir olmuştur. Özellikle saraylar ve 
hanedana ait mülkler çıkan yangınlar so-
nucu yok olmuştur. Yaşanan bu ihtilaller 
sonucu, Ming Hanedanlığı öncesine ait 
korunabilen ve günümüze ulaşan tarihi 
yapı bulunmamaktadır. Büyük bir şanstır 
ki; Çin; Pekin’de bulunan ve Ming İm-
paratorluğu’nun ikinci hükümdarı dö-
neminde yapılan imparatorluk sarayını 
korumayı başarmıştır.  Saray, Kai Xiang 
adında bir mimar tarafından yapılmıştır. 
Güney Çin toplumunda; mühendisler, 

Wood Craftsmanship Heritage

How was the wood craftsmanship 
heritage handed down?
Apprenticeship is the main way of hand-
ing down the skills from a generation to 
the following generations unfortunately 
some skills went interrupted throughout 
the years because of feudalism society in 
China. As you know, the skills are kept 
in the family and also handed down to 
men not women, because women would 
be the outside of the family soon or lat-
er. That’s why the skills were only kept 
in the family and allowed for just male 
apprentices.

Mr. Guo starts his apprenticeship at a 
very young age because his parents prob-
ably could not afford to his education. 
However, he worked and studied hard 
for years and then became a chief engi-
neer of a garden landscape restoration 
company in China. He retired 5 years ago 
and he has dedicated time since he was 
retired. So far, he published two books 
about the “Conservation and Restoration 
of Chinese Historic Buildings”. Currently, 
he put the third one on his way and then 
again he is a master of historic buildings in 
China. He elected to show you some pic-
tures of the traditional buildings because 
Chinese History was ever changing. Dur-
ing the change from a dynasty to another 
one, historic buildings were burnt down. 
Mainly, the palaces and royal buildings 
were destroyed usually by fi re. Because 
of revolution, there is no historic building 
which has been preserved before Ming 
Dynasty. Luckily, China preserved its im-
perial palace in Beijing and this was dur-
ing the second emperor of Ming Dynasty. 
It was constructed by an engineer who 
was called Kai Xiang. Usually in Southern 
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mimarlar ve doktorlar genellikle sosyal 
statüye sahip değillerdir. Çin kültürün-
deki birçok bilimsel keşif ve icat bu uz-
manların sosyal mevkie sahip olmama-
larından dolayı kaybolup gitmiştir. Pekin 
İmparatorluk Sarayı’nın başmühendisi 
Kai Xiang hanedanlık hizmetinde çalış-
mıştır. Üst düzey bir görevli olduğu için 
namı bugünlere dek ulaşmıştır.  Bu du-
ruma benzer başka bir örnek de Güney 
Çin’de bulunan hidrolik sistemidir. Hid-
rolik ve sulama sistemi 2000 yıldan sonra 
bile hala Güney Çin bölgesinde kullanıl-
maktadır. Bir başka örnek de mühendis 
ve memur olan bir baba-oğul ile ilgilidir. 
İsimleri bilinmekte fakat o dönemde de 
boyama yeteneğine sahip birçok mü-
hendis olduğundan dolayı gerçekte kim 
oldukları hakkında net bir bilgi bulunma-
maktadır.  

Kai Xiang, imparatorluk sarayını ve 
sarayın ana giriş kapısı olan “Bahşedil-
miş Gök Kapısı’nı” inşa eden başmü-
hendistir.  Tiananmen Kapısı saraya gi-
riş kapısıdır ve resimde gördüğünüz yer 
de Tiananmen Meydanı’dır (Şekil  3). 
Tiananmen Çince ’de “bahşedilmiş gök 
kapısı” anlamına gelmektedir ve tipik 
bir Ming mimarisi örneğidir. Ayrıca, ha-
nedan saraylarında ihtişamın asıl amaç 
olmasının da bir göstergesidir. Ming Ha-
nedanı’ndan sonra gelen Qing Hanedanı 
döneminde, özellikle nehir kıyısı kesimi 
ağırlıkla sanatsal sunumlara önem ver-
miştir. 1980 yılında, New York Staten 
Adası’nda Çin Topluluğu, Çin esintileri 
taşıyan bir köşk inşa etmek istedi, ben de 
şirketim tarafından bu proje ile görevlen-
dirildim. Benzer sayısız proje yürüttüm.

Çin mimarisi ile ilgili örneklerin Ka-
nada’ya, Vancouver’a kazandırılması ala-
nında da uygulamalarım olmuştur.

Chinese Society; the engineers, scientists 
and doctors had no social standing. A 
lot of scientifi c discoveries or inventions 
in Chinese culture faded away because 
those people or professionals did not 
have the social standing at all.

Kai Xiang who was the chief engi-
neer of this construction (Beijing Impe-
rial Palace) worked for the royal family. 
He was a high offi cial and his name was 
preserved. Another example like that is 
the hydraulic system in Southern China. 
The hydraulic systems and the irrigation 
systems have been still used after two 
thousand years in Southern China. There 
is another example about a father and 
his son who were engineers and offi cials. 
That’s why their names were known but 
there were lots of people who were en-
gineers with painting skills but we don’t 
know who they are. 

Kai Xiang was the chief engineer who 
built the Imperial City and “the gate of 
heavenly peace” which is the main hall of 
Imperial City. 

The Tiananmen Gate is the gate to get 
into the palace and that is the Tiananmen 
Square. (Figure 3) Tiananmen means 
“the gate of heavenly peace” in Chinese 
so that is a typical Ming style of architec-
ture. And that means imperial palace in 
majesty usually is the purpose. During 
Qing Dynasty which came after Ming 
Dynasty, especially the riverside region 
was becoming more dedicated to enjoy 
the artistic presentation. That’s the typi-
cal example of oldest pictures that were 
shown here have been restored of the 
years and this project had been conduct-
ed by Mr. Guo’s participating. At 1980, 
in Staten Island, New York, The Chinese 
Community wanted to build some Chi-
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2. .Restorasyon ve Koruma
Restorasyon Esasları
Restorasyonun temel ilkesi; korumak 
için kurtarmaktır. Kurtarma, üstlenil-
mesi gereken ve tek kelimeyle acil olan 
bir görevdir. Değişim, ayıklama ve ek-
lemelerin yapılması yasaklanmıştır. 
Açıkça ifade edebilirim ki; dünyanın 
her yerinde de aynı ilkeler geçerlidir. 
Son ilke ise; minimum müdahale ile 
yenilemeyi gerçekleştirmektir. 

Dongshan Oymalı Köşk şüphesiz ki 
sanatsal yönü oldukça kuvvetli olan bir 
eserdir. Burada, sergilenen ahşap usta-
lığını görebilirsiniz ayrıca yapı, Doğu 
Çin mimari tarzını en iyi şekilde temsil 

nese style pavilion so Mr. Guo’s compa-
ny sent him on this project so that is him 
who is on the roof (Figure 4) He conduct-
ed a lot of projects like that. And you see 
the model of the pavilion.

 And Mr. Guo also participated in the 
similar projects in Vancouver. There was 
also a pavilion and that was dedicated in 
1986. So those are not as restorations, 
they are as constructions which are based 
on Ming Architect.

2. Restoration and Conservation
Restoration Basics
The second part of this presentation is 
the restoration and conservation. There 

Şekil 5: New York, Staten Adası Çin Köşkü yapımı ve diğer ahşap çalışmaları/Figure 5: Guo Hanguan’s 
timber works; Chinese style pavilion in New York, Staten Island  

Şekil 6: New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde bulunan Astor Court’un tamamlanması şerefine yapılan 
kutlama/Figure 6: Celebrating Completion of “Astor Court” in Metropolitan Museum of Art, New York, 1980
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etmektedir (Şekil 7). Gördüklerinizin 
hepsi Bay Guo’nun şirketi tarafından 
yenilenmiş yapılardır bunun yanı sıra 
genel ilkelerin dünya çapında kabul 
gördüğünü ve ahşap işçiliğinin farklı 
şekillerde ortaya konulabileceğini gör-
mektesiniz. Son 300 yıldır Çin’in doğu 
kesiminde, Xiangshan Birliği’nin izleri 
görülmektedir. Ben de bu köklü birli-
ğin bir üyesiyim. Birlik; ahşap ustalı-
ğına son 300 senedir yön vermektedir. 
Burada tüm yenileme çalışmalarını, taş 
sütunları ayrıca çürümekten son anda 
kurtarılmış bazı boyama işlerini gö-
rüyorsunuz. Köşk ve çatıda kirişlerin 
kullanımını ayrıca bahçe kısmında da 
sergilenen ahşap ustalığına örnek teş-
kil eden bazı çalışmalar görmektesiniz 
(Şekil 7). Oldukça yoğun bir şekilde 
ahşap sanatının inceliklerini ve sütun 
işlemelerini görmektesiniz. Bu resimde 
de yenilenmiş bir tavan, ahşap işçiliği 
ve oyulmuş ve işlenmiş bazı kirişleri 
görebilirsiniz (Şekil 8).

are a lot of details to talk about and it 
is impossible here. Instead of doing 
that he just prepared a few pictures to 
show. The basic principle of the resto-
ration is rescuing to conserve. Rescuing 
is an obviously urgent task. Alterations, 
eliminations and additions are prohib-
ited. It is obviously the same principle 
all around the world. And the third one 
is restoring by minimum invasive meth-
ods. So those are the three most basic 
restoration principles. So following pic-
tures show the restoration projects Mr. 
Guo and his company conducted for all 
over the years. Dongshan Engraving Pa-
vilion is very artistic of course. You can 
see some wood crafting and it represents 
the Southern Chinese Style (Figure 7). 
And these are all restored by his compa-
ny. By the way, the wood craftsmanship 
works on different tools as you know 
and the last 300 years in the southern 
region of China, it is dominated by 
Xiangshan Guild (Group). Mr. Guo is 
a member of The Xiangshan Guild. The 

Şekil 7: Dongshan 
Oymalı Köşkü, 
Suzhou City
Qing Hanedanlığı 
sonlarında yapılmış 
ve Xiangshan 
Birliği’nin 
çalışmalarına örnek 
teşkil etmektedir.
Figure 7: Dongshan 
Engraving Pavilion in 
Suzhou City Built in 
the late Qing Dynasty 
is the representative 
works of Xiangshan 
Group
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3. Yangın Önleme ve Ahşabın 
Korunması
Bildirimin üçüncü bölümü;  yenileme 
çalışmalarından sonra büyük öneme 
sahip olan “Yangın Önleme ve Ahşabın 
Korunması” dır.

Yangın Önleme
Yangın önleme ile ilgili olarak yangına 
dayanıklılığı arttırmak ve bina genelin-
de duman yayılım derecesini azaltmak 
en önemli iştir. Bazı durumlarda deği-
şikliklerin yapılması da gerekebilir. Be-
ton ayakların kullanılması gerekli deği-

Guild, that society has been dominating 
the wood working for the last 300 years. 
You can see all these restoration, the 
stone bearings and also some paintings 
which were preserved from decaying. In 
the pavilion and the roof, you see the 
use of the rafters. And you can also see 
some wood-crafting in the garden (Fig-
ure 7). There are a lot of wood-crafting 
and there are even carvings on the col-
umns. And in this picture you can see 
a restored ceiling, again wood-carving 
and sometimes beams which are curved 
and shaped (Figure 8).

Şekil 8: Ahşap 
sanatının incelikleri
Figure 8: Drifting 
Fragrance Hall 
in Humble 
Administrator 
Garden, Suzhou City 
built in the early 
Ming Dynasty (Early 
14th Century)

Şekil 9: Fragrance Hall, Suzhou City, Ming Hanedanlığı başları (14.yy başları)
Figure 9:The Fry Pavilion, The Garden of Cultivation, Suzhou City built in the Ming Dynasty
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şikliklerin başında gelmektedir. Duvar 
bölmelerinde tuğla, kayaç levhalar gibi 
alev almaz malzemelerin kullanılması 
ayrıca büyük öneme sahiptir. Yanmaz 
malzemelerin kullanımı ek bir tedbir 
gibi görünebilir fakat büyük bir yıkımın 
önlenmesi adına kullanılması ve ciddi-
ye alınması gerekir. 

Yangın alarm ve söndürme sistemi-
nin kurulması şart olmamasına rağmen 
günümüzde tercih edilen bir uygulama-
dır. Semt yakınlarında itfaiye merkezle-
rinin ve yangın müdahale musluklarının 
tesisi yangın ile karşı karşıya kalınan du-
rumlarda oldukça önem arz etmektedir. 
Müdahalenin yakın çevreden gelmesi 
adına, yangın musluklarının binanın et-
rafında olması gerekmektedir. Havalan-
dırma sistemi de ahşap korunmasının 
amaçlandığı yerlerde yangını önlemek 
adına oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Elektrik kablolarının binanın genelinde 
denetlenmesi de atlanmaması gereken 
hususlardandır. Bu saydıklarımız yan-
gından korunmanın temel yollarıdır.

Ahşap Korunması
Ahşap korumasıyla ilgili olarak ise; sütun 
temellerinin böceklere karşı kullanılan 
bunun yanı sıra tung yağı gibi su geçir-
mez kimyasallarla kaplanması ve kolon 
temellerindeki çatlakların katran aracılı-
ğıyla kapatılması nemin yaratacağı leke-
leri ve oluşabilecek bozuklukları önlemek 
konusunda oldukça önemlidir. Bunlar 
yapılması mecburi şeylerdir. 

Bina duvarlarında ve çatıda meydana 
gelebilecek su sızıntılarına karşı su tah-
liye sisteminin kurulması nemi ve suyun 
içeri sızmasını engeller. Su tahliyesi bü-
yük önem arz etmektedir. Çatıda, yan 

3. Fire Prevention and Wood 
Preservation
And the third part is the “Fire Prevention 
and Wood Preservation” which is impor-
tant after restoration of course.

Fire Prevention
About Fire Prevention, it is important to 
increase fi re resistance and reduce fl ame 
spread ratings of the whole building. In 
some cases, changes have to be made. For 
example, using the stone bearing is one of 
the necessary changes.

And the use of non-combustible ma-
terials such as bricks and sheet rocks for 
wall partitions is important. Because the 
partition is important to reduce the fl ame 
spread. So the use of non-combustible 
materials is in the addition but sometimes 
you have to use it because it could prob-
ably be a total destruction so you need to 
take that into a serious consideration.

Installation of fi re alarm and sprinkling 
system is modern but not necessary. Es-
tablish a fi re station and hydrants in near-
by villages are also important in case of 
fi re. In this way, the rescue will be in near-
by. Improving ventilation is also important 
for fi re prevention and wood preservation.

And inspection of electric wiring in 
every part of the building really matters. 
Those are fi re prevention majors.

Wood Preservation
And about the wood preservation, coat-
ing bases of columns with insecticides 
and water repellant like tung oil and also 
sealing the crevices of columns base with     
tars are also important to prevent mois-
ture and established decays. So those have 
to be done.

Improving water draining and founda-
tion drainage in the entire building walls 
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cephelerde, binanın her yerinde bu siste-
minin kullanılıyor olması gerekir. Tabi ki 
de ahşap eseri kuru tutmak temel ilkedir. 
Bina içerisinde bir kere neme maruz ka-
lındığında acil olarak müdahale edilerek 
mevcut durum düzeltilmelidir. Önceden 
de bahsettiğimiz üzere nem yoğunlaş-
masını engellemek ve etkin bir havalan-
dırma sistemi kurulmalıdır. Bina içerisin-
de bu sorunla karşılaşıldığı an, yerinde ve 
hızlı bir kurutma yolu izlenmelidir. 

Karınca istilasını engellemek için 
kimyasalların kullanımı:
Güney Çin Nehri kesiminde, bina çev-
relerinde kimyasal uygulaması son de-
rece önemlidir. Hava ılıman ve oldukça 
nemlidir. Bu nedenle de karıncalar ciddi 
sorun yaratma potansiyeline sahiptirler. 
Bu noktada, kimyasal müdahalenin ya-
pılması ve bina etrafında uygulanması 
gerekmektedir. 

Son olarak, bildiğiniz üzere dış cephe 
boyasının sık sık yenilenmesi gerekmek-
tedir. Nemden dolayı dış cephe boya-
ları ahşap kaplamadan ayrılarak boya-
nın hızlı bir şekilde çürümesine neden 
olabilir bu nedenle tamir işlemi zaman 
kaybetmeden yapılmalıdır. Bu bildiride; 
ahşap korunma ilkelerini nasıl uygula-
mamız gerektiği yönündeki temel pren-
sipleri değerlendirdik.

and roof prevents wetting and water to 
sip inside. Drainage is very important. It 
should be on the roof, sides and all over 
the building. Keeping woodwork dry is 
the basic principle. Once you have wet-
ness, you have to correct it very quickly. As 
we previously mentioned about the con-
densation, that is very important so you 
have to avoid the moisture condensation 
and you have to install effi cient ventila-
tion system. Once you get a wet inside the 
building, dry the system very well and very 
quickly. We should defi nitely prefer chem-
ical treatments to prevent termite attack. 

The treatment should be like this: For 
example around the buildings you should 
install treatments of the chemicals and 
those are typically important in the River 
South Region because weather is warm 
and weather is wet so termites are very se-
rious problems. So you have to do chem-
ical treatment and install it around the 
foundation.

And fi nally as you know having a fre-
quent exterior painting matters, too.  The 
painting could be broken up with the fi r 
coating if moisture is received in through 
because of that your paint will detach very 
quickly so you need to repair it immedi-
ately. Inspection also has an importance. 
In brief, those are the basic principles how 
to treat wood preservation majors. 

Sempozyum sırasında Bay Guo Hanguan’nın İngilizce’yi akıcı konuşamaması sebebi ile sunumuna yakın arkadaşı 

Prof. Dr. Monlin Kuo yardımcı olmuştur.
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1. Differentiating Turkish House
A new house type owned by Turks was 
showed up after the Turk’s settled down 
in Anatolia. With the expression of 
building elements, spatial composition 
and the harmony of their combination, 
Turkish wooden house architecture pos-
sesses a unique character. For hundreds 
of years, this heritage made progress 
and spread out in many Ottoman cities  
(Kuban, 1998). In this way, there are dif-
ferent kind of houses defi ned as Turkish 
house. Location of the buildings is one of 
the determinant factors of the variation. 
The climate, geographical feature and life 
style of the region effected the character 
of the houses. There are diverse types of 
houses belonging to the different regions, 
such as Black sea coast, Marmara region 
specifi cally Istanbul and Mediterranean 
House etc (Eldem, 1984).

Another feature to classify the vari-
ety of the houses is related to the con-
struction periods. By taking into consid-
eration of the types of houses in Istanbul 
and its environment Eldem investigated 
the types belonging to the 17th, 18th and 
19th centuries and reported their charac-
teristic features. Even though the centu-
ries are not the accurate borders for the 
buildings, the beginning of the centuries 
are generally witnessed to specify a new 
type (Eldem, 1984). When a new con-

İstanbul Ahşap Konut Mimarisinde Avrupa Etkisi ve 
Bu Mirasın Günümüzdeki Korunmuşluk Durumu/ The 
European Influence On The Timber Residential Architecture 
In Istanbul And The Conservation Status Of This Heritage 

* S. Feyza YAĞCI, Yüksek Mimar / MSc. Münih Teknik Üniversitesi/Architect/MSc. Munich Technical University
Manfred Schuller, Prof. Dr., Münih Teknik Üniversitesi/ Munich Technical University 

1. Farklılaşan Türk Evi 
Türk evi; Türklerin Anadolu’ya yerleş-
mesinden sonra ortaya çıkmış, yapı ele-
manları ve mekânsal kompozisyonuyla 
kendine has bir karakteri olan, Türklere 
ait konut tipidir. Bu konut mirası yüzyıl-
lar boyu gelişerek çeşitli Osmanlı şehir-
lerine yayılmıştır (Kuban, 1998). Bunun 
bir sonucu olarak Türk evi kapsamında 
farklı özelliklerde konut tipleri mevcut-
tur. Bu farklılıklarda yapıların bulundu-
ğu bölge belirleyici faktörlerden birisidir. 
Ait oldukları yörenin iklimi, coğrafi  özel-
likleri ve yaşantı biçimi evlerin özellik-
lerini etkilemiştir. Karadeniz sahili evi, 
İstanbul ve Marmara bölgesi evi, Akde-
niz evi gibi farklı bölgelere ait ev tipleri 
bulunmaktadır (Eldem, 1984). 

Evlerdeki çeşitliliği sınıfl andırabile-
ceğimiz bir diğer özellik ise dönemlerdir. 
Eldem, İstanbul ve yakın çevresindeki 
durumu esas alarak, 17., 18. ve 19. Yüz-
yıla ait tipleri ayrı ayrı kendi karakteris-
tik özellikleriyle anlatmaktadır. Yüzyıllar 
yapıların özellikleri için çok kesin sınır-
lar değildir, fakat yüzyıl başları genel 
olarak yeni tipin ilk belirlenmesine tanık 
olmuştur (Eldem, 1984). Yeni bir anlayış 
başladığında eski tipin örnekleri de yer 
yer devam etmiştir. 

S. Feyza YAĞCI, Manfred SCHULLER*
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Şekil 1: Heybeliada için hazırlanan çalışmalardan örnek, 2014

Figure 1: Example from the study in Heybeliada, 2014

ception is established, the existing ex-
amples of old fashioned styles also con-
tinue from place to place.

The infl uence of the western styles to 
the Turkish architecture started after the 
“Tulip era”. From the 18th century, in-
fl uences of European styles were slowly 
showed up on civil architecture exam-
ples, but the houses were still kept pri-
marily on Ottoman traditions. Between 
the late-19th century and early 20th centu-
ry European styles were actively used on 
the timber architecture in Istanbul.

2. Timber Residential   
Architecture in Istanbul
Having a modernist and changing con-

Batılı stillerin Türk mimarisine etkisi 
ise Lale devrinden sonra başlar. 18. Yüz-
yıldan itibaren Avrupa etkisi sivil mi-
marlık örneklerinde yavaş yavaş görülse 
de, bu dönemde hala geleneksel mimari 
baskındır. İstanbul ahşap konut mimari-
sinde batılı stillerin aktif ve yoğun olarak 
kullanıldığı dönem, 19. yüzyıl ortası ile 
20. yüzyıl başı arasıdır. 

2. İstanbul’da Ahşap Konut  
Mimarisi 
Yenilikçi ve değişen bir yapısı olan, koz-
mopolit nüfuslu Osmanlı başkenti İs-
tanbul’un çoğulcu özelliği mimariye de 
yansır. Yeni bina tipleri ve yeni mimari üs-
luplar, batılı etkinin görülmesiyle birlikte 



93

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3 2 0 1 5

texture, with its cosmopolite population, 
Ottoman capital Istanbul’s pluralist fea-
ture was also refl ected to the architecture. 
New building type and new architectural 
styles are two important urban compo-
nents encountered within the western 
infl uence (Çelik, 1986). Endless design 
in a country free of European architec-
tural tradition, liberty of each foreigner to 
commission the work that fulfi ls his/her 
preference, the status of the new and em-
phasis of innovation and the addition of 
the Orientalist taste, convert the second 
half of the 19th- early 20th century Istanbul 
into an unprecedented architectural mu-
seum (Kuban, 2008).

Timber structures in Istanbul vary in 
terms of expression or rather character 
according to their locations in the city. 
Generally, the architecture of the coun-
try side houses, primarily used as sum-
mer residents, are different from the per-
manent dwellings on the inner city. The 
inner city houses are simpler in terms of 
both mass and ratio and exterior orna-
mentation. Conversely, the countryside 
residences on the Asian shore, the Bos-
phorus and the Prince’s Islands manifest 
picturesque features appealing a world 
of imagination. With the help of vitality 
of water, there are more jovial, debonair 
and divergent examples out of the houses 
having an interaction with the sea  (San-
er, 2008). Although today  the timber 
structures under European infl uence are 
located dispersedly in the new urban set-
tlement, they are mostly located at Bos-
phorus, Prince Islands, Asian side (espe-
cially Erenköy and the environment of 
Göztepe), Bakırköy and Yeşilköy, which 
were the new settlements and country-
sides of its period. 

karşılaşılan önemli iki kent bileşenidir. 
(Çelik, 1986) Avrupa mimari geleneği-
nin olmadığı bir ülkede tasarım özgür-
lüğünün sınırsızlığı, yabancıların kendi 
eğilimine uygun yapıyı yaptırabilme ser-
bestliği, yeniliğin vurgulanmış statüsü ve 
tüm bunlara oryantalist zevkin katkısı 19. 
Yüzyılın ikinci yarısı ve 20. Yüzyıl başı İs-
tanbul’unu eşi olmayan bir mimari müze 
yapmaktadır (Kuban, 2008).

İstanbul’daki ahşap yapılar bulun-
dukları konuma göre değişkenlik gös-
termektedir. Genellikle yazlık amaçlı 
kullanılan sayfi ye evleri ile bütün sene 
oturulan kent içi konutların mimarisi bir-
birinden farklıdır. Geleneksel kütle-oran 
ilişkisi görülen kent içi konutlarda, dış 
bezemeler nispeten daha yalındır. Buna 
karşın Asya yakasında, Boğaz’da, Ada-
lar’da bulunan sayfi ye konutları hayal 
dünyalarına hitap eden göz alıcı özel-
likler gösterir. Deniz ile etkileşimde olan 
yapılarda, suyun da verdiği bir canlılıkla 
daha uçarı, neşeli karakterlerde örnekler 
bulunmaktadır. (Saner, 2008) 

Günümüzde Avrupa etkisinin gö-
rüldüğü ahşap yapılar yeni kent dü-
zeni içerisinde dağınık olarak yer alsa 
da, ağırlıklı olarak görüldüğü bölgeler 
döneminin yeni yerleşim alanları ve 
sayfi ye bölgeleri olan Boğaziçi, Prens 
Adaları, Asya yakası evleri (özellikle 
Erenköy, Göztepe çevresi), Bakırköy ve 
Yeşilköy’dür.

2.1 Güncel Durumun Saptanması 
İçin İzlenilen Yöntem 
İstanbul’da ahşap yapıların varlığı bi-
linmektedir fakat kaynaklarda, özgün 
yapısı korunmuş ahşap konutların bu-
lundukları yerleri ve sayılarını eksiksiz 
bildiren güncel ve kapsamlı tespitlere 
rastlanmamaktadır. Bu nedenle mevcut 
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ahşap yapılar ile ilgili çalışmalar yapıla-
bilmesi için, öncelikle kentteki durumu 
tespit etmek üzere bir takım araştırmalar 
gerekmektedir. 

Güncel durumun saptanması ile ilgili 
izlenen yöntem sırasıyla kaynak araştır-
ması, veri toplanması, alan çalışması ve 
bu çalışmaların sentezlenmesi şeklinde-
dir. Batılı etki gösteren ahşap konutların 
bulunduğu bölgelerde hangi yapıların 
ahşap olduğuna dair bilgi toplamak adı-
na daha önce hazırlanan malzeme ana-
lizlerine ulaşılmıştır. Elde edilen ana-
lizlerde karşılaşılan birbirini tutmayan 
veriler ve eksiklikler sebebiyle, hangi 
bilginin daha güncel ve doğru olduğunu 
tespit etmek gerekmektedir. Bu sebeple, 
sokak sokak gezerek ilgili ahşap yapılar 
fotoğrafl anmış, ada-parsel numaraları, 
açık adresleri gibi bilgiler de harita da 
işaretlenerek Avrupa etkisi gösteren ah-
şap yapılar için görsel bir envanter oluş-
turulmuştur (Şekil 1). Bu analizler Hey-
beliada ve Büyükada için detaylı olarak 
hazırlanmıştır. İstanbul genelinde ise 
bölgesel tespitler yapılmıştır. Boğaziçi 
kıyıları dışında Sarıyer, Arnavutköy, Ye-
şilköy, Göztepe, Erenköy çalışılan böl-
gelerdendir. 

2.2 Analizler Işığında 
Yapılan Tespitler 
Büyükada ve Heybeliada ile İstanbul’un 
ilgili bölgelerinde, toplam 400’ün üze-
rinde ahşap konut tespit edilmiştir. Ku-
rumlardan, kaynaklardan ve ilgililerden 
alınan bilgiler ışığında bir takım değer-
lendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda 
öncelikle belirtmek gerekir ki, bazı bele-
diyelerin Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 
ve öğrenci tezleri ya da projeler dahilin-
de üniversitelerin hazırlattığı malzeme 

2.1 The Method of Determining  
The Current Situation
The existence of timber buildings in Is-
tanbul is a known fact, however there is 
no up-to-date documentation concern-
ing the exact whereabouts and quantities 
of the timber houses that still maintain 
their original structures. Therefore, the 
current urban situation should fi rst be 
determined through a series of research, 
in order to work on the existing historical 
timber buildings.

The method of determining the cur-
rent urban situation starts with research, 
collecting data and site studies, and is 
followed by the synthesis of the whole 
studies. To determine the exact buildings 
in areas with a certain density of timber 
houses with western aspects, the former 
material analysis documentations were 
used. However, due to certain lacks and 
inconsistencies in the attained documen-
tations, it is necessary to specify which 
information is more accurate and up-
to-date. For this reason, the concerned 
buildings were identifi ed by touring the 
regions street-by-street, photographed, 
documented on a map along with their 
block & plot numbers and addresses 
which led to generating a visual invento-
ry for the timber buildings under Euro-
pean infl uence (Figure 1). This analysis 
was made thoroughly for Heybeliada and 
Büyükada, while in Istanbul it only con-
cerned certain regions. Bosphorus coast, 
along with Sarıyer, Arnavutköy, Yesilköy, 
Göztepe and Erenköy were the main re-
gions that were studied. 

2.2 The Evaluations from    
Research and Analysis
In Büyükada, Heybeliada and the certain 
regions in Istanbul, over 400 timber hous-
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tespitleri mevcuttur. Fakat eksik bölgeler 
ve güncel olmayan, hatalı analizler var-
dır. Bu şekilde malzeme analizi olmayan 
belediyelerde konuyla ilgilenenler, ya-
pılacak analizlerin paylaşıldığı takdirde 
kurumlarına da fayda sağlayacağını be-
lirtmektedirler. 

Kaybedilmekte olan ahşap mirasın-
dan sık sık bahsedilmektedir fakat hangi 
yılda kaç adet ahşap konut olduğu, bun-
ların korunmuşluk düzeyi net bir biçim-
de belgelenmemiştir. Bu konuda net bir 
bilgiye ulaşmakta güçlük çekilmesinin 
başlıca nedenleri şunlardır:

 İstanbul’un 5.343 km²’lik geniş 
kara alanına sahip olması ve günümüze 
kalan ahşap yapıların, 20. Yüzyıl ortala-
rına kadar tercih edilen yerleşim alan-
larında dağınık olarak yer alması tespit-
leri zorlaştırmaktadır (Şekil 2). 

 İstanbul mimari ve kentsel anlam-
da hızlı değişimlerin yaşandığı bir şehir-
dir. Tarihi ahşap yapılar da gelişen kent 
tehdidi, modern ihtiyaçlar ve pek çok 

es were identifi ed. Several evaluations 
have been made in accordance with the 
information gathered from institutions, 
sources and authorities. In this context, 
it is important to mention that there 
are material analyses accessible through 
some of the municipalities, Bosphorus 
Local Planning Authority, graduate the-
ses and survey projects of universities. 
Though they contain missing regions, 
and/or outdated, inaccurate information 
on the buildings. The authorities in mu-
nicipalities point out that they welcome 
any information concerning material 
analysis shared with them.

The loss of out timber building herit-
age is often discussed, however the exact 
quantity, quality and level of the preser-
vation were never properly documented. 
The reasons of having so many diffi cul-
ties in reaching certain information are;

 The wide area that Istanbul spreads 
in is about 5,343 km2, and the preserved 
historical timber buildings are located 

Şekil 2: 
Boğaziçi’nde yer 
alan ahşap yapılar, 
Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü, 2014

Figure 2: Timber 
structures located 
in Bosphorus, 
Bosphorus 
Planning Authority, 
2014
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başka tetikleyici faktörle birlikte aynı 
hızdan payını almaktadır. Bu sebeple, 
kısa bir zaman dilimi öncesinde yapı-
lan analizler dahi güncelliğini yitirerek, 
yanlış veya eksik bilginin aktarılmasına 
sebep olabilir. 

 Yapıların taşıyıcı sistemi çoğu za-
man yalnızca cepheye bakılarak belir-
lenmektedir. Oysa cephesi ahşap kaplı 
betonarme konutlar olabileceği gibi, 
kâgir görüntüsü vermesi için dış cep-
hesi sıvalı boyalı olan ahşap strüktürlü 
yapılar da mevcuttur. Ahşap kaplı be-
tonarme yapılar dikkatli incelendiğinde 
cepheden anlaşılsa da, kâgir görünümlü 
ahşap yapıları cepheden tespit etmek 
bazen yanıltıcı olmaktadır. 

 Sivil mimarlık örneklerinin şahsa 
ait mülkiyetler olması ve mahremiyet 
gereksinimi nedeniyle yapılar kolay eri-
şilir, gözlenebilir durumda değildir. Bah-
çelerinin ardında gizlenen yapılarda ih-
tiyaçlar doğrultusunda yapılan bir takım 
müdahaleler tespit edilememektedir. 

 Ayrıca tamamlanan restorasyon 
uygulamaları ile ilgili mimari verilerin 
araştırmacılarla paylaşılmasında karşıla-
şılan zorluklar, zaman kayıplarına ya da 
eksik bilgilere sebep olmaktadır. 

3. Ahşap Konutlarda  
Avrupa Etkisi 
3.1 Üsluplar 
İstanbul’daki ahşap konutlar arasın-
da çok farklı özellikler taşıyan örnekler 
mevcuttur. Çeşitli stillerin yansımaları 
mimari kararlarda belirgin olarak görül-
mektedir. Bu stiller, İstanbul’daki usta-
ların kendi yorumları ya da yaptıranın 
arzusuyla bazen ait olduğu mimari yak-
laşımın tipik temsilcisi örneklerden fark-
lılık göstermektedir. Belirgin bir takım 

dispersedly in the regions, which were 
choice of residence until mid-20 century  
(Figure 2). This makes determining the 
timber heritage more diffi cult.

 Istanbul is a city of rapid changes in 
urban and architectural sense. The histor-
ical timber buildings are therefore under 
these threats like urban development, 
modern necessity and many others. For 
this very reason, even the most closely 
dated analysis gets outdated, causing false 
or missing information to be conveyed. 

 The structural system of a building is 
mostly determined by the examination of 
the façade. However, there are concrete 
buildings that have timber façades, along 
with timber buildings that have mason-
ry-like, plastered and painted façades. 
While it is easy to identify timber covered 
concrete buildings on a closer examina-
tion, it is harder and misleading to iden-
tify the timber structure through a plas-
tered & painted façade.

 The examples of civil architecture 
are privately owned properties, therefore 
it is harder to reach and observe due to 
personal privacy. Especially in the build-
ings with large front-gardens, it is hard 
to determine the modifi cations made in 
time due to needs.

 Moreover, the diffi culties encoun-
tered by the researchers in reaching the 
architectural data about the completed 
conservation projects causes time loss or 
lack of information.

3. European Influence on the 
Timber Houses
3.1 Styles
Among the timber houses in Istanbul, 
there are examples with very different 
characters. Refl ections of various styles 
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mimari elemanlar üzerinden yorumla-
yarak; ampir, barok, neo-gotik (Şekil 3), 
neo-klasik, neo-yunan, Art-Nouveau ve 
Viktoryan stili kentte karşılaşılan başlıca 
üsluplardandır. Art-Nouveau stili hem 
kâgir hem ahşap yapılarda bir çok ba-
şarılı örnekle temsil edilerek, o dönem 
İstanbul mimarisinde önemli bir yer 
tutar (Şekil 4). Bu sebeple diğer stiller-
den bağımsız olarak Art-Nouveau’yu 
detaylı inceleyen çalışmalar bulunmak-
tadır. İngiliz kır evi, Viktorya dönemi 
mimarlığı ve İsviçre şalelerinden etkiler 
taşıyan evlerden de günümüze ulaşmış 
birçok örnek mevcuttur (Şekil 5). Eldem 
İngiliz sayfi ye evleri ile İsviçre şalelerine 
ait tarzın Türk evi ile karışımından yeni 
bir ev tipinin ortaya çıktığını belirtir. Bu 
evler daha çok Göztepe, Erenköy gibi 
döneminin sayfi ye yerleşimine yeni açıl-
mış bölgelerinde yoğunlaştığı için, on-
ları “Erenköy evleri” olarak nitelendirir 
(Eldem, 1984). Bugün korunmuş yapı-
lar arasında sayısı az olmakla birlikte, 
cephelerde çapraz ahşap süslemeleriyle 
Orta Avrupa stilini anımsatan evler de 
görülmektedir (Şekil 6). Ayrıca birkaç 
üsluba ait öğelerin birarada kullanılma-

can apparently be seen on architectur-
al decisions. According to the master’s 
interpretation or the wish of the owner, 
sometimes these styles differ from the 
typical agent of the reference architec-
tural approach. By interpreting over the 
notable architectural elements, empire, 
neo-baroque, neo-gothic (Figure 3), 
neo-classic, neo-Greek, Art-Nouveau, 
Victorian, cottage style are the main styles 
encountered in the city. With its success-
ful representation in both masonry and 
timber structures, Art Nouveau takes an 
important place of that period’s Istanbul 
architecture. (Figure 4) Thus, there are 
some researches focusing in detail only 
about Art Nouveau. Moreover, sever-
al preserved examples from the houses 
having infl uences from English cottage 
house, Victorian period architecture and 
Swiss chalet are present today (Figure 5). 
S.H. Eldem points out the appearance of 
a new house type combined elements of  
the Swiss Chalet and the English coun-
try house with the Turkish dwelling. As 
these houses become more intense by 
Goztepe and Erenköy which were the 
newly opened settlements for country-

Şekil 3: Neogotik 
örnek, Büyükada 
Bahçelerönü sokağı, 
2014, Şekil 4: Art 
Nouveau Yapı, 
Yeşilköy Yeşilzeytin 
sokak, 2014/Figure 3: 
Neo-gothic example, 
Buyukada Bahceleronu 

street 2014 Figure 
4: Art Nouveau 
structure, Yeşilköy 

Yeşilzeytin sokak, 2014
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sıyla oluşan eklektik yapılar bulunmak-
tadır (Şekil 7). Eklektik örnekler farklı 
üsluplardan aldıkları izlerle, birebir eşi 
olmayan yapılardır.

3.2 Mimari kararlar 
19. Yüzyıl sonu ile 20. Yüzyıl başları ara-
sında İstanbul ahşap mimarisinde aktif 
olarak kullanılan Batılı stiller; kütle kur-
gusu, plan şeması, cephe organizasyonu 
ve bezeme düzeni gibi birçok mima-
ri kararda etkili olmuştur. Cephelerde 
bezeme stillerinde ve saçak altlarında, 
balkonlarda ya da furuşlarda görülen 
süslemelerde Avrupa etkisi kendini gös-
termektedir (Şekil 8). Süslemelerin yanı 
sıra, cephelerde geleneksel Türk evin-
den farklı olarak eğrisel formlar ve bal-
konlar dikkat çekmektedir. Farklılaşan 
pencere boyutları, yuvarlak pencereler 
ve kepenkler de bu dönem cephelerine 
ait özelliklerdendir. Hem kütle kurgu-
suna farklı bir anlayış getiren hem de 
görünüşleri önemli oranda etkileyen 
çatılar, döneminin karakteristik mima-
ri izlerinden biridir. Eğrisel fi gurlerin 
kullanıldığı çatılar, haç biçimliler ya da 
sivri, dik çatılar gibi farklı iklim özellik-
lerine ait formlar dahi görülmektedir. 

side and identifi ed as “Erenköy houses” 
with analogy to the location and style 
(Eldem, 1984). As well as the number is 
few among the preserved buildings today, 
there are also houses reminding Middle 
European style with the cross timber or-
naments on the façade (Figure 6). More-
over electic buildings, combining the el-
ements of several styles are also present 
(Figure 7). Eclectic examples are unique 
with the varied traces of different styles.

3.2 Architectural decisions
Between the late-19th century and early 
20th century western styles actively used 
in Istanbul timber architecture, were ef-
fective on many architectural concerns 
involving spatial composition, plan 
scheme, façade organization and orna-
ments. By the facades, European infl u-
ence is obvious on the style of ornaments 
and decoration elements (Figure 8). Be-
sides the decorations, with the difference 
of traditional Turkish house curvilinear 
forms and balconies are remarkable on 
facade. Differentiating window sizes, 
round windows and shutters are also 
features of this period. Bringing a new 
approach to the block design as well as 

Şekil 5: Büyükada Mahlul Gazi Cad. No:30, 2014, Şekil 6: Büyükada Kumsal Sokağı, 2014 Şekil 7: Con 
Paşa Köşkü, Büyükada, 2014/Figure 5: Buyukada Mahlul Gazi Avenue No:30, 2014 Figure 6: Buyukada 
Kumsal Street, 2014  Figure 7: Con Paşa Mansion, Büyükada, 2014
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Günümüzde pek çok farklı çatı biçimine 
dair örnekler halen mevcuttur. (Şekil 9) 
Yapıların görünüşünü ve mimari kurgu-
sunu etkileyen batılı bir başka unsur da, 
kuledir. Ayrıca, ikiz evler de yine bu dö-
neme ait konutlarda rastlanılan bir du-
rumdur (Şekil 10). 

Etkileşimlerle zaman içerisinde Türk 
evi plan tipinde de bir takım değişik-
likler görülmektedir. Çeşitli stilllere ait 
birbirinden farklı örnekler görülmesi, 
plan özelliklerinde de kendini belli eder. 
Örneğin 18. yüzyıl sonunda inşa edi-
len Sadullah Paşa Yalısı’nda plan düz-
leminde eğrisel hacim görülürken, 19. 
Yüzyıla ait bir çok örnekte düz hatlar 
ve kesintisiz dikdörtgenlerle karşılaşılır. 
(Eldem,1984) Köşelerde kule formla-
rından kaynaklanan sekizgen yada oval 
odalar, haç formlu çatıların yansıması 
T’ye benzer plan tipi, özellikle girişlerde 
sıklıkla kullanılan gösterişli merdivenler 
Türk ev planında batı etkisiyle görülen 
değişimlerdendir.

Osmanlı’nın son dönemine ait İs-
tanbul ahşap konutlarının yapım sistemi 
ahşap karkastır. Yapılar dış yüzeyden 
ahşap kaplama, iç yüzeylerde ise bağ-
dadi çıtası üzeri sıva ve boya şeklinde 
tamamlanır (Şekil 11). Bu dönem ahşap 

effecting the façade considerably, roof 
are characteristic architectural traces of 
its time. Roofs with shaped or even forms 
of different climatic characteristics like 
pointed and steep roofs are existing to-
day. (Figure 9).  Another western factor 
effecting building’s view and architectur-
al concept is the tower. Moreover twin 
houses are also encountered with the 
houses of that period (Figure 10).

With interactions over time some 
changes are seen on Turkish house plan 
type. Having different examples from var-
ious styles manifests itself also through 
plan characteristics. For example, curvi-
lineal space by the plan level is found in 
Sadullah Paşa Yalısı, which was built in 
late 18th century. Besides a lot of examples 
from 19th century have plain fi gures and 
uninterrupted rectangles (Eldem, 1984). 
At the edges octagonal or oval rooms 
on the ground of the towers, plan type 
like T with the refl ection of cross-formed 
roofs, showy stairs especially used often 
at the entrance are some of the changes 
on Turkish house plan after western in-
fl uence. 

The structural system on the last Ot-
toman period wooden Istanbul houses is 
the timber frame (without fi lling). Build-

Şekil 8: Sarıyer’de Avcı Mehmet Paşa Köşkü detayları, 2014 Şekil 9: Büyükada Kadıyoran Caddesi, 2014 
Şekil 10: İkiz evler, Faik ve Bekir Beyler, Yenikoy, 2015/Figure 8: Details from Avcı Mehmet Paşa Mansion, 
2014 Figure 9: Büyükada Kadıyoran Avenue, 2014 Figure 10: Twin House, Faik ve Bekir Beyler, Yenikoy, 2015
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yapılarında bezeme ve mimari kurgu 
gösterişli bir hal almasına rağmen, kar-
kas sistem işçiliği zayıfl amıştır (Çoban-
cıoğlu, 1998). 

Konutlardaki bezemeler el işçiliği ve 
atölye ürünleridir. Bezemelerde stan-
dartlaşma söz konusu olmadığından, 
ustaların bireysel eğilimleri tüm bu üs-
lupsal düzenlemelerde birinci derecede 
rol oynamaktadır. Hazır yapım bezeme 
parçalarının birleştirilmesiyle değil, her 
seferinde özgün bir tasarım sonucu elde 
edilen düzenlemelerle kompozisyon 
oluşturulmaktadır (Ciner, 1979). Bunun-
la birlikte, 19. Yüzyılın sonlarına doğru 
zanaatkâr uygulamaların yerini alan 
makina üretimi bezeme elemanlarının 
kullanılmaya başlandığı da belirtilmek-
tedir (Bachmann, 2008.)

4. Korunmuş yapılar 
4.1 Çevre ile ilişkileri 
Avrupa etkisindeki ahşap yapıların ko-
runarak günümüze ulaşan örneklerinin 
çevresiyle ilişkisi, bulunduğu bölgeye 
göre değişiklik göstermektedir. Ada-
lardaki bahçeli ahşap köşkler, aktif araç 
trafi ğine açılmamış yollarla ulaşılan ve 
belirli kütlesel oranların büyük ölçüde 
korunmuş olduğu bir yerleşim içeri-
sinde bulunmaktadır. Yeşilköy’de yeni 
betonarme yapıların sayısı giderek art-
mış olsa da, adalardaki gibi bahçe içeri-
sinde yer alan ve çevresindeki yapılarla 
kat yüksekliği olarak uyumlu örnekler 
mevcuttur. Arnavutköy günümüzde 
değişen ve yenilenen yapılarına rağmen 
uyumlu sokak dokusunun kısmen de 
olsa korunabildiği bir bölgedir. Günü-
müzde Boğaziçi kıyı şeridinde tamamı 
ahşap yalı sayısı çok azalmış durumda-
dır. Bununla birlikte, Boğaziçi ön görü-

ings are fi nished from exterior side with 
timber covering, as for interior side lath, 
plaster and paint. (Fig. 11) While orna-
ments and architectural approach of the 
timber buildings of that period becomes 
showier, timber frame workmanship is 
simpler (Çobancıoğlu, 1998). 

The decoration elements of the hous-
es are handmade and workshop prod-
ucts.  Standardization was not estab-
lished for the timber house ornaments. 
Therefore, personal tendencies of the 
masters play a key role on these stylistic 
arrangements. Compositions were not 
formed with combining the ready built 
pieces. They were practiced every time as 
a unique design (Ciner, 1979). In addition 
to those, machine manufactured objects, 
taking the place of handcraft decoration, 
were started to be used at the end of 19th 
century (Bachmann, 2008).

4. Preserved Buildings
4.1 Relationship with the 
Environment 
The relationship of the preserved ex-
amples from the timber buildings under 
European infl uence to their environment 
varies according to their location. In the 
Princes Islands mansions with gardens, 
being located in a car-free zone and pre-
served settlement with certain propor-
tions, are in a majorly compatible texture. 
Also in Yeşilköy, despite the increasing 
number of new concrete buildings, there 
are examples with gardens which are har-
monious with the surrounding structures 
on building height. Arnavutköy is region 
that well-matched street texture is rela-
tively preserved despite the renewed and 
changed structures. At the present time 
the number of the timber frame building 
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nüm bölgesine dair sınırlamaların etki-
siyle, yalıların bulunduğu deniz kenarı 
yapılaşmasında yeni ve eski yapıların 
birlikte bir bütünlüğü koruduğu pek çok 
noktada gözlenmektedir. Ancak, Asya 
yakasındaki (özellikle Erenköy, Gözte-
pe ve çevresi) ahşap köşklerin birçoğu-
nun bugün çevrelerinde yer alan doku 
ile görsel uyumu kalmamıştır. Arazinin 
bir kısmının ya da yan parselin yüksek 
apartmanların inşası için verilmesi, ah-
şap yapılar için mahremiyet ve güven-
lik açısından da tehdit oluşturmaktadır 
(Şekil 12). Bunun yanı sıra, çevresindeki 
yapılarda ölçek anlamında belirli bir se-
viye korunmuş olmasına rağmen mo-
dern betonarme yapılarla ilişkisi zayıf 
olan özgün örnekler de bulunmaktadır. 

Ayrıca izinsiz şekilde ahşap yapıya za-
rar veren yerleşimler, bölünen parseller ve 
ana cadde ile kopan bağlantı ya da son-
radan çevrede gelişen yeni işlevlerle öz-
gün kullanım özgürlüğünü yitiren yapılar 
mevcuttur. Böyle konutların aktif kulla-
nılması için yapı bakım onarımı dışında, 
çevre düzenlemesine de ihtiyaç vardır.

in Bosphorus shore line is very much de-
creased. Nevertheless, with the forceful-
ness of the regulations about Bosphorus 
forefront view, most of the yalı’s (seaside 
mansion) are in a harmony with new and 
old building together. However, most of 
the mansions in Asian side (especially 
in Erenköy, Göztepe and their environ-
ment) are totally disconnected with the 
today’s housing. Delivering certain parts 
of the land or the neighbour parcel to 
build a high-rise apartment is not only a 
visual mismatch for the timber buildings, 
it also becomes a threat in terms of priva-
cy and safety (Figure 12). 

In addition to those, some exam-
ples have weak relation with the mod-
ern concrete buildings around, despite 
the preserved level among the scale. 
Moreover, some of the buildings lost 
their freedom for authentic use due to 
the unauthorized defacing housing, di-
vided parcels and lost connection with 
the main road or newly developed usage 
around. To use such kind of buildings 
actively, a part from the maintenance 

Şekil 11: Sarıyer Avcı Mehmet Paşa Köşkü’nün cephe 
kaplaması ve ardından görülen ahşap taşıyıcıları, 
2015/Figure 11: Facade covering and timber structural 
system of the Sarıyer Avcı Mehmet Paşa Köşkü, 2014

Şekil 12: Göztepe’de bir ahşap köşk ve yanında yer 
alan yüksek yapı, 2015/
Figure 12: A timber mansion in Göztepe and the 
high-rise building nearby, 2015
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4.2 Korunmuşluk durumları 
Yapıların korunmuşluk durumları tekil 
örnekler bazında farklılaşmaktadır fakat 
genel itibari ile korunabilmiş örneklerde 
en çok cephe kompozisyonu ve genel 
mimari karakterin korunabildiği tespit 
edilmiştir. Yapıların korunmuşluğu ile 
kullanılması arasında birçok örnekte 
paradoksal bir ilişki vardır. Yaşanılan 
yapıların neredeyse tamamında modern 
yaşamın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrul-
tusunda yapılan değişiklikler mevcut-
tur. Özellikle ıslak hacimlerde sonradan 
yapılmış düzenlemelere sıkça rastlanır. 
Büyük yapıların birden fazla ailenin ba-
ğımsız şekilde yaşayabileceği gibi içeri-
den bölünmesi de birçok örnekte karşı-
laşılan değişikliklerdendir. 

Bir süredir hiç kullanılmayan yapı-
larda ise, özgün kurgu devam etse bile 
bakımsızlıktan önemli derecede bozul-
malar yaşanmaktadır. Çok uzun yıllar 
kullanılmayan yapılar da zamanla tama-
men kullanılmaz hale gelebilmektedir.

5. Sonuç 
Çeşitliliğiyle İstanbul’u zenginleştiren 
son Osmanlı dönemi ahşap konut mi-
marisi bugüne kalan örnekler üzerin-
den tanıtılmıştır. Bu bağlamda hazır-
lanan genel bir çalışmanın ardından şu 
sonuçlara varılmıştır. 

 Yalnızca batılı etki gösteren yapı-
larla ilgili değil, tüm ahşap sivil mimarlık 
örneklerinin güncel bilgilerine ulaşmak-
la ilgili sıkıntılar vardır. 

 Yoğun kent koşulları ve tehditleri 
altında bu döneme dair özel örnekleri 
kaybetmeden önce, iyice tanımak, tanıt-
mak ve tespit etmek önemlidir. 

 Ölçek olarak birbirine yakın ama 
stil olarak farklı örnekler vardır fakat 

work for the building itself, an environ-
mental planning is also needed.

4.2 Preservation status
The preservation status of the buildings 
become distinct on the basis of single 
examples. Yet, generally facade compo-
sition and general architectural charac-
ter are the most protected parts in the 
preserved buildings. In many examples, 
there is a paradoxical relationship be-
tween the immunity of buildings and the 
usage. Changes in accordance with the 
modern life needs, are seen in nearly all 
the buildings that actively being used. Es-
pecially, reorganization on the wet areas 
are often encountered. Also, some of the 
large structures are divided from inside 
to provide an independent life for more 
than one family.

In the buildings which are unused for 
a while, even if the original design con-
tinues, there is a signifi cant deterioration 
due to the negligence. If the buildings are 
unused for years, then they become total-
ly ruin in time.

5. Conclusion 
Last Ottoman period timber residential 
architecture, enriching Istanbul with its 
diversity is introduced via preserved ex-
amples. According to the research con-
ducted within this context, the following 
conclusions can be made:

 Not only for the buildings under 
western infl uence, there is a huge diffi -
culty to reach current data of all kind of 
timber civil architecture examples.

 It is important to document, iden-
tify and introduce the special timber ex-
amples before losing them under intense 
urban conditions and threats.

 Some examples from different styles 
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karşılaştıkları sorunlar sahip oldukları 
stilden bağımsızdır. Herhangi bir üsluba 
ait olan yapıların karşılaştığı koruma so-
runlarının, bir diğer üsluptaki yapılarda 
görülmediği yönünde genelleyerek ay-
rıştırabilinecek koruma sorunları daha 
önce tespit edilmemiştir. Sorunlar daha 
çok bulunulan çevre ve kullanım koşul-
larıyla ilgilidir. Bu sebeple yapılar, kendi 
özelinde ya da bölgesel genellemelerle 
değerlendirilmektedir. 

Kişisel görüşmeler ve izlenimler so-
nucu, ahşap evlerin korunmasında birey-
lerin bu yapılara karşı bireysel ilgi ve sev-
gilerinin önemli olduğu tespit edilmiştir. 
Bu anlamda söz konusu kültür mirasının 
tanıtılması, değerinin anlatılıp araştırıl-
ması ve bilincin artması dolaylı yoldan 
korumaya katkı sağlayacaktır.

are similar in scale or dimensions, but the 
encountered problems are unconnect-
ed with the style they belong. The con-
servation challenges associated with the 
generalization of problems related to the 
individual styles have not been yet identi-
fi ed. The problems are mainly about envi-
ronmental and usage conditions. For this 
reason, buildings are evaluated with their 
very own properties or locational  gener-
alisation. 

After the meetings and observations,  
it is determined that the personal interest 
and love to these buildings are very im-
portant issues for protecting them. In this 
sense, introducing this traditional herit-
age, examining their values and increasing 
the consciousness will indirectly contrib-
ute to conservation.
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CELLE/Almanya’da 300 Yaşındaki Bir Ahşap Evin 
Restorasyon Serüveni/A Restoration Tale of 300 Years  
Old Historical Timber House in Celle/Germany

*Antje BENSCH, Anıt Koruma Uzmanı, Almanya/Specialist-Monument Preservation, Germany 

Project: Celle, Trift 17, Germany  
 Built in1692 
 Listed building 
 Contractor (Schweizer) 
 Used for apartments and an adult ed-

ucation center
The architect applies for the approv-

al according to the laws and provisions 
for historic buildings. After survey of the 
premises the architect, Mr. Dipl.Ing. Stefan 
Haar, submit in August 2008 an applica-
tion for the following measures:

Timber frame work     
Inventory:      
Oak frame work, in parts severely de-
stroyed by fungi and beetles/termites. 
Renovation in the 1960ies where parts of 
the frame work were replaced by solid ma-
sonry (north side) or repaired with unsuit-
ably dimensioned wooden cross sections. 
Damaged wood parts were covered in 
many places with planks or metal sheets. 
Therefore, hidden damages are to be ex-
pected

Measures:  
Replacement of the destructed wood with 
the same type of wood keeping the typical 
look of cross sections (oak, dried for sever-
al years or as second use) by using carpen-
ter-appropriate connections. Substitute 
of missing or destroyed frame work. The 
scope of these measures will only be visible 
after the existing thick old paint coatings 
have been removed.

Bu makalede 300 yıl önce Alman-
ya’nın Celle kentinde in şa edilen 
ahşap yapının restorasyonu ve cephe 
boyası konusunda yürütülen çalışma-
lara yer verilecektir. Yapılan çalışam-
lar ana başlıkları ile anlatılacaktır.
Proje Künyesi: Celle, Trift 17, Almanya 
 1692’de inşa edildi. 
 Tescilli bina 
 Müteahhit (Schweizer)
 Apartman ve yetişkin eğitim merkezi 

olarak kullanıldı. 
Projenin mimarı tarihi binaların 

onarımı için yetkili kurumlara baş-
vuruda bulunmuştur. Mimar Stefan 
Haar gerekli izinlerin alınmasının ar-
dından 2008’in Ağustos ayında aşağı-
da tanımlı işler için uygulamaya baş-
lamıştır.

Ahşap  İşleri 
Tespit: 
Meşe ahşapların büyük bir kısmı 
mantar  termit ve böcekler nedeniyle 
tahrip olmuştu. 1960 yılında yapılan 
renovasyon çalışmasında yapının ku-
zey cephesindeki ahşap iskelet aslına 
uygun kesitler kullanılarak yenilendi. 
Birçok yerde ahşaplar metal levha ve 
plakalarla kaplanarak onarılmaya çalı-
şılmıştı. Bu nedenle zarar beklenilenin 
çok daha üstünde çıkmıştır.

Müdahale: 
Ahşabın zarar gören kısımları aynı ah-

Antje BENSCH*
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şap türü ( kuru ve/ veya çıkma meşe) 
ile özgüne uygun kesitlerde uygun 
bağlantılar kullanılarak değiştirilmiş-
tir. Zarar görmüş veya eksik kısımlar 
aslına uygun olarak tamamlanmış, 
eski boya katmanları raspa edildikten 
sonra bu sorunlara yönelik tüm sapta-
malar yapılmıştır. 

Boya Uygulaması 
Tespit: 
Yapıda farklı özelliklerde ve uygun 

Paint Coat  
Inventory:
Multi-layer paint coating with different and 
according to today’s expertise unsuitable 
paint products. The undermost “grey” paint 
layers can be identifi ed in areas on the side 
wing. Later paintings were per-formed with 
yellow color shades. The coating analyses 
of lower paintings on the original building 
from 1692 are not yet available. As soon as 
the scaffolding is installed the examinations 
under the eaves can be performed.

Şekil 1: Celle şehri/
Figure 1: Celle city

Şekil 2: Yapının havadan görünümü
Figure 2: View of the Timber Building

Şekil 3: Yapının 
cepheden 
görünümü
Figure 3: Façade 
of the building
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Şekil 4: Boya 
tabakasındaki 
bozulma/Figure 
4: Old paint 
layers
Şekil 5: Sokak 
cephesindeki 
pencereler 
Figure 5: 
Windows on 
street side 

Şekil 6: Kuzey cephesine bakan çift 
kanatlı pencere/Figure 6: A more 
modern turning/tilting wood window 
pointing to the courtyard (north) Şekil 7: Raspa çalışması/Figure 7: Stripping works

Resim 9: 
Test raporu
Figure 9:  
Laboratory 
report

Şekil 8: Karkas system
Figure 8: Frame system

Şekil 10: Hazırlık çalışmaları, püskürtme ve temizleme
Figure 10: Preparation works, blasting, cleaning
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olmayan bir çok boya katmanı tespit 
edilmiştir. En alttaki boya katmanı – 
gri renk- yan cephede yapılan çalış-
malarda tespit edildi. Diğer katmanlar 
sarı ve tonlarındaydı. Maalesef; 1962 
yılında yapılan orijinal boya katmanı 
tespit edilemememiştir.

Measures:
Removal of the sometimes rubber-like 
paint layers by warming several times with 
a gas burner and then careful sand blasting 
(fi ne abrasives) as shown on test areas on 
the building. An alternative would be strip-
ping and blasting with moist slurry, but is 

Şekil 11: Hazırlık çalışmaları, püskürtme ve temizleme/Figure 11: Preparation works, blasting, cleaning

Şekil 12: Uygulamadan iki yıl sonraki hal/Figure 12: Photo of the building two years later completion
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Önlemler:
İnce granüller kullanılarak yapılan mikro 
kumlama uygulaması ya da diğer uygun 
mekanik temizleme yöntemleri ile artık 
kemikleşen eski boya tabakaları temiz-
lenmiştir. Tüm ahşap yüzeylerde silikat 
ahşap boyası kullanıldı. Ahşap çerçeveler 
arasında kalan sıvalı yüzeylerde ise yine 
tarihi binalarda kullanıma uygun ve öne-
rilen silikat boya kullanılmıştır.

2009: Mimar; binanın onarımı için 
tarihi eserleri koruma kuruluna başvur-
muştur.

2009: Mimar, silikat boya üreticisi fi r-
ma ile iletişime geçerek tarihi bina res-
torasyonu konusunda uygun ürün grup-
larının saptanması konusunda proje için 
danışmanlık istemiştir.

02/2009: Örnekler alındı. Numune 
uygulamalar yapılmıştır.

Eylül 2009; 
Ahşap yüzeylerde ve sıvalı yüzey-

lerde silikat boya kullanılmasına karar 
verilmiştir.

Silikat esaslı ahşap boyaların avan-
tajları: 
 Neme karşı mükemmel koruma
 UV dayanımı ve renk solmazlık
 Yüksek dayanım gücü
 Tamamıyla mat  görünüm
 Kolay renovasyon 

still being examined. Coating of the wood 
with silikat based paintings. The fi llings 
between the frame work are primed with 
a silicate plaster slurry and then painted 
in accordance with the offi ce for monu-
ment preservation.

Inventory:
Street side (south) with mainly dou-
ble wing windows which open towards 
the outside and a top part which can be 
opened with a bar. This was typical for 
the era of the Historicism.

2009: The architect‘s application was 
approved by the authorities of monu-
ment preservation.

2009: The architect got into contact 
with a paint manufacturer to perform a 
project inspection. The authorities for 
t02/2009: Taking samples and application 
of test areas.

September 2009: It was decided to 
use the product system KEIM Lignosil 
(for the wood) and KEIM Soldalit (for the 
fi lled spaces between the timber frames)

Benefits of Silikat based paints
Excellent moisture protection
 UV stable and absolutely lightfast
 Unequalled durable
 Velvety matt surface appearance
 Easy to renovate
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Fehime Sultan Palace, located in Is-
tanbul- Ortaköy, on Bosporus, was built 
in 1883 by Sultan Murat V as a wedding 
present to his daughter Fehime Sultan 
(Figure 1). The seaside mansion consist-
ing of a masonry ground fl oor covered 
with limestone and two wooden struc-
tured upper stories composes a small 
palace complex together with the ham-
mam and groom’s house in its backyard.

Tamamı ile Yanmış Ahşap Bir Sultan Yalısının 
Restorasyonu: Fehime Sultan Yalısı/Restoration of a 
Burned Down Wooden Palace: Fehime Sultan Palace

* Mimar Y. Konservatör ve Restorasyon Uzmanı Erol Sevimlisoy, Sevimli Mimarlık/ Dip. Restaurator M.A. 
Jörgh Breitenfeldt, RaO Berlin Architect, Sevimli Architecture & Design 
Y. Mimar Ahmet Selbesoğlu/Architect
Mimar Thomas Benk, David Chipperfield Mimarlık Ofisi/Architect, David Chipperfield Architects
Mimar Martin Reichert, David Chipperfield Mimarlık Ofisi/Architect, David Chipperfield Architects

Şekil 1: Fehime Sultan Yalısı- 19.yy sonu-Denizden görünüm/İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi/

Figure 1: Fehime Sultan Palace-end of 19th century- view from Bosporus

İstanbul Boğazı’nda, Ortaköy’de ko-
numlanmış Fehime Sultan Yalısı, 1883 
tarihinde, V.Murat tarafından, kızı Fe-
hime Sultan’a düğün hediyesi olarak 
yaptırılmıştır (Şekil 1). Küfeki kaplı yığ-
ma zemin kat üzerinde, ahşap iki kattan 
oluşan Yalı, arka bahçesindeki Hamam 

 Erol SEVİMLİSOY, Ahmet SELBESOĞLU
 Thomas BENK, Martin REICHERT*
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The building was used as a seaside 
mansion/palace from its construction till 
1909. From 1909 till the proclamation 
of the Turkish Republic, it was used to-
gether with its neighbour Hatice Sultan 
Palace as an orphanage. During the Re-
publican period, till the fi re in 2002, the 
building was used as a school.

As part of the project designed as a 
luxury hotel complex over a construc-
tion area of 36.000m2, except of the res-
tauration of Fehime and Hatice Sultan 
Palaces, annex buildings seen on the 
historical “Pervititch” insurance maps, 
hammam, groom’s house, Selamlik 
mansion, guard’s house are being er-
rected together with the modern recep-
tion building Pavillion and the 5 base-
ment fl oors (Figure 2).

Fehime Sultan Palace was rented 
together with Hatice Sultan Palace in 
2009 by Turkish Do&Co in order to be 
restored. Survey and project works have 
started in 2009 with the involvement 
of the architectural offi ce- Sevimli Mi-
marlık. In 2010, David Chipperfi eld Ar-
chitects, together with the conversation 
and restoration company RaO Berlin got 
involved in the project in order to devel-
op a high quality restoration concept. All 
project works have been carried on from 

ve Seyis Evi ile birlikte küçük bir saray 
kompleksi oluşturmaktadır.

Fehime Sultan Yalısı, yapımından 
1909 yılına kadar yalı/saray olarak kulla-
nılmıştır. 1909 sonrasında komşusu Ha-
tice Sultan Yalısı ile birlikte yetimhane 
olarak kullanılmaya başlanan yalı, Cum-
huriyet döneminde, yandığı 2002 yılına 
kadar ilkokul olarak kullanılmıştır.

Lüks otel kompleksi olarak tasarla-
nan proje kapsamında, toplam 36.000 
m²’lik inşaat alanı üzerinde, konaklama 
yapısı olarak kullanılacak Fehime ve Ha-
tice Sultan Yalıları’nın restorasyonu yanı 
sıra, Pervititch Sigorta haritalarında ve 
eski hava fotoğrafl arında da görülmekte 
olan, Selamlık Köşkü, Karakol, Hamam 
ve Seyis Evi yapılarının rekonstrüksiyo-
nu ile birlikte, zemin kotunun altında 
5 adet bodrum kat ve yalıların arasın-
da yer alan modern yapı-Pavillion inşa 
edilmektedir (Şekil 2).

Fehime Sultan Yalısı, Hatice Sultan 
Yalısı ile birlikte, 2009 yılında, restorasyo-
nu yapılmak üzere Turkish Do&Co tara-
fından kiralanmıştır. Rölöve ve projelen-
dirme çalışmaları, 2009 yılında, Sevimli 
Mimarlık’ın dahil olması ile başlamıştır. 
2010 yılında, David Chipperfi eld Archite-
cts, konservasyon-restorasyon ekibi RaO 
Berlin ile birlikte yüksek standartlarda bir 

Şekil 2: Pervititch 
Sigorta Haritaları’nda 
Fehime ve Hatice 
Sultan Yalıları- 1927
Figure 2: Pervititch 
Insurance Maps-
1927/Fehime and 
Hatice Sultan Palaces
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2009 till today with the control of Ah-
met Selbesoğlu on behalf of the owner, 
İl Özel İdaresi. Turkish Do&Co, as the 
owner/renter supported the project from 
the very fi rst day in order to regain the 
two Sultan palaces to Turkish heritage 
without any hesitation. The project is 
being implemented with the participa-
tion of many project groups, consultants 
and implementing groups specialized in 
their fi elds (Figure 3).

Fehime Sultan Palace was heavily 
damaged after the fi re in 2002. Since 
the building was left to its destiny in the 
following years, the damage caused by 
the weather conditions became great-
er (Figure 4). The fi re destroyed almost 
the whole roof and second fl oor.  The 
palace’s wooden façade claddings and 
ornaments, wooden ceilings, wall paint-
ings, wooden cornices with stucco or-
naments, canvas ceilings and limestone 
façade claddings got damaged from the 
weather conditions as much as the fi re.

The dismantling of Fehime Sultan 
Palace’s original elements started in 
March 2011 after a detailed planning 
process incl. the preparation of the dis-
mantlig projects and method of state-

restorasyon konsepti geliştirmek üzere 
projeye dahil olmuştur. Tüm çalışmalar, 
2009 yılından bugüne, mal sahibi olan 
İl Özel İdaresi adına Ahmet Selbesoğ-
lu’nun kontrollüğünde ilerlemiştir. İşve-
ren ve kiracı Turkish Do&Co, projenin ilk 
gününden itibaren, Türkiye’de örnek ve 
öncü bir restorasyon projesinin uygula-
nabilmesi ve bu iki sultan yalısının kültü-
rel mirasımıza kazandırılması adına sabır 
ve titizlikle yürütülen çalışmalara destek 
olmuştur. Proje, mimarlık ve mühendislik 
alanlarında konularında uzman müellif, 
danışman ve uygulayıcı fi rmalar tarafın-
dan yürütülmektedir (Şekil 3).

Fehime Sultan Yalısı, 2002 yılın-
da geçirmiş olduğu yangın sonrasında 
ciddi zarar görmüş, yangını takip eden 
yıllarda, Yalı’nın dış hava şartlarına açık 
kalmış olması, bu zararın daha ciddi bo-
yutlara ulaşmasına neden olmuştur (Şe-
kil 4). Yangın sonrasında Yalı’nın çatısı 
ve ikinci katı neredeyse tamamen yok 
olmuştur. Yalı’nın özgün tuval bezli ta-
vanları, alçı süslemeli kornişleri, ahşap 
pasalı tavanları, duvar şekilleri ve tüm 
ahşap öğeleri, yangından olduğu kadar, 
hava şartlarından da etkilenerek tahribat 
yaşamıştır.

Fehime Sultan Yalısı’nın sökümüne, 
ilgili tüm söküm projelerinin ve söküm 
yöntemlerine ilişkin detaylı raporların 
hazırlanmasını içeren detaylı bir planla-
ma sürecinin ardından, 2011 yılının Mart 
ayında başlanmıştır. Toplam 4 ay süren 
söküm çalışmaları süresince, ahşap cep-
he kaplamaları ve süslemeler, ahşap pa-
salı tavanlar, duvar şekilleri, alçı süsleme-
li kornişler, tuval bezli tavanlar ve küfeki 
cephe kaplamaları da dâhil olmak üzere, 
toplamda 12.900 parçanın itinalı söküm 
işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3: Projede yer alan ekipler
Figure 3: Project/Consultant/Implementing Groups
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Şekil 4: Fehime Sultan Yalısı- Yangın sonrası denizden görünüm, 2009/Figure 4: Fehime Sultan Palace, 
View from Bosporus after the fire, 2009

Şekil 5: Söküm öncesi hazırlanan projelerden bir örnek; 1K19 numaralı oda tuval bezli tavan ve korniş 
söküm projesi/Figure 5: Example showing the dismantling project/ Dismantling project for canvas ceiling 
and cornices of the room 1K19.
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Söküm öncesinde, her bir parçanın 
konumunun gösterildiği, envanter isim 
ve numaralarının belirlendiği detaylı sö-
küm projeleri hazırlanmıştır (Şekil 5). Sö-
külen parçalar, envanter numaralarının 
yer aldığı metal plakalar ile künyelenmiş 
ve parçaların fotoğrafl arı ile birlikte, bun-
dan sonraki tüm çalışma aşamalarının 
işleneceği veritabanına girişleri gerçek-
leştirilmiştir.

Geçirdikleri yangın ve sonrasında 
hava koşullarına açık geçirdikleri yılların 
etkisi ile büyük zarar görmüş ve yıpran-
mış olan tuval bezli tavanlar, üzerlerin-
deki tüm alçı süslemeler ve ahşap çıtalar 
dâhil olmak üzere, künyelenerek itinalı 
bir şekilde sökülmüştür (Şekil 6). Söküm 
öncesinde, uzmanlarca yapılan inceleme-
lerde kritik bölgelerde ek koruyucu ön-
lemler alınmış, bu kapsamda örneğin alçı 
süslemeler japon kağıdı ile kaplanmıştır.

Özgün kalemişlerini barındıran du-
var parçaları, RaO’nun hazırlamış olduğu 
yönteme uygun olarak, gerekli hazırlık-
ların yapılması, söküm projelerinin ha-
zırlanması, montaj için gerekli referans 
noktalarının kalemişleri üzerinde belir-
lenmesi sonrası koruyucu yöntemlerin 
uygulanması sonrasında yapım yöntemi-
ne uygun olarak sökülmüştür. Sökülen 
parçalar, malzemelerin zarar görmesini 
önleyecek şekilde itinalı şekilde destekle-
nerek paketlenmiştir (Şekil 5).

Fehime Sultan Yalısı’nın birinci ve 
ikinci katlarındaki ahşap cephesi,  cep-
he kaplama tahtalarının üzerine oturan, 
büyük bir bölümü ahşap oyma zanaa-
tının örnekleri olan, oldukça zengin bir 
kompozisyona sahiptir (Şekil 6). Cep-
hede bulunan tüm süsleme ve kaplama 
elemanları, hazırlanmış söküm projesine 
uygun şekilde sökülmüş, her bir eleman 

ments. After 4 months of hard work, 
a sum of 12.900 fragments including 
wooden façade ornaments and clad-
dings, limestone façade claddings, can-
vas ceilings, wooden ceilings, wooden 
cornices and stucco ornaments have 
been dismantled.

Before starting with the dismantling, 
detailed projects showing the position 
and inventory name/numbers of each 
piece have been prepared (Figure 5). The 
dismantled elements were tagged using 
metal plates with the inventory num-
bers/names engravings.  All information 
regarding these original elements with 
Figures have been entered to the data-
base on which all the working steps will 
be followed. 

The canvas ceilings which were 
heavily damaged as a result of the fi re 
and exterior weather conditions to 
which they were open during the years 
after the fi re, have been dismantled with 
great care inclusive stucco ornaments 
and wooden laths on them (Figure 4). 
Pre-conservation precautions were tak-
en on the critical areas of the canvas 
ceilings and their ornamentations after 
the examinations of the conservation 

Şekil 6: Tuval bezli tavanların söküm öncesi durumu.
Figure 6: The canvas ceilings before restoration
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üzerinde envanter numaralarının bulun-
duğu plakalar ile künyelenmiştir. Söküm 
çalışması, ahşap elemanlara zarar verme-
yecek şekilde yürütülmüş, gerekli nokta-
larda itinalı çalışmalar yapılarak çivilerin 
kesilmesi ile söküm mümkün olmuştur.

Zemin kat küfeki cephe kaplamala-
rı da, diğer tüm elemanlar gibi, gerekli 
planlama ve hazırlık aşamalarının ardın-
dan, proje ve yapım yöntemine uygun 
olarak sökülmüştür. Boyalı olan cephenin 
üzerindeki katman taraklanarak uzaklaş-
tırılmış, bu şekilde derzlerin görünür ol-
ması sağlanmıştır (Şekil 9).

Söküm sonrasında, tüm elemanlar 
uygun şekillerde paketlenerek veya san-
dıklanarak, Hadımköy’deki konservas-
yon atölyesine taşınmıştır. Hadımköy 
atölyeleri, toplam 5500 m2’lik bir alan 
üzerinde, 2100 m2’si depo ve genel hacim 
olarak kullanılmak üzere, duvar şekilleri, 
tuval bezli tavanlar, alçı süslemeli korniş-
ler, küfeki cephe kaplamaları, mermer, 
ahşap işleri için ayrılmış farklı atölyeler-

specialists and within this scope, for ex-
ample stucco ornaments were covered 
with Japanese paper.

The plaster fragments with origi-
nal paintings on them were dismantled 
by the light of the method of state-
ment prepared by RaO Berlin after the 
preparation of the dismantling projects, 
marking the reference points on the 
fragments which will be used for bring-
ing back to their original positions, and 
taking the necessary pre-conservation 
precautions. All dismantled wall paint-
ings fragments were packed specially in 
order to prevent any damage to them 
(Figure 7).

First and second fl oor façades of Fe-
hime Sultan Palace have a rich wood-
en façade composition consisting of 
wooden claddings and wooden orna-
mentations which for a greater part 
are important examples of traditional 
wood-carving craftsmanship (Figure 8). 
All cladding elements and ornamenta-

Şekil 7: Özgün 
duvar şekillerinin 
söküm öncesi 
durumu/Figure 7: 
Condition of the wall 
paintings before 
dismantling.
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den oluşmaktadır (Şekil 10). Özellikle 
tuval bezli tavanların değişken hava şart-
larından olumsuz etkilenmesinin önüne 
geçmek adına, atölye uygun teçhizatın 
kurulması ile iklimlendirilmiştir. Atölye-
lerdeki nem ve sıcaklık, düzenli olarak 
kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır.

Tuval bezli tavan atölyesinde, ça-
lışmalar mekanik temizlik ile başlamış, 
tuvallerin arkasında yıllar içerisinde 
oluşan kir tabakası, mekanik yöntem-
ler ile itinalı bir şekilde temizlenmiştir. 
Bu aşama sonrasında kimyasal temizlik 
işlerine geçilmiş ve tüm tuval bezli ta-
vanların ön ve arka yüzeyleri, yapılan 
laboratuvar analizlerine de uygun ola-
cak malzemelerin seçilmesi ile kimyasal 
yöntemler ile temizlenmiştir. Temizlik 
aşamaları sonrasında, boya tabakasında 
gerekli bölgelerde konsolidasyon işlemi 

tions have been dismantled in accord-
ance with the dismantling project and 
methods of statements prepared before-
hand and have been marked with metal 
plates. The dismantling works have been 
carried on by preventing any damage to 
the original elements, the dismantling 
have been made possible on some areas 
by cutting the nails.

Limestone claddings of the ground 
fl oor have been dismantled with the 
proper methodology like any other orig-
inal elements after detailed planning 
and preparation steps, in accordance 
with the dismantling projects prepared 
by the architectural group. The paint 
layer on the stone façade has been taken 
out carefully in order to make the joints 
visible (Figure 9).

After the dismantling, all fragments 
have been packed and boxed in the prop-
er methods and transported to the work-
shops in Hadımköy, İstanbul. Hadım-
köy workshop, which has a total area of 
5500m2, consists of different workshops 
for canvas ceilings, stucco ornaments, 
wooden elements, limestone façade clad-
dings and marble elements (Figure 10). 
Canvas ceiling workshop is specially cli-
matized in order to prevent any damage 
on the original paint layers caused by 
climate changes. Humidity and tempera-
ture is being controlled regularly.

The conservation works in the can-
vas ceiling workshops have started with 
the mechanical cleaning by removal of 
the dirt and dust layer formed during 
the years on the backside of the canvas. 
After this phase, the work continued 
with the chemical cleaning. Front and 
backsides of the canvas ceilings have 
been cleaned with the proper chemicals 

Şekil 8: Fehime Sultan Yalısı ahşap cephe 
elemanları sökümü, 2011/Figure 8: Dismantling 
process of the wooden façace elements, 2011
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gerçekleştirilmiştir (Şekil 11). Özgün 
tuval bezinin özelliklerine uygun, geril-
me işlemi sırasında özgün malzemenin 
zarar görmesini engelleyecek destek tu-
vali seçilmiş ve uygulanacak yapıştırma 
yöntemi, atölye ortamında testlerin ya-
pılması ile belirlenmiştir (Şekil 12). Be-
lirlenen yöntemler doğrultusunda, tuval 
bezi parçaları, destek tuvalinin üzerine 
özgün konumları detaylı çalışmalarla 
belirlenerek yapıştırılmıştır. Tüm çalış-
malar, öncelikle ölçü ve pozisyon kont-
rolünün mimari proje grubu tarafından 
kontrolü sonrasında sonlandırılmıştır.

Konsept mimarları David Chipper-

determined after the laboratory tests 
in order to prevent any harm on the 
original paint layer. After the cleaning 
phases the original paint layer has been 
consolidated according to the method-
ology described by the chief conserva-
tion team, where necessary (Figure 11). 
The doubling material for the original 
canvas ceilings has been chosen in ac-
cordance with the properties of the 
original material in order to prevent any 
harm which might be caused during the 
spanning process. The bonding material 
and methodology for the doubling have 
been determined after the tests carried 

Şekil 9: Küfeki cephe kaplamalarının sökümü/
Figure 9 Dismantling of limestone façade claddings

Şekil 11: Tuval bezli tavan atölyelerinde 
yürütülmekte olan konservasyon çalışmalarından 
bir örnek/Figure 11: Conservation works in the 
canvas ceilings workshop

Şekil 10: Hadımköy konservasyon atölyeleri/
Figure 10: Hadımköy conservation workshops

Şekil 12: Tuval bezli tavan atölyelerinde uygun 
malzemelerin seçimi için yapılan çalışmalar/
Figure 12: Tests carried for determining the 
appropirate materials in the workshop
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fi eld Architects- Berlin ekipleri tarafın-
dan, özgün elemanlarla ilgili yapılacak 
müdahaleleri aşama aşama gösteren 
görsel çalışmalar hazırlanarak, uygula-
ma yapacak ekiplerle de paylaşılmakta-
dır. Bu çalışmaların en etkililerinin, tuval 
bezli tavanlarda yapılacak müdahaleleri 
göstermek üzere hazırlanan çalışmalar 
olduğu söylenebilir (Şekil 13).

Duvar şekilleri atölyesinde, sökümü 
yapılmış olan parçaların arka yüzeylerin-
deki sıva tabakasının inceltilmesi ile ça-
lışmalara başlanmıştır. Sıva tabakasının 
istenilen düzeye indirilmesi sonrasında, 
boşlukların bulunduğu noktalarda gele-
neksel tarifl ere göre hazırlanmış horasan 
harcı ile rötuş yapılmış ve sonrasında sıva 
tabakasında uzman konservasyon ekibi 
RaO Berlin tarafından onaylanmış mal-
zeme ve yöntemler ile konsolidasyon 
işlemleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 14). 
Ön yüzeydeki destek levhaları, kesilerek 
uzaklaştırılmış ve ön yüzeyde yer alan Ja-
pon kağıdı üzerindeki köpük tabakası iti-
nalı bir şekilde temizlenmiştir. Parçaların 
arka yüzeylerine, silis kumundan oluş-
turulan sıva uygulanmış, sıvanın sertleş-

out in the workshop (Figure12). The 
original canvas ceiling pieces have been 
fi xed in accordance with the determined 
methodology with the approved materi-
als to their original positions after a de-
tailed working process.

Visual documents showing all work-
ing steps regarding the original elements 
are being prepared by the concept ar-
chitects “David Chipperfi eld Archi-
tects-Berlin” and shared with the imple-
menting teams. Most effective works by 
this means are the ones prepared for the 
canvas ceilings (Figure 13).

In the wall paintings workshop, the 
restoration works has begun with the 
diminishing of the plaster layer on the 
backside of the fragments. After the de-
sired thickness is achieved, the lacuna 
on the fagments has been fi lled with the 
horasan mortar preapared with the tra-
ditional recipe and the plaster has been 
consolidated with the appropriate mate-
rial and methodology, all approved from 
the chief conservation team RaO Berlin 
(Figure 14). The supporting panels on the 
frontside of the wall painting fragments 

Şekil 13: Konsept 
mimarları DCA 
Berlin tarafından 
1K19 numaralı 
odaya ait tuval 
bezli tavan için 
hazırlanmış ilk 
ve son aşamaları 
gösteren görsel 
çalışmalar/
Figure 13: Visual 
Works prepared 
by DCA-Berlin 
for the canvas 
ceilings
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mesi sonrası parçalar, özel yapıştırıcılar 
ile yine özel olarak seçilmiş alüminyum 
sandviç paneller üzerine yapıştırılmıştır. 
Kalemişleri üzerindeki japon kağıdı ta-
bakaları, buhar yardımı ile uzaklaştırıl-
mıştır. Bu çalışma sonrasında, kalemiş-
leri üzerinde gerekli bölümlerde temizlik 
ve boya tabakası sabitleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 15). Sonraki 
aşamalarda, duvar şekillerinin Yalı’ya 
yeniden montajı için delikler açılmıştır. 
Açılan tüm deliklerin montajının yapıla-
cağı karkas sistemi, mimari proje grubu 
Sevimli Mimarlık tarafından tasarlana-
rak, kaba yapı aşamasında parçalar için 
altlıkların oluşturulması sağlanmıştır.

Alçı süsleme atölyelerinde, öncelik-
li olarak tüm parçaların kullanılabilirlik 
durumları tespit edilerek çizimler üzeri-
ne aktarılmıştır. Sonraki aşamalarda, alçı 
süslemelerin üzerindeki koruyucu japon 
kağıdı katmanları dikkatlice uzaklaştırıl-
mış, süslemelerin sağlamlaştırılması ve 
temizlik çalışmaları yürütülmüştür (Şekil 
16). Hazırlanan konsept çalışmaları doğ-
rultusunda, özgün elemanlardan kalıp 
alınarak, geleneksel tarife uygun hazırla-

have been taken away by cutting and the 
styropor layer over the japan paper have 
been cleaned carefully. A mortar pre-
pared using silica sand has been applied 
on the backside of the original grafments. 
After the hardening of this mortar ,the  
fragments have been fi xed on special al-
uminium sandwich panels which will be 
carrying them. The japan paper layers 
on the surface of the wall painting frag-
ments have been removed carefully with 
the help of steam. After these working 
steps, the conservation of the fragments 
continued with careful cleaning and con-
solidation of the paint layer where nec-
essary (Figure 15). As the following step, 
the installation holes on the fragments 
have been drilled. An under-construc-
tion on which the installation of the wall 
paintings in the original positions will be 
made has been planned by the architec-
tural group- Sevimli Mimarlık.

In the stucco ornamentation work-
shop, fi rstly the usability of all disman-
tled fragments has been determined and 
mapped on the drawings. Afterwards, 
the protecting japan paper layer over 

Şekil 14: Duvar şekillerinin arka yüzeyinde 
inceltme sonrası dolgu çalışması/Figure 14: Filling 
of the lacuna after diminishing the layer in wall 
painting workshops

Şekil 15: Duvar şekilleri üzerinde yürütülen 
temizlik ve konsolidasyon çalışmaları/Figure 15: 
Cleaning and consolidation of the pain layer in 
wall paintings workshop.
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nan malzeme ile yeni elemanların dökü-
mü gerçekleştirilmiş ve onarımı tamam-
lanan ahşap korniş elemanlarının üzerine 
süslemelerin montajı gerçekleştirilmiştir. 
Tüm atölyelerde yapılan çalışmalar, be-
lirli aşamalarda profesyonel olarak fotoğ-
rafl anmaktadır (Şekil 17).

Ahşap pasalı tavanlar atölyesinde de 
diğer tüm atölyelerde olduğu gibi önce-
likle elemanların kullanılabilirlik durum-
ları karara bağlanarak çizimler üzerine 
aktarılmış, sonrasında özgün parçaların 
onarımı gerçekleştirilmiştir. Eksik bö-
lümler, özgün malzeme ile aynı malzeme 
kullanılarak bütünlenmiştir (Şekil 18). 
Ahşap pasalı tavanların, boya katmanına 
zarar vermeden kuru ve ıslak temizlikleri 
itinalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Ahşap cephe süslemeleri ve cephe 
kaplama tahtaları, yapıyı oluşturan her 
bir cephenin bütünü ile atölyelere se-
rilmesi sonrasında, kullanılabilirlik du-
rumlarına göre sınıfl andırılmıştır (Şekil 
19). Yapılan bu tespitler çizimler üzerine 
aktarılarak ileriki imalat projelerinin alt-
lığını oluşturmuş ve hangi elemanların 
onarımlarının yapılacağının takip ve tes-
pit edilmesini sağlamıştır (Şekil 20). Tüm 
elemanlar mimari proje müellifi  Sevimli 

the stucco ornaments has been taken 
away carefully and the ornaments have 
been cleaned and consolidated (Figure 
16).  In accordance with the conceptual 
decisions by DCA Berlin, moulds of the 
original ornaments have been taken and 
new elements have been produced using 
these moulds and material preapared by 
the light of the traditional recipe. These 
ornaments have been fi xed on the re-
paired wooden cornices. All working 
steps in all of the workshops are being 
Figuregraphed professionally after spe-
cifi c working steps have been completed 
(Figure 17).

In the wooden ceiling workshop, as 
in all the workshop, the usability of the 
elements has been determined by the 
restorer/conservators and carried on the 
drawings. The repair works of the orig-
inal elements have been carried out lat-
er by the light of this information. The 
integration on the missing parts has 
been made by using the same material 
as the original (Figure 18). The wooden 
ceilings have been cleaned with dry and 
wet methods without harming the orig-
inal paint layer.

The wooden façade claddings and 

Şekil 16: Alçı süslemeler üzerinde yürütülen 
temizlik ve sağlamlaştırma çalışmaları/
Figure 16: Cleaning and consolidation works in 
stucco ornaments workshop.

Şekil 17: Profesyonel fotoğraf çalışmalarından bir 
örnek- Alçı süslemeli ahşap kornişler/Figure 17: 
Example for proffesional Figuregraphs-Wooden 
cornices with stucco ornaments.
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Mimarlık ekipleri tarafından ölçülmüş, 
imalat ve uygulama projelerinin oluştu-
rulması için gerekli veriler toplanmıştır. 
Yalı’nın tüm cepheleri ve mekânları, öz-
gün boyutlarına sadık kalınarak oluştu-
rulmuştur (Şekil 19).

Sökümü yapılmış olan küfeki kapla-
maların öncelikli olarak kullanılabilirlik 
analizleri yapılmış, İTÜ laboratuvarına 
gönderilerek konservasyon çalışmaları-
na tabi tutulmuş ve tutulmamış durum-

ornaments are classifi ed according to 
their usability in the workshops (Figure 
17). These determinations have been 
carried on the drawings as the basis for 
the future works (Figure 18). All the ele-
ments are measured and documented in 
detail by the architectural team-Sevimli 
Mimarlık and so all information for the 
implementation projects were collected. 
The façades and rooms in Fehime Sul-
tan Palace were planned in the original 

Şekil 18: Onarımı yapılmakta olan ahşap 
pasalı tavanlara bir örnek/Figure 18: Example 
fort he repairing of the wooden ceilings.

Şekil 20: Ahşap cepheler için hazırlanan 
kullanılabilirlik analizi ve imalat çizimlerinden örnek
Figure 20: Mapping and shop drawing for the 
façades prepared by Sevimli Mimarlık.

Şekil 19: Söküm öncesi ortofoto ve söküm sonrası 
profesyonel fotoğraf çekimi/Figure 19: Example for 
ortho-Figure before dismantling and professional 
Figuregraphing of the façades. 

Şekil 21:  Ahşap cephelerdeki onarımların 
görüldüğü örnek oda cephesi/Figure 21: Façade 
of the mock-up room showing the wood repairs on 
the façade.
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larının özelliklerinin kıyaslanması sağ-
lanmıştır. Kullanılabilir taşlar öncelikli 
olarak mekanik temizliğin yapılması ile 
harç ve kenet gibi elemanlardan arın-
dırılmıştır. Sonrasında atölyede özel 
olarak kurulan sistemle, tüm taşlar ayrı 
tanklar içerisinde saf su kullanılarak tuz-
dan arındırma işlemine tabi tutulmuş-
tur. Tuzdan arındırma işlemi süresince 
düzenli olarak ölçümler yapılmış ve su 
değişimleri gerçekleştirilmiştir. Tuzdan 
arındırma işlemi tamamlanan taşlar, 
kurumaları için ayrılmış bölgeye çıkarıl-
mıştır. Tamamen kuruyan taşlar, seçilen 
uygun konsolidasyon malzemesinin kıl-
callıkla emdirilmesi ile sağlamlaştırılmış 
ve atölyenin bu çalışma için ayrılmış, 
özel olarak havalandırılan bölümünde 
kurumaya bırakılmıştır. Montaj öncesin-
de taşların gerekli onarım ve bütünleme 
çalışmaları yapılmaktadır (Şekil 22).

Yalı’nın döşemesinden sökülmüş 
mermer döşeme kaplamaları, çeşitli de-
nemelerin ardından tespit edilen en uy-
gun yöntemler ile temizlenmiş ve parça-
lanmış olan mermer kaplamaların, itinalı 
bir şekilde yapıştırılarak bütünlenmesi 
sağlanmıştır (Şekil 23). Yapıştırılan mer-

dimensions (Figure 21).
All dismantled limestone façade 

claddings were classifi ed according to 
their usability and samples from con-
solidated and non-threated limestones 
were sent to the laboratory of Techni-
cal University of Istanbul in order to be 
tested. As usable mapped stones fi rst 
were mechanically cleaned, so mortar 
and metal and wood brackets were re-
moved. After this step, all stones were 
desalinated in separate tanks using pure 
water with the help of the special system 
installed in the workshop. During this 
process, periodical measurements were 
made and the water in the tanks was 
changed when necessary. After desali-
nation, the stones were stored in a spe-
cial area to be dried out. Once the stones 
are dry, they are impregnated capillary 
with the specially chosen consolidation 
chemical (Figure 22).

Marble fl oor claddings dismantled 
from Fehime Sultan Palace are cleaned 
and repaired with the appropriate meth-
ods determined after several trials (Figure 
23). It is aimed to support the repaired 
marble claddings with an additional layer 

Şekil 22: Hadımköy atölyelerinde yapılmış örnek 
küfeki cephe uygulaması/Figure 22: 
Mock-up façade for limestone claddings

Şekil 23: Sökülen mermer döşeme kaplamalarının 
tespit edilen yöntemler doğrultusunda yapıştırılması/
Figure 23: Integration of original marble floor claddings
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merlerin, ayrıca arka yüzlerinde oluştu-
rulan bir katman ile desteklenmesi he-
defl enmiştir.

Kaba yapı çalışmalarının tamamlan-
ması sonrasında, özgün elemanlar Or-
taköy’e getirilerek, yine hazırlanmış olan 
imalat projeleri doğrultusunda özgün ko-
numlarına yerleştirilecektir.

Yalı’nın özgün ölçülerine sadık ka-
larak hazırlanan uygulama projesi doğ-
rultusunda kâgir zemin kat ve ahşap üst 
katların inşasına başlanmıştır. Deprem 
yükleri ve uluslararası standartlar da göz 
önünde bulundurularak, A-Teknik/YPU 
ekipleri tarafından yapılan strüktürel 
projelendirme çalışmaları doğrultusun-
da, kâgir katın güçlendirilerek yapılması 
gerekliliği oluşmuştur. Kâgir olarak inşa 
edilen zemin kat, düşey ve yatay donatı-
larla güçlendirilmiştir.

Tüm ahşap strüktürün yükünün kâ-
gir kata aktarıldığı yastık kotunda, masif 
ahşabın tüm mühendislik ve hesap ge-
reklerini karşılayacak sınıf ve kurulukta 
bulunmasının güçlüğü nedeni ile, LVL 
yastıkların kullanımına karar verilmiştir. 
Yapının genelinde, işlev değişikliği de göz 
önünde bulundurularak, strüktürel hesap 
gereklilikleri nedeni ile GL32h standar-
dında strüktürel lamine ahşap kullanımı-
na gidilmiştir (Şekil 24). Oluşturulan tüm 
bağlantılar, deprem yüklerine karşı ge-
rekli dayanımı sağlaması için statik pro-
je müellifi  A-Teknik ekipleri tarafından 
ayrıca tasarlanmıştır. Bu kapsamda çelik 
plaka ve tij kullanımı yaygındır. 

Yapının bir otel olarak işlevlendiri-
lecek olması, tüm odalarda ıslak hacim 
gereksinimini beraberinde getirmiştir. 
Bu noktada en sorunlu olan bölüm, öz-
gün ölçü ve yüksekliklere sadık kalarak 
yeniden inşa edilen bir yapıda, tesisat 

of special mortar from the backside.
After the structural works are fi n-

ished, the original elements will be 
transported back to Ortaköy, where they 
will be installed on their original posi-
tions in accordance with the implemen-
tation projects.

The structural works on the masonry 
ground fl oor and wooden upper fl oors 
has begun in accordance with the im-
plementation projects prepared with the 
original dimensions.

Based upon structural projects by 
A-Teknik/YPU, prepared taking the 
earthquake loads and international 
standards in consideration, the necessi-
ty of reinforced masonry for the ground 
fl oor occurred. The brick-masonry 
ground fl oor, therefore, is reinforced by 
using horizontal and vertical rods.

At the level where all structural loads 
is transported to the masonry ground 
fl oor, LVL elements are used as bottom 
plates, since it was extremely hard to 
fi nd the material with the right quality 
and dryness fulfi lling the structural cal-
culations and architectural dimension 
limits. In the wooden structure, tak-
ing the function change and additional 
loads in consideration and as result of 
structural calculations and architectur-
al constraints, laminated wood with 
the GL32h standard was used (Figure 
24). All connections of the structural 
elements are designed by the structural 
group A-Teknik in order to provide the 
necessary strength against the earth-
quake loads. The use of steel plates and 
rods are common by this means.

Because of the new function of the 
building as a hotel, the need of wet areas 
in each room occurred. The biggest prob-
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geçişlerinin, strüktürel elemanlara za-
rar verilmeden yapılmasıdır. Bu durum 
göz önünde bulundurularak, statik grup, 
ana hatların ilerleyeceği koridorlarda 
ve odaların ıslak hacim bölgelerinde 80 
mm yüksekliğinde LVL yassı kirişlerin, 
boşluksuz olarak birleştiği plak döşeme 
benzeri bir tasarım oluşturmuştur (Şekil 

lem at this point, is the installation of all 
mechanical fi ttings in a wooden palace 
without harming the structural elements. 
The structural group A-Teknik created 
a system in the corridors and under the 
wet areas in the hotel rooms, with the in-
stallation of LVL plates without any gaps 
between them, which are thinner than 

Şekil 24: GL32h 
lamine ahşap 
konstrüksiyon 
ve bağlantı 
elemanları/
Figure 24: 
GL32h 
laminated wood 
construction 
and connection 
elements

Şekil 25: 
Tesisat geçişleri 
için kullanılan 
LVL kirişlerin 
montaj/
Figure 25: 
Mounting of LVL 
beams in the 
wet areas.
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25). Bu şekilde, geleneksel kiriş yüksek-
liğinden geriye kalan döşeme yüksekliği 
boyunca tesisat geçişini sağlayacak bir 
yatay boşluk oluşturulmuş olmuştur.

Gerekli konfor şartlarını sağlamak 
üzere tasarlanan yapıda, ayrıca akustik 
gereksinimleri karşılamak için duvar 
kesitlerinde taş yünü ile birlikte akustik 
katmanlar kullanılmaktadır. Tüm doğra-
ma detayları, bu akustik kıstaslar çerçe-
vesinde iyileştirilmiştir.

Hâlihazırda kaba yapı çalışmaları ta-
mamlanmış olan Fehime Sultan Yalısı, 
tüm özgün ve yeni elemanların monta-
jı sonrasında, kompleksin 38 otel odası 
barındıran en önemli yapılarından biri 
olarak hizmete açılacaktır (Şekil 26).

conventional beams taking this problem 
in consideration (Figure 25). With this 
design, a horizontal space is created for 
the mechanical installations.

In the building designed to fulfi ll all 
comfort conditions, acoustical insulation 
layers are used together with the rockwool 
on wall and fl oor sections. The window 
and door details are enhanced in order to 
achieve the desired acoustical results.

Fehime Sultan Palace, of which by 
now the structural works has been fi n-
ished, will be opened as one of the most 
important buildings of this hotel com-
plex consisting of 38 hotel rooms, after 
the installation of all original and new 
elements (Figure 26).

Şekil 26: Fehime Sultan Yalısı, 10.11.2015/Figure 26: Fehime Sultan Palace- 10.11.2015.
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Kanlıca Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nın 
Mimari Belgeleme ve Rekonstrüksiyonu /Kanlıca 
Mehmed Emin Ağa Mansion, the Aga of Cavalrymen, 
Historical Analysis, Documentation and Reconstruction

1.Description  of Kanlıca and 
Historical Development 
1.1.Kanlıca
It is a region which is located behind 
and the north of the bay with the same 
name. Currently, it is a neighborhood in 
Beykoz County. Mehmet Zilli, known 
as Evliya Celebi refers that Kanlica is a 
populated town with Muslim people and 
has vineyards and orchards beside this 
it has 1200 houses and 7 neighborhoods 
and it is well known with its yoghurt.

During the 17th and 18th centuries, 
when walking under the moonlight and 
festivals around the cove were popular, 
a lot of vineyards and orchards, pub-
lic or peculiar places were built. Saffet 
Pasha Grove, Necib’s Garden, Muf-
tu’s Orchard and Rifat Pasa Grove are 
the green-fi elds but unfortunately they 
could not reach the present day.

During Ottoman Empire, Kanlica 
meant a lot such as groves, gardens, riv-
erside and gulf. The region was famous 
with the sun-set view and the beauty of 
the moonlit nights. 

In the later 17th century, Hussein Pa-
sha from the Koprulus and Bahaeddin 
Effendi who had named the bay had 
mansions in the region.  

In the later 18th century, so many 
festivals were arranged during Tulip Era 
with the contributions of Sultan Ahmed 

1.Kanlıca’nın Tanımı   ve  
Tarihsel Gelişimi 
1.1. Kanlıca
Boğaziçi’nin Anadolu yakasında aynı adla 
anılan koyun gerisinde ve kuzeyinde yer 
alan semttir. Bugün Beykoz İlçesi’ne bağlı 
bir mahalledir. Evliya Çelebi, Kanlıca’nın 
kamilen Müslümanlarla meskun bir ka-
saba olup bağlık, bahçelik 1200 haneli 7 
mahalleden ibaret bulunduğunu ve burada 
yapılan yoğurdun çok meşhur olduğunu 
yazmaktadır. 

17. ve 18. yüzyıllarda, Kanlıca’da 
mehtap gezintilerinin, köy şenliklerinin 
yaygın olduğu yıllarda gerek halka açık, 
gerek köşklere bağlı olarak birçok bağ, 
bahçe, gezi ve eğlence alanları kurulmuş-
tur. Saffet Paşa Korusu ve bağı, Necib’in 
bağı, Müftü’nün bostanı, Rıfat Paşa koru-
ları günümüze ulaşamayan yeşil alanlar-
dır (Atıcı, s.28).

Osmanlı Dönemi’nde Kanlıca korular, 
bağlar, su başları ve körfez demekti. Ak-
şam güneşinin batışı ve mehtaplı gecele-
rinin güzelliği meşhurdu.

17. yüzyılın sonunda Köprülülerden 
Amcazade Hüseyin Paşa ve o dönemde 
körfeze adını veren Bahaeddin Efendi 
yalılar yaptırmışlardır. 

18. yüzyılda III.Ahmed’in ve Damat 
İbrahim Paşa’nın katılımlarıyla Lale 

Ali Emrah ÜNLÜ* 

*Ali Emrah ÜNLÜ Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı/Architect, MSc. Conservation
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Devri’nin bazı alemleri bu körfezde ya-
pılırdı. Körfez Sultan I. Mahmut’un çok 
sevdiği bir yerdi. Körfezin kuzeyinde-
ki tepede bulunan Mihrabad Mesire-
si;  300 yıllık fıstık, uzun servi ve çınar 
ağaçlarıyla kaplıydı. Bu dönemde Mih-
rabad Mesiresi atla gezinti için seçkin 
bir yerdi. Koru Vecihi Paşa’nın kullanı-
mından sonra terk edilmiş, halkın gezi 
yeri olmuş daha sonra ise Mısırlı Pren-
ses Rukiye’ye geçmiştir.

1.2. Bahai Körfezi
(Kanlıca Körfezi)
Kanlıca Körfezi, devirler boyu halkın ve 
hükümdarların gözbebeği olan bir sayfi -
ye mekânı olmuştur. Ahenk kayıklarıyla 
mehtap eğlencelerinin yapıldığı, padi-
şahların fıstık ve selvi ağaçlarının gölge-
sinde atla gezdiği körfeze, IV.Mehmed 
Dönemi’nde (1648-1687),  şeyhülislam-
lık yapmış olan Bahaeddin Efendi’ye ih-
san edildiği için bir dönem Bahai Körfezi 
denmiştir. Bahai Efendi tütün merakı 
yüzünden Kıbrıs’a sürülmüş, daha son-
ra bağışlanarak tekrar şeyhülislam ol-
muştur. Bahai Efendi ölene kadar Bahai 
Körfezi’nde yaşamıştır (Belge,2007,s.53). 
Körfeze Mihrabad Mesiresi’nden dolayı 
Mihrabad Körfezi de denmektedir.  

1.2.1. Bahai Körfezi Yalıları
Kanlıca, Boğaziçi Anadolu Yakası’nın en 
önemli yalılarının oluşturduğu ender kıyı 
yerleşimlerindendir. Yalılar, zaman için-
de harap olmuş olsalar bile yerlerine kısa 
zamanda yenileri yapılmış, kıyı boyunca 
devam eden yalıların siluet dokusu bo-
zulmamıştır (Atıcı,s.30). Evliya Çelebi’ye 
göre 17. yüzyılda Körfez’deki en önemli 
yalılar, İbrahim Edebi Yalısı, Emin Paşa 
Yalısı, Süleyman Efendi Yalısı ve Lon-
gazade Yalısı’dır. Bunlar dışında körfez-

III and Damat Ibrahim Pasha, Sultan 
Mahmut I, loved this cove so much. 
Mihrabad Recreation Spot is a recrea-
tion spot that is located in the north of 
the cove was full of 300 year old pista-
chio, cypress and plane trees.  During 
this term, the recreation spot was quite 
popular for hacking. The grove was 
abandoned after it had been in the use of 
Vecihi Pasha and it became more likely 
for public use and then it was owned by 
Princess Rukiye from Egypt.

1.2. Bahai Cove (Kanlica Cove)
Kanlica Cove was a seashore resort 
which had been of prime importance for 
the public and the Sultans for years. The 
cove in which festivals were arranged 
with boats under the moonlight and 
the Sultans were horse-riding under the 
pistachio and plane trees shades, named 
Bahai Cove for quite a while because it 
was bestowed on Bahaeddin Effendi 
who worked as a Shaykh al-Islam. 

Bahaeddin Effendi had gone into 
banishment sent to Cyprus because of 
his tobacco habit and then he was for-
given and became the Shaykh al-Islam 
again. He lived in the cove till his death 
(Document, 2007, page.53). In connec-
tion with the Mihrabad recreation spot, 
the cove is also named Mihrabad Cove. 

1.2.1. Mansions in Bahai Cove
Kanlica is one of the precious locations 
which were surrounded by grand man-
sions in Anatolian Side. Even if the man-
sions were desolated new ones were re-
built and the silhouette was preserved 
among the coastline. 

According to Evliya Celebi, leading 
mansions of the 17th century were Ibra-
him Edebi, Emin Pasha, Suleiman Ef-
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de, bir ara adını verecek kadar önemli 
olan IV. Mehmed Şeyhülislamları’ndan 
Mehmet Bahai Efendi’nin de yalısı bu-
lunmaktadır (Atıcı,s.30). 19.yüzyıl’da 
Bahai Efendi’nin yalısı ortadan kalkmış, 
II.Mahmud Dönemi’nde İhtisap Ağası1 
olan Kör Tahsin Efendi bu yerde yeni bir 
yalı yaptırmıştır.

 Sedad Hakkı Eldem’in Boğaziçi Ya-
lıları adlı kitabındaki, 19. yüzyıl sonuna 
ait olan vaziyet planına göre, Körfez’de-
ki yalılar kuzeyden Körfez’e doğru şöyle 
sıralanmaktadır: Misk Yağcı Yalısı, Yağ-
lıkçı Hacı Bey Yalısı, Mısırlı Prenses Ru-
kiye Yalısı, Vecihi Paşa Yalısı, arada iki 
tane ismi belirtilmemiş yalı, Ayşe Hanım 
Sahilhanesi2, Mehmed Emin Ağa Yalısı, 

fendi and Longazade Mansions which 
were located in the cove. Except these 
ones, there was one more mansion that 
had importance enough to give its name 
to the cove: Mehmet Bahai Effendi’s 
mansion which belonged to the Shaykh 
al-Islam during Sultan Mehmet IV’s 
reign (Atici,p.30). In the 19th century this 
mansion was gone and Tahsin Effendi 
who was a municipal police manager 
had a new mansion built here instead, 
during the reign of Mahmut II.

According to the layout plan which 
was mentioned in the book of “Mansi-
ons in the Bosphorus”, written by Sedad 
Hakkı Eldem, mansions from the north 
to the cove line up as below:

Şekil 1:  Kanlıca Körfezi, 19. yüzyıl sonuna ait vaziyet planı (Eldem,1993,s.37) 1880 yılında Guillaume 
Berggren tarafından çekilmiş olan fotoğrafta Kanlıca Körfezi yalıları görülmektedir/Figure 1: Kanlıca Cove, 
Layout Plan in the later 19th century (Eldem,1993,p.37) Mansions in Kanlica Cove are seen in the photo 
which was taken by Guillaume Berggren in 1880

1 Osmanlı Dönemi’nde satılan malların denetimini yapan, şimdi Belediye Zabıtası denilen örgütün başı.
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Makarnacılar Yalısı ve Hurşit Efendi Ya-
lısı’dır (Eldem,1993,s.42). 

2. Mehmed Emin Ağa 
2.1. Sipahiler Ağası Mehmed Emin 
Ağa Tarihi Kimliği 
Hacı Hüseyin Ağa kendisi gibi Sipahiler 
Ağası3  olan Mehmed Emin Ağa’nın ba-
basıdır. Ağabeyi Osman Ağa’nın sadaret 
kethüdalığı görevinde bulunduğu sırada 
önce Sipahiler Ağalığı, daha sonra da 
Tersane Eminliği görevlerine getirilmiş-
tir. Hacı Hüseyin Ağa görevde bulundu-
ğu sürede pek çok hayır eseri yaptırmış, 
vakıf eserlerini tamir ettirmiş ve Fındıklı, 
Kabataş, Dolmabahçe civarındaki yolları 
yeniletmiştir. Hacı Hüseyin Ağa’nın adı 
görevi sırasında yolsuzluklara karışmış, 
bu durum saray tarafından tespit edilin-
ce sürgüne yollanmış ve idam edilmiştir. 

Hacı Hüseyin Ağa’nın oğlu olan 
Mehmed Emin Ağa I. Mahmut Döne-
mi’nde Sipahiler Ağalığı yapmış, farklı 
resmi görevlerde yer almıştır. Mehmed 
Emin Ağa’nın yaptırdığı pek çok hayır 
eseri olduğu bilinmektedir.

2.2. Yalının Tarihsel Gelişimi
Yapılan kapsamlı kütüphane ve arşiv 
taramaları sonucunda Mehmed Emin 
Ağa Yalısı’na ait görsel ve yazılı çeşit-
li kaynaklara ulaşılmıştır. Yalının yıllar 
içerisinde geçirdiği değişiklikler analiz 
edilmiş, yapı yapıldığı tarihten yıkıldığı 
tarihe kadar belgeler ışığında kronolojik 
olarak incelenmiştir.

Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa 
Yalı parseline ait en eski belge, Başba-

Misk Yağcı, Yağlıkçı  Hacı Bey, Princess 
Rukiye from Egypt, Vecihi Pasha, two 
unnamed mansions, Ayşe Hanım, Meh-
med Emin Ağa, Makarnacılar and Hurşit 
Effendi Mansions (Eldem,1993,p.42)

2.The Mansion of Mehmed Emin 
2.1.  Mehmet Emin, The Aga of Ca-
valrymen Historical ID 
Haci Hussein Aga is the father of Me-
hmed Emin Aga who is an “aga of the 
cavalrymen” just like himself. When his 
older brother used to work as a cham-
berlain, Haci Hussein had worked as a 
cavalrymen’s aga, and then he was ap-
pointed to the position of “Treasuring in 
Navy-Yard” for the duration of his ser-
vice, he had been doing so many charity 
works, he had the foundation buildings 
repaired and also renewed the main 
roads around Findikli, Kabatas and Dol-
mabahce.

Haci Hussein Aga was unfortunate-
ly involved in corruption and after this 
situation had been fi gured out by the 
Court, he was exiled and then executed 
by hanging.

Mehmed Emin Aga who was the son 
of Haci Hussein and Aga of Cavalrymen 
also took charge in different offi cial po-
sitions. It is known that there are a lot of 
charities that were done by him.

2.2 Historical Development of The 
Mansion 
According to detailed library surveys 
and archive researches, visual and writ-

21885 yılına ait zabıt kayıt örneğinde, Mehmed Emin Ağa Yalısı’nın sınırları belirtilirken, bu yalının merhum Vecihi 
Paşa’nın kızı Ayşe Hanım’a ait olduğu bilgisi verilmektedir.

3Yeniçeri  ocağının süvari teşkilatı altı bölükten oluşuyordu ve bu bölüklerden birincisinin başındaki kumandana 
“Sipahiler Ağası” deniyordu. “Sipah” Farsça asker demektir (Çetintaş,2005,s.80).
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SİPAHİLER AĞASI MEHMED EMİN AĞA YALISI KRONOLOJİSİ
CHRONOLOGY OF THE MANSION OF MEHMED EMIN AGA

KİŞİ/PERSON MESLEK/ OCCUPATION

TARİH MİLADİ 
(HİCRİ)/CURRENT 
ERA-ISLAMIC 
CALENDAR

1 HAREMEYNE-İ MUHTEREMEYNE MÜLHAK SİPAHİLER 
AĞASI ELHAC MEHMED EMİN AĞA VAKFI'NDAN

?

2 ESMA HANIM ?

3 HAYRİZADE ESSEYYİD ÖMER NESİB EFENDİ 1833 (1248)

4 MEHMED SADIK BEY EFENDİ VE ZEVCESİ ŞEVKİDAL 
HANIM

1845 (1261)

5 NESİBE HANIM  İLE KERİME-İ MAHREMELERİ AZİZE 
HANIM EFENDİ

1857 (1273)

6  ESSEYYİD YAHYA FAHREDDİN EFENDİ  İLE ŞAHİTE 
ALİME HANIM

KAPUKETHÜDASI 1869 (1286)

7 RAUF BEY  1885 (1302)

8 MEHMED FAHRİ EFENDİ ISLAH TÜCCARI 1905 (1323)

9 ÖMER CEMAL BEY
DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE 
TÜCCARI

1917 (1335)

10 MUSTAFA BEY  1918 (1336)

11 YORGAKİ EFENDİ 
TEBA'A-İ DEVLET-İ ALİYYENİN 
RUM MİLLETİNDEN DAİN VE 
VEKİL-İ DEVRİ MUMA LEYH

1919 (1337)

12 ÖMER CEMAL ŞAHİNBAŞ, RAİFE ŞAHİNBAŞ  1952

13 İSAK İLLEL, ZEVAN PESAYAN 1955

14 İLHAMİ SELÇUK SÖKER 1958

15 FATMA MEHLİKA ATAY, MEHMET SELÇUK SÖKER,
 AYŞE MERAL RAMAZANOĞULLARI

1979

Şekil 2:  Belgeler  30,31,32,33,34,35
Figure 2: Document Numbers
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kanlık Osmanlı Arşivleri’nden bulunan, 
23 Mart 1811 yılına ait bir vakıf senedidir 
(Belge 3). Bu kayıtta Bahai Körfezi’ndeki 
yalı parseli içindeki maslaktan, özel bir 
kanalla tatlı suyun Şeyhülislam es-Sey-
yid Murteza Efendi Hazretleri’ne belirle-
nen kira karşılığı senet verildiği ve ölümü 
üzerine bu senedin kızına geçtiği anlatıl-
maktadır. Bu belgede parsel üzerinde bir 
yalının varlığında bahsedilmemektedir. 
Yalının bahsinin geçtiği en eski tarihli 
belge, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü II. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan 
Temessük Kayıt Örneği’dir (Belge 30). 
1833 yılına ait olan bu kayıtta, yalının 
ve yemek pişirme bölümü olarak geçen 
müştemilatın Esma Hanım tasarrufun-
dan, Esseyid Ömer Nesib Efendi’ye geç-
tiğinden bahsedilmektedir. 

Yalı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Arşivi, 1937 yılı uçuşu hava fotoğrafında 
(Belge 12) görülmemektedir. Yalıya ait 
son fotoğraf olduğu düşünülen fotoğraf; 
1910-1920 yılları arasına tarihlendiril-
miştir. Bu bilgiler ışığında yalının; 1920-
1937 yılları arasında yanmış veya yıkıl-
mış olduğu anlaşılmaktadır.   

3. Sipahiler Ağası Mehmed Emin 
Ağa Yalısı Mevcut Durum 
3.1. Temel Duvarları Araştırma
Kazısı
Mehmet Emin Ağa Yalısı ile ilgili olarak, 
İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
10.02.2009 tarih ve 1454 sayılı kararı ile 
yalının önceden var olup olmadığına dair 
durumun belirlenebilmesi için müze de-
netiminde arkeolojik kazıların yapılması 
istenmiştir. İlgili karar doğrultusunda İs-
tanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne 
başvurulmuş Müze Uzmanları Arkeolog 

ten references about the mansion were 
gotten. Changes the mansion had been 
through during the years were analyzed; 
the construction was examined chrono-
logically from the date it had been built till 
it was brought down in ruins. The oldest 
document which belongs to the building 
site is a settlement deed under the date 
of March 23, 1811 in Ottoman Archives 
of the Prime Ministry (Document 37). 
In this chronicle it is written that from 
the water pipe which was located in the 
building site, fresh water which was car-
ried by a gulley was owned by Shaykh 
al-Islam es-Seyyid Murtaza Effendi in 
provision of rent. And after his death, his 
daughter was obliged to this bill. In this 
chronicle, a mansion on this building site 
wasn’t mentioned also. The oldest his-
torical document that mentioned about 
the mansion is a land register in Gener-
al Directorate of Land Registers District 
Offi ce II. (Doc.30). In this chronicle that 
belongs to the year of 1833, the mansion 
and the outhouse which was using as 
kitchen were in the possession of Esma 
Hanim and then Es-Seyyid Omer Effendi 
became the owner. The mansion cannot 
be seen in Archives of Turkish Air Force 
aerial photo which was taken in 1937 
(Doc.12). The last photo of the mansion 
was taken between the years of 1910-
1920. In light of this information it makes 
sense that the mansion was burnt down 
or wracked between 1920 and 1937. 

3.Current Situation of Mehmed 
Emin Aga Mansion 
3.1 Research Excavation for the 
Base Walls
With respect to Mehmet Emin Aga Man-
sion, by the decision of Istanbul VI Cul-
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Nilüfer Aslan ve Arkeolog Hülya Kara-
deniz denetiminde kazılara başlanmıştır. 
Öncelikle parsel üzerinde yakın dönem-
de döşenmiş yeni parke taşları zeminden 
kaldırılarak arsanın kuzey köşesine istif 
edilmiş, arsa üzerinde bulunan çöp ve 
atıklar temizlenmiş ve daha sonra ku-
zey-güney ve doğu batı doğrultularında 
iki hat oluşturacak şekilde sondaj çalış-
ması yapılmıştır. Sondaj çalışması son-
rası her iki doğrultuda mevcut zeminden 
yaklaşık 1.30 m aşağıda çeşitli duvar ve 
temel kalıntılarına rastlanmıştır. Bulu-
nan kalıntıların etrafında kazı çalışmaları 
genişletilmiştir. Yapının rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projelerinin bilimsel 
düzeyde hazırlanabilmesi için;

a) Projenin bilimsel danışmanlığı, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi öğretim üyelerinden, Prof.Dr.Oğuz 
Ceylan tarafından yürütülmüştür.

b) Yapı ile ilgili doğal taş, suni taş, 
harç ve sıva numuneleri analizleri İstan-
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Dö-
ner Sermaye İşletme Müdürlüğü kapsa-
mında, Mimarlık Fakültesi Restorasyon 
Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Ahmet Ersen ve Araş.Gör.Işıl Polat 
tarafından hazırlanmıştır.

c) Yalının eski fotoğrafl arıyla, günü-
müz fotoğrafl arının çakıştırılarak, fotog-
rametrik tekniklerle konumunun tespit 
edilmesi işlemi, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Harita Mühendisliği Bölümü Fotog-
rametri Ana Bilim Dalı öğretim üyelerin-
den Doç. Dr. Bülent Bayram ve Arş. Gör. 
Uğur Acar tarafından yapılmıştır.

3.2. Yalı ve Müştemilatı Kalıntı
Rölövesi 
Kazı sonucunda ortaya çıkarılan yer yer 
iri taşlar ile örülmüş yapı zemin kat dış 

tural and Natural Heritage Preservation 
Board which was made on February 10, 
2009 with 1454 resolution number, con-
ducting excavations under the control of 
the museum was asked in order to de-
termine the situation if the mansion had 
really pre-existed. In accordance with 
the relevant decision, it is consulted to 
Istanbul Archaeology Museum Directo-
rate and then excavations began under 
the control of Nilüfer Aslan and Hülya 
Karadeniz who were museum specialists 
and archeologists.

First of all, new paving stones which 
were recently put in were removed from 
the ground and collected in the northern 
side of the plot. Waste products were 
cleaned up and thereafter drilling works 
were done in the north-south and east-
west directions to form two main lines. 
After drilling works, some various wall 
and foundation ruins were found at 1.30 
m deeper level than the existing grade. 
Research excavations were extended 
around the ruins.

To prepare survey, restitution and 
restoration projects of the building in an 
academic level;

a) Academic advisory was conduct-
ed by Oğuz Ceylan who was a professor 
doctor and a lecturer in Mimar Sinan 
University of Fine Arts.

b) Structurally related natural stone, 
artifi cial stone, mortar and plaster sam-
ples were prepared to analyze by Prof. 
Dr. Ahmet Ersen and Researcher Işıl 
Polat  from the Department of Resto-
rations in the Faculty of Architecture 
within the scope of the Central Direc-
torate of Circulating Capital of Istanbul 
TechnicalUniversity.

c) Comparing the old and new pho-
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duvarları, 70-75 cm, iç duvarlar ise 55-60 
cm olarak ölçülmüştür. Malzeme anali-
zi sonucunda, temel duvarlarının devon 
kalkeri ve agrega bileşenli harç ile oluştu-
rulduğu ve 19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başı 
yapım özelliklerini taşıdığı anlaşılmıştır.

 Yapı kalıntılarının kuzey ve güney 
yönlerinde, çok önceleri aralarında Sa-
varona Yatı’nın da bulunduğu gemilerin 
bağlanması için iki adet beton palamar 
inşa edilmiş olduğu, bu inşa sırasında 
bu kısımlardaki temel duvarları ve zemin 
kaplamalarının tahrip edilmiş olduğu 
görülmüştür. Buna ilave olarak, batı yö-
nündeki rıhtımın yükseltilmesi sırasında 
yapının kuzeybatı köşesi beton rıhtım 
altında kalmıştır. Özgün durumda yapı-
nın dış duvarı bu kısımda rıhtımı oluş-
turmaktadır.

4. Mehmed Emin Ağa Yalısı ve 
Müştemilatı Restitüsyonu 
4.1.Yapılan Araştırmalar 
Mehmed Emin Ağa Yalısı ile ilgili resti-
tüsyon projesinin hazırlanabilmesi için, 
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 
çeşitli kurum ve kuruluşların kütüpha-
neleri ve arşivleri taranmıştır. Kütüphane 
ve arşiv taraması yaklaşık bir yıl sürmüş-
tür. Bir yıl boyunca yalı ile ilgili olabilecek 
tüm yazılı ve görsel belgeler toplanmış, 
analiz edilmiş ve sınıfl andırılmıştır. Proje 
mimari ekibi dışında kütüphane ve arşiv 
taraması için profesyonel bir kütüphane 
uzmanından destek alınmıştır. 

Yalının projelendirilebilmesi gerek-
li olan fotoğrafl ardan biri; 1890 yılında 
Abdullah Biradeler tarafından çekilmiş, 
Boğaziçi fotoğrafl arı arasında en bilinen, 
çok çeşitli kaynaklara görülen fotoğraf, 
diğer ise 1910-1920 yılları arasında ki-
min tarafından çekildiği bilinmeyen an-

tos of the mansion and detecting the 
location with photogrammetric tech-
nics were done by Bülent Bayram, As-
soc. Prof. Dr. and Researcher Uğur Acar 
from the Photogrammetry, Department 
of Surveying Engineering in Yildiz Tech-
nical University.

3.2 Ruins Surveying on The Mansion 
and Annexes
As a result of excavation exterior walls at 
the basement fl oor of the building was 
measured as 70-75 cm and interior walls 
was measured as 55-60 cm. As a result 
of the material analysis, it has fi gured 
out that the foundation walls had been 
made of limestone (devon limestone) 
and aggregate-mortar component. And 
it is also come out that the building had 
had the construction properties of the 
period which belonged to later in the 
19th century and in the early part of the 
20th century. 

On the north and south bounds of 
the ruins, it is also fi gured out that there 
were two stone hawsers to moor the 
boats including “Savarona” and build-
ing the hawsers could have damaged 
the base walls and fl oor coverings. In 
addition to this, after the dock which 
was located on the west side reared, 
the north-west part of the building was 
swallowed by the dock. In the original 
position, exterior walls of the structure 
were forming the dock.

4. The Restitution of Mehmed  
Emin Aga Mansion and Its 
Annexes 
4.1 Researches 
To prepare a restitution project on Me-
hmed Emin Aga Mansion, the libraries 
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cak Yalı’nın diğer cephelerini gösteren 
fotoğraftır. 

4.2. Kronolojik Analiz 
Yalı parselinde kazı yapılarak temel ka-
lıntılarının analitik rölövesi hazırlanmış 
ve rölöve çizimleri restitüsyon projesi 
için temel oluşturmuştur. Bununla bir-
likte yapının geçmişi ile ilgili yapılan 
kapsamlı araştırmalar sonucunda elde 
edilen eski fotoğrafl ar, belgeler, ver-
gi-tapu kayıtları, eski haritalar vb. belge-
ler, yalının ve çevresinin kronolojisinin 
ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. 
Araştırmalar sonucunda elde edilen Te-

and archives of relevant institutions 
and organizations especially in Istan-
bul and Ankara were researched. These 
researches almost lasted a year. For a 
year, all written and visual documents 
were gathered, analyzed and assorted. 
Beside the architecture team of the pro-
ject, the personal support was received 
from a library specialist for library and 
archive researches.

One of the photos which were im-
portant to project the mansion was taken 
by Abdullah Biraderler. The other photo 
that was the most known was taken be-

Şekil 3: Kanlıca Bahai Körfezi ve Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa Yalısı - Abdullah Biraderler
Figure 3:  Kanlıca Bahai Cove and the Mansion of Mehmed Emin, the Aga of Cavalrymen-Photo by Abdullah 
Biraderler
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BELGE LİSTESİ DOCUMENT LIST

YAPILAN BAŞVURU
/APPLICATION

YER
/ LOCATION SONUÇ/CONCLUSION

1

Sipahiler Ağası Mehmed Emin 
Ağa Vakfı’yla ilgili olarak 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’ne başvuru 
yapılı./The application is made 
to The Ottoman Archives’ 
General Directorate of the 
Prime Ministry  related with 
Foundation of Sipahiler Ağası 
Mehmed Emin Ağa

Sultanahmet

Kapsamlı arşiv taraması sonucu, 1811 
yılına ait bir vakıf senedine ulaşıldı./
After extensive archive scanning has 
reached a foundation voucher of 1811  

2

 Emlak vergisi kayıtları (tahrir 
varakası) için T.C Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’ne 09.07.2008/B.
02.0.ARV-0.11.408.02.02 nolu 
başvuru yapıldı./ For land 
tax records the application 
with 09.07.2008/B.02.0.A
RV-0.11.408.02.02  number 
is made to Turkish Republic  
General Directorate of State 
Archives of the Prime Ministry

Ankara

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü 21.08.2008  tarih 
3949 sayılı yazı ile 1939,1962 yıllarında 
parselin arsa olarak kayıtlı olduğu 
bildirilmektedir./ Turkish Republic 
General Directorate of State Archives of 
the Prime Ministry is reported that the 
parcel was registed as land between 
1939-1962 with  formal letter No: 3949 
Date: 21.08.2008 

3

Tapu kayıtları için Beykoz Tapu 
Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı./
The application is made to 
Beykoz Directorate of Land 
Registry for land register. 

Beykoz

1/7/1952 tarihli kadastro beyanname 
ve kayıt varakasına ulaşıldı. Mülkün 
Sipahiler Ağası Mehmet Ağa Vakfı’ndan 
geldiği  ve içinde  lezzetli tatlı su 
kaynağının olduğu bilgisine ulaşıldı./ 
The cadastral declaration and registry 
documentation were reached dated 
1/7/1952 . The knowledge was reached  
that the estate came from Foundation 
of Sipahiler Ağası Mehmet Ağa  and  
there was a fresh water resource. 

4

Tapu kayıtları için Beykoz 
Tapu Müdürlüğü’ne 2.başvuru 
yapıldı./ The application is made 
to Beykoz Directorate of Land 
Registry for land register for 
second time. 

Beykoz

The copied document dated 1917 
mentioned that a mansion and fresh 
water through the land./ 1917 tarihli 
istinsah varakasında bir sahilhaneden 
ve arazi içinden geçen tatlı sudan 
bahsetmektedir. 

5

20. yüzyıl başına ait hava 
fotoğrafl arına ulaşmak 
üzere Ankara Harita Genel 
Komutanlığı’na başvuru yapıldı./ 
The application to reach aerial 
photographs of the early 20th 
century is made to General 
Command of Mapping in Ankara

Ankara

1937 yılına ait hava fotoğrafına ulaşıldı. 
Fotoğrafın çekildiği yılda binanın 
mevcut olmadığı, bu tarihten önce 
yıkıldığı-yandığı bilgisi elde edildi./ 
Aerial photo of 1937 has been reached. 
The year in which the ptoho was taken, 
the  building  was destroyed before 
that date. 
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messük Kayıtları, Zabıt Kayıt Örnekleri, 
beyanname ve kayıt varakaları ve vakıf 
senedi yardımıyla yalının yaklaşık inşa 
tarihi, yıllar içinde değişen sahipleri ve 
komşuları ile ilgili bilgiler alınabilmek-
tedir. Harita, fotoğraf ve hava fotoğrafı 
gibi görsel belgelerde ise yalının mimari 
özellikleri, müştemilat ve kayıkhane ya-
pıları ve çevresindeki yalılarla ilgili de-
taylı veriler elde edilmiştir. (Belge 37)

(Belge 37). Sipahiler Ağası Mehmed 

tween the years of 1910 and 1920. The 
person who took the photo is not exactly 
known but this photo is the one which 
shows the other facades of the mansion.

4.2 Chronologically Analyze 
By excavating around the building site, 
analytical surveying of the base ruins 
were organized and  measured draw-
ings provided a basis for the restitution 
project. As a result of the detailed re-
searches about the building, old photos 

6

1952 öncesi kayıtlarına 
ulaşabilmek için Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü II. 
Bölge Müdürlüğü’ne başvuru 
yapıldı./ The application to 
reach records before 1952 is 
made to General  Directorate of 
Land Registry and Cadastre II. 
Regional Directorate 

 Sultanahmet

Temessük Kayıt Örnekleri ve Zabıt 
Kayıtları’na ulaşıldı. Yalının 1811-
1833 yılları arasında inşa edilmiş 
olduğu ve 1919 yılında halen ayakta 
olduğu bilgisine ulaşıldı./ Obligation 
Examples and  Memorandum Records 
has been reached. Mansion was built 
between the years 1811 and 1833. It 
is understood that the structure still 
standing in 1919. 

7

1916 yılında Alman 
Zeplinleri’yle çekilen fotoğraflar 
için Ahmet Güleryüz ile 
görüşüldü./For the pictures 
taken by German airship in 
1916, there was an discussion 
with Ahmet Güleryüz.   

    İstanbul

Ahmet Güleryüz’ün elinde bulunan 
1914-1916 yıllarına ait 5 adet fotoğrafta 
Kanlıca Koyu’nun bulunmadığı 
anlaşıldı./ It is understood that Kanlıca 
Voe was not exist in five photos belong 
to Ahmet Güleryüz from 1914-1916  

8

İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi II. 
Abdülhamit Fotoğraf Arşivi 
tarandı./İstanbul  University 
Rare Books Library II. 
Abdülhamit Photo Archive was 
scanned.  

    Beyazıt 

Yapının göründüğü Rumeli Yakası’ndan 
çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı./The 
photo taken from Rumeli Side that 
shown construction has reached . 

9 Renan-Sinan Genim Arşivi./
Renan-Sinan Genim Archieve     İstanbul 

1910-1920 yılları arasında çekilmiş 
yapıyı diğer açıdan gösteren fotoğrafa 
ulaşılmıştır./The photo taken between 
1910-1920 has reached which shows 
construction from another side 

10
Freiburg Alman Deniz Müzesi 
Arşivi./Freiburg German Naval 
Museum Archieve 

    İstanbul

 1916 Yılı Alman Zeplinleri Fotoğrafları 
incelendi. Kanlıca Koyu’na ait bir 
fotoğraf bulunamadı./German airship 
pictures in 1916 was examined. There 
is no pictures belong to Kanlıca Voe

Şekil 4: Belge Listesi/Figure 4 : Document List 
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Emin Ağa Yalı parseline ait en eski belge, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden elde 
edilen, 23 Mart 1811 yılına ait bir vakıf 
senedidir. Bu kayıtta Bahai Körfezi’nde 
bulunan yalı parselindeki maslaktan, 
özel bir kanalla tatlı suyun Şeyhülislam 
es-Seyyid Murteza Efendi Hazretleri’ne 
senet verildiği ve ölümü üzerine bu se-
nedin kızına geçtiği anlatılmaktadır. Bu 
belgede parsel üzerinde bir yalının var-
lığında bahsedilmemektedir (Belge 30). 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2. 
Bölge Müdürlüğü, Münakale Servisi’n-
den elde edilen Temessük Kayıt Örne-
ği’nde, 1833 yılına ait olan ilk kayıtta, 
yalının ve yemek pişirme bölümü olarak 
geçen müştemilatın Esma Hanım tasar-
rufundan, Esseyid Ömer Nesib Efendi’ye 
geçtiğinden bahsedilmektedir. 

 Bu iki belgeye dayanarak yalının 
1811-1833 yılları arasında bir dönemde 
inşa edildiği anlaşılmaktadır (Belge21). 
Guillaume Berggren’e ait bu fotoğ-
raf 1880 yıllarında, Rumeli Hisarı’ndan 
Kanlıca Körfezi’ni göstermektedir. Yalı 

and documents, tax and land registers, 
historic maps etc. had an effect upon 
stating the chronology of the mansion. 
With the help of the Land Registers, Of-
fi cial Report Samples, declaration doc-
uments and settlement deed, it is pos-
sible to get the information about the 
construction date, the owners and the 
neighbors. Detailed information about 
architectural styles, construction prac-
tices of the boathouse and the outhouse 
and other mansions around was got-
ten by visual documents such as maps, 
ground and aerial photos.(Document 
37).The oldest document which belongs 
to the building site is a settlement deed 
under the date of March 23, 1811 in Ot-
toman Archives of the Prime Ministry. 
In this chronicle it is written that from 
the water pipe which was located in the 
building site, fresh water which was car-
ried by a gulley was owned by Shaykh 
al-Islam es-Seyyid Murtaza Effendi in 
provision of rent. And after his death, 
his daughter was obliged to this bill. In 

Şekil 5: 
Kanlıca Körfezi 
Fotoğrafı
Figure 5: Photo 
of Kanlıca Cove
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parseli körfezin güney burnunun arka-
sında kalmıştır (Belge 24) 1880 yılına ta-
rihlendirilen Guillaume Berggren imzalı 
bu fotoğraf, yalıyla ilgili elimizdeki en 
erken tarihli fotoğraftır. Fotoğraf Kanlıca 
Körfezi’ni göstermektedir. Yalının kör-
fez içindeki konumu ve iki katlı bir yapı 
olduğu seçilebilmekte ancak cepheyle 
ilgili detaylar anlaşılmamaktadır. Yalının 
restitüsyonu için en önemli verilerden 
biri olan, Abdullah Biraderler tarafından 
1890 yılında çekilmiş olan bu fotoğrafta, 
Mehmed Emin Ağa Yalısı cepheleri tüm 
detaylarıyla görülmektedir. Cumbaları 
ve ahşap kaplamalarıyla 19. yüzyıl başı 
yalılarının genel özelliklerini yansıtan 
yalının, deniz cephesi ve yan cephelerin-
deki ahşap giyotin pencereler ve kafesle-
ri net bir şekilde gözlenmektedir. Yalının 
çatısı kırma çatıdır ve alaturka kiremitle 
kaplanmıştır. Bu fotoğrafta yalının geo-
metrisi, çıkmalarının durumu, bina saçak 
ilişkisi açık olarak görülmektedir. Müş-
temilat yapısı, yalının ve komşu yalının 
arkasında kalmakta, duvarlarının bir kıs-
mı ve bacaları görülebilmektedir. Yalının 
kayıkhanesi, Makarnacılar Yalısı’nın ka-
yıkhanesi arkasında kalmış, bir kısmı gö-
rülebilmektedir. Kayıkhane’nin yanında, 
Kavacık Deresi çıkışı, toprak iskele ve ya-
lıya ait taş rıhtım seçilebilmektedir.

1910-1920 yılları arasına tarihlendi-
rilen fotoğraf Kanlıca Körfezi’nin kuzey 
ucundan bir tekneden çekilmiştir. Meh-
med Emin Ağa Yalısı çeşitli onarımlar 
görmüş, cephe düzeninde değişiklikler 
olmuştur. Pencereleri azaltılmış, ön cep-
hede cumbalar arasına ahşap bir bal-
kon eklenmiştir. Çatının da tamamen 
değiştirildiğinin görüldüğü bu fotoğraf, 
yalının birinci katında özellikle cephe 
üzerinde önemli değişikliklerin yapıldı-

this chronicle, a mansion on this build-
ing site wasn’t mentioned also. The old-
est historical document that mentioned 
about the mansion is a land register in 
General Directorate of Land Registers 
District Offi ce II. (Doc.30). In this chron-
icle that belongs to the year of 1833, the 
mansion and the outhouse which was 
used as kitchen were in the possession 
of Esma Hanim and then Es-Seyyid 
Omer Effendi became the owner. On 
this basis, it can be easily fi gured out the 
mansion was built between the years of 
1811 and 1833. (Doc.21). In this photo 
which was taken by Guillaume Berg-
gren in 1880, it can be seen from the Ru-
melia Castle till the Kanlica Cove. The 
building site is behind the south part of 
the cove. (Doc.24) This photo that was 
under the date of 1880 and taken by 
Guillaume Berggren is the oldest-dat-
ed photo we have. It shows Kanlica 
Cove. It can be seen that the mansion 
was two-layered, its location can be also 
fi gured out but the details about the fa-
cades cannot be come out. This picture 
which was taken by Abdullah Biraderler 
in 1890 is still one of the most important 
documents; all frontages of Mehmed 
Emin Aga Mansion can be seen in this 
photo. The 19th century building meth-
ods such as bay windows and timber 
covers had refl ection on this structure. 
We can also see the timber and guillo-
tine windows and lattice on the sea-side 
and other frontages. There was a hipped 
roof and it was covered by pantiles. In 
this photo, geometric position of the 
mansion, ledges and building-eaves 
relation are clearly seen. The outhouse 
was located behind the mansion and its 
next-door mansion that was why some 
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ğı anlaşılmaktadır. Zaman içinde tahrip 
olan taşıyıcı sistem cumbaların bulundu-
ğu kısımlarda ahşap dikmelerle destek-
lenmiş, buna rağmen kuzey cephesinde 
cumbaların sehim yaptığı görülmüştür. 
Geniş çatı tek parçalı olarak cumbaları 
örtecek şekilde düzenlenmiş, daha dar 
saçaklar yapılmıştır. Bu dönemde kayık-
hane yıkılmış, ancak üzerine yapıldığı 
taş duvar fotoğrafta seçilmektedir. Bu 
fotoğraf müştemilat yapısının en detaylı 
göründüğü belgedir; müştemilatın batı 
cephesindeki giyotin pencereler, kırma 
çatısı ve bacaları net bir şekilde seçilebil-
mektedir. 1910-1920 yılı fotoğrafı yalının 
görüldüğü son görsel belgedir.

4.3. Fotogrametri Raporu 
Kanlıca Körfezi’ne ait eski fotoğrafl arda, 
Mehmed Emin Ağa Yalısı ve müştemilatı 
görülmektedir. Fotoğraftaki yalının kör-
fez içindeki konumu itibariyle günümüz-
de kazı yapılan parsel üzerinde olduğu 
anlaşılabilmektedir. Bu bilgiyi bilimsel 
yöntemlerle da ispatlayabilmek ama-
cıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü, Fotogrametri Ana 
Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Bülent Bayram ve Arş. Gör. Uğur Acar 
tarafından, üç farklı yöntem kullanılarak 
bir fotogrametri raporu hazırlanmıştır.

4.4. Mimari Özellikleri
Mehmed Emin Ağa Yalısı’yla ilgili ya-
pılan kapsamlı tarihsel araştırmalar 
sonucunda elde edilen görsel ve yazılı 
belgeler, yalının doğru bir şekilde an-
laşılmasını ve restitüsyon projelerinin 
hazırlanmasını sağlamıştır. Titizlikle in-
celenen 1890 ve 1910-1920 yıllarına ait 
fotoğrafl ar, cephe restitüsyonunun ke-
sin verilere dayanılarak hazırlanmasını 
sağlamıştır. Bu belgelerle birlikte, yalı 

parts of the walls and the fl ue could be 
seen. The boathouse was located in back 
of the boathouse of Makarnacilar Man-
sion and some parts of it could be seen. 
Along with the boathouse there was the 
starting of Kavacik River, unpaved pier 
and mansion’s stone dock. 

The photo which was under the 
dates of 1910-1920 was taken from a 
boat in northern part of Kanlica Cove. 
During the years, various repairment 
works were done for Mehmed Emin Aga 
Mansion and some changes were taken 
place in façade design. Windows were 
minimalized and a timber balcony was 
put in between the oriels. In this photo, 
it is understood that the roof was total-
ly changed and on the fi rst fl oor of the 
mansion there were important chang-
es about the front. The column bearing 
system which was ruined through the 
years was supported by timber frames 
however the northern side oriels were 
defl ected. There was a wide roof which 
was formed to cover the oriels and nar-
rower fringes were built. In this period, 
the boathouse was demolished but the 
masonry wall the boathouse was built 
on can be seen in this picture. This one 
is the document where the outhouse 
was seen clearly. Guillotine windows on 
the north side, the hipped roof and fl ues 
are in sight. The photo which belongs 
the years of 1910-1920 is the latest doc-
ument where the mansion can be seen. 

4.3 Photogrammetry Report 
In the old photos of Kanlica Cove, Me-
hmed Emin Aga Mansion and the out-
house were seen. It can be said the 
mansion was in the building site (parcel) 
where excavation works have been con-
ducting recently by taking into consider-
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çevresinde ve yakın dönemde yapılmış 
olan yalılar üzerinde tipolojik bir analiz 
çalışması yapılarak yalının plan ve cep-
he özellikleri, yapı elemanları ve oranları 
belirlenmiştir.

4.4.1. Plan Özellikleri
Yalının özgün plan şeması, Sedad Hak-
kı Eldem’in; Türk evi plan tipleri sınıf-
landırılmasında iki yüzlü iç sofalı ey-
vanlı ideal tip olarak tanımlanmıştır. 
Bu plan tipinde sofaya eklenen eyvan-
larla, sofa her yönde genişleme imkânı 
bulmuştur. Karşılıklı duran eyvanlarla, 
plan haç şeklini almıştır ve orta sofalı 
plan tipiyle benzer özellikler göstermiş-
tir. İç sofalı evlerde merdiven 19.yüzyıla 
doğru daha fazla önem kazanmıştır. 19. 
yüzyıl başlarından itibaren üç kollu ve 
bütün sofa genişliğini işgal eden mer-
divenler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
merdivenler sofanın bir ucuna getirilmiş 
ve geniş pencerelerle aydınlatılmıştır 
(Eldem,1968,s.92). 19.yüzyıl başlarına 
tarihlendirilen Mehmed Emin Ağa Yalı-
sı’nda, dönemine uygun olarak üç kollu, 
sofa genişliğinde bir merdiven, haçvari 
planı oluşturan eyvanlarda ise sekilik-
ler görülmektedir. Merdiveni karşılayan 
eyvandaki sekilik parmaklıklar ve dik-
melerle sofadan ayrılmıştır.  

Restitüsyon projesi hazırlanırken, 
yalıyla benzer özellikler taşıyan yalılar 
incelenmiş ve bir tipoloji çalışması ya-
pılarak Mehmed Emin Ağa Yalısı cep-
helerinin ve planlarının yapı elemanları 
anlaşılmaya çalışılmıştır. 

4.4.2. Cephe Özellikleri
Zemin katta kareye yakın bir plan şe-
ması olan yalının, birinci katta 125cm 
genişliğinde cumbaları bulunmakta-
dır. Batı cephesinde zemin katta, cep-

ation the location of the mansion. In an 
attempt to prove this data in a scientifi c 
way, a photogrammetry report was run 
using three different methods by Bülent 
Bayram, Assoc. Prof Dr. and Researcher 
Uğur Acar from the Department of Pho-
togrammetry in Yıldız Technical
University.

4.4 Architectural Features 
After well-rounded historic research-
es about Mehmed Emin Aga Mansion, 
visual and written documents helped a 
lot to learn about the mansion and pre-
pare restitution projects. The photos that 
belong to the years of 1890 and 1910-
1920 provided the conditions of prepar-
ing the facade restitutions with facts and 
fi gures. In addition to these documents, 
the mansion and the other mansions 
around typologically tested by this way, 
features of the fronts, construction ele-
ments and proportions were designated.

4.4.1 Plan Features
The original plan of the mansion is de-
fi ned as the ideal type of dual-fronted 
and interior hall plan in the classifi ca-
tion of Turkish house plan types by Se-
dad Hakkı Eldem. In that type of plan, 
iwans are added to the hall so the hall 
had the chance of widening. Opposite 
iwans shaped the plan like a cross and 
had similar features with the middle hall 
plan. Since the early 19th century, three-
fl ight stairs which restricted the hall 
width came into use. Those stairs were 
placed at the edge of the hall and bright-
ened by windows. (Eldem,1968,p.92). 
In Mehmed Emin Aga Mansion which 
was supposed to build in 19th century, 
there were three-fl ight stairs that were 
at a suffi cient wide and there were also 
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henin ortasındaki çift kanatlı ahşap 
kapının iki yanında, 42 x 190cm ölçü-
lerinde sofa pencereleri ve sofanın iki 
yanındaki odalara ait olan 94 x 192cm 
ölçülerindeki ahşap giyotin pencereler 
bulunmaktadır. Pencerelerin önünde 
mahremiyet sağlaması amacıyla ahşap 
kafesler bulunmaktadır. Batı cephesin-
deki ahşap giyotin pencereler zemin 
katta ve birinci katta aynı ölçülerdedir.                                                                                                                                    
Yalı cephesinde, taş su basmanın bit-
tiği noktadan başlayan, yaklaşık 25cm 
genişliğindeki ahşap kaplamalar görül-
mektedir. Aynı onarımda cumbalar ara-
sına ahşap parmaklıkları olan bir balkon 
eklenmiştir. Zamanla yalının taşıyıcı 
sistemi hasar gördüğünden cumbalar 
15 x 15cm ölçülerinde ahşap dikmelerle 
güçlendirilmiştir. 1920 yılında kayıkhane 
yapısının da kaldırıldığı, cephenin tama-
mının ortaya çıktığı görülmektedir

4.4.3. Yapısal ve 
Malzeme Özellikleri                                                                                                                                      
Yalı kısmı, ahşap karkas üzerine, içte 
bağdadi üzeri sıva, dışta ahşap kaplama 
olarak yapılmıştır. Döşemeler, zemin 
katta, taş taklidi ve mermer, 1.katta 
ise ahşap rabıta şeklindedir. Tavanlar 
ahşap kaplamadır. 19.yüzyıl başı yapısal 
ve malzeme özelliklerinin genel ola-
rak görüldüğü yapının çatısı alaturka 
kiremit kaplama, saçakları ahşaptır. 
Yalı, yaklaşık 50-55 cm yüksekliğinde 
bir su basman üzerine oturtulmuştur. 
Pencereler ahşap giyotin ve ahşap klasik 
kafes, kapılar ise yine ahşap göbekli 
klasik kapı olarak yapılmıştır. Yapının iç 
mekânında zemin kat zemin kaplamala-
rı dışında ahşap kullanımı hâkimdir. Ya-
lının merdiveni de ahşaptır. Müştemilat 
kısmı, yığma taş duvar sistemde inşa 

berms on the cross-shaped iwans. The 
berm on the iwan that was opposite the 
stairs got unstuck with rails and posts. 
When preparing the restitution project, 
various mansions which had the same 
features were examined and they were 
also typologically tested to designate 
construction elements of the frontier 
plans. 

4.4.2 Frontage Features 
The mansion has a square-shaped plan 
on the basement and has 125 cm wide 
oriels. On the west side of the basement, 
there are 42x190 cm hall windows which 
were located next to the wooden dou-
ble-leaf door and there are 94x192 cm 
timber sash windows in two rooms of 
the hall. There are wooden frames on the 
window to provide privacy . Timber sash 
windows are in the same sizes on the 
basement and fi rst fl oor. On the facade, 
there are timber covers which have 25 
cm width and start from where the stone 
basement ends. During the same time, a 
balcony with wooden rails was put be-
tween the oriels.  The column bearing 
system which was ruined through the 
years was supported by 15x15 cm timber 
frames. It is also seen obviously that the 
boathouse was gone and the all frontage 
can be seen. 

4.4.3 Structural and Material
Characteristics 
The mansion was built on timber fr-
façade by using lath and plaster inside 
and timber cover outside. Floors are 
made of cast stone and marble on the 
basement, wooden fl oor coverings on 
the fi rst storey. Ceilings are covered 
by timber. The building which has the 
structural and material features of early 
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edilmiş, döşemeler ahşap kiriş üzeri ah-
şap kaplama olarak yapılmıştır. Mutfak, 
hamam ve diğer servis mekânlarının yer 
aldığı müştemilat yapısı yalıdan tama-
men ayrı inşa edilmiştir. Yalı ile müş-
temilat arasında kalan bahçe, bir avlu 
halini almış, iki tarafa da hava dolaşımı 
sağlanmıştır. 

5. Rekontrüksiyon ve    
Yeni İşlev Önerisi   
Proje grubu olarak öncelikli yaklaşımı-
mız; yapının restitüsyon projesine göre 
rekonstrüksiyonunun yapılmasıdır.  Ya-
pının özgün yapım sistemi ve tekniğine 
uygun olarak, uluslararası koruma-ona-
rım ilke ve teknikleri doğrultusunda ye-
niden inşasını gerçekleştirmek ve binayı 
uzun yıllar yaşamasına olanak sağlaya-
cak fonksiyonu ile birlikte işler hale getir-
mektir. Boğaziçi’nin en güzel bölgelerin-
den biri olan Kanlıca körfezinde bulunan 
yapının aslına uygun yapılabilmesi için 

19th century has a gutter tile and wood-
en bargeboard. The mansion was con-
structed on a 50-55 cm height basement.  
The windows are made as timber hung 
sashes and typical lattice, when it comes 
to the doors they are designed as wood-
en core doors. Indoors timber is over 
utilized except for fl oor coverings on 
the basement. The stairs are also made 
of wood. The annex was built by use of 
masonry wall and wood fl oorings were 
spread on timber beams. The outhouse 
which included the kitchen, bathhouse 
and other service rooms was constructed 
separately from the mansion. 

5. Reconstruction and Proposals
for the New Function  
As project team, our primary purpose is 
to have the reconstruction depending 
upon the restitution project.  We also 
aim to rebuild in a way which is suita-
ble to preserve the original construction 

Şekil 6: Yalı Boğaziçi Cephesi/Figure 6: The Bosphorus side
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restitüsyon projesi esas alınmıştır. Yapı-
nın fonksiyonu imar planında belirtilen 
esaslar doğrultusunda ortak kullanıma 
açık kulüp binası olarak belirlenmiş olup, 
günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek ni-
telikte olabilmesi için bazı düzenlemeler 
yapılmış, yalının plan şemasına uygun 
olmasına özen gösterilmiştir. 

Yapının özgün plan şeması, iki yüzlü, 
iç sofalı tip olarak tanımlanmıştır. Odalar 
sofanın iki tarafına dizilmiştir. Merdiven 
sofanın diğerlerine göre nispeten daha 
sağır olan güney cephesinde konumlan-
maktadır.  Zemin iyileştirmesi yapılarak 
deniz seviyesinin altında inşa edilecek 
bodrum kat için ilave strüktürel önlem-
ler ve gelişmiş teknolojik yöntemlerden 
yararlanılacaktır. Mini kazık yöntemi ile 
sağlam bir zemin oluşturulduktan sonra, 
deniz suyunun da kaldırma kuvvetine 
dayanıklı olacak şekilde bir betonarme 
iç ve dış kabuk oluşturulacaktır. Bu nok-
tada su yalıtımı için azami dikkat göste-
rilecek ve su yalıtım katmanları oluştu-
rularak, zemin kaynaklı suyun bina içine 
girmesi engellenecektir. Yapılan kazı so-
nucunda yapının temel duvarlarına ula-
şılmıştır. Ortaya çıkarılan temellerde 
kullanılan harç ve sıva örnekleri İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner 
Sermaye İşletmesi İşleri kapsamında ha-
zırlanan malzeme raporunda4 ayrıntılı 
olarak incelenerek analiz edilmiştir.  Bu 
sonuçlarda göre yapının ilk yapıldığı dö-
nemde çok dayanıklı puzzolonik katkılı 
bir kireç harcı ile yapıldığı, bu harcın aynı 
zamanda deniz suyuna karşı da olduk-
ça dirençli olduğu anlaşılmıştır. Yapının 
yeniden aynı temeller üzerine yapılması 

style and techniques in accordance with 
international conservation principles 
and techniques and we also want it to 
have a function that enables the build-
ing to put into operation for long years. 
The restitution project is predicated on 
to rebuild the mansion which is locat-
ed in one of the most beautiful places 
of the Bosphorus in order to avoid any 
disrupting. The building is defi ned as a 
communal clubhouse in the master plan 
and some changes were made to fulfi ll 
the recent needs, beside this so much 
attention is paid to make the plan chart 
and the mansion consentaneously. 

The original plan of the mansion is 
defi ned as the ideal type of dual-front-
ed and interior hall plan. The rooms are 
lined up on the two sides of the hall. The 
stairs are located in the south part of the 
construction. For the basement which 
will be built below the sea level by mak-
ing soil improvement, structural meas-
ures which are supportive and advanced 
technologic methods will be utilized.

After creating a durable basement 
by mini piles, reinforced concrete shells 
which are strong enough for buoyan-
cy of water will be made. The utmost 
attention will be paid for the water-
proofi ng and insulation layers will 
be used to avoid water to drip inside. 
After excavation works, the base walls 
of the building are found. Mortar and 
plaster samples which were used in the 
base of the building were analyzed in 
the material report within the scope of 
Istanbul Technical Univesty Revolving 
Funds Depatment. According to these 

4 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi İşleri kapsamında, Mimarlık Fakültesi Restorasyon 
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet ERSEN tarafından hazırlanan Malzeme Analiz Raporu
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mümkün olmadığından aynı şartlar mo-
dern yapı ve yalıtım malzemeleri ile sağ-
lanacaktır. 

5.1 Plan Düzeni
Yapının bodrum katı betonarme olarak, 
zemin kattan itibaren ise binanın yapım 
tekniği özgününde olduğu gibi; ahşap/
bağdadi teknikle inşa edilecektir. Yapı-
nın, Barış Manço Caddesi (yol) üzerin-
den ve batı cephesinden birer adet girişi 
mevcuttur. Yol kotu olan +3.85 m.’ten 
direkt olarak bahçe merdivenlerine girilir 
ve merdivenle binanın zemin katı kotu 
olan +0.37 m kotuna inilir. 

Kayıkhane restitüsyon planlarına 
göre aynen yerinde korunmuş ve or-
talama 75 cm’lik kısmı denize konsol 
çıkmaktadır. Boğaziçi sahil bölümünde 
40 cm’lik bir parapet bırakılarak dalga-
kıran görevi görmesi sağlanmıştır. Yol 
tarafında parsel sınırları içinde yer alan 
ve herhangi bir kamulaştırmaya gidil-
meden fi ilen yerleştirilmiş olan tra-
fo, projede noktalı olarak gösterilmiş, 
inşaat ruhsatının alınmasını takiben, 
kaldırılması veya kamuya ait bir arazi 
üzerinde yer altına alınması için gerekli 
başvuru yapılacaktır.  

5.2 Bodrum Kat Planı
Binanın altında, yeni işlevi doğrultu-
sundaki ihtiyaçları ve ilgili yönetmelik-
lerin getirdiği gereklilikler nedeniyle bir 
bodrum kat yapılması önerilmektedir. 
Bu katta gerekli olan mekanik ve tesisat 
odaları, depolar ve su deposu tasarlan-
mıştır. Bu kata ulaşım, yangın yönetme-
liğine göre betonarme olarak öngörülen 
ana merdivenden sağlanmaktadır. Ana 
merdivenin yanına her kata ulaşımı sağ-
layan asansör ilave edilmiş ve her katta 
en uygun yer olan asansör arkasına bir 

research results, it is fi gured out that 
the building was built by using hard 
lime mortar containing a pozzolanic 
additive and this mortar has resistance 
to sea water. It is impossible to rebuild 
on the same base that is why same 
conditions will be actualized with new 
building and insulating materials. 

5.1 Layout 
The basement will be rebuilt using re-
inforced concrete and from the fi rst 
fl oor it will be built with the techniques 
of timber-works which are originally in 
the structural tissue. The building has 
two entrances on Barış Manço Street 
and western front. The level is +3.85 
m and this is where we meet the gar-
den stairs and by these stairs we can go 
down to basement where level is +0.37 
m. According to the restitution plans, 
the boathouse is preserved in the exact 
place and approximately 75 cm part of 
it is used as cantilever. On the Bospho-
rus side, a 40 cm height parapet is used 
as a jetty. The transformer which is ac-
tually located on the road side of the 
parcel and is placed before the conclu-
sion of expropriation is shown dotted 
in the project. After having the building 
permits, applications will be made to 
remove the transformer or put it below 
ground on a public land.

5.2 Basement Plan 
In accordance with the requirements of 
related regulations that were brought 
by the new function requirements it 
is recommended to build a basement 
underneath the building. Mechani-
cal and plumbing rooms, storerooms 
and a water-tank which are necessary 
are designed on this fl oor. The access 
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adet havalandırma ve iki adet ateş bacası 
yerleştirilmiştir.

5.3 Zemin Kat Planı
Binanın batı (deniz) cephesi köşe kotla-
rı kot kesit belgesine göre yeniden dü-
zenlenmiş ve 0.00 (6.22 ) m. kotu olarak 
belirlenmiştir. Doğu (yol tarafı) cephesi 
köşe kotları ise bahçe kotuyla aynı ve 
+0.37 (6.56) m. olarak belirlenmiştir. 
Deniz tarafındaki rıhtımın (ve deniz se-
viyesinin) ve parsel etrafındaki yolların 
yükselmiş olması nedeni ile, yapının bu 
kotlara oturtulması yapının hem deniz 
yönünden hem de yol tarafından gö-
mülmesine neden olacağı, özellikle de-
niz tarafından (yalı silueti) bağlamında 
uygun olmayan bir durum oluşturacağı 
ısrar ile bildirilmesine rağmen, Boğazi-
çi İmar Müdürlüğü yapının kazı sonucu 
ortaya çıkarılan özgün zemin kotu olan 
6.22 m. kotunu 0.00 (sıfır) m. kotu ka-
bul etmiş, onaylı restitüsyon projesinde 
de belirtilen özgün kot ve mevcut rıhtım 
kotu arasındaki yaklaşık 67 cm’lik fark 
değerlendirilmemiştir. Bu durumun an-
cak koruma kurulunun kararı ile düzel-
tilebileceği söylenilerek, yapının yol ta-
rafında yola bitişik olmaması nedeni ile 
yükseltme talebimiz bu aşamada kabul 
edilmemiştir.

5.4 Birinci Kat Planı
Z01 no’lu oturma bölümünden ahşap 
merdivenle 101 no’lu sofaya ulaşılmak-
tadır. Birinci katta bulunan tüm mekân-
lar, ana mekânlar seperatörlerle bölü-
nerek eklenen asansör ve wc mekânları 
hariç özgün konumlarına uygun olarak 
korunmakta olup işlevlerinde değişik-
lik bulunmaktadır. 101 sofa mekânı ku-
zey-doğu-batı aksı tamamen şeffaf ola-
rak tasarlanmış ve oturma mekanlarıyla 

on this fl oor is mediated through the 
main staircase which is supposed to be 
reinforced concrete in reference to the 
fi re code. An elevator is added which 
stands by the main staircase, a ventilat-
ing system and two chimneys were also 
placed behind the elevator because it is 
the best point. 

5.3 Ground Floor Plan 

The corner elevations on the western 
front (seaside) are reformed in accord-
ance with the document of elevation 
and it is defi ned as 0.00 (6.22) m. The 
eastern front’s elevations are defi ned 
as +0.37 (6.56) m. and same with the 
garden’s. The dock on the sea side (sea 
level) and the roads around the parcel 
are elevated because of this situation 
having the building on these elevations 
can cause to sink and despite reporting 
the situation, Directorate of Bosphorus 
Reconstruction accepted the elevation 
as 0.00 which was originally 6.22 m. and 
the difference which is approximately 67 
cm between the existing dock elevation 
and the original one couldn’t be eval-
uated. It is said that this situation can 
be just corrected by the decision of the 
Preservation and Conservation Board 
and our request for land fi ll was rejected 
because the building hadn’t been touch-
ing to the road.    

5.4 First  Floor Plan 
By a wooden staircase from the liv-
ing room which is numbered Z01 it is 
reached at the hall with number 101. 
Every room which is located on the 
fi rst fl oor is preserved in compliance 
with the original location except for 
the bathrooms and the elevator which 
was built by using separators but their 
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sofa kullanımı vurgulanmıştır. 1.katın 
döşeme kotu +4.09 m. iken bu oturma 
alanları +4.24 m. kotuna düzenlenmiştir. 
Tüm kapı ve pencerelerin aslına uygun 
imalatı restorasyon projesi detaylarına 
göre yapılacaktır. Pencere oranları ve 
tipleri aynen korunacak, yeni pencere-
lerde ısıcam kullanılacaktır. Yapıda, yeni 
kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek ni-
telikte tasarlanan ıslak hacimler tesisat 
birliği düşünülerek konumlandırılmıştır. 
Birinci katta, ıslak hacimlerde mermer, 
odalarda ise ahşap kaplama döşeme 
malzemesi olarak kullanılacaktır.  

5.5 Çatı Arası
Yapının özgün çatı eğimi altında kalan 
alan, yönetmeliklere uygun olarak çatı 
arası depo olarak değerlendirilmiştir. 
Çatı eğimi içinde olacak şekilde üç adet 
çatı penceresi konulmuştur. 

5.6 Cepheler
Yalının cephe düzeni restitüsyon proje-
sine uygun olarak yeniden yapılacaktır. 
Cephe malzemeleri, ahşap karkas üze-
rine gerekli su ve ısı yalıtım katmanları 
konulduktan sonra ahşap kaplama ola-
caktır. Kapı-pencere, kepenk ve konsol-
lar aynen yapılacaktır. Çatı örtüsü proje-
ye uygun olarak alaturka kiremit olarak 
inşa edilecek, yağmur olukları ve yağmur 
inişleri bakır olarak yapılacaktır. Kayık-
hane yapısı, restitüsyona uygun olarak 
özgün malzeme ve tekniği ile yeniden 
yapılacaktır. Çevre bahçe duvarlarında 
da restitüsyon projesine uygun olarak, 
taş tuğla almaşık bir duvar inşa edilecek, 
üst bitişleri alaturka kiremit harpuşta ya-
pılacaktır. Nato Boru Hattı’nın 8 parsel 
içinde kalan koruma sınırı üzeri bahçe 
olarak düzenlenecek, Kavacık Deresi ile 
olan sınır üzerine duvar yapılmasına izin 

functions show alterations. In the hall 
part which is numbered 101, north-
east-west shaft is designed to lay em-
phasis on the living rooms and the hall. 
When the elevation on the fi rst fl oor is 
+4.09 m, the living rooms are formed 
in accordance with the elevation which 
is +4.24 m. Producing the doors and 
windows in accordance with the orig-
inal ones will be done by remaining 
loyal to the details of the restoration 
project. Old window styles will be pre-
served and double-glazing system will 
be used. Wet areas which are serving 
the purposes are positioned by consid-
ering the installation system. On the 
fi rst fl oor, marbles are used on wet ar-
eas while timber fl oorings are used in 
rooms. 

5.5 The Garret
The area which is under the slope of the 
roof is used as storage in compliance 
with the regulations. Three dormers are 
added including the inclination of the 
roof. 

5.6 Fronts
Frontage planning shall be recorded in 
accordance with the restitution project. 
The materials which will be used are 
timber covered with the necessary wa-
terproofed and thermal insulation lay-
ers on timber frames. Doors, windows, 
shutters and cantilevers will be the same 
with the original ones. The roof cover-
ing will be made using pantiles and 
gutters and downpipes will be made of 
copper. The boathouse will be rebuilt 
in accordance with the original materi-
als and techniques of the restitution. A 
stone-brick alternate wall will be built in 
compliance with the restitution project 
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verilmediği için sadece çevre güvenlik çiti 
yerleştirilecektir. Pencereler restitüsyon 
oranlarında, restorasyon projesinde veri-
len 1:10 detaylara uygun olarak ısı camlı 
ve ağırlık mekanizmalı olarak birimci sı-
nıf emprenye edilmiş ahşap kullanılarak 
imal edilecektir. Cephe üzerindeki kapı-
lar da aynen proje doğrultusunda imal 
edilerek yerleştirilecektir.

6. Sonuç
Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa Ya-
lısı için yapılan çalışma, bilimsel temel-
ler üzerine kurulmuştur. Kapsamlı arşiv 
ve kütüphane taraması sonuçları analiz 
edilmiş ve restitüsyon verisi olarak değer-
lendirilmiştir. Boğaziçi ve İstanbul ile ilgili 
yayınlanan fotoğrafl arın yanı sıra, henüz 
yayınlanmamış kartpostal koleksiyonları 
ve çeşitli fotoğraf arşivleri de taranmıştır. 
Yapılan kazı sonuçları ortaya çıkan mal-
zemelerin laboratuvar analizleri yapılmış 
ve uzman raporları hazırlanmıştır. Elde 
edilen eski fotoğrafl ardaki yalının, mev-
cut durumda hangi parsel üzerine geldi-
ği fotogrametrik yöntemler kullanılarak, 
bilimsel olarak kanıtlanmış ve konunun 
uzmanları tarafından rapor haline geti-
rilmiştir. İstanbul Boğazı’nın 18. ve 19. 
yüzyıllarda sahip olduğu güzellikler resti-
tüsyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan 
belge ve bilgilerle bir kez daha irdelenmiş 
ve yalı yaşantısı gözler önüne getirilmiş-
tir. Özellikle Bahai Körfezi’nin İstanbul 
Boğazı Anadolu Yakası’nın o dönem en 
gözde yerlerinden biri olduğu ortaya ko-
nulmuştur. Mehmet Emin Ağa Yalısı’nın 
yeniden yapılmasıyla Bahai Körfezi eski 
günlerine dönmeye başlamıştır.

and pantile and capstone will be used 
on the top of the wall.  The remaining 8 
parcels in the pipeline to limit the pro-
tection of NATO will be held as a gar-
den and fences will be lined up because 
it is not allowed to bond on the border 
land with Kavacik River. On the other 
hand, the windows will be produced by 
using double glazing and impregnated 
wood products in premium quality. The 
doors which are located on this side will 
be also produced in accordance with the 
exact project.

6. Conclusion
The researches about Mehmed Emin 
Aga Mansion are predicated on scien-
tifi c bases. Detailed archive and library 
studies were analyzed and evaluated as 
restitution project data. Unpublished 
postcards and various photos were ex-
amined in addition to the Bosphorus 
and Istanbul photos. After excavations 
acquired materials had been tested and 
expert reports were prepared. Obtained 
historic photographs shows on which 
parcel the building really existed by 
using photogrammetric methods and 
it is proven scientifi cally and reported 
by the experts. The beauties of the city 
in the 18th and 19th centuries are scruti-
nized by the restitution documents and 
acquired knowledge so by this way hav-
ing the precedence of living in mansion 
is unrolled. It is also shown that Bahai 
Cove was one of the most favorite plac-
es of the Anatolian Side. By rebuilding 
Mehmed Emin Aga Mansion, Bahai 
Cove reverts its old days back.
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Şekil 7: Zemin kat ahşap konstrüksiyon/Figure 7: Timber frames on the basement

Şekil 8: Birinci kat ahşap konstrüksiyon
Figure 8: Timber frames on the first floor

Şekil 10: Ahşap konstrüksiyon bağlantı detayları/Figure 10: Timber Frame Joint Details

Şekil 9: Çatı katı ahşap konstrüksiyon
Figure 9: Timber Frames on the garret attic
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Şekil 11: Boğaziçi cephesi/Figure 11: The Bosphorus frontage

Şekil 12: Boğaziçi cephesi/Figure 12:  The Bosphorus frontage
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Tarihi Ahşap Karkas Yapıların Restorasyon ve Rekonstrüksiyon 
Uygulamalarında Projelendirme Süreci Zeyrek UNESCO Dünya  
Miras Alanında Bir Konak: Doğanzade Konağı/The Project Process 
for The Restoration and Reconsruction of Historical Timber Framed 
House at UNESCO World Heritage Site in Zeyrek: Doğanzade House

Istanbul Metropolitan Municipalty, Di-
rectorate of Cultural Heritage Project, 
“Zeyrek UNESCO World Heritage Site, 
tender of building survey, reconstruction 
and restoration projects of the timber 
frame house at “2426 block 36 parcel” 
has been completed by our architectur-
al team according to detailed surveys on 
site. The mansion on this parcel is called 
as Doğanzade House and it is presumed 
that it was consecutively constructed 
about the early of 19th century . 

Unfortunately, the mansion which 
was about to dilapidate, couldn’t have 
the chance to survive until today due to 
the fi re disasters and misuse failures. The 
only  remaining part of the mansion is 
the wall pieces which belong to the ham-
mam (Turkish Bath) part of the house. 
Today the parcel of this mansion is used 
as a parking area and its ground has been 
raised by a layer of asphalt that’s why 
there is no garden texture can be seen. 

To gather information about the his-
tory and the past condition of the man-
sion is not  easy because of the inhab-
itants didn’t live for a long time in this 
neighborhood. Analogical and typologi-
cal datas had been used during the deci-
sions of restitution. The oldest documen-
tation we reached is overview pictures, 
photographs taken from the archive of 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür 
Varlıkları Projeler Müdürlüğü bünyesin-
de ihale edilmiş olan “UNESCO Dünya 
Miras Alanlarından Zeyrek 2419 ada 65 
parsel,  2425 ada 10 parsel ve 2426 ada 
36 parsellerdeki sivil mimarlık örneği 
yapıların rölöve, restitiüsyon ve rekons-
trüksiyon projeleri işi” kapsamında; 
2426 ada 36 parsel üzerinde yer alan 
kargir subasmanlı ahşap karkas binanın 
projeleri hazırlanmıştır. Tarihsel veri-
ler ışığında konak yapısının, 19. yüzyıl 
başlarında inşa edildiği ve “Doğanzade 
Konağı” olarak isimlendirildiği çeşitli 
kaynaklarda görülmektedir.                     

Yangın, yanlış kullanım ve yıkılma 
gibi bazı aşamaları geçiren konak ne ya-
zık ki günümüze kadar ulaşamamıştır. 
Bugün yalnızca konağın hamam yapısı-
nın kısmen ayakta kalmış duvar kalıntı-
ları görülebilmektedir (Şekil1). Konağın 
üzerinde bulunduğu parsel günümüz-
de otopark olarak kullanılmakta olup, 
zemin asfalt dökülerek yükseltilmiş ve 
bahçe dokusu yok edilmiştir.

Çevre sakinleri ile yapılan görüşme-
lerde bölgenin şimdiki sakinlerinin bu 
alana yakın zamanda göç edenler olması 
sebebi ile istenilen verilere ulaşılama-
mıştır. Restitüsyon kararları alınması 

Seda ÇELİKZİNCİR, Ali Emrah ÜNLÜ*

*Seda ÇELİKZİNCİR, Restorasyon Uzmanı Y. Mimar/Architect-MSc. Conservation, 
Ali Emrah ÜNLÜ, Restorasyon Uzmanı Y. Mimar/Architect-MSc. Conservation
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esnasında analojik ve tipolojik veriler-
den yararlanılmıştır. Bina ile ilgili olarak 
ulaşılabilen en eski belgeler eski hava 
fotoğrafl arı, Kültür Varlıklarını Koru-
ma Kurulu arşivinden, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü Kütüphanesi’nden elde edilen 
dokümanlar ve bölge için hazırlanmış 
olan çok sayıda kitap ve tezden de proje 
hazırlanması esnasında faydalanılmıştır.  
Bina ile ilgili olarak ulaşılabilen nitelikli 
en eski belge; 1915 yılı hava fotoğrafıdır. 

Binanın yeri ve ölçüleri 1915 yılından 
günümüze kadar 1933, 1966 ve 1986 yılla-
rında çekilen hava fotoğrafl arından, 1929 
Pervititch haritasından, 1941 kadastral 
harita üzerindeki ölçülerden alınmıştır.

Bu belgelere ek olarak günümüzde 
arazide yaptırılan GEORADAR zemin 
tarama sistemi ile ortaya çıkartılan kagir 
bodrum duvarlarının bulunması sonucu 
bina sınırlarına ilişkin kesin verilere ula-
şılmıştır (Resim 2).

Plan Şeması
Elde edilen tüm dökümanlar irdelendi-
ğinde çıkartılan sonuca göre, konak, ha-
rem ve selamlık olarak iki bölümlü inşa 

National Board of Antiquities and Ger-
man Archaeological Institue Library and 
Pervititch insuarance maps from 1932.

Some books and academic the-
sis based on these  district, commonly 
used for preparations of this restitution 
project. The oldest qualifi ed document  
belongs to the building, is a air photo 
in 1915. 

The position and measurements of 
the construction, were derived  also 
from sky-pics of 1933, 1966, 1986 and 
1929 Pervititch Map, 1941 Cadastral 
Map dimensions. 

In addition to these documents, 
due to the presence of uncovered brick 
basement walls, it has reached defi ni-
tive data on building border with GEO-
RADAR ground scanning system im-
plementation. 

The Plan Chart 
According to the revealed conclusion 
when examining thoroughly, the house 
was constructed with two chambers 
which are named as “hareem” and “se-
lam”. Beside this, the building doesn’t 

Şekil 1: Hamam 
yapısının mevcut 
durumu/Figure 
1: The current 
situation of the 
hammam 
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edilmiş olup parselin tamamına otur-
mamaktadır. Yapı ayrık nizam düzende 
olup dört cephelidir (Şekil 3).

Harem ve selam girişleri birbirlerin-
den ara duvarlarla ayrılmış olup her bö-
lümün kendine ait bir ahşap merdiveni 
bulunmaktadır. Bölümler ve odalar ara-
sında geçişler çift kanatlı ahşap tablalı 
kapılarla sağlanmaktadır. 

Birinci ve ikinci katlar plan şema-
sı açısından aynıdır. Her iki katta da 9 
oda, hela ve yüklükler yer almaktadır. 
Mekânların zeminleri ahşap kaplama 
olup tavanlarında ahşap pasalı tavanlar 
görülmektedir. Mekanların giriş kapıları 
ahşap tablalı kapılar olup sofalar dışında 
mekânların duvarlarında ahşap profi lli 
sandalyelik bulunmaktadır.

Cephe Özellikleri
Bodrum kat hizasında taş kârgir olan 
yapı bu noktalarda sıvalıdır. Sıvalı kârgir 
kısım üzerinde yükselen 3 kat ahşap kar-
kas yapı cephede ahşap kaplıdır. Katlar 
arasında profi lli ahşap bir silme devam 

exactly fi t in the parcel. The mansion was 
built as a detached building; it also has 
four facades. The entrance of the cham-
bers is separated by partition walls and 
each chamber has its own timber stairs. 
The main access between chambers and 
rooms is provided by double doors which 
are timber panelled. 

In the sense of a plan chart, the fi rst 
and second fl oors are the same. There are 
9 rooms and a restroom in addition to the 
goods sheds. There are wooden fl oors 
also some panel strips on the ceiling are 
still visible. The entrance doors are tim-
ber panelled and besides the sofas, there 
are chair-rails with a wooden profi le. 

Features of Facade: 
The construction which is stone masonry 
at the basement level is plastered at that 
side. Three-layered timber framed build-
ing facade which rises on the plastered 
surface is also covered by wooden cover. 

There is also a profi led-timber 
moulding between the fl ats. The ports 

Şekil 2: 
GEORADAR sonucu 
0.75-2m arasında 
bulunan bodrum 
kat duvarları
Figure 2: The 
basement walls 
between 0.75-
2m as Georadar 
results
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etmektedir. Pencereler ahşap giyotin 
pencere olup pencere söveleri bezeme 
şeklinde cepheye hareketlilik vermek-
tedir. Ahşap kafeslerle sokaktan mah-
remiyeti sağlanan cephede zemin kat 
hizasında pencerelerin önünde metal 
parmaklıklar da yer almaktadır (Şekil 4).

Yapının restitüsyon projesi esas alına-
rak hazırlanan restorasyon projesi kapsa-
mında binanın altı aileye hizmet verecek 
bir konut olarak kullanılabilmesi için ge-
rekli düzenlemeler projede ele alınmıştır.

Yapının geleneksel mimarisini, öz-
gün malzeme ve teknik kullanılarak ya-
pımı yanında, bugünkü kullanımı göz 
önüne alınarak özellikle ıslak hacimler 
ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması, 
binanın kullanım ömrünün uzatılması 
ve ıslak mekânların daha sıhhi olma-
ları açısından, özgün yapıya en az mü-
dahale olacak şekilde gerekli tasarımlar 
yapılmıştır.  Bu bina özelinde; işlevi yine 
konut olarak düşünülen yapıda mekân 
kurgusunun korunması amaçlanmıştır.  

are composed of sash windows and 
those window frames make the facade 
that is already ornate very lively. 

There are also grab rails in front of the 
windows at the basement fl oor of the fa-
cade which has privacy having wooden 
lattices. 

Within the scope of the restoration 
project which is prepared grounding on 
the restitution plan, studies are also car-
ried on to make the building suitable for 
6 dwellers. Beside having a vernacular ar-
chitecture utilizing original materials and 
construction techniques, by considering 
the daily use; new arrangements for wet 
areas, prolonging the working life and 
keeping the interventions as minimum, 
necessary methods had been devised. 

For the building which is functionally 
considered to use as a house, protecting 
the space setup is aimed. 

Reconstruction : 
In the notes of construction plan, it was 

Şekil 3: 1932 
tarihli Pervititch 
sigorta haritasında 
konak yapısının 
konumu
Figure 3: Location 
of the building 
structure in 
Pervititch Map, 
1932 
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Şekil 4: Konak yapısı, ön cephesi yıkılmadan önceki hali (Koruma Kurulu Arşivi, 1979)
Figure 4: The building structure before having the facade wracked (1979) 
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Rekonstrüksiyon Çalışmaları
İmar planı notlarında bu bölgede varlığını 
yitirmiş mimari değerlerin rekonstrüksi-
yonu ile yeniden hayata döndürülmesi 
kararı ve yeniden konut olarak kullanıl-
ması önerilmiştir. 

Yapının restitüsyon projesi esas alı-
narak hazırlanan restorasyon projesi 
kapsamında binanın büyüklüğü nede-
niyle tek bir ailenin kullanımı açısından 
günümüz yaşam şartlarında konforlu 
olamayacağı düşünüldüğünden, her 
katta iki daire olacak şekilde bir sistem 
projede önerilmiştir. Bina sahiplerinin 
yapıyı konut olarak kullanımına yönelik 
zorunlu olan bazı ıslak hacimlerin (mut-
fak ve banyo) uygun şekilde konumlan-
ması ve buna göre gerekli elektrik, tesi-
sat alt yapısının yerleşiminin sağlanması 
amaçlanmıştır (Şekil 5).

Yapının geleneksel mimarisini, öz-
gün malzeme ve teknik kullanılarak ya-
pımı yanında, bugünkü kullanımı göz 
önüne alınarak özellikle ıslak hacimler 
ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması, 
binanın kullanım ömrünün uzatılması 
ve ıslak mekânların daha sıhhi olmaları 
açısından gerekli görülerek, özgün yapı-
ya en az müdahale olacak şekilde gerekli 
tasarımlar yapılmıştır.  Bu bina özelin-
de; işlevi yine konut olarak düşünülen 
yapıda mekân kurgusunun korunması 
amaçlanmıştır.  

Son yıllarda oldukça fazla sayıda zi-
yaretçiye ev sahipliği yapan bölge, ko-
runmuş konut mimarisi ile UNESCO 
Dünya Miras Alanı içinde yer aldığından 
Türkiye’nin önemli yerlerinden biri hali 
ne gelmiştir. Geleneksel mimarinin gü-
nümüze kadar ulaşmış  örneklerinin ko-
runması bütüncül olarak ele alınamadığı 
için yapılar yılların getirdiği etkilerden 

concluded with the reconstruction of 
architectural values have ceased to exist 
and structures re-used as housing is rec-
ommended. 

The building couldn’t be comfortable 
in terms of the use of a single family in 
today’s living conditions with the restitu-
tion plan within the scope of the project 
prepared on the basis of the restoration 
project. Because of this situation, in this 
project two fl ats on each fl oor will be a 
system that has been proposed. 

The arrangement for wet areas (kitch-
en and bathroom) of the building for the 
owners use as a residence is mandatory. 
Accordingly, the necessary electrical and 
plumbing infrastructure business are in-
tended to be made in suitable place. (Fig-
ure 5. Ground Floor Plan)

The required designs have been made 
with minimum intervention on the orig-
inal structure. The required designs can 
be defi ned as follow; the construction of 
the traditional architecture of the build-
ing using original materials and tech-
niques, extension studies of lifespan of 
the building and making new arrange-
ments on wet areas. 

For the building which is functionally 
considered to use as a house, protecting 
the space setup is aimed. 

The region that hosts a lot  visitors has 
become one of Turkey’s most important 
destinations since it is located in UNES-
CO World Heritage Site with protected 
domestic architecture. 

However traditional architecture of 
building has reached today, the struc-
ture has serious damage due to the in-
adequate maintenance and inclemently 
elapsed time. Therefore it is necessary to 
carry out detailed restoration work. 
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dolayı yıpranmış ve esaslı onarımlar ge-
rekmiştir. Bölge genelindeki restorasyon 
uygulamalarında; yapıların cephelerinde 
ve çatısında aşağıdaki prensiplere göre 
onarım, yenileme ve yeniden yapım 
önerilmektedir: 

Bu önerilere dayanarak 2426 ada 36 
parselde yer alan binada; 

Bina mevcut olmadığından tüm cep-
he detayları restitüsyon ve restorasyon 
projesinde kabul edilen detaylara göre 
uygulanacaktır. Elde edilen verilere göre 
pencere boyutları ve tipleri belirlenmiş 
olup yeniden yapım esnasında özgün 
detay, ölçü ve malzeme kullanılması 
önerilmektedir. 

Cephelerde restitüsyon projesinden 
farklı olarak ahşap giyotin pencereler çift 
camlı olarak uygulanacaktır. Saçak dü-
zenlemelerinde, çatı suyunu uzaklaştır-
mak amaçlı çinko gizli dere yapılması gibi 
örnek detay projeleri hazırlanmıştır. Ça-
tıya; su ve ısı yalıtım katmanları eklene-
rek dış hava şartlarına karşı sistem kuv-
vetlendirilmektedir. Ayrıca çatı döşemesi 
üzerine kirişlerin arasına serilecek taşyü-
nü şilte ile de ek ısı yalıtımı sağlanacaktır. 

Eklenen mutfak ve banyo mekƒn-
larının havalandırması ve ısıtma amaçlı 
olarak çatıya bacalar eklenmiş, çatı buna 
göre düzenlenmiştir. 

Cephe kaplamaları özgün detay ve 
boyutlarda emprenye edilmiş malzeme 
ile hazırlanacak, cephe altında su ve ısı 
yalıtımı yapılacak, cephe özgün renk 
tonlarında boyanarak gerekli koruma 
önlemlerinin alınması sağlanacaktır.

Restoration applications across the 
region, on the roof and facades of build-
ings, according to the following princi-
ples of repair, renovation and reconstruc-
tion are recommended: 

According to this recommendations, 
the building on 2426 block 36 parcel; 

Since the outline of building is not 
available, all facade details will be applied 
in reference to the restitution and resto-
ration projects. 

With this application and obtained 
data, window size and type are deter-
mined. During the reconstruction, the 
original materials usage with original 
details and dimensions is recommended. 

In facades, unlike restitution projects 
the wooden sash windows will be imple-
mented as double glazing. Arrangements 
in the eaves will be prepared according to 
suspend from roof water with zinc gutter 
details. The roof layers fortifi ed against 
tough weather conditions with adding 
water and heat insulation layers. Also, 
thermal insulation will be provided with 
stone wool mattress laid between the 
beams on the roof tiles 

For the ventilation and heating of 
added kitchen and bathroom, the chim-
ney has been added on the roof. The ex-
isting roof is arranged hereunder. 

Facade lining will be prepared by im-
pregnated material with original details 
and size. The waterproofi ng and thermal 
insulation will be made and then painted 
in the original color tone. The necessary 
protection measures will be taken.
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Resim 5: Konak yapısı rekonstrüksiyon projesi zemin kat planı
Figure 5: Ground floor plan of reconstruction project of house 
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Sahip olduğu kültür mirası ile dikkat 
çeken Alanya, “Coracesium” adı ile ilk 
olarak Hecataeus (M.Ö.6.yy.) tarafın-
dan belirtilmiştir. Tarih boyunca farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yapan kent, 
bir dönem Kilikya korsanlarının mer-
kezi olduktan sonra Roma idaresine 
girmiş, Bizans döneminde “Kalonoros” 
adını alarak Anadolu Selçuklu döne-
minde “Alaiye”olarak en parlak döne-
mine ulaşmıştır. İnşası ile birlikte Ala-
addin Keykubat’ın “iki denizin sultanı” 
unvanını aldığı tersane, Selçukluların 
Sinop’tan sonra ikinci deniz üssü nite-
liğindedir (1227) ve günümüze ulaşan 
13.yy ait tek tersane yapısıdır (Şekil 1).

  Alanya; 13 yy.’dan 18 yy.’a kadar Mı-
sır, Suriye ve Kıbrıs ile deniz ticareti ya-
pan önemli bir liman kenti olarak deniz 
haritalarında değişik isimler ile yer al-
mıştır. Kent Ebu’l-Fida’nın “Takvimu’l 
Buldan”ında 14. yüzyılın ilk yarısında 
Rum’un önde gelen bir ticaret kenti 
olarak önemli bir deniz üssü, Mısır ve 
Suriye ile güçlü ilişkileri olan bir ticaret 
ve gemi inşa merkezi olarak Anado-
lu’nun önemli kentleri arasında belirtil-
miştir. 1470 yılında Osmanlı egemen-
liğine giren Alanya için 1671 yılında 
Evliya Çelebi; Alanya Kalesi’nin Orta 
Hisar’ında 300 toprak damlı kârgir evin 
ve 4 büyük su sarnıcının; Aşağı Kale’de 

Kent Kimliğinin Korunmasına Bir Örnek: Hasanağalar 
Konağı/A Study For Conservation Of Urban Identity: 
Hasanağalar Mansion

*Nimet HACIKURA, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı/Architect, Msc. Conservation
Nilgün ERSOY, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı/Architect, Msc. Conservation

Nimet HACIKURA, Nilgün ERSOY* Alanya, with its remarkable cultural 
heritage, was named as “Coracesium” 
fi rstly by Hecataeus in 6 B.C. hosting 
various civilizations throughout the his-
tory; the city entered the Roman domi-
nation after being the center of the Cili-
cian piracy. Called “Kalonoros” during 
Byzantine period, the city reached its 
bright era during Anatolian Seljuk time 
and was renamed as “Alaiye”. The ship-
yard, with which construction Alaeddin 
Keykubad got the title of “Sultan of the 
Two Seas”, is the second naval base for 
Seljuks (1227) and the only surviving 
Seljuks shipyard from the13thcentury 
(Figure 1).

Alanya appeared from 13th to 18th 
century with different names on por-
tolans as an important port city, which 
made maritime trade with Egypt, Syria 
and Cyprus. The city is specifi ed in “A 
Sketch of the Countries” of Abu’l-Fida 
among important cities of Anatolia as 
an essential naval base and a leading 
commercial city of Rum, being a center 
of trade and shipbuilding and having 
strong relationships with Egypt and 
Syria. Alanya entered into the domina-
tion of Ottoman in 1471. Evliya Celebi 
mentioned that there were 300 mason-
ry buildings with earthen roof inside 
Alanya Castle and four large cisterns at 
the Middle Fortress; two madrasahs, six 
schools for children, three khans, one 
hammam, one fountain, 50 shops and 
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ise 2 medrese, 6 çocuk mektebi, 3 han, 
1 hamam, 1 çeşme, 150 dükkanın ve 
çok sayıdaki avlusuz evlerde su kıtlığı 
nedeniyle birer sarnıcın bulunduğunu; 
bütün sokakların merdivenli olup ulaşı-
mın katır ve eşeklerle sağlandığını söy-
ler (Şekil 2).

1860’lı yıllardan itibaren surların 
içindeki yerleşimin yetmemesi ile bir-
likte surların dışında, kuzeydeki düzlük 
alanlarda yeni bir kent oluşmaya başlar. 
1871 yılında Antalya’nın bir ilçesi olan 
Alanya’nın merkez nüfusu 2.583, hane 
sayısı 619’dur. Karayolu ulaşımına da-
hil olmamasına rağmen, bu dönemde 
de halâ önemli bir liman kenti olmaya 
devam eder. 1914 tarihli Konya Vilayet 
Salnamesi’nde surların dışında oluşan 
bu yerleşimde 720 evin bulunduğunu 
ve ilk yerleşenlerin kentin varlıklı kesi-
mi olduğu belirtilir. Salnamede surların 
içerisinde bulunan konutların yıkılmaya 
yakın, yerleşimi düzensiz ve bakımsız 
oldukları, yeni kentin ise iyi düzenlen-
miş ve mükemmel evlere sahip olduğu, 
yolların cadde olarak tanımlandığı ve su 
gider sistemine sahip olduğu vurgulan-
mıştır. Yeni kentin konutları narenci-
ye ve çeşitli meyve ağaçlarının olduğu 
geniş araziler üzerinde bulunuyordu. 
1960’lı yıllarda Antalya-Alanya karayo-

Şekil 1: Alanya genel görünüm
Figure 1: General view of Alanya 

Şekil 2: Medici Lazara haritası
Figure 2: Mecidi Lazara Map

numerous no courtyard houses with a 
cistern due to water scarcity were at the 
Lower Fortress, which access was pro-
vided by donkeys and mules due to the 
street stairs (Figure 2). 

Because of not suffi cing settlement 
inside the walls, a new city began to 
form on plain areas outside the walls at 
north from 1860’s. As a district of An-
talya in 1871, main population of Alan-
ya was 2.583 and number of households 
was 619.  Although not included in the 
road transport, it still continues to be an 
important port city in this period.

In the annuals of Konya Province of 
1914, it was stated that the settlement 
outside the walls had 720 houses and 
the fi rst residents were wealthy people. 
It was underlined that houses inside 
the walls were near to be collapsed, its 
settlements being irregular and neglect-
ed but the new city was well arranged 
and had perfect houses, the roads are 
defi ned as streets with water drainage 
system. Houses of the new city were 
situated on large fi elds with citrus and 
various fruit trees. In the 1960s, a rap-
id process for urbanization began by 
opening Antalya – Alanya highway and 
meeting with tourism. From the 1980s 
large fi elds and orange gardens left their 
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lunun açılması ve Alanya’nın turizmle 
tanışması ile birlikte hızlı bir kentleşme 
süreci başlar ve 1980’lerden itibaren ge-
niş araziler ve portakal bahçeleri yerle-
rini apartman ve turistik tesislere bırakır 
(Şekil 3, Şekil 4).

Günümüze kadar ulaşan 19 yüzyıl 
son yarısı ile 20. yüzyılın başına tarih-
lendirilen geleneksel Alanya Evleri’nin 
bir kısmı Alanya Kalesi surları içinde 
Tophane ve Hisariçi mahallelerinde, 
bir kısmı da surların dışındaki düzlük 
alandaki yeni şehir merkezinde yer al-
maktadır. Bunun yanı sıra yaylalarda da 
bu tip konutlara rastlanmaktadır. Yaz 
aylarının çok sıcak geçtiği birçok yerde 
olduğu gibi Alanya’da da bir yayla kül-
türü mevcuttur. Eskiden Alanya’nın yaz 
aylarında boşaldığını ve hatta belediye-
nin bile yaylaya taşındığı sözlü kaynak-
larda belirtilmektedir. Yaylalarda halkın 
ekonomik durumuna göre şekillenen 
geleneksel sivil mimarlık örnekleri ha-
len mevcuttur (Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7).

Tarihi yarımadada surların içersinde 
bulunan geleneksel Alanya evleri ço-
ğunlukla iki katlı olup aralarında az sa-
yıda üç katlı olanlar da mevcuttur. Ço-
ğunlukla bahçe içinde iki katlı evlerden 
oluşan bir konut dokusuna sahip olan 

Şekil 3: 1940’larda Alanya 
Figure 3: Alanya panaroma at 1940’s

Şekil 4: 2000’lerde Alanya 
Figure 4: Alanya panaroma at 2000’s

places for apartments and tourist facili-
ties (Figure 3, Figure 4).

Some of the extant traditional Alan-
ya houses, which date to last half of 19th 
century and early 20th century, are in-
side the walls of Alanya Castle in To-
phane and Hisariçi neighborhood; the 
others are in the new city center on 
the plain fi elds outside the walls. These 
types of houses can also be found at 
highlands. Like many places with very 
hot summer months, there exists also a 
highland culture in Alanya. Oral sources 
remark that Alanya was empty during 
summer and even municipality moved 
to highlands in the past. Samples of 
traditional civil architecture, which are 
shaped by the economic situation of 
people, are still available in highlands. 

Traditional Alanya houses inside 
the walls of the historical peninsula 
are mostly two-storeyed, only some of 
them are three-storeyed. In contrary to 
disorderly settlement of Hisariçi Neigh-
borhood, which has a dwelling fabric 
with two-storeyed houses mostly in a 
garden; Tophane Neighborhood-situat-
ed on 60% pitched slope- presents the 
old urban fabric of Alanya as a whole. 
Due to the steep terrain, transportation 
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Hisariçi Mahallesi’nin dağınık yerle-
şiminin aksine %60 eğimli bir yamaca 
kurulu Tophane Mahallesi eski Alanya 
kent dokusunu bir bütün olarak sunar. 
Arazi dikliği nedeniyle belirli bir sokak 
dokusuna sahip olmayan ve araç trafi -
ğine müsait olmayan mahallede ulaşım 
evler arasındaki doğal taş kaplamalı yol-
lar ve özgün taş merdivenler vasıtasıyla 
sağlanır. W.M. Leake, 1826’da yayınla-
dığı “Journal of a Tour in Asia Minor”da 

Şekil 7: 
Yayla evi
Figure 7: 
a house in 
highlands

in this neighborhood, which does not 
have a specifi c street fabric and is un-
suitable for vehicular traffi c, is provided 
by natural stone coated roads between 
the houses and original stone stairs. W. 
M. Leake stated in “Journal of a Tour 
in Asia Minor”, published in 1826, that 
“houses were stacked up on top of each 
other due to steepness in some places 
and roof terraces served as street at low-
er section of Alanya, which all hills sur-

Şekil 6: Kent merkezinden bir ev
Figure 6: A house in city center

Şekil 5: Surların içindeki evler
Figure 5: Houses inside Historical Peninsula
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‘tüm tepenin yüksek sağlam duvarlar ve 
kuleler tarafından çevrelenen Alaya’nın 
aşağı bölümünde bazı yerlerdeki diklik ne-
deniyle evlerin üst üste bulunduğunu ve 
taraçalarının birer sokak vazifesi gördüğü-
nü’ belirtmiştir. Tophane Mahallesi’n-
deki evler manzara ve eğim nedeniyle 
denize doğru yönelmiştir. Yamacın aşa-
ğı kısımlarında sık, yukarı kısımlarında 
seyrek sayıdaki evlerin girişleri arazi 
eğimine göre değişmektedir. Az eğimli 
yerlerde giriş kapıları manzara yönün-
deki cephede bulunurken eğimli yerler-
de ise yandadır. Bahçesinden ulaşılan 
evler azdır, ulaşımı sağlayan yollar giriş 
kapılarının hemen önünden geçer.

Tarihi alandaki geleneksel Alanya 
evlerinin en göze çarpan özelliklerinden 
biri de çatıda toplanan yağmur sularının 
özel bir sistem vasıtasıyla aktarıldığı 
mutfaklarındaki sarnıçlardır. Alanya 
Kalesi’ni eşsiz kılan 400’ün üstünde 
özel ve genel kullanımlı sarnıçlar, doğal 
su kaynağının bulunmaması ve yağış 
azlığı nedeniyle su ihtiyacını karşılamak 
için yapılmışlardır. Çoğu 13.yüzyıldan 
kalma genel kullanım amaçlı büyük sar-
nıçlar 1960’larda şebeke suyu bağlanın-
caya kadar kullanılmıştır. Alanya Bele-
diyesi en büyük sarnıçlardan biri olan 
Hisariçi Mahallesi’ndeki Mecdüddin 
Sarnıcının yanı sıra Kızılkule Tophane 
Ekseni Proje alanında bulunan diğer bir 
sarnıcı restore etmiştir.

İlçemiz genelinde, 205 adet gele-
neksel sivil mimarlık örneği bulunmak-
tadır. Özel mülkiyetteki bu konutların 
korunması için ilk tescil çalışmaları 
1987’de yapılmış, 1995’de son durum-
ları belgelenmiş, 2008’de yapılan son 
güncelleme ile yapıların korunma alan-
ları belirlenmiştir. Alanya Belediyesi 

rounded by high solid walls and tow-
ers”. Due to landscape and slope the 
houses of Tophane district, are orient-
ed seaward. The entrance of the hous-
es which are in a wide range on lower 
part of the slope and in sparse on top 
parts, change according to terrain slope. 
Doors at low pitched areas are found 
on view way but side on high pitched. 
Houses, which are reached by their gar-
den, are a few, roads, providing access, 
pass in front of entrance. 

One of the most remarkable charac-
teristics of traditional Alanya houses in 
the historical area are cisterns in kitch-
ens, which store collected rain waters 
by a special system from the roof. More 
than 400 cisterns for private and pub-
lic uses, which make Alanya Castle as 
unique, were built to meet water needs 
due to no fi nding natural water sourc-
es and lack of rainfalls. Large cisterns 
for general purposes, mostly from13th 
century, were used until connection to 
city water in 1960s. Alanya Municipality 
has restored Mecdüddin Cistern, which 
is one of the largest cisterns at Hisariçi 
neighborhood and also another cistern 
in the area of Red Tower – Cannon 
House Axis Project. 

In all across of our district, there 
are 205 examples of traditional civil ar-
chitecture. First registration works for 
protection of these dwellings in private 
property was made in 1987, their last 
conditions were documented in 1995, 
preservation areas of the structures 
were determined with last update in 
2008. Bureau for Conservation Imple-
mentation and Supervision, established 
under Alanya Municipality in 2006, is 
monitoring the restoration of concerned 
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bünyesinde 2006’da kurulan Koruma 
Uygulama Denetim Bürosu; Antalya 
bölge koruma kurulu tarafından onay-
lanan projeleri doğrultusunda söz ko-
nusu evlerin onarımlarının takibini 
yapmaktadır. Alanya Belediyesi ayrıca 
geleneksel Alanya sivil mimarlık ör-
neklerinin genel karakteristik özellik-
lerinin korunup yaşatılması ve gelecek 
nesillere aktarılabilmesi için çalışmalar 
yapmaktadır. İmzalanan bir protokol 
ile sahipleri tarafından belediyeye uzun 
süreli tahsis yöntemi ile verilen yapılar; 
kültürel amaçlı kullanmak üzere pro-
jelendirilmekte, onarımları tamamlan-
dıktan sonra örnek evler olarak kamu-
nun hizmetine sunulmaktadır. Alanya 
Belediyesi ayrıca uzun süreli tahsisin dı-
şında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
Belediyelerin görev ve sorumlulukları 
bölümünün “kültür ve tabiat varlıkları 
ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakı-
mından önem taşıyan mekânların ve 
işlevlerin korunmasını sağlayabilir, bu 
amaçla bakım ve onarımını yapabilir” 
şeklindeki 14b maddesine dayanarak 
kaderine terk edilmiş yapıları kamu-
laştırıp, restorasyonunu da gerçekleş-
tirmektedir.  Restorasyonundan sonra 
Alanya Belediyesi Kültür Evi ve Her-
baryum olarak hizmete açılan ve ilçe 
bazında ilk Herbaryum olma özelliğini 
taşıyan tescilli yapı bu kamulaştırma ça-
lışmasına ait bir örnektir. Tophane Ma-
hallesi’nde bulunan ve altındaki 13.yy 
Selçuklu hamamı nedeniyle “Hamamlı 
Ev” olarak da anılan Alan Başkanlığı 
Ofi si, Hisariçi Mahallesi’ndeki Ömürlü 
Kemal Atlı Kültür Evi ve Alanya Kalesi 
Geleneksel El Sanatları Merkezi Sandık 
Emini Kayhanlar Evi, şehir merkezinde 
bulunan Hüseyin Azakoğlu Kent Mü-

houses in accordance with the projects 
approved by Antalya Regional Conser-
vation Council. Alanya Municipality 
also works to preserve general charac-
teristics of samples for traditional civil 
architecture in Alanya and to transfer 
them to future generations. Structures, 
which are allocated to the Municipality 
by their owners with a signed protocol, 
are projected to use for cultural purpose 
and presented to the public service as 
sample houses after completion of their 
restoration. Alanya Municipality, be-
sides long – term allocation, expropri-
ates and restored abandoned structures, 
based on article 14b as “Should pro-
vide conservation of cultural and natu-
ral heritages and spaces and functions 
which matters for urban history, and 
make their maintenance and repair for 
this purpose”, which is included in du-
ties and responsibilities parts of Munici-
palities for Municipal Law no: 5383. The 
registered structure, serving as Alanya 
Municipality Culture House and Her-
barium after its restoration and being 
the fi rst district Herbarium, is a sample 
for this expropriation work. Long – term 
allocated to Alanya Municipality by 
their owners, the Site Management Of-
fi ce in Tophane Neighborhood, called 
as “House with Hammam” due to 13th 
century Seljuk hammam under it, the 
Ömürlü–Kemal Atlı Culture House, the 
Alanya Castle Traditional Craft Cen-
tre Sandık Emini Kayhanlar House in 
Hisariçi Neighborhood, the Hüseyin 
Azakoğlu City Museum and City Memo-
ry (partial restoration) and Hasanağalar 
Mansion in the city center are registered 
structures, which are restored by Alanya 
Municipality. Funding of restorations is 
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zesi ve Kent Belleği (kısmi restoras-
yon) ve Hasanağalar Konağı sahipleri 
tarafından Alanya Belediyesine uzun 
süreliğine tahsis edilen ve restorasyo-
nu tamamlanan tescilli yapılardandır. 
Restorasyon çalışmalarının fi nansman 
İl Özel İdare’den alınan %10’luk katkı 
payı veya Belediyenin kendi bütçesin-
den karşılanmaktadır. Bu kapsamda 
2009 yılından 2014 yılına kadar 6 evin 
restorasyonu gerçekleştirilmiştir. 

1860’lı yıllardan sonra surların dışın-
da inşa edilen geleneksel Alanya Evle-
ri iki ya da üç katlı olup, bir ana kütle 
ve ıslak hacimlerin, müştemilatın, ser-
vis mekânların bulunduğu bir veya iki 
adet ek kütle ve genel olarak bir çıkma-
dan oluşmaktadır. Ana kütle genellikle 
dikdörtgen planlıdır. Düzlük alandaki 
hemen hemen tüm evlerde rastlanan 
birinci tipteki ek kütle dikdörtgen bir 
plana sahiptir ve yan cephelerden bi-
rinde bulunur. Kat sayısı ana kütleyle 
aynıdır ve ana kütlenin kırma çatısıyla 
bütünleşmiştir. Genelde arka cephede 
bulunan diğer tip ek kütle ana kütle-
den bir kat eksiktir ve ana kütlenin üst 
katından teras olarak kullanılan düz bir 
çatıya sahiptir (Şekil 8, Şekil 9).

Çıkmalar cumba ya da köşe çıkma-
sı şeklindedir. Düzlük alandaki evlerde 
çardağa pek rastlanmaz. Evlerin ana gi-
rişleri çıkma tipine göre değişir. Ana giriş 
cumbalı örneklerde zemin ya da üstün-
deki katta bulunur. Bu alandaki birçok 
geleneksel ev, özellikle büyük olanlar, 
bahçeden zemin kat mekânlarına açılan 
ikinci bir girişe sahiptir. Düzlük alanda-
ki geleneksel Alanya evlerinde köşe, iç 
ve çapraz hayatlı plan tiplerine rastlanır. 
Ancak çoğunluğu iç hayatlı (karnıyarık) 
plana sahiptir. Bu tipteki evler iki ya da 

provided by 10% contribution margin of 
the Provincial Special Administration or 
Municipality’s own budget. Within this 
scope, restoration of six houses was car-
ried out from 2009 to 2014. 

Traditional Alanya houses, which 
were built outside the walls after 1860s, 
are two- or three- storey structures with 
one main building, generally one oriel 
and one or two annex (es), which include 
wet spaces, extension and service areas. 
Main building is generally rectangular 
planned. First type of annexes is seen 
in almost every plain area house. They 
have a rectangular plan, same number 
of storeys with main mass hipped roof 
integrating with main mass. They are 
generally located on one of side facades. 
Another type of annexes are generally 
located on back facades, have a rectan-
gular plan are one storey lower than the 
main building and have a fl at roof that 
is used as a terrace.(Figure 8, Figure 9). 

Projections are in type of oriel or cor-
ner projection. Arbour is not common 
in fl at area. Main entrances vary accord-
ing to projection type. In examples with 
oriel type projection main entrances are 
situated in the axis of the oriel and are in 
ground or upper fl oor. Many tradition-
al houses in this area, especially larger 
ones, have secondary entrances that 
open to the ground fl oor spaces directly 
from the garden. 

Three plan types can be seen in plain 
area houses; “hayat” on the corner, in-
ner “hayat” and cross-shaped “hayat”. 
Most of them have a plan type of inner 
“hayat” (karnıyarık) and are two- or 
three- storey. Entrance and fi rst fl oors 
include “hayat”, rooms, kitchen and 
wet spaces. The ground fl oors general-
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üç katlıdır. Giriş ve birinci katlar hayat, 
odalar, mutfak ve ıslak mekânları içer-
mektedir. Zemin katlar ise genelde avlu 
ve gedeyden oluşmaktadır. Tüm katla-
rın aynı plan şeması vardır. Çağnişir ve 
mabeyn güneye yönlenmiş mekânlar-
dır. İçeri mekânlar ve mutfak olarak dü-
zenlenmiş bir oda kuzey yöndedir. Islak 
mekânlar bir ek kütlede düzenlenmiştir. 
Bu mekânlara hayattan, iki oda arasında 
bulunan ve aynı zamanda kiler olarak 
da kullanılan bir holden ulaşılır.

Surların içindeki evlerde olduğu gibi 
surların dışındaki evlerde de mekânsal 
çeşitlilik vardır. Kışlık dilimin kuzeyde 
yazlık dilimin ise güneyde bulunması-
nın yanı sıra katlar arasında da bir çe-
şitlilik mevcuttur. Giriş katından daha 
yüksek olan 1.kat yazlık kat olarak da 
adlandırılır. Bu çeşitlilik yapım tekni-
ğinde de kendisini belli eder. Alanya’da 

ly consist of a court (avlu) and a barn 
(gedey). All fl oors have the same plan. 
Çağnişir (main room) and mabeyn (a 
separate room for men and women) are 
oriented to south direction. A room in 
the north part is used as a kitchen. Wet 
spaces are organized in an annex. These 
spaces can be reached from “hayat” by a 
hall, which is found between two rooms 
and also used as a storeroom. 

The spatial diversity that is seen in 
houses inside the walls is valid for the 
houses outside the walls too. The win-
ter part is in north and the summer part 
is in south. Furthermore diversity exists 
between fl oors. The fi rst fl oor is named 
as the summer fl oor and is higher than 
the entrance fl oor. That diversity is ob-
served also in terms of construction 
technique.  There are two construction 
techniques used in common in Alanya. 
Rubble stone masonry wall with tim-
ber beams and nailing joints (çivileme); 
timber frame system with brick infi ll or 
lathing timber. The construction tech-

Şekil 8: Hasan Ağa Konağı restorasyon öncesi 
kuzey cephesi ve ek kütle görünüşü/Figure 8: A 
view of Hasan Ağa Mansion, north façade and 
annex /before restoration

Şekil 9: Hasan Ağa Konağı restorasyon sonrası 
kuzey cephesi ve ek kütle görünüşü/Figure 9: A 
view of Hasan Ağa Mansion, north façade and 
annex, after restoration
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iki tür yapım tekniği vardır. Ahşap ha-
tıllı moloz taş duvar ve çivileme derzler; 
tuğla dolgulu ya da bağdadi ahşap kar-
kas sistem. Surların içindeki evlerin ya-
pım tekniği kışlık-yazlık dilimlere göre, 
surların dışındaki evlerde ise katlara 
göre değişmektedir. Zemin ve giriş kat-
lar ahşap hatıllı moloz taş duvar, birinci 
kat ise ahşap karkas sistemindedir. Üst 
kat cepheleri sıvalı olurken zemin ve 
giriş kat cepheleri genelde sıvasızdır.

Surların içindeki evler doğuya yöne-
likken, surların dışındakiler ise güneye 
yöneliktir. Açıklıklar katlara göre değiş-
mektedir. Üst katlardaki açıklık sayısı ve 
boyutları diğer katlara göre daha fazla 
ve büyüktür. Oda pencereleri nadiren 
kemerli olup daha çok dikdörtgen şek-
lindedir. 2-3, bazen 4’erli grup olarak 
düzenlenmiş pencereler yapının plan 
şemasını yansıtır. Belirli bir düzeni ol-
mayan servis pencereleri, boyut ve şe-
kil olarak çeşitlilik gösterir. Giriş kapısı, 
çıkmalı ön cephede bulunur. Ek kütleler 
ön cephe hariç diğer cephelerde bulu-
nabilir. Evlerin simetrik ön cepheleri 
eşit olarak üçe bölümlenmiştir. Ortada 
giriş kısmı ve üstteki çıkma vardır. Gi-
riş sahanlığına ön cepheye paralel ya da 
dik doğrultuda merdivenler vasıtasıyla 
ulaşılır. 2 kanatlı büyük ahşap giriş ka-
pısı dikdörtgen ya da kemerlidir. Cep-
henin 2 yan bölümü eşit sayıda pence-
reye sahiptir. 

Geleneksel Alanya evlerinde ahşap 
malzeme; döşeme kiriş ve kaplamala-
rında, hatıl, bağdadi çıtası, tavan, kapı, 
pencere, dolap yapımında kullanılmak-
tadır. Her evin en az bir odasında yük-
lük olarak adlandırılan bir ahşap dolap 
ve üstünde erzakın stoklandığı oymalı 
parmaklı musandere denilen bir yer var-

nique for houses inside the walls chang-
es in accordance with winter-summer 
parts. Ground fl oors and the winter 
parts in upper fl oors are constructed 
with rubble stone masonry wall with 
timber beams and nailing joints, sum-
mer parts on upper fl oor are constructed 
timber frame system and lathing timber 
and are plastered. Ground and entrance 
fl oors in houses outside the walls are 
constructed with rubble stone mason-
ry wall with timber beams and nailing 
joints, the plastered fi rst fl oors are con-
structed timber frame system with brick 
infi ll or lathing timber. 

While houses inside the walls are ori-
ented to east direction, houses outside 
the walls are oriented to south. Openings 
vary in accordance with fl oors. Number 
and size of openings in upper fl oors are 
bigger than the other fl oor openings. 
Room windows have rarely arched form 
but mostly in rectangular form. Win-
dows arranged as in 2 – 3 or sometimes 
4 groups refl ect the plan scheme of 
the building. Service windows with no 
certain layout vary in dimension and 
shape. Entrance gate is situated on front 
facade with projection. Annexes can be 
found on other facades, except front 
facade. Symmetrical front facades are 
formed in three equal parts. The entrance 
is in the middle under the projection on 
the upper fl oor. The entrance landing is 
reached by stairs, which are situated par-
allel or perpendicular to front facade. The 
large two winged wooden entrance door 
is and in rectangular or arched form. 
Windows on each two façade sides are in 
equal number.  

Wooden materials in tradition-
al Alanya houses are used to make 
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dır. Taş duvarların içinde niş şeklinde 
dolaplara da rastlanır. Dış mekânlarda 
katran, iç mekânlarda ise kızılçam ve 
karaçam kullanılmaktadır. Ahşap ta-
vanlar ajur, geçme, kafes işi gibi teknik-
lerle yapılmaktadır. Değişik tekniklerle 
yapılmış giriş kapıları, pencere kapakları 
ve korkulukların yanı sıra tavan göbek-
leri de dikkat çekicidir. Hemen hemen 
her evde bulunan iç kapı ve pencere iç 
kapaklarının ilginç ahşap açma kapa-
ma detaylarının yöresel ismi trakadır. 
Demir korkuluklar özellikle zemin kat 
pencerelerinde kullanılmaktadır. Kapı 
ve pencerelerin açma kapama sistemle-
rindeki dövme demir aksamlar; iç kapı-
ları açmak için kullanılan şıpdüşen, kapı 
ve pencerelerinin açılmamasını sağla-
yan gargacık, kapı kanatlarının kasa ile 
birleşmesini sağlayan ve menteşe vazi-
fesi gören gullap, açılan pencere kapak-
larının sabit tutan yeldemiri gibi yöreye 
özgü isimler taşır.

Hasanağalar Konağı
İlçemiz Şekerhane Mahallesi 256 ada 
56 parselde bulunan tescilli yapı 1900’lü 
yılların başında inşa edilmiştir. Yapı; 
evin malikleri ile Alanya Belediyesi 
tarafından yapılan 5.07.2011 tarih ile 
96 karar nolu protokolle ticaret yapıl-
mamak şartıyla ve Belediye dışında bir 
kurum ya da kuruluşa devredilmemesi 
koşuluyla bedelsiz olarak 30 yıllığına 
belediyemize tahsis edilmiş ve Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu tarafından 18.08.2011 tarihinde 
tahsisi onaylanmıştır. Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
21.11.2012 tarih ve 1193 nolu kararı 
ile Koruma Kurulunun 15.08.2011 ta-
rih ve 5406 sayılı kararı ile fonksiyonu 

fl oor beam and surfaces, bond timber, 
log, ceiling, door, window and clos-
et. At least one room of each house 
has a wooden closet called “yük¬lük” 
and “musandere” with engraved rail-
ings on its top to store supplies. Niche 
closets can be found inside the stone 
walls. Cedar in exterior, red pine and 
black pine are used in interior. Wooden 
ceilings are made in applique, jointing 
and lattage techniques. Entrance doors, 
window shutters and rails are made in 
different techniques, ceiling roses are 
also attractive.”Traka” is the local name 
of interesting wooden opening-closing 
details for interior doors and window 
interior shutters, which are been al-
most in each house. Iron railing is used 
especially in ground fl oor windows. 
Forged iron parts for opening-closing 
system of doors and windows carry lo-
cal names such as “şıpdüşen”, which is 
used to open interior doors, “gargacık” 
for holding doors and windows close, 
“gullap”, which joins door wings with 
trunk and acts as hinge and “yeldemiri” 
which fi x open window shutters.

Hasanağalar Mansion
The registered structure (block 256 and 
parcel 56) in Şekerhane Neighbor-
hood was constructed in early 1900s. 
The structure was allocated as free for 
30 years by a protocol signed between 
house owners and Alanya Municipality 
(decision date 05/07/2011, number 96) 
on condition of not to do business and 
not to be transferred to any institution 
and organization except Municipality. 
Its allocation was approved by Antalya 
Regional Conservation Council for Cul-
tural Heritage on 18/08/2011. Survey – 
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“Alanya Kültür Evi” olarak belirlenen 
tescilli taşınmaza ait rölöve-restitüsyon 
ve restorasyon projeleri ile raporları 
onaylanmıştır.

Alaydın Ailesi ve    
Hasanağalar Konağı
Eve; Hasanağalar ismini veren 5 çocuk-
lu Alaydın Ailesi, Alanya’nın 1920’lerin 
başında tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
varlıklı ailelerinden biriydi. Halen sağ 
olan Ayşe Melahat Erkin dışında diğer 
çocuklar vefat etmiştir. Hasanağlar Ko-
nağı, Hasan Alaydın tarafından 1926’da 
inşa ettirilmiştir. 2009 yılında yapılan 
bir görüşmede kızı Ayşe Melahat Erkin 
ailesinin kendisinin doğmadan önce 
konağa yerleşme telaşı nedeniyle dış 
cephelerin sıvanmadan kaldığını belirt-
miştir (Şekil 10).

Bu dönemde yapı kuzey, güney ve 

restitution and restoration projects with 
its reports belonging to this registered 
structure, which function was assigned 
as “Alanya Culture House”, were ap-
proved by Antalya Regional Conserva-
tion Council for Cultural Heritage (deci-
sion date 21/11/2012, number 1193) and 
the Conservation Council (decision date 
15/08/2011, number 5406). 

Alaydın Family and   
Hasanağalar Mansion
Alaydın family with fi ve children, who 
named the mansion as Hasanağalar, 
was one of the wealthiest families, 
which were engaged in animal hus-
bandry and agriculture in the early 
1920s. The children, except Ayşe Mel-
ahat Erkin, passed away. Hasanağalar 
Mansion was constructed by Hasan 
Alaydın in 1926. In an interview in 2009 

Şekil 10: 1950 sonları Hasan Ağa Konağı/Figure 10: Hasan Ağa Konağı, 1950’s
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batısında bulunan ve her biri şimdiki 
imar parsel ebatlarında olan bir alanı 
kapsayan ve içinde portakal ağaçlarının 
yetiştiği büyük bir bahçeye sahipti. Yapı 
1957-1958 yılları civarında bir duvar-
la ikiye bölünmüş hayat ve kuzeydeki 
merdivenler binaya ilave edilmiş, giriş 
katı Alanya’nın ilk doktorlarından olan 
Dr. Sabir Erkin’e kiralanmış, üst kat ise 
Alaydın ailesi tarafından kullanılmıştır. 
Yapının giriş cephesinin önünden ge-
çen Şevket Tokuş Caddesi açılırken evin 
arsası ikiye bölünmüş ve kuzey güney 
yönünde bulunan giriş merdiveni yolun 
içinde kaldığı için merdiven doğu batı 
yönüne alınmıştır (Şekil 11, Şekil12).

Ayşe Melahat Erkin, 1959 yılında 
Doktor Sabir Erkin ile evlenmiş. Erkin 
ailesi 1979’a kadar üst katta yaşamaya 
devam ederken, zemin kat kiraya veril-
miş, Alaaddin Alaydın ise ailesiyle bir-
likte giriş katında yaşamaya başlamıştır. 
Hasanağalar Konağı, 1989’dan itibaren 
kullanılmamaya başlanmış ve bulundu-
ğu arsa altı parsele bölünmüştür. Ha-
sanağalar Konağı, yedi mirasçılı ortak 

Ayşe Melahat Erkin, daughter of Hasan 
Alaydın, mentioned that exterior fa-
cades of the mansion could not be plas-
tered due to settlement haste before her 
born (Figure 10).  

In this period, the building have had 
a large garden with orange trees cover-
ing an area of one current building lot 
each in north, south and west sides of 
the building according to current build-
ing lot size.

 Arround 1957-1958 the building 
was divided into two with a partition 
wall. Ground fl oor hayat and stairs were 
added on north side. The entrance fl oor 
was rented to Dr. Sabri Erkin, who was 
one of the fi rst doctors in Alanya. Upper 
fl oor had been used by Alaydin family. 
After Şevket Tokuş Street has passed 
through the building lot was divided 
into two. Entrance stairs in north-south 
direction was relocated to east-west di-
rection and adjacent to the south façade. 
(Figure 11, Figure 12) 

Ayşe Melahat Erkin got married with 
Dr. Sabir Erkin in 1959. While Erkin 

Şekil 11: Vaziyet planı (Şevket Tokuş Caddesi 
geçmeden önce)/Figure 11: Layout plan (before 
construction of Şevket Paşa Street)

Şekil 12: Vaziyet planı (Şevket Tokuş Caddesi 
yapımından sonra)
Figure 12: Layout plan (now)
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mülk olarak kalırken, kuzeydoğudaki 
parsel satılmış, diğer parseller ise erkek 
kardeşler arasında paylaştırılarak üzer-
lerine yeni binalar inşa edilmiştir.

Alanya’nın yoğun trafi ğine sahip 
Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulu-
nan yapı geleneksel Alanya evlerinin 
en gösterişlilerden birisidir. Hasanağa-
lar Konağı, iki ayrı yapıdan oluşmakta-
dır. Kuzeyde bulunan iki katlı ek küt-
le 22.7m²lik bir alana sahiptir ve düz 
çatısı ana kütlenin üst katından teras 
olarak kullanılmaktadır. Kareye yakın 
planlı ana kütle ise 3 katlıdır ve doğu 
cephesinde ıslak mekânların bulundu-
ğu 3,00x4,40m’lik 3 katlı bir ek kütleye 
sahiptir. Yapı 707 m² toplam alanı ile 
Alanya’daki tescilli konutlar arasındaki 
en büyüklerden biri olmasının yanı sıra 
13 metrelik tabandan tavana iç yük-
seklik toplamı ve 3,5 metrelik çatı orta 

family continued to live on upper fl oor 
until 1979, ground fl oor was rented. 
Alaaddin Alaydın started to live in en-
trance fl oor with his family. The build-
ing was totally emptied in 1989 and not 
been used from that date. It was divided 
into six pieces with parceling in time. It 
has approximately seven benefi ciaries 
today. Other building lots were shared 
between brothers and new buildings 
were built on them. 

The building is located on Şevket 
Tokuş Street, which is one of the bus-
iest traffi c arteries of Alanya. It is one 
of the most imposing traditional hous-
es in Alanya. Hasanağalar Mansion 
consists of two separate buildings. The 
two-storey annex on north has an area 
of 22.7 m2; its fl at roof is used as a ter-
race from upper fl oor of the main build-
ing. The three-storey main building has 

Şekil 13: Restorasyon öncesi ıslak hacimler
Figure 13: Wet spaces before restoration

Şekil 14: Restorasyon sonrası ıslak hacimler
Figure 14: Wet spaces after restoration
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yüksekliği ile yüksekliği en fazla olan 
konutlardan biridir. Kat yükseklikleri-
nin fazla olması nedeniyle giriş ve üst 
katlarının doğu yöndeki ıslak hacim ek-
lentilerine yüklük ve ardiye olarak kul-
lanılmak üzere galeri katları eklenmiştir 
(Şekil13, Şekil 14).

Kırma çatılı yapının simetrik ön 
cephesinde cumba tipinde bir çıkması 
vardır. Ana giriş cumbanın altında bu-
lunmaktadır. Zemin kat planı bu tipte-
ki diğer yapılardan farklıdır. Bu kattaki 
mekânlar birbirlerinden bağımsız ola-
rak düzenlenmiştir ve doğrudan bah-
çeden girişleri vardır (Şekil15, Şekil 16).

Yapının zemin ve giriş kat dış duvar-
ları ahşap hatıllı yığma moloz taş duvar, 
giriş kat iç mekân ve üst kat duvarları 
ise ahşap iskeletli tuğla dolgulu duvar 
şeklindedir. Yapının üst kat güney cep-
hesinde giriş kapısının hemen üzerinde 
bir cumbası bulunmaktadır. Bu cumba 
ahşap konstrüksiyon üzeri ahşap çıtalı 
olarak sıvanmadan bırakılmıştır. Ya-
pının kuzeydeki müştemilata eklenen 
hizmetli tuvaletinin duvarları bodrum 
katta taş, giriş katında ise yığma tuğla-

a square close plan and a 3,00x4,40m 
three-storey annex on east façade with 
wet spaces. With 707 m2 total area, 13 m 
total internal height from fl oor to ceiling 
and 3,5m medium height roof it is one 
of the largest and the highest registered 
traditional buildings in Alanya. Due to 
fl oor height, galleries were annexed on 
the wet area spaces on east of entrance 
and upper fl oor to be used as large clos-
et and storehouse (Figure13, Figure 14).

A projection in “cumba” type is on 
the symmetrical front façade of the 
hipped roofed building. Main entrance 
is situated under the projection. Ground 
fl oor type is different; its spaces are ar-
ranged independently of each other and 
there is an entrance directly from the 
garden (Figure13, Figure 14). 

External walls of ground and en-
trance fl oor are rubble stone masonry 
walls with timber beams and nailing 
joints. The walls of upper fl oor are in 
timber frame system with brick infi ll. 
The “cumba” on the upper fl oor was 
left without plaster as timber frame sys-
tem with lathing timber. Walls of serv-

Şekil 15: Restorasyon öncesi ön cephe görünüşü
Figure 15: Before restoration

Şekil 16: Restorasyon sonrası ön cephe 
görünüşü/Figure 16: After restoration
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dır. Geleneksel Alanya evlerinin yapım 
sisteminde duvarlarda görülen ahşap 
hatıl dikme arası tuğla dolgulu yüzeyler 
sıvalı olurken bu yapıda duvarların ve 
cumbanın sıvanmadan bırakılmasının 
nedeni hala yaşayan varislerden Ayşe 
Melahat Erkin’in bahsettiği taşınma 
telaşı dışında diğer sözlü kaynaklar ta-
rafından da ekonomik sebepler olarak 
ifade edilmektedir. Yapının 70-72cm 
kalınlıkta olan bodrum ve giriş kat mo-
loz taş duvarlarında yöreye özgü ki-
remit kırıkları kullanılarak yapılan ve 
“çivileme” tekniği olarak adlandırılan 
derz uygulanmıştır. Ana yapının çatısı 
Marsilya kiremitli ve oldukça eğimli-
dir (%50), saçak altlarına sonradan sı-
vanmak üzere ahşap çıtalar çakılmıştır. 
Kuzeydeki müştemilatın çatısı ise üstü 
toprak damlı iken sonradan beton tera-
sa dönüştürülmüştür.

Yapıda kat yüksekliğinin fazla ol-
ması nedeniyle sekiz bölmeli giyo-
tin tipindeki üst kat pencere ebatları 
222cmx115cm’dir.  Giriş kat pencere 
boşlukları içeriye doğru genişlemek-
te, kanatları ispanyoletli ve içeriye çift 
açılımlı 8 bölmeli pencere ebatla-
rı 106cm-136cmx 216cm’dir. Dışta bu-
lunan ahşap panjurların kısmen açmaya 
yarayan kanatları ve kanatlarla panjur-
lar arasında demir çubuklar vardır. Pen-
ceredeki ispanyolet aksamı ve kolları ile 
panjurlardaki menteşeler özgün ve iyi 
durumda kalmıştır. Zemin kat pence-
releri tahta kapaklıdır, dış kısımlarında 
demir çubuklar mevcuttur. Müştemilat 
yapısının pencereleri 70cmx150cm olup 
dışarıda içe açılan çift camlı kanat ve 
iç kısımda dışa açılan çift kanat ahşap 
kapaktan oluşmaktadır. Kapakların üst 
kısmında içeriden parmakla açılan yö-

ant  restroom, which was added to the 
extension on north, are rubble stone 
masonry at ground fl oor and solid brick 
at entrance fl oor. This house has a no 
plastered wall while the timber frame 
system with brick infi ll walls in tradi-
tional Alanya houses is plastered. The 
cause of no plastered walls and “cum-
ba” in this structure is also referred as 
economic reasons by other oral sources, 
except moving rush mentioned by Ayşe 
Melahat Erkin, who is still one of liv-
ing benefi ciaries. “Nailing” joint tech-
nique is applied on 70–72cm thick rub-
ble stone walls of ground and entrance 
fl oor. Marseilles tiled roof of the main 
building is high sloped (50%), the cov-
ering boards were placed on the timber 
constructions and the most outward 
layer was furnished with the interlocked 
tiles. The fl at earthen roof of north an-
nex was converted to a concrete-terrace. 

Due to fl oor height, the 222cmx 
115cm windows on upper fl oor are eight 
split sash windows. Window openings 
at entrance fl oor widen inwards. The 
eight split windows have a dimension 
of 106cm-136cmx216cm; wings are 
with espagnolette and double-open-
ing to inside. Louver shutters on out-
side have partial and iron rods between 
wings and louvers. Espagnolette parts 
and its arms on window and hinges 
on louvers remain as original and in 
good condition. Basement windows are 
timber cover and iron rods exist in the 
outer parts. Windows of extension are 
70cmx150cm and it comprise of double 
glazed wings opening inward at outside 
and double wing wooden cover open-
ing outward at inside. On upper part of 
shutters is a wooden lock, called “traka“ 
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resel ismi traka olan ahşap kilit mevcut-
tur. Ana kütledeki kapılar genel olarak 
içe açılan çift kanatlı masif kapılardır. 
Üst kat tavanları ahşap ve bezemeli-
dir. Tuvalet ve ardiye ile odalar arasın-
da bağlantıyı sağlayan kapılar ise tek 
kanatlıdır. Ahşap tavanlar sade ya da 
farklı motifl erdedir. Yıldız, dairesel be-
zeme ve bitkisel motifl i özgün örnekler 
mevcuttur.

Konağın yapım tarihi olan 1926’dan, 
1989’a kadar olan  sürede içinde yaşa-
nılan Hasanağalar Konağı çok fazla de-
ğişmemiştir. 

Yapıyı üç dönemde ele almak müm-
kündür.

1. dönem: Sadece kuzeydeki müşte-
milatın olduğu varsayılmaktadır.

2. dönem: 1926-1956 yılları arasın-
daki dönem; konak yapımında müşte-
milatın bir kısmı yıkılmış, diğer kısmı 
ise konağa eklenmiştir. İki yapıyı bir-
leştiren noktada bir geçit yapılmıştır. 
Müştemilat, tipik Alanya evi özellikleri-
ni taşımaktaydı, duvarları ahşap hatıllı 
yığma moloz taş, çatısı ise toprak dam, 
zemini ise devşirme mermer taşlarla 
kaplanmıştı.

Konak büyük bir aile tarafından 
kullanılmaktaydı. Bahçe ve ev işlerin-
de hizmetlileri vardı. Giriş ve birinci 
kat yaşam alanları olup hayat çağnişir, 
mabeyn, büyük içeri, küçük içeri, kiler, 
tuvalet, abdestlik ve banyo mekânları-
nı içermekteydi. Giriş holünün kuzey 
tarafında bir mutfak, büyük içeri ve kü-
çük içeri kuzeydeki kışlık dilimde bu-
lunuyordu. Birinci kattaki  küçük alan 
misafi r odası olarak kullanılmaktaydı. 
Zemin katta ise hizmetli odaları, depo-
lama ve servis alanları mevcuttu. Yapı-
nın, 1926’da Alanya’da surların dışında 

locally, which is opened by fi ngers from 
inside. Doors at main building are dou-
ble winged solid, generally opening in-
ward. Upstairs’ ceilings are wooden and 
ornamented. Single winged doors; pro-
vide connection between restroom and 
storeroom with rooms. Wooden ceilings 
are in simply or different models. Spe-
cifi c samples with star, circular orna-
ment and fl oral motifs are available. 

Hasanağalar Mansion (construction 
date 1926)

The building can be considered in 
three periods 

1st period: It is assumed that there 
was only an extension on north direc-
tion.

2nd period: from 1926 to 1956. 
Some part of the extension was pulled 
down while the other part was added 
to the mansion. Extension and build-
ing was connected through a passage. 
The extension carried characteristics of 
a typical Alanya house, rubble stone 
masonry with timber beams, earthen 
roof and with reused marble stones 
covered fl oor. 

The mansion was used by a large 
family. There were servants for garden 
and house works. Entrance and fi rst 
fl oors were living areas and involved 
covered court, “çağnişir” (main room), 
mabeyn (a separate room for men and 
women), large room, small room, store-
room, restroom, place for performing 
ablutions and bathroom. On north side 
of entrance hall, there were a kitchen, 
large room and small room at win-
ter section of north. A small space on 
fi rst fl oor was used as a guest room. At 
basement, there were servants’ rooms, 
depots and service rooms. In 1926, the 
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olan diğer evler gibi yaklaşık 4.250 m² 
büyük bir bahçesi vardı. Bahçeye giriş 
batı taraftandı. Bahçenin ortasına ko-
numlandırılmış olan yapıya esas giriş 
güney cephedendi. 

3. dönem: 1957-1989 yılları arasın-
daki dönem olarak tanımlanabilir. Bu 
dönemde aile yapısının değişmesi ve 
ekonomik şartlar nedeniyle yapı ikiye 
bölünmüştür. Bu bölünme; ziraat iş-
leriyle uğraşan büyük bir aileye uygun 
olarak planlanmış olan yapıda, mekân-
sal değişiklikler şeklinde gerçekleşmiş-
tir. Birinci katın kuzeydoğu köşesindeki 
bir oda mutfak olarak kullanılmış yine 
kuzeydoğusundaki bir odaya soba ba-
cası eklenmiştir (Şekil17, Şekil 18). Gi-
riş katta sofaya inşa edilen ahşap böl-
me duvar, üst kata çıkan merdivenleri 
girişten ve kuzeybatıda bulunan odayı 
ön kısımdan ayırmıştır. Varislerden 
edinilen bilgiler doğrultusunda ayrılan 
bu bölüm muayenehaneye dönüştürül-
müştür. Muayenehaneye giriş kuzey-
deki ek kütleye yapılan yeni bir beton 
merdivenlerle sağlanmıştır. Merdivenin 
çıktığı noktadaki pencere kapıya çevril-
miştir.1980’lerde Şevket Tokuş Cadde-
si’nin yapımı sırasında güney cephede-

mansion had approximately 4.250 m² 
large garden like other houses in Alan-
ya, which were built outside the walls. 
Entrance to garden was on west side. 
Main entrance of the building, which 
was located in the middle of the garden, 
was on south façade.  

3rd period: period from 1957 to 1989. 
In this time, the mansion was divided 
into two parts due to the changing of 
family structure and economic condi-
tions. This division was occurred as spa-
tial changes inside the building, which 
was planned for a large family engaged 
in agricultural work. A room on north-
east corner of fi rst fl oor was used as a 
kitchen and a chimney was also added 
to a room on northeast (Figure 17, Fig-
ure 18). For separate the stairs to upper 
fl oor and the room on northwest from 
front part a wooden partition wall was 
built in entrance hall. According to the 
information obtained from benefi ciar-
ies, this separated part was converted to 
a doctor’s offi ce. Its entrance was pro-
vided by new concrete stairs that were 
attached to the extension on north. 
Window on the head of stairs were 
changed to a door. During construction 

Şekil 17: Restorasyon öncesi mutfak görünüşü
Figure 17: Kitchen/ before restoration

Şekil 18: Restorasyon sonrası mutfak görünüşü
Figure 18: Kitchen/after restoration
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ki giriş sahanlığına çıkan merdivenlerin 
yeri değiştirilmiş, sahanlığın yan tarafı-
na alınmıştır.

Döneminin sosyal hayatını yansı-
tan detaylara sahip olan 100 yıllık yapı, 
restorasyonunun tamamlanmasından 
sonra Alanya Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü ve Başkanlık maka-
mı olarak hizmete açıldı. Restorasyon 
çalışmalarında; bodrum katında çeşitli 
kültür aktivitelerinin yapılması amacıy-
la yeni mekân düzenlemelerine gidildi 
(Şekil19, Şekil 20).

Dış cephe aslı gibi sıvasız halde bı-
rakılarak çeşitli iyileştirmeler ile sıvan-
madan korunması sağlandı. Hâlihazır-
da kötü durumda olan tuğla duvarların 
tuğla ve ahşap çatkıları peyderpey sö-
külerek özgününe uygun olarak yeni-
den inşa edildi. Bu işlemle üst kat oldu-
ğu gibi yenilenerek duvardan bir bölüm 
örnek olarak bırakıldı. İyi durumda olan 
ahşap parçalar yerlerinde kullanıldı (Şe-
kil 21, Şekil 22). Tuğla duvarlara göre 
nispeten iyi durumda olan taş duvar-
lardaki çatlaklar enjeksiyon metoduyla 
dolduruldu. Döşemelerde statik açıdan 
kötü durumda olan kirişler değiştirildi. 
Çatı askıya alındı, tavan kaplamaları ve 
konstrüksiyon ile ahşap çatkılar elden 
geçirildi. Onarım işleminden sonra sö-
külen kiremitler özgün rölövesine göre 
tekrar yerlerine konuldu. Oldukça kötü 
durumda olan cumba duvarları yenile-
nerek ahşap bağdadi tekniği uygulandı. 
Cumbada ahşap çıtalar ve dikmelerle 
bağdadi sıvası tekniği kullanılarak ya-
pılan cumba yüzeylerinin sıvanmamış 
olması nedeniyle ahşap elemanlar yıp-
ranmış olduğundan aynı teknikle ahşap 
dikmelerle bağdadi tekniği uygulanarak 
dış cephesi sıvandı. Cumbayı taşıyan 

of Şevket Tokuş Street in 1980s, stairs 
on south facade have been moved to 
south east side of the landing.

The 100 years old building, with 
details refl ecting the social life of its 
period, was opened as Department for 
Cultural and Social Affairs and Presi-
dency of Alanya Municipality after its 
restoration. New spaces were arranged 
at ground fl oor due to various cultural 
activities (Figure 19, Figure 20). The no 
plastered original exterior facade was 
rehabilitated. Brick and timber frames of 
the timber frame wall with brick infi ll, 
which were in bad condition were de-
mounted step by step and reconstructed 
again like original. The upper fl oor was 
renewed with this procedure and a wall 
section was left in original as an exam-
ple. Wooden parts in good condition 
were used in same places (Figure 21, 
Figure 22). The cracks on stone walls, 
relatively in good condition compared 
to brick walls, were fi lled with injec-
tion method. Beams of fl oors, which 
were statically in bad condition in were 
changed. Roof was propped up, ceiling 
coat, construction and wooden frames 
were handled. Disassembled tiles after 
repair were replaced to their places ac-
cording to its original survey. Wooden 
lathing technique was practiced on re-
newed oriel walls quite in bad condi-
tion. Due to not plastered oriel surfac-
es, which made by technique of lathing 
plaster on wooden lathes and poles at 
oriel, exterior façade was plastered as 
same by applying lathwork technique 
with wooden poles cause timber worn 
parts. The attention was paid to place 
timber columns under oriel, which was 
considered in its originality, instead of 
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Şekil 19: Restorasyon öncesi zemin kat görünüşü
Figure 19: Ground floor/ before restoration

Şekil 23-24: Restorasyon sırasında cumba görünüşü/Figure 23-24: Restoration works

Şekil 21:Restorasyon sırasında cephe görünüşü
Figure 21: Timber structure in restoration

Şekil 20: Restorasyon sonrası zemin kat görünüşü
Figure 20: Ground floor/after restoration

Şekil 22:Restorasyon sonrasında cephe görünüşü
Figure 22: Façade after restoration
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demir kolonların yerine orijinalinde 
ahşap olduğu düşünülen kolonların ya-
pılmasına dikkat edildi (Şekil 23, Şekil 
24). Kuzey eklentisinde sonradan ilave 
edilen beton merdiven sökülerek kapısı 
yeniden pencereye dönüştürüldü. Giriş 
katla birinci katı bağlayan ahşap merdi-
ven sökülerek yeniden yapıldı. Giriş ka-
tında muayene için sonradan ilave edi-
len ahşap bölme duvar kaldırıldı (Şekil 
25, Şekil 26).

Ahşap elemanlar özgününe göre ye-
niden üretildi. Konağın özgün kapıları 
elden geçirilerek ahşap tüm detaylar ori-
jinal renklerinde korundu. Eksik kapılar 
ise orijinaline uygun olarak yeniden üre-
tildi. Tavan kaplamasının bulunmadığı 
mekânlarda diğer mekân tavanlar örnek 
alınarak düz kaplama tahtası kullanıldı. 
Kötü durumda olan pencere kapakları 
özgününe uygun yeniden yapıldı. Bah-
çe katı güncel kottan çok aşağıda kaldığı 
için binanın etrafına drenaj borusu döşe-
nerek bahçe düzenlemesi yapıldı. İl Özel 
İdare’den sağlanan %10’luk katkı payın-
dan sağlanan ödenekle restore edilen 
yapı, Ocak 2015’te hizmete açıldı (Şekil 
27, Şekil 28).

iron columns (Figure 23, Figure 24). Af-
ter disassembled concrete steps added 
later on north extension, its door con-
verted to window. Wooden step con-
necting entrance and fi rst storey was 
remade after disassembled. Wooden di-
vided wall, added later for examination 
at entrance storey, was removed (Figure 
25, Figure 26).

Wooden elements were reproduced 
in accordance with its originality. Orig-
inal doors were handled and wooden 
details were kept in authentic color. The 
missing doors were reproduced in ac-
cordance with the original. Flat ceiling 
model was used in spaces with missing 
ceiling in accordance to ceiling exam-
ples of other spaces. Window shutters in 
bad condition were remade according to 
the original. Because the garden ground 
was lower than current height, garden 
arrangement was made by laying drain-
age pipe around the building. The resto-
ration budget was realized through the 
10% contribution from Provincial Spe-
cial Administration. Hasanağalar Man-
sion was opened in January 2015 (Figure 
27, Figure 28).

Şekil 25-26 : Restorasyon öncesi/sonrası giriş kat holü/Figure 25-26: Restoration of the entrance hall 



180

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 32 0 1 5

Şekil 27-28: Hasan Ağa Manison restorasyonu/Figure 27-28: Hasan Ağa Manison restoration 
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XVIII. yy. Güney İtalya Mimarisinde Ahşabın Geleneksel Kullanımı: 
Ahşap Kapı ve Pencerelerin Onarımı Üzerine Çalışmalar/
Traditional Use of Timber in XVIII Century South Italian 
Architectures: Case Studies in Restoration of Doors and Windows

*Francesca BRANCACCIO, Dr. Mimar, İtalya /Architect, Ph.D. Italy

In many countries and situations, the 
conservation and restoration of ancient 
doors and windows is still a neglected 
matter; the easiest solution is to throw 
shutters away and to change them. 

There aren’t special laws or state-
ments that oblige to keep them, or that 
explain how to restore or modify, giv-
ing guidelines for a best practice inter-
vention. 

In many cases, even if willing to re-
store them, technicians and restorers 
don’t know what to do or how to do it, 
which could be the best practices of in-
tervention. Sometimes, when preserved, 
the intervention concerns with keeping 
a similar shape of doors or windows, 
by reproducing it, and not conserving 
old materials and taking care of ancient 
technologies and traditional ways of 
putting together of parts. Total changes 
might be also suggested or obliged by 
new technical requirements and control 
system (water, air, noise, fi re, security, 

Bir çok ülkede, tarihi kapı ve pencere 
restorasyon çalışmaları hala önemsen-
memekte ve en kolay çözüm yolu olan 
tamamıyla yenisi ile değiştirme yolu ter-
cih edilmektedir. Bu yapıların restoras-
yon süreçlerini, gerekli uygulamaların 
en iyi ve doğru yollarla nasıl yapılaca-
ğına dair bilgilendirici veya yol gösterici 
herhangi bir özel yasa veya rehber bel-
geler bulunmamaktadır. 

Çoğu durumda, teknisyen ve resto-
ratörler bu yapılarda restorasyon yap-
maya istekli olsalar da uygulamaları 
nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini bile-
memektedirler. Koruma uygulandığın-
da da çoğu zaman; kapı ve pencerele-
rin mevcut şekilleri doğrultusunda eski 
malzeme, teknoloji ve geleneksel yön-
temler göz ardı edilerek yeniden üretil-
mesi yoluna gitmişlerdir.

Gerçekleştirilen değişiklikler de yapı 
için gerekli veya önerilen tüm teknik ge-

Francesca BRANCACCIO*

Şekil 1:  Eski pencere ve kapaklar/Figure 1: Old windows and shutter
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reksinimleri ve kontrol sistemlerini içe-
rebilmektedir (su, hava, gürültü, yangın, 
konfor vb). Bugünün yapı endüstrisinde 
korumalı, önlem alınmış ve konforlu 
yani izolasyon yapılmış enerji verimli ve 
enerji sertifi kalı yapılar sorgulanmak-
tadır. Bir zamanlar konfor koşullarına 
basit eylemler ve ilerleyen teknolojik 
değişiklikler yoluyla ulaşılırken, şimdi 
matematiksel formüllere bağlıdır. So-
rular şu şekildedir;  “Modern ve çağdaş 
standartlara ulaşmamız gerekli midir?” 
yoksa “Geleneksel olguları koşullara 
adapte ederek veya restore ederek koru-
yabilir miyiz?”

Bildirinin amacı, XVIII. yüzyıl Gü-
ney İtalya mimarisine ait dünya mirası 
olarak korunması gereken ahşap kapı 
ve pencerelerin vaka çalışmalarını açık-
lamaktır. Koruma çalışmalarında en iyi 
uygulama biçimi, doğru bir teknik ve 
teorik yaklaşım ile “daha az önemli”, 
“küçük” elemanlara da gerekli önemin 
gösterilmesidir.  Geçmişe tanık olan ah-
şap panjurlar, bizlere eski gelenekleri 
anlatmakla birlikte malzemenin, o za-
manın teknolojisinin, yerel kültürlerin 
ve davranışların üzerine adeta konuşan 
bir mirastır. 

Sadece; “nerede?, nasıl?, kim?, ne-
den?sorularına cevap vermekle kalma-
yıp aynı zamanda da oradaki varoluş 
nedenlerine karşı görevlerini yapmaya 
devam etmektedirler. Bu durumda bize 
düşen görev ise; onları korumaktan 
ibarettir. Eski ve geleneksel kapı veya 
pencerenin nasıl işlevlerini devam ettir-
diklerini anlayabilmek için; geleneksel 
unsurları belirlemek ve aksi takdirde 
kaybedilebileceğini bilmek; gerektiğin-
de restore edebilmek ve onarmak için 
özgün olanı anlamak gerekmektedir. 

comfort, ecc.). The industry of building 
today asks for energetic savings and cer-
tifi cations, being only concerned with 
protecting and preventing, giving com-
fort, which means isolate; the comfort 
that was once reached through simple 
actions and progressive modifi cations 
of technologies, is now linked to math-
ematic formules: do we really need to 
reach modern standards or can we keep 
traditional elements, by adapting them 
or even only restore them?

The aim of this paper is to explain, 
through some experimented case stud-
ies analysed in doors and windows be-
longing to XVIII.th century architecture 
in South Italy, that heritage values must 
be preserved. The best practice in pre-
serving deals with a correct technical and 
theoretical approach, to be applied also 
in the “less important”, “little”, elements 
of a building and in their items. 

Timber shutters belong to heritage, 
they witness the past, the tell about old 
traditions, they are in the history of ma-
terial, technologies, local cultures, they 
talk about behaviors. Not only they can 
still suggest stories on where, what, who, 
how, why, but also they can still accom-
plish to their duty. We must preserve 
them. Understanding how an old door 
or an ancient window worked and how 
it can still be preserved and used, means: 
to fi nd out which are the traditional el-
ements, to fi nd again a variety of signs 
that otherwise could be lost, to be able 
to restore them when necessary, to be 
able to maintain them.  The aim of these 
steps is to transmit their tangible and in-
tangible values to future generations. 

The interest of heritage is in preserv-
ing the whole image together with the 
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Bu adımların amacı; gelecek nesillere 
somut ve somut olmayan değerleri ak-
tarmaktır.

Miras değeri; resmin tamamının 
orijinal parçaları ile korunmasındadır.  
Çeşitli mimari elemanlar binaya kimlik, 
karakter, tarihi ve estetik değer kattıkları 
için üzerlerinde özen ve ilgiyle çalışmayı 
gerektirmektedir. Eski kapı ve pencere-
ler de vitray, ahşap oyma işçiliği, özgün 
aksesuarlar ve menteşeler gibi kıymetli 
mimari elemanlar içermektedir. Çerçe-
veler mimari görüntünün bir parçasıdır 
ve tüm bu öğeler birleşerek çerçevenin 
içinde veya dışında ya da tek bir bileşen 
üzerinde yapıya miras olgusunu kata-
rak uyum oluşturmaktadır. Bu nedenle 
yapılar korunmalı, bakım onarımları es-
nasında da orijinal yapının geleneksel 
yöntemler ve malzemeler kullanılarak 
karakteristik özelliklerinin korunması-
na özen gösterilmelidir.  Eski elemanlar, 
tarihi objeler, antika eşyalar sanat eseri 
olarak kabul edilmektedir, tarih içinde 
yapılan malzeme kaybolabilir ve bu se-
bepten restorasyon sadece; “sanat ese-
rinin mümkün olduğunca birliğini ko-
ruyan işlerin yapılmasını, yanlış sanatsal 
ve tarihsel izler işlemeden ve zamanın 
tüm izlerini silmeden yapılacak resto-
rasyon tekniğini” amaçlamalıdır. 

Bu nedenle, tarihi ahşap elemanlar-
da iki farklı bakış açısı doğrultusunda 
analiz yapmak gerekir. Bu farklı bakış 
açıları; kendisini oluşturan yapısı ve onu 
oluşturan şekli ile aldığı boyuttur. Po-
tansiyel birlik kavramında, birimin tanı-
mı şu şekilde yapmaktadır “birim; bütün 
birimler için olandır, toplam için değil”, 
yani tarihi bir eleman bozulduğunda, 
kendi potansiyelinden anlaşılan bir par-
çasını kaybeder çünkü tek parçalardan 

conservation of the original materials. 
Several architectural elements deserve 
to have a particular attention as they 
give an identity and character to build-
ings and participate to its historical and 
aesthetical unit. Ancient doors and win-
dows, among others, have also archi-
tectural elements of great value, such 
as stained glass, carved wood mould-
ings, grooves and connections, handles, 
hinges. The frames are part of the image 
of architecture, and all these items to-
gether create harmony in the composi-
tion of the facades or of an internal space 
and in the perception of the single ele-
ment and give undoubtedly a heritage 
value to properties. They must therefore 
be preserved and their maintenance or 
restoration ensured: all the efforts must 
be done to protect and preserve the orig-
inal shapes and characteristics, together 
with the traditional technologies and 
ancient materials. Old elements, ancient 
objects, antique items can be considered 
as artwork: through history they can lose 
the material with which they are made 
and restoration should only intervene 
“aiming for the potential restoration of 
unity of the work of art, insofar as this 
is possible, without committing an artis-
tic false or an historical false, and with-
out erasing all traces of its passage over 
time”. 

In a wooden historical element, 
therefore, we must analyze two different 
perspectives: the structure of which it is 
composed, and the aspect that it takes 
on with its shape. The concept of poten-
tial unity is expressed as “units that it is 
for the whole unit and not that it is for the 
total”, so an historical element, if dis-
rupted, loses a part of itself understood 
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oluşan bir bütün olarak kabul edilemez, 
birimseldir. 

Eski ahşap pencereler ve metalik 
elemanları yapıda tutmak ve yerleri-
ne yenisini koymamanın en iyi sebebi; 
eski pencerelerin ahşap kalitesinin bu-
gün kullanılabilecek ahşaptan çok daha 
iyi olmasıdır. Eski olan daha iyi yetiş-
miş, daha kompakt ve pürüzsüzdür.  
Malzemeyi tamir etmek onu kopyası 
ile değiştirmekten ki bu çok zordur, 
çok daha ucuz olacaktır; yapısal şeklin 
kopyası çıkarılabilir fakat malzemenin 
tarihini kopyalamak mümkün değildir.

Demirbaşlar, binanın tarihini anla-
tırlar; kapı ve pencerelerin hala yazıla-
cak bir tarihleri vardır, her bir pencere 
kendi hikayesi hakkında çok şey söyle-
yebilir: restorasyon; zamanın yarattık-
ları ve insan yapımı ile gerçekleşen de-
ğişim hakkında çok şeyi anlama fırsatı 
doğurmaktadır.

İyi bir restorasyon; mimarlık mira-
sının teminatı ve koruyucusu olmakla 
beraber, yaşam kalitesini arttırmakta-
dır.

En iyi uygulama yöntemleri; XVIII. 
yüzyıl Güney İtalya’dan günümüze 
ulaşan, miras listesindeki önemli bi-
naların hala var olan kapı ve pence-
releri üzerinde restorasyon çalışmaları 
aracılığı ile gerçekleştirilebilmiştir. Bu 
çalışmalar; modeller üzerine detaylı 
analizler, denetim ve ölçümler, deney-
sel koruma ve bakım teknikleri, yer de-
ğiştirme olanakları ile çözüm yollarıyla 
yapılmıştır.

Bu çalışmanın modelleri; denetim 
ve ölçümler, koruma ve bakım; deney-
sel teknikler, “değiştirme”dir. 

as its potential because it is not consid-
ered composed of individual parts but 
as a whole, a unit.

Among the good reasons to keep 
old wooden frames and metallic el-
ements and not to replace them with 
new ones, is the fact that the quality of 
the wood of an old frame is better than 
what is possible to fi nd today: the older 
is the frame, the more the wood is well 
seasoned, compact and smooth. Any 
repairs cost less than replacing it with a 
copy, which however is extremely dif-
fi cult, even not impossible, to produce: 
one can copy the shapes, but not the 
history and life of the material. 

The fi xtures tell about the building’s 
history: whether the story of the win-
dows and the doors must still be large-
ly written, the story that each window 
can tell a lot about itself: different kind 
of studies in the fi eld of restoration can 
show that a careful observation of the 
details gives the opportunity of under-
standing a lot about the time of creation 
and the transformations of the artifact.

A well done restoration can assure 
the safeguard of architectural heritage 
and can improve the quality of life. 

The best practices are explained 
through some case already studied 
while restoring some of the still exist-
ing XVIII century doors and windows 
belonging to important heritage build-
ings in South Italy. This studies were 
brought through deep analysis of mod-
els, inspections and measurements, ex-
perimental techniques of conservation 
and maintenance, solution involving 
opportunities of replacement. 
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Bu Araştırma 4 Temel  
Konuyu Ele Alır:

 anlayış/tanımlama: Krono-tipolojik 
pencere ve kapı dizilerini tanımlamak 
için gereklidir.

 analiz/bozulma tespiti: Metodolojik 
açıdan bozulma, çürüme nedenlerinin 
analizinin yapılması gerekir. 

 restorasyon/koruma/konservasyon: 
Teorik yaklaşımlar ve teknik çözümlerle 
bir örnek üzerine restorasyon çalışmala-
rının desteklenmelidir.

 muhafaza: iyi bir bilgi, iyi yapılan 
bir analiz, stratejik müdahale doğru ba-
kım için kuralları ortaya koyar. 

XVIII. yüzyıl İtalya’nın güneyindeki 
modern Napoli Krallığı’nın altın çağı ol-
muştur. Bourbon Kralı Charles, ekono-
mik gelişmeyi teşvik etmiş, Akdeniz’in 
güvenliğini sağlamış ve bağımsızlığını 
beyan etmiştir. Kral, didaktik kültürel 
aktivitelere dayanan sivil ihtiyaçlar doğ-
rultusunda geniş bir mimari  ve kentsel 
yapılanma çalışmalarına başlamıştır. 
Birkaç yıl içinde; Capodimonte Kraliyet 
Sarayı, Caserta Kraliyet Sarayı, Portici 
Kraliyet Sarayı gibi birçok saray ve villa-
lar inşaa etmiştir.

Zengin soylu sınıfl arının üyeleri 
kraliyet ailesini takip ederek en güzel 
ve en şık mimarlari özellikler içeren bir 
dizi yapı inşaa etmiştir: Vanvitelli, Fuga, 
Vaccaro ve Sanfelice. 

Bu araştırmada, 1751 yılında Mimar 
Ferdinando Fuga tarafından Napoli’de 
bir kamu binası (darülaceze binası) olan 
Real Albergo dei Poveri, Villa Campo-
lieto; Ercolano kasabasında Mimarlar 
Luigi ve Carlo Vanvitelli, tarafından 
1755-1763 yılları arasında inşa edilmiş 
özel bir saray; Luigi Vanvitelli tarafın-
dan 1751 yılında inşa edilmiş; Caserta 

This Research Deals With   
4 Principal Matters: 

 understanding / identify: it is neces-
sary to identify the series of chrono-ty-
pological window and door fi xtures;

 analysing / establishing decays: we 
need to establish methodological frames 
in analyzing the causes of decay;

 restoring / protecting / conserving: 
providing with theoretical approaches 
and technical solutions  in restoration by 
choosing some case studies

 maintaining: a good knowledge, a 
well done analysis, a strategic interven-
tion give the rules for a correct mainte-
nance  

The XVIII century was a golden age 
for the new modern Kingdom of Naples, 
in the South of Italy. King Charles of 
Bourbon promoted economic develop-
ment, got security in the Mediterranean 
sea and affi rmed independence. He em-
barked upon an extensive architectural 
and urban program, by undertaking pro-
jects that met civic needs by providing 
didactic cultural activities. In few years 
the king built many palaces and villas, 
such as the Royal Palace of Capodi-
monte, the Royal Palace of Caserta, the 
Royal Palace of Portici. Members of the 
wealthy noble classes followed the royal 
family and built a series of estates and 
villas calling the fi nest and most fashion-
able architects: Vanvitelli, Fuga, Vaccaro, 
and Sanfelice. 

In this research; we present case 
studies from a public building, the Real 
Albergo dei Poveri, a charity hospice in 
the city of Naples, built from 1751 by the 
architect Ferdinando Fuga, a private pal-
ace, the Villa Campolieto, in the town of 
Ercolano, realized from 1755 to 1763 by 
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Şekil 2: Güney 
İtalya mimarisine ait 
örnekler
Figure 2: XVIII.th 
century Architecture 
in South Italy  A 
Public Building: 
Albergo Dei Poveri

Villa Campolieto

Caserta Kraliyet Sarayı/Royal Palace Caserta



187

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3 2 0 1 5

Kraliyet Sarayı’ndan örnek çalışmalar 
sunulmaktadır.

En iyi restorasyon önerilerini belirle-
mek için yapılacak ilk iş; özgün oran ve 
malzeme doğrultusunda ahşabın, tek-
nolojilerinin el verdiği doğrultuda, tarihi 
geçmişleri üzerine çalışmak ve her bir 
kapı ve pencerenin koruma gereklilikle-
rini analiz etmektir.

Ahşap pencere ve kapıların tarihle-
rinin belirlenmesindeki temel unsurlar 
elemanların boyutları, ahşap malzeme 
ve diğer elemanların bilgileri,  geometrik 
ve teknik çalışmalar, noktasal tespitler, 
kayıt, sınıfl andırma, kodlama, tanımla-
ma, karşılaştırma ve arşivleme gibi işle-
me teknikleridir.

 Çalışma; ana kapıların, pencerele-
rin ve panjurların yaşlarının ve tipolo-

the architects Luigi and Carlo Vanvitelli, 
and a royal building, the Royal Palace of 
Caserta, designed and realised by Luigi 
Vanvitelli starting from 1751. 

In order to establish which are the 
best restoration proposals, according to 
the original proportions and elements, 
the fi rst thing to do is to collect and study 
carefully as much historical information 
on the timber element and its technolo-
gies as possible; it is, then, necessary to 
analyze each door and window in order 
to establish their state of conservation. 

Key fundamentals for dating timber 
windows or doors are the dimensions of 
elements, the knowledge of timber spe-
cies and other materials, the processing 
techniques, that can be analysed after a 
careful geometric and technical survey, 

Şekil 3: Bir sınıflandırma örneği/Figure 3: Classification of Public Building: Albergo Dei Poveri
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jilerinin belirlenmesi ve arşivsel, iko-
nografi k ve bibliyografi k araştırmalar 
ile yapıların değişim veya yapım tarih-
lerinin anlaşılarak karşılaştırılması ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Teknoloji ve dönüşümlere ait bilgi-
ler, tüzük ve yönetmelikler (sanat ve el 
sanatları şirketler, eserleri, denemeler, 

some activities such as pinpointing, re-
cording, classifying, codifying, describ-
ing, comparing and a deep research in 
iconography, bibliography, and archives. 

The study has been carried through 
careful surveys of main doors, windows, 
shutters by indentifying ages, typol-
ogies, and comparing them, together 

Şekil 4: Teknik ön inceleme, sınıflandırma/Figure 4: Geometric and technical survey, pinpointing, 
recording, classifying
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yazılı talimatlar, muhasebe defterleri, 
müşteriler ve mimarlar arasında mektup, 
teknik şartnameler) üzerinden izlenebil-
mektedir ayrıca, bazı detaylı resim ve çi-
zimler bile projede ikincil aşama olarak 
görüldüklerinden, mimarların teknik 
çizimlerinde ihmal edilmiştir.  Mimarlar 
sadece birinci sınıf olarak sınıfl andırılan 
inşaat işçilerinin yapacağı duvar, tavan, 
çatı gibi çizimleri yapmayı tercih etmiş 
kaba işçi denilen ahşap işçileri ve ma-
rangozların pencereler, merdivenler, 
dolaplar gibi evin küçük detaylarına ait 
çalışmalar ikinci sınıf işler olarak kabul 
edilmiştir. Sonunda, dolap gibi detayları 
yapan çeşitli işçiler (İtalyanca “ebanista” 
olarak adlandırılırlar) ek mobilya ve de-
korasyon işlerinin yapımından sorumlu 
olmuşlardır. Üçüncü sınıf işler ise de-
mir işleri olup, metal elemanlar üzerin-
de çalışılan işlerdir, yedinci sınıf işçiler; 
boyacılar ve ahşap kaplama işçileri, do-
kuzuncu sınıf işçiler de cam ve pencere 
üzerine çalışanlar olarak tayin edilmiştir.

XVIII. ve XIX. yüzyıllara ait çalışma-
lar, eski anlaşmalar ve el kitapları bize 
ağaç türlerinin, boyutları ve teknolojile-
ri, davranışları hakkında bilgi sunmak-
tadır. Güney İtalya’da ahşap cinslerin-
den;  kestane, kavak ve meşe binalarda 
kullanılmıştır. Bu ağaçlar uygun ve ül-
kenin diğer bölgelerinden gelen çam ve 
kayın ağaçlarından daha ucuzdur. Kes-
tane kerestesinin dayanıklı olması yapı 
çerçevelerinde “armaggio” (pencere, kapı, 
yapı inşaası, parmaklıklar) kullanımının 
yaygın olmasına sebep olmuştur. 

Kavak; “quarimento” yani ek ele-
manlar (kavak kerestesi hafi f, temiz ve 
elastiktir) ve bitmemiş ürünler (paneller, 
kontrplak, ahşap kaplamalar, vb) için 
kullanılır. Napoli Krallığı’nda; yirmi iki 

with archivist, iconographic and biblio-
graphical researches, complementary to 
understanding of dates of realization or 
transformation. The knowledge of tech-
nologies and transformations can be re-
traced through charters and regulations 
(arts and crafts corporations, treatises, 
essays, written instructions, account-
ancy books, letters between clients and 
architects, technical specifi cations), but 
also through some detailed pictures and 
drawings, even if we must consider that 
layout of doors and windows were often 
neglected in architects’ technical draw-
ings because they were considered as a 
second step in the project activity. Archi-
tects used to draw only fi rst class works, 
such as the activities of construction 
workers, involved in doing walls, vaults, 
roofs, ceilings; woodworkers, carpenters 
were considered as workers of seconnd 
class: «rough workers» made «frames, 
closings, stairs… wardrobes...and all 
kind of minor parts in the houses». At 
the end the intervention of «kind work-
ers», cabinetmakers (in italian “ebanis-
ta”) was supposed to made supplemen-
tary furniture and decorations. The third 
class belonged to blacksmiths, working 
on metal elements, the seventh class was 
assigned to painters, charged of coating 
wood, and the nineth class for glass 
workers and window sealers. Reading 
and studying some of the XVIII and XIX 
centuries old treatises and handbooks 
can make us know about timber spe-
cies, dimensions and measurements, 
typologies and technologies, behaviours. 
Among the essences of wood, in South 
Italy chestnut, poplar and oak were 
used in building. They were available 
and less expensive than fi r and beech 
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Şekil 5: Villa Campolieto’nun ahşap pencerelerinin yer tespiti ve sınıflandırılması
Figure 5: Cllassification of Villa Campilieto’s windows

Şekil 6: Ahşap kapılarda bozulmalar/Figure 6: Autoptical recognition of the decays on timber 
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farklı tür Avrupa meşesi arasında, Quer-
cus petraea (rovere), Quercus cerris (cerro); 
Türk meşesi, Quercus robur (farnia); sap-
lı meşe, pırnal meşe (Leccio) holm kul-
lanılmıştır. Göknar, defne, kayın ağacı, 
kızılağaç, ıhlamur, çınar, selvi, çam, 
zeytin ağacı da yapılarda kullanılmıştır. 
Göknar hafi f olduğundan kiriş olarak 
(yaklaşık 30 yıl) çalışılması veya mev-
simsel şartlar doğrultusunda yapısında 
değişiklik gözlenmediğinden her türlü 
işte kullanılması (yaklaşık ömür 80 yıl) 
uygundur. Kayın ağacı, göknar, ıhlamur, 
çınar ağacı, selvi, çam ve zeytin ağacı, 
farklı amaçlar için de kullanılmıştır.

Çerçeve ve panjurlar üzerine yapılan 
çalışmalarda ölçü birimi olarak XVIII. 
yüzyılda metrik ölçü birimlerinden önce, 
“palmo napolitano”= 23,46 cm ve “canna 
corrente”= 264,6 cm ölçüleri doğrultu-
sunda hesaplamalar yapılmalıdır. 

İkinci adım; tarih analizi için meto-
dolojik çerçevelerin oluşturulması, dö-
nüşümler, eksiklikler, değişiklik ve bo-
zulmaların etkilerinden oluşmaktadır.

Araştırma sonuçları günümüzde hala 
XVIII. yüzyıl Güney İtalya dönemine ait 
önemli binalarda bir çok değişik detay-
ları bulmanın mümkün olabildiğini gö-
rebilmekteyiz. XVII. ve XVIII. yüzyılda 
teknolojik sürekliliğin devam ettiğini ve 
yapılar arasında bazı değişikliklerin ol-
duğunu gözlemlemek mümkündür.

Araştırma, karşılaştırma analizi ile 
seçilen daha önceki (XV-XVII yy.’a ait) 
modeller arasında, en güzel model-
ler, özel çerçevelere dikkat çekilerek ve 
herhangi bir özel (kilise veya manastır) 
yapıdan saraya (başkent sarayı ile kasa-
badaki saray farklı formlardadır) kadar 
örnek alınabilecek uygun model ile ya-
pılmıştır.

tree from other parts of the country. 
Chestnut timber had a dominant role 
(windows, doors, building construction, 
fences) used for “armaggio” (frame) for 
which durability is an important factor. 
Poplar is used for “guarimento”, (added 
plane parts: the timber of poplar is light, 
clear, elastic and it is used for unfi n-
ished products (panels, plywood, wood 
veneers, etc.). Among the 22 species of 
European oaks, in the Kingdom of Na-
ples were used Quercus petraea (rov-
ere), bay, Quercus cerris (cerro); Turkish 
oak, Quercus robur (farnia); peduncu-
late oak, Quercus ilex (leccio) holm, fi r, 
beech tree, alder, linden, plane tree, cy-
press, pine, olive tree were used as well, 
the fi r being considered as light and easy 
to work, for beams (30 years) or every 
kind of work (80 years), because it does 
not «contort  itself» through changing of 
weather  conditions. The beech tree, the 
alder, the linden, the plane tree, the cy-
press, the pine and the olive tree, might 
be used for different purposes.

The survey on frames and shutters 
must take in account also the traditional 
units of measurements system adopt-
ed in XVIII century, before the Metric 
Adoption, which was based on “palmo 
napoletano” = 23,46 cm and “canna cor-
rente”, its module, 264,6 cm.

The second steps consist in establish-
ing methodological frames in analyzing 
history, transformations, lacks, and 
causes of alterations and decays. 

The result of the research can make 
us understand that we can still fi nd now-
adays a lot of different cases in important 
buildings belonging to the XVIII century 
South Italy production. We can observe 
a kind of technological continuity be-
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Özel olarak dikkat edilmesi gereken 
unsur ise; “dönüşüm ve değişikliklerin 
elemanlarda yapılan restorasyon çalış-
malarından mı?” yoksa “yeni kullanıcı 
veya zamana uyumlu hale getirilmesin-
den mi?” kaynaklandığının anlaşılması-
dır. XV. ve XVII. yüzyıla ait yapılarda çok 
fazla balkon ve pencere bulunmamakta-
dır, hatta XVIII. yüzyılda pencereler yeni 
konfor gereksinimleri nedeniyle kaybol-
maktadır. 

    İç panjurların daha iyi korunduğu-
nu görülmekte ve giriş kapıları, balkon-
lar, pencereler, iç panjurlar, iç kapılar, 
tahliye kapıları, depo kapıları gibi farklı 
modelleri analiz edebilmekteyiz.  Özgün 
sistem duvara sabitlenmiş yatay lata ve 
iki dikdörtgen tiriz dikmenin çapraz ki-
riş ile birbirlerine kırlangıç kuyruğu geç-
mesi ile bağlanmış bir çerçeveye dayan-

tween the XVII and the XVIII century, 
and some changes in the structure. The 
study has been made by comparative 
analysis that need to compare the cho-
sen models to eldest (XV- XVII) models, 
to the most beauty models, by pointing 
out special frames and any special cir-
cumstance that can make the model apt 
to the use (a church or a convent for in-
stance), to the place (a palace in the cap-
ital is different form a palace in a little 
village). A special care must be accorded 
to the understanding of transformations 
and changes that were involved in order 
to restore the element or even to make 
it adapted to new uses or to times. We 
don’t have more XV and XVII centuries 
balconies and windows, and even XVIII 
century windows are disappearing due 
to new comfort requirements. Internal 

Şekil 7: Ahşap kapı tipolojisi çalışması/Figure 7: Timber door tipology details 
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maktadır. Dış kısımda oyma panellerin 
düzgün konumlandırılması için uygula-
nan çapraz kirişler vardır. 

 XVIII. yüzyıl el yapımı eserler fonksi-
yonel gereklilikler ve zevklerin değişme-
si nedeniyle sıklıkla değiştirilmektedir.  
Dış tarafta orijinal iskelet dekore panel-
siz tiriz ve çapraz kirişler (“montanti” ve 
İtalyanca “traversi”)  ile kaplıdır.  

Pencerelerin farklı menteşeler veya 
diğer benzer unsurların yardımıyla ko-
runduğu zamanlar olmuştur. Önemli 
bir değişiklik olarak da XIX yüzyılda x 
şeklindeki çaprazların ve dış menteşele-
rin kullanımından vazgeçilmiştir. Küçük 
yerleşim merkezlerinde hala daha ucuz 
olduğu için “scibbie” özel menteşelerin 
kullanımının devam ettiğinin görüle-
bildiği bazı istisnai durumlar bulun-
maktadır. Bu durum yeniliklerin küçük 
kasabalar ile büyük şehirlerarasındaki 
adaptasyon sürecindeki olağan gecik-
melerden kaynaklanmaktadır.

Ahşap keresteler üzerindeki bozul-
malara baktığımızda; örneğin; kestane 
kerestesinin bozulma nedenlerinden 
biri olan güneş ışını kaynaklı renk de-
ğişimine; oksitlenmeyi harekete geçi-
ren lignin yapısının bozulması sonucu 
kahverengimsi rengin UV ışınlarından 
dolayı grileşmesine dikkat çekmek ge-
rekebilir. 

Bozulma nedenleri araştırmaları; 
biyolojik saldırıları, böcekleri, iklim de-
ğişikliklerinden kaynaklanan çatlakları, 
mantar ve boyutsal değişimlerin olu-
şumlarını kapsamaktadır. 

Esmer ve beyaz çürüklük mantarla-
rı; ahşabın kimyasal yapısını etkileyerek 
ahşapta renk değişimlerine sebebiyet 
verirler; ya siyah renk ya da beyaz renk 
alırlar. Su ahşaba nüfuz ettiğinde üze-

shutters are better preserved, and we 
can still analyze many different models 
such as main entrance doors, balco-
nies, windows, internal shutters, land-
ing doors, internal doors, warehouse 
doors, shop doors, and so on. Form an 
original system based on a frame fi xed 
in the wall, an horizontal batten, and a 
structure made by two rectangular mul-
lions and some transoms, linked with 
a dovetail joint. The external part has 
transoms with frames applied in order 
to fi x the carved panels. The structure 
is linked to the fi x frame through some 
“scibbie”. In many cases the central pan-
el has a little opening door. XVIII cen-
tury artifacts were changed very often 
because of the necessity of functional 
adaptation and also because of normal 
changing in tastes. On the external side, 
the original framework was covered by 
mullions and transoms (“montanti” and 
“traversi” in italian) without frames or 
by decorated panels. On the internal 
side match boarding were used to hide 
the crosses of St Andrew. The “scibbie” 
were sometimes preserved, by helping 
them with hinges or with other similar 
elements. A substantial change occurred 
in XIX century when the crosses of St. 
Andrew were abandoned and also ex-
ternal hinges were not used anymore. In 
small centers we have some exceptions, 
where “scibbie” and crosses continue 
to be used for being less expensive and 
because of normal delays in adopting in-
novations between small towns and big 
cities. 

The decays are analyzed with a 
standard methodology following some 
Normal and UNI Recommendations, 
through a fi rst autoptical recognition 
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on timber. Among the typologies and 
causes of decays of chestnut timber, for 
instance we have to point out chromatic 
alteration due to sun radiation, the loss 
of brown color / grayish surface, which 
is caused by UVA rays that activate oxi-
dation because of degradation of lignine 
which is solubilized from UVA rays and 
comes on surface. The search of degra-
dation causes involves the recognition 
of biological attacks, insects, fi ssures 
cracks due to climatic excursions and 
the presence of moulds, fungus, insects, 
fi ssures, dimensional shocks (swallows). 
White and black rot (orthogonal fi ssures 
and timber crumbles), corrosive as it at-
tacks cellulose and lignine and gives to 
timber a white color. Chromatic alter-
ations (chromogenous fungus). Water 
penetrates timber and creates fi ssures 
and vertical cracks, it deteriorates timber 
that becomes old. The change of weath-
er and the alternation of rain and sun 
can produce internal moisture.  Dump 
and moisture create the right habitat 
for Xylofage insects some attack the 
tough part of timber, other also the soft 
and reduce timber into powder (Lictidi, 
Anobium punctatum, Lynctus brunneus, 
Hylotrupes bajulus and Hesperophanes). 
An anatomic recognition of the timber 
is led by SEM (Scanning Electronic Mi-
croscope) stratigraphies, through micro-
scope analysis in lucid section.  Digital 
hygrometers for wood can measure and 
control the humidity inside the wood, 
taking into account numerous variables 
such as ambient temperature, tempera-
ture of the wood, etc. The moisture me-
ters is important to state the decays to 
understand the compatibility of the new 
timber used to replace some parts. 

rinde küçük çatlaklar oluşturmakta, bu 
durum da ahşabın bozulmasına ve es-
kimesine neden olmaktadır. Hava de-
ğişimi, art arda gelen yağmur ve güneş 
içeride nemi oluşturur. Atıklar ve nem; 
ahşabın sert kısımlarına etki edip tozlaş-
tırarak yumuşak hale gelmesine neden 
olan oduncul böcekler için (Lictidi, Ano-
bium punctatum, Lycutus brunneus, Hy-
lotrupes böceği ve Hesperophanes) uygun 
yaşam alanı oluşturmaktadır. 

Ahşabın anatomisinin belirlenmesi, 
taramalı elektronik mikroskop (SEM:S-
canning Electronic Microscope) tarafın-
dan yapılmaktadır. 

Dijital ahşap nem ölçer; ahşabın 
içindeki nemi ortam sıcaklığı, ahşabın 
sıcaklığı gibi bir çok değişkeni de dik-
kate alarak ölçmektedir. Bazı parçala-
rın değişiminde kullanılan yeni ahşabın 
uyumluluğun anlaşılması için nem ölçe-
rin önemli bir yeri vardır. 

Süreç; konu hakkındaki tüm literatür 
araştırmalarından, görsel ve enstrüman-
tal kabullerden sonra, kayıtlı ve kayde-
dilebilir tüm veriler birleştirilerek bir ve-
ritabanı oluşturabilmedir. Bu veritabanı 
teknolojik ve çevresel analiz açısından 
oldukça önemlidir; ayrıca tipoloji, çö-
zümler, boyut ve duvara entegrasyon ile 
ilgili doğru varsayımlar ortaya çıkmasına 
yardımcı olmaktadır. Diğer durumların, 
vaka çalışmaları uygulamaları ile karşı-
laştırılması da ahşapta meydana gelen 
bozulma ve metalde meydana gelen bi-
yolojik veya biyolojik olmayan değişim 
tipolojileri üzerine bilgi sağlanması adı-
na yardımcı olabilmektedir.

Restorasyon evresi; büyük hasar gör-
düğü veya orijinal olmadığı için yapıdan 
çıkartılması gereken parçaların; teorik 
yaklaşımlar ve teknik çözümler doğ-
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The process, after the studies of the all 
the literature on the subject, of the doc-
uments and evidences, after the accurate 
survey of the elements and the visual 
and instrumental recognition of the situ-
ation, must forecast the registration and 
recording of all datas in a complete and 
implementable database. The database 
is very important because it helps in the 
analysis of the technologies and of the 
environment and can help in giving right 
hypothesis of transformation of typolo-
gies, solutions, dimensions, integration 
with wall. The comparison with the oth-
er cases and the implementation of the 
collection of case studies can help in the 
knowledge of the typologies of degrada-
tion to timber and metal ware biological 
or non biological attacks. 

The restoration moment consists 
in providing with some theoretical ap-
proaches and technical solutions in res-
toration, which deals with the choice of 
the parts that must be cut because ex-
tremely damaged or eliminated because 
not being original, and the way of rein-
tegrate, by distinguish the element using 
the same technology and essences. The 
inspection and assessment of existing 
windows and doors is preliminary to 
the actions of restoring them, by giving 
them their proper functioning. What to 
consider in the analysis is the function-
ality, linked to the damages or the lack 
of elements, together with the evalua-
tion of the original character that gives 
an architectural identity, and that might 
have been transformed by the time. 

Different variations of doors and 
window frames have been underlined 
– for instance - in the elements of the 
buildings of the studied area. The chang-

Şekil 8: Ahşap 
yapısındaki 

bozunmaların 
tespiti

Figure 8: 
Identification 

of degradation 
of wood 
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ing of some elements in wood doors or 
wooden windows, both for technical or 
functional purposes, make historical el-
ements lose their originality and charac-
teristics, but can also change the rhythm 
and modularity of a façade of a building.

The analysis deals with the verifi -
cation of the operation of moving parts 
and hardware, the state of pieces of 
wood (presence of rot, swelling , etc.); 
the condition of the paint or varnish. The 
openings are the most fragile elements 
of the facade and it is necessary to ana-
lyze the condition of the glasses and me-
tallic parts, the evacuation of rainwater, 
paying attention to the inclination and 
the sealing of the window sill; air infi l-
tration (during windy days ).

The solution always involves replac-
ing the damaged items while protecting 
all the items that are still in good condi-
tion. It might be necessary to clear un-
skilled parts, before deciding if restoring 
or changing some elements in window 
and door openings. 

It could be also suggested to assess 
the approach to be taken to ensure the 
energy performance while respecting 
the architectural heritage. 

From a functional point of view, then, 
the water-tightness to the sound and air 
can be ensured by additions of modern 
materials which can be, at the end of 
work, invisible, as the use of a thicker 
or double glass (when you need to re-
place it), well supported and fi xed with 
silicone pads and mountings for glazing. 
The moldings can also be placed in order 
to hold a gasket in the most appropriate 
position, for example to double the joke, 
or add appropriate drip where missing. 

Manufactured wood, doors and win-

rultusunda, entegrasyon yoluyla aynı 
teknoloji ve temeller kullanılarak ayırt 
edilmesinin sağlanmasıdır. Mevcut kapı 
ve pencerelerde yapılan denetim ve de-
ğerlendirme yapılara fonksiyonlarının 
geri kazandırılması için alınması gere-
ken tedbirlerin başlangıcı niteliğindedir. 
Analizde;  göz önüne alınması gereken-
ler, yapıdaki hasarlı veya eksik eleman-
ların mimari kimliklerini ortaya çıkaran 
değerlendirmeler veya zaman içinde dö-
nüştürülmüş olmasının belirlenmesi ile 
ilgili olan işlevselliklerdir. Örneğin, kapı 
ve pencere çerçevelerinin farklı varyas-
yonları çalışılan alandaki binanın ele-
manlarına dikkat çekilmiştir. Ahşap kapı 
ve pencerelerin, teknik ve fonksiyonel 
faaliyet gösteren bazı elemanlarındaki 
değişim; bu elemanların özgünlüğü-
nü ve özelliklerini kaybetmesine neden 
olabilmekte, fakat aynı zamanda da bina 
cephesinin ritmi ve modülerliğini değiş-
tirebilmektedir.

Analizler; hareketli parçalar ve do-
nanımın, ahşap parçalarının (çürüme, 
şişkinlik), boya ve vernik durumunun 
doğrulanması ile ilgilidir. Açıklıklar cep-
henin en kırılgan elemanlarıdır dolayı-
sıyla cam ve metalik kısımların, yağmur 
suyu tahliye elemanlarının, pencere 
eğim ve pervazların hava sızdırmazlık 
durumlarını (rüzgârlı günler boyunca) 
analiz etmek gerekir.

Çözüm her zaman için iyi durum-
da olan tüm öğeleri koruyarak hasarlı 
öğelerin değişimini kapsamaktadır. De-
ğişim veya restorasyon uygulamasının 
hangisinin yapılacağına karar verilme-
den önce kapı ve pencere aralıklarındaki 
vasıfsız parçaların temizlenmesi önem 
arz edebilir.  

Mimari mirasa saygı gösterirken 
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aynı zamanda da gerekli enerji perfor-
mansının ve verimliliğinin sağlanması 
için de bu tip çalışmaların yapılması 
önerilmektedir.

Fonksiyonel açıdan bakıldığında, su, 
ses ve hava sızdırmazlık; işin sonunda 
eklenecek kalın veya çift cam kullanı-
mı (değişimine gerek duyulduğunda), 
destekli silikon petlerin camlara montajı 
gibi modern parçalarla sağlanabilir. Ay-
rıca pervazlar da contaları pozisyonlarda 
tutmak için gerekli yerlere konumlandı-
rılabilir. 

İmal edilen ahşap, kapı ve pencere-
ler sıkı ve titiz bir bakım gerektirmek-
tedir. Ahşap yüzeylerin temizlenmesi 
ve daha sonra su ve nemden koruyacak 
boya uygulaması ile ömürleri uzatıla-
bilmektedir. Ayrıca basit bir ısı yalıtımı 
ile açıklıkların sızdırmazlığı arttırılabi-
lir. İyi ve doğru bilgi, doğru analiz ve 
stratejik restorasyon müdahalesi doğ-
ru bakım kurallarını oluşturmaktadır. 

dows require strict and diligent mainte-
nance. You can extend their lifespan by 
cleaning their wooden surfaces and ap-
plying thereafter a layer of paint or solid 
stain that will protect them from water 
and moisture. you can also improve the 
sealing of the openings by the simple 
addition of weatherstripping. A good 
knowlegde, a correct analysis, a strate-
gic intervention of restoration, together 
can give the rules for a correct mainte-
nance. The identifi cation of interven-
tions of restoring and maintenance in 
the past, the intervention of restora-
tion (cleaning of surfaces, disinfesting 
treatments against insects protection 
of wood and metals, the integration or 
replacement of ruined parts, the pro-
tection coatings, can all contribute to 
the defi nition of interventions that are 
necessary for regulations and function-
al updating. It is necessary to know the 
chimico-physical characteristics of the 

Şekil 9: Analitik rölöve/Figure 9: Analiytical survey
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Geçmişte yapılmış restorasyon ve ba-
kım çalışmalarına ait gerekli tüm mü-
dahaleler (yüzeyin temizlenmesi, ahşap 
ve metallerin haşerata karşı korunması 
için dezenfektesi, harap olan parçaların 
değiştirilmesi ve koruma kaplamala-
rının yapılması) ilgili tüm mevzuat ve 
fonksiyonel güncellemelerin yapılması-
na katkıda bulunmaktadır.

Bu malzemelerin kimyasal ve fi ziksel 
özelliklerinin bilinmesi, ahşap ve metal 
parçalar ve yüzeylerin düzenli olarak 
temizlenmesi gerekmektedir. Zamanla-
ma, malzeme, operasyon ve talimatlar 
ile birlikte doğru bakım programının 
yapılması önem arz etmektedir. Bakım; 
eğer ahşap ve metaller üzerindeki bo-
zulmayı engelleyebiliyor ise (temizlik 
ve yenileme) önleyicidir, ahşap ve me-
taller üzerindeki sorunları çözebiliyorsa 
ve giderebiliyorsa (yeniden dokunma 
ve yenileme) düzeltici,  aynı zamanda 
da küçük çapta mimari eserlerin genel 
prensipler ile restorasyonunu kapsa-
maktadır.

Yapıların Geleceğe Daha İyi  
Aktarılması ile İlgili Ana Esaslar 

1. Restorasyon; bir şeyin korunması-
nın önemine ilişkin farkındalık anıdır.

2. Restorasyon; bir yorumlama ve 
kritik bir yargılamadır.

3. Miras; yapıya uygulanan müda-
halelerin katmanlaşması olarak analiz 
edilmelidir; yapının yaşlılığı tek başına 
değerlendirilecek bir kriter olmayıp, de-
ğerlendirme yapılırken tüm katmanlar 
ve katmanlaşmalar dikkate alınmalıdır. 

4. Minimum müdahale;  eklentilerin 
çıkarılması kural dışı bir durum olmalı-
dır, kural değil. 

5. Biz malzeme ve şeklini restore 

materials, the timber, the metallic parts, 
the surfaces must be kept periodically 
cleaned. It is necessary to program a 
correct maintenance with timing, mate-
rials, operators and instructions.  Main-
tenance can be preventive if it prevents 
degradations (cleaning and refresh) on 
timber and metals,  corrective, when it 
repairs problems (re-touch and re-new) 
on timber and metals, but might also 
involve, once again, restoration that 
must operate with uniform principles, 
from the smallest to the scale of archi-
tecture artifacts.  

Guidelines for a Better 
Transmission to Future 
Generations 

1. Restoration is the moment of 
awareness of the importance of some-
thing to preserve. 

2. Restoration is an interpretation, a 
critical judgment  

3. Heritage must be analyzed as a 
stratifi cation of interventions: old age 
itself is not an absolute criterion of value, 
an intervention must take in account all 
stratifi cations and layers. 

4. Minimal intervention: Removing 
the additions should be an exception, 
not a rule. 

5. We restore materials and shapes: 
the image of the work is closely related 

Şekil 10: Ahşap 
pencerede nem 
ölçümü
Figure 10: Moisture 
measurement 
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ediyoruz: Görüntü işi madde ile yakın-
dan ilgilidir. Görüntünün korunması esa-
sı maddenin korunması bağlanmalıdır.

6. Zamanın geçişine dair bulgular, 
patina; sanatın bir parçasıdır; görüntü 
karakterinin bir parçası olarak muhafaza 
edilmelidir.  

7. Tanımlanan tüm materyallerin 
(yapısal, eklemler, kaplamalar) kimyasal 
ve fi ziksel uyumluluğunun korunma 
ve bakım için gereklidir.

8. Koruma her zaman restorasyon-
dan çok daha iyidir: İyi bir bakım prog-
ramının önemini anlamak gerekir.  

to the substance. The preservation of the 
image must be substantially connected 
to the conservation of matter. 

6. The sign of the passage of time, the 
patina, is a component part of the art-
work; it should be stored as a sign that 
characterizes the image.

7. Chemical and physical compati-
bility of all introduced materials (struc-
tural, joints, coatings), is essential to 
preservation and maintenance

8. It is always better to prevent than 
to restore: importance of planning a 
good maintenance program.

Şekil 11: Kapılarda onarım basamakları/Figure 11: Repair work on doors
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I. The Research ;Project
1. Bauforschung
Bauforschung (building archaeology) 
is a special branch of the architectural 
research in German speaking area. Ba-
sically it concerns the comprehensive 
investigation of human buildings, not 
limited to the conventional conception 
of architecture, but includes from great 
monuments to the simplest huts, or 
even furniture or wares, every type of 
production of human construction.

The primal source of information of 
Bauforschung is gained from the build-
ing or its ruins, as the achievement of 
onsite investigation. Other types of his-
torical sources e.g. written or drawn ar-
chives are of secondary importance.

The aim of Bauforschung is a com-
prehensive study of the building, from 
the original erection, going after every 
layers of reform or reconstruction down 
to the recent state. It is a restoration of 
the constructional biography of the re-
ferred building. 

The key of this discipline is the de-
tailed and thoroughly investigation and 
systemically record of the building. The 
core method among the multiple as-
pects of record is the detailed onsite 

I. Araştırma Projesi
1. Yapı Araştırması
Bauforschung- yapı arkeolojisi- Al-
manca konuşulan bölgelerde mimarlık 
tarihi dalı olarak adlandırılmaktadır. 
Yapı arkeolojisi; temelde insan yapımı 
binaları inceleme yöntemidir. Herhangi 
mimarı bir yapı ile sınırlandırılmamıştır. 
Mükemmel anıtlardan, en basit kulübe 
yapısına kadar hatta mobilya ve eşya 
dâhil her türlü insan yapımı eseri kapsa-
maktadır.  Yapı arkeolojisi tanımlaması 
ile ilgili ilk fi kir binalardan ve yerinde 
inceleme kalıntılarından elde edilen ba-
şarılı sonuçlardan ortaya çıkmıştır. Yazılı 
ve çizim arşivlerinden elde edilen tarihi 
kaynaklar da ikincil öneme sahiptir.

Yapı araştırmasının amacı; binaların 
özgün yapıları ile zaman içerisinde ye-
nilenen her katmanını da içeren mevcut 
halini tanımlayan kapsamlı bir araştırma 
ortaya koymaktır. Bir nevi yapının “bi-
yografi sini” çıkaran restorasyon çalış-
masıdır.

Bu çalışmanın anahtarı, detaylı ve 
kapsamlı bir inceleme ile birlikte bina-
nın sistematik kaydının tutulmasıdır. 
Bu kayıtların tutulmasındaki en temel 

Liu YAN, Yu YANNAN*
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yöntem; yerinde detaylı olarak yapılan 
ölçümler ve bu doğrultuda gerçekleşen 
çizimlerdir.

Yapının gerçek ruhunu gözlemleyerek 
ortaya çıkartabilirsiniz.

Gözlemci olarak binanın çevresinde 
dolaşmak, verileri toplamak ve binada 
öne çıkan verilerle ifade ettiği yapısal 
detayları görerek bu detaylar üzerine 
yoğunlaşmak gerekir. Yapı malzemele-
rindeki izler, bazen beklenmedik ipuç-
ları sunar. Geleneksel işlerdeki kayıt 
eksikliğinden dolayı, yapı araştırması; 
binanın tarihsel tüm katmanlarını ortaya 
çıkarabilmek adına yapılan en avantajlı 
çalışma yöntemidir. Bu tür çalışmalar 
mimarlık tarihine katkıda bulunan de-
ğerli kaynaklardır.¹

2012 yılının yaz aylarında, güney-
doğu Çin dağlarında bulunan, Rulong 
Ahşap Kemer Köprüsü üzerinde yapı 
arkeolojisi çalışması gerçekleştirdik. Ça-
lışma; bölgede gerçekleşen ilk detaylı 
ölçümlere dayalı çizim çalışması olmakla 
birlikte, Çin’de yürütülen ilk yapı arkeo-
lojisi projesidir.

Kırsal kesimlerde bulunan ve hiçbir 
zaman “doğru” tekniklerle inşaa edilme-
diği düşünülen yapıların yerine yalnızca 
resmi ve anıtsal değer taşıyan yapıların 
tasarımlarının incelenmesinde kesin 
ölçüm metotları tekniği ile araştırılma 
yapılması Çin akademik çevrelerince 
yaygın olarak kabul gören bir görüştür. 
Bu araştırma ile kırsal kesimlerdeki yapı-
ların incelenmesi ile “yapım teknikleri” 

measured drawing. The observation is 
the real soul. The observer collects every 
evidences on, in, and around the build-
ing, among them especial focus is given 
to the constructional details. The marks 
and traces on the building material 
sometimes offer unexpected clues. 

Bauforschung has a great advantage 
on revealing the phases of the building’s 
history when traditional records are in 
lack. It contributes as a valuable foun-
tain of historical facts for the sources of 
architectural history.¹

In the summer of 2012, we made 
a Bauforschung study on the Rulong 
Bridge, a wooden arch bridge in the 
mountains of southeast China. It was 
the fi rst Bauforschung project carried 
out in China, and also the fi rst de-
tailed measured drawing onto vernac-
ular wooden structure in this land. It is 
commonly believed inside Chinese aca-
demia that the accurate measurement is 
only deserved by offi cial or grant archi-
tecture when people focusing on issues 
of design, rather than the common rural 
buildings, since the later are never “ac-
curately” built. This research was able to 
reveal much more valuable aspects than 
accuracy of this kind of detailed inves-
tigation. 

2. Wooden Arch Bridge
Before we dig into the peculiarities of the 
Rulong Bridge, let’s go through a gener-
al understanding of the common wood-
en arch bridges (Figure 1). This kind of 
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açısından çok daha kıymetli sonuçlar ve-
rebileceğini ortaya koymuştur.

2. Ahşap Kemer Köprü
Rulong Köprüsü’nün detaylarına gir-
meden önce ahşap kemer köprüler hak-
kındaki bir kaç genellemeye değinelim 
(Şekil 1). Günümüzde bu tarz yapılar 
sadece güneydoğu Çin’de Zhejiang ve 
Fujian eyaletleri arasında yer alan dağ-
lık bölgede bulunmaktadır. Bu köprüler 
ahşapla inşa edilmiş ve yapıya girme-
yi sağlayan ahşap kaplı dar geçitlerden 
oluşmaktadır. Bu geçitler yapının alt 
kısmının koruyucusu olarak konumlan-
makla birlikte köprüyü kullanacak yaya-
lar için barınma ve halka açık alan görevi 
de görmektedir. Köprüye dair bizi ilgi-
lendiren yapı ise döşemenin alt kısmı ve 
yapıyı kaplayan yanal ahşap kiremitler-
dir. Köprü yapısı bir dizi “örgü kemer” 
ve bir dizi “döşeme kirişi” arasındaki 
birkaç set dikmeden oluşur.

“Örgü kemer” üç tarafl ı çokgen ke-
merin (“3-kemer” kısa alt için) ve beş 
tarafl ı çokgen kemerin (“5-kemer” alt) 
bir kombinasyonudur. Her biri boyuna 
sıralanmış kiriş demetleri ve dikdörtgen 
çapraz kirişlerin birbirine geçmesiyle 
oluşur. Bu geçmeli yapılar diğer kiriş ya-
pılarından ayrılmak için CB (crossbeam 
/ çapraz kiriş) olarak adlandırılır.”3-ke-
merli CB “, 5 kemerli iki çift CB ise “üst-
5-ark- CB ve alt 5-ark-CB” şeklinde be-
lirtilir (Şekil 1).

İki kemerli yapılar iç içe geçmiş ve 
birbirlerini destekler bir şekilde düzen-
lenmiştir. Bu akıllı örgü sistemi ahşap 
kemerin sağlamlaşmasını ve sert bir 
yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra bu iç içe geçmiş yapı 
sayesinde köprü uzunluğu; 40 metre-

structure is only to be found nowadays 
in southeast China, in the mountain 
area at the boundary between Zhejiang 
and Fujian provinces. 

These bridges are built by wood, 
all covered with corridor. The corridor 
serves as the protector of the structure 
underneath, and also the shelter for pe-
destrians or public place for the local 
society.

The bridge structure we concern 
is under the deck and hidden lateral-
ly by shingles. The structure composed 
by a set of “woven arch”, a set of deck 
beams, and multiple sets of struts link-
ing between these two systems.

The “woven arch” is a combination 
of a three-sided polygonal arch (“3-
arch” for short below) and a fi ve-sided 
polygonal arch (“5-arch” below). Each 
of them is composed by longitudinal log 
beams and rectangular crossbeams joint-
ing together by motise and tenon (These 
rectangular crossbeams of the woven 
arch is shortened for “CB” in distinction 
of other crossbeam members. The CB 
of the 3-arch is written as “3-arch-CB”, 
while the two pairs of CBs in the 5-arch 
are named as “upper-5-arch-CB” and 
“lower-5-arch-CB”) (Fig. 1). 

The two arches are organized in such 
a way that they are alternatively inter-
woven, supported by and supporting 
each other. This clever “woven” system 
makes the wooden arch fi rm and rigid, 
and is able to achieve a span some 40 
meters, the extreme span for arch struc-
ture in construction history before mod-
ern times.

The deck beam system could be seen 
as a third polygonal arch in this structure. 
In the typical structural form they share 
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ye çıkabilmektedir, bu açıklık bugünkü 
teknolojiyi düşünmezsek tarihi bir yapı 
oldukça iyi bir açıklıktır.

Döşeme kiriş sistemi üçüncü çokgen 
kemer olarak görülebilir. Yapının for-
munda 5 kemerli yatay kirişler (“HB” 
horizontal beams/yatay kiriş) döşeme kiri-
şi sistemine destek sağlar ve yapının üst 
çapraz kirişine (“CB”) kirişlerine karşılık 
gelir. Fakat bunun dışında, yaygın olma-
makla birlikte yatay kirişlerin 3 kemerli 
çapraz kirişlerine karşılık geldiği de gö-
rülmektedir.

3. Rulong Köprüsü Hakkında  
 Genel Bilgiler 
Rulong Köprüsü, ya da “Ejderha Köp-
rüsü”, Zhejiang eyaletinin sınırındaki 
Qingyuan ilçesinin Yueshan köyünde 
(Ay-Tepe Köyü) sınırlarında yer almak-
tadır. Fingshui inanışına göre hilal şekli 
ejderhaları temsil etmektedir. Köprü, hilal 
şeklinde ve “ejderha kafası” olarak geçen 
tepenin çok yakınına konumlandırılmıştır.  

the horizontal beams (“HB” below) of 
the 5-arch (“5-arch-HB” below) and its 
corresponding upper-CBs. In other less 
common cases, they may also share the 
horizontal beams and CBs of the 3-arch. 
In rare cases they use an entire individu-
al polygonal arch system itself. 

3. General Information of  
Rulong Bridge
Rulong Bridge, or literally, “dragon-like 
bridge”, locates at the downside stream 
end of the Yueshan village (literally, 
moon-hill village) at the boundary of the 
Qingyuan county, Zhejiang Province. It 
locates at the point of a crescent moon 
shaped hill, a location as the “dragon 
head” if the crescent is taken in meta-
phor as a dragon, under the Fengshui 
ideas (Fig. 2). 

The bridge is of small scale with 
only about 20 meters span, among the 
shortest wooden arch bridges. It has a 
most beautiful form of this kind. With a 

Şekil 1: Tipik bir ahşap kemer köprünün uzunlamasına kesiti, 30 metre köprü açıklık Jielong Köprüsü, 
Jingning, Zhejiang Vilayeti/Figure 1: Longitudinal Section of a typical wooden arch bridge, 30 meters 
span. Jielong Bridge, Jingning county, Zhejiang Province
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Kemerli ahşap köprülerden Rulong 
Köprüsü; 20 metre açıklığıyla kısa köp-
rüler sınıfında yer almaktadır. Rulong 
Köprüsü; kısa kemerli ahşap köprülerin 
en güzel örneklerinden biridir. Kuzey 
ucundaki sığınak kule, diğer ucundaki 
çardak, çatının altında zengin dekoras-
yonuyla dikkat çeken Dugong katmanlı 
diğer çardak ve koridor tasarımı ile bir-
likte köprü ejdarha görünümüne bürün-
mektedir (Şekil 3).

Rulong Köprüsü’nün en önemli 
özelliği bu muhteşem görüntüsü değil-
dir. Köprünün merkez köşkünün orta-
sındaki çatı sırt kirişi üzerinde yapının 
Ming Hanedanın Tianqi döneminin 5. 
yılında inşaa edildiğini belirten bir yazıt 
bulunmaktadır. Bu tarih;  Rulong Köp-
rüsü’nün 400 yıllık bir geçmişle birlikte 
bugün bilinen en eski ahşap kemerli 
köprü olduğunu göstermektedir. 

4. Rulong Köprüsü’nün Yapısal 
Özellikleri ve Araştırma Fizibilitesi
Rulong Köprüsü’nün yapı araştırması 
çalışması olarak seçilmesinin nedeni 
yalnızca tarihi bir öneme sahip olma-
sı değil, diğer köprü türlerinden farklı 

drum-tower at northern end, a pavilion 
at the other, and another pavilion with 
rich decorated Dougong layers under 
the roof structure, the design of corridor 
gives the bridge itself a form of a dragon 
(Figure 3).
The highest signifi cance of Rulong 
Bridge comes however not from its fab-
ulous appearance. On the middle pur-
lin beam of the central pavilion, there 
is an inscription giving the date of the 
construction, the 5th year of Tianqi pe-
riod in Ming dynasty (1625). This dates 
the bridge an age of nearly 400 years, 
and gives Rulong Bridge the role of the 
oldest preserved wooden arch bridge 
known today.

4. Structural Peculiarity and  
Research feasibility of the Rulong 
Bridge
The historical signifi cance is not the only 
reason for Rulong Bridge to be chosen 
as our Bauforschung object. Most im-
portantly, its peculiarity on the arch 
structure enables a closer investigation 
unparalleled by all other bridges.
In a typical wooden arch structure, since 

Şekil  2:  
Rulong Köp-
rüsü’nün çev-
resi/Figure 2: 
Environment 
of the Rulong 
Bridge
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benzersiz bir kemer yapısına sahip ol-
masıdır.

Tipik ahşap kemer yapısında, köprü 
açıklığı tek bir kerestenin uzunluğundan 
daha fazla olacağından, döşeme kirişleri 
üç bölüme ayrılır. Yanal döşeme kiriş-
lerinin nehrin kıyısında olan kısımları 
daha geniş ve tepe/kök yönlüdür, tepe 
kısmı ise örgünün içinde bitecek gibi 
yerleştirilmiştir (ağacın kesilmesi ile do-
ğal olarak kök kısmından tepe kısmına 
doğru).  Köprü döşemesi yerinden oy-
natılıp onarım için imkân sağlanmadığı 
sürece ortadaki 3 kemerli çapraz kiriş 
araştırmacı için ulaşılamayan bir nokta 
haline gelmektedir. 

Rulong Köprüsü; açıklığı sadece 20 
metre olduğundan döşeme kirişlerinin 
tek bir kütüğün bir kıyıdan diğeri olacak 
şekilde konumlandırılabilmiştir. 1970’li 
yıllarda, bir yerel sulama sisteminin in-
şaatında, su boruları kemerin güney 
ucuna doğru yönlendirilmiştir. Sızan su 
zemin kirişi ve kemer ayaklarını aşındır-
mış ve kemerin suyun içine batmasına 
neden olmuştur. Bu durum yapının or-
tasında bulunan örgü kemer ile döşeme 
kirişleri arasında, yapıya alttan bakıldı-
ğında görülebilir önemli bir boşluk oluş-
turmuştur.

5. İnceleme Yöntemi 
Ağustos 2012- Eylül 2012 tarihlerinde 
Rulong Köprüsü, kemer yapısı için saha 
çalışmaları yürütüldü. Ölçüler ve çizim-
ler yirmi altı gün içinde, iki araştırmacı; 
yani bu makalenin yazarları tarafından 
yapıldı. İki araştırmacı köprünün birer 
ucundan başlayarak, ortada buluştular 
ve ardından çizimler bilgisayarda bir-
leştirildi.

Araştırma; “old-school” metodu ile 
elle yapıldı. Temel prensip kabarcıklı 

the span of bridge is much larger than 
the span capability of single timber, 
the deck beams are divided into three 
sections. The lateral deck beams have 
their larger ends rest on banks, and the 
treetop ends rest on the woven arch. In 
this case, the area between the middle 
3-arch-CBs is untouchable for the re-
searcher, unless in rare opportunities of 
repair when the bridge deck is removed.
While in Rulong Bridge, since the span 
is only about 20 meters, the deck beams 
are single logs reaching from one bank 
to the other. In the 1970s, in the con-
struction of a local irrigation system, wa-
ter pipes were led through the southern 
end of the arch. The leaking water cor-
roded the ground beam and the arch-
foot and caused sinking to the arch. 
This brought about a considerable gap 
between the woven arch and the deck 
beams in the middle area of the struc-
ture, which enables human bodies with 
keen observing eyes to creep through 
(Figure 4).

5. Investigation Method
We carried out the on site investigation 
on the arch structure of Rulong Bridge 
in August and September 2012. The 
measured drawings were done by two 

Şekil 3:  Rulong Köprüsü Doğu Görünüşü
Figure 3 : Rulong Bridge from east side
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lazer düzeç ile dikgen koordinat sistemi 
kurmak oldu. Dizi hatları ölçüm ve çi-
zim için koordinat eksenleri olarak gö-
rev yaptı.

Her ölçüm X/Y koordinat sistemine 
oturtulmaya çalışıldı, yapı elemanlarının 
spesifi k bir yüzey noktasına ait noktasal 
koordinatları bulunmaya çalışıldı. Teorik 
olarak çizimler sadece mutlak koordinat 
noktaları ile çalıştığından, yerleştirilen 
noktalar koordinat sisteminde sonuç 
vermeli, göreceli verilerle değil, bir yü-
zeyin net uzunluğu genişliği gibi net 
verileriyle sonuç vermesi gerekmekteydi 
ancak bu kurala mevcut yapıyı değerlen-
dirmede uyulmanın mümkün olamaya-
cağı görüldü. 

Teorik olarak tüm çizimlerin sahada 
yakın gözlemlerle ve yapıyı inceleyerek 
yapılması gerekmektedir. Yapının iç 
kısmı çok dar, karanlık, kirli ve tehlikeli 
olduğundan bu şekilde çalışmak im-
kânsız hale gelmiştir. Yapının içerisinde 
gündüz çalışmalarıyla alınan taslak çi-
zimler ve ölçüler gün batımından sonra 
formata uygun hale getirilmek için yeni-
den çizilerek çalışmalar tamamlanmaya 
çalışılmıştır. 1:25 çizim ölçeği ahşap yapı 

investigators (authors of this paper) in 
26 days. Each of us took care of half of 
the arch structure, with an overlapping 
at the middle. Drawings are combined 
afterwards in computer.

The survey was done by hand in 
“old-school” working method. The ba-
sic principle is fi rst to set up an orthog-
onal coordinate system by strings with 
the help of plumbs and laser level. The 
string lines served as the coordinate axis 
for the measurement and drawing. 

Every measure action is to get the 
X/Y coordinate of a specifi c surface point 
of the structure members. Theoretically 
the measurement should only capture 
absolute coordinate data within the co-
ordinate system, no relative data, name-
ly the length /width of a specifi c surface 
is permitted. But this rule was not strict-
ly followed due to the inconvenient con-
dition inside the structure. 

Theoretically all the drawings should 
be done on site to ensure a thorough-
ly close observation and to examine the 
drawing all the time. However this is 
impossible here for the bridge. Inside 
the structure it is too narrow, dark, dirty 

Şekil 4:  Koordinat sistemine yerleştirilmeye çalışılan ölçüler, Kısa çizgiler kemer ile döşeme kirişi arasındaki 
boşlukları göstermek için kullanılmıştır./Figure 4: String system used as coordinate system for the 
measurement short posts supported between the gap of the woven arch and the deck beams
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üzerinde her ayrıntıyı göstermek için ye-
terince büyük bir ölçektir. Bu durum 0.5 
cm altındaki ölçüm hatalarının otomatik 
olarak göz ardı edilebileceği anlamına 
gelir. Yapının içindeki olumsuz çalışma 
koşulları nedeniyle, elle yapılan ölçüm-
lerden alınan değerlerdeki sapma 5 cm’e 
kadar çıkmaktadır, hatta ölçüm almanın 
çok daha zor olduğu noktalarda bu sap-
manın 10cm’e kadar çıktığı görülmüştür.  
Bu durumda da elle yapılan ölçümlerin 
ideal ölçüm yöntemi olmayacağı tecrü-
be edilmiştir. Bahsedilen durum yapı 
üzerinde çalışma esnasında araştırmacı 
tarafından yapıya ait tüm sırların ortaya 
çıkarılması için, yapının her parçasının 
dikkat ve titizlikle incelenmesi, üzerin-
de zaman harcanarak keşfedilmesi, her 
türlü detay ve küçük ipuçlarına yoğun-
laşılması gerektiği gerçeğiyle yüzleştir-
mektedir.

II. Restorasyon Bulmacası 
1. İlk Keşif ve İlk Restorasyon Planı 
Kemer yapısı üzerine ilk çıkıldığında, 
döşeme kirişlerinin üzerinde keser ile 
işaretlenmiş noktalara rastlanmıştır. Bu 
işaretlemeler kirişin üzerinde aynı yönlü 
olarak yerleştirilmiş olmakla birlikte ki-
rişlerin diğer yüzlerine aynı simetride de 
konumlandırılmıştır.  Bazıları ise kirişle-
rin üst kısımlarına farklı açılarda destek 
mekanizması olarak yerleştirilmiştir.

and dangerous. We worked inside the 
structure to make sketches with marked 
data in the daytime, and redraw them 
neatly in formal format in door after the 
sunset. 

The scale of drawings was 1:25, a scale 
large enough to represent every detail on 
the wooden structure. It also means that 
the error of measurement under 0.5 cm 
will be automatically ignored.

Due to the disadvantageous condi-
tions working inside the structure, the 
accuracy of the hand work, after a com-
parison with the result made by total 
station theodolite, could have error up to 
5 cm; at positions of extreme diffi culties 
might even up to 10 cm. Thus we got the 
experience that the hand measurement 
is not an ideal method for accurate meas-
urement. But it forces the investigators to 
keep close face to face with every part of 
every element belonging to the structure 
for a long enough time period, thus allow 
them to discover and document every 
tiny evidences on the structure, thus en-
able them to discover and reveal the hid-
den story of the building.

II. Restoration Puzzle
1. First Discovery and the First 
Restoration Plan
The fi rst time when we climbed inside 
the arch structure, we noticed immedi-

Şekil 5: Kirişlerdeki işaretlemeler/Figure 5 : Chopped marks on the deck beams
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Bu basit gözlemle, yapının geçmiş-
te bazı değişiklikler geçirmiş olduğunu 
izlemine kapılmaktayız. Anlaşılan; bu 
elemanların döşeme kirişlerine çapraz 
dik olarak destekleyici yapı niteliğinde 
kullanıldığıdır. Belli bir konumdaki des-
tekleyiciler uzun veya kısa olabilmekle 
birlikte, çapraz kirişlerin ince olanlar ile 
temaslarını yitirmemesi için kalın des-
tekleyiciler düz şekilde kesilerek yer-
leştirilmiştir. Köprü daha sonra yeniden 
yapılandırma geçirdiğinde bu destekle-
yici çapraz elemanlar kaldırılmış kirişle-
rinin istenmeden de olsa konumlarının 
değiştirilmiş olduğu düşünülmektedir.
Kaldırılan çapraz destekleyici eleman-
lar (Şekil 6, Şekil 7) neredeyse alt 5’li 
çapraz kiriş  kemer yapının üst kısmına 
denk gelmektedir. Tipik ahşap kemer 
köprülerde, bu alan kısa ahşap direkler 
ve bu direklerin üzerindeki çapraz ki-
rişler için kullanılmaktadır. Kısa ahşap 
direkler döşeme kirişlerini destekleye-
rek üzerlerine binen yükün kirişlerden 
ahşap kemere iletilmesini sağlamakta-
dırlar. Bu mekanizma tüm bileşenleri 
ile birlikte yerel ahşap ustaları  tarafın-
dan “frog leg / kurbağa bacağı” olarak 
adlandırılır.

Rulong Köprüsü’nde yukarıda bah-
settiğimiz kısa ahşap payandalar kay-
bolmuştur. “Kurbağa bacağı” çapraz 
kirişleri destekleyen döşeme kirişleri iki 
grup birbirine yaslanmış eğimli direk ve 
üst 5 kemerli çapraz kiriş ile taşınmak-
tadır (Şekil 7). Rulong Köprüsü ve tipik 
ahşap kemer köprü yapısını karşılaştır-
dığımızda; kemerin eski halinin her iki 
tarafında, 5 kemerli çapraz kiriş üzerine 
oturan kısa ahşap payandalar ve bu ya-
pının üst kısmında döşeme kirişini des-
tekleyen çapraz kirişler olması gerektiği 

ately some chopped marks at the surface 
of the deck beams. They locate at same 
positions alone the beams, mirrored in 
both sides. Some are just at the bottom 
of the beam, some with angle. 

With this basic observation, we got 
the fi rst impression that the structure 
had undergone some changes in the 
past. There must have be a kind of cross 
member perpendicular to these deck 
beams to support them. The deck beams 
at this specifi c position have larger or 
smaller diameter, the thicker ones are 
chopped fl at to allow the crossbeams to 
get to touch the thinners. Somehow in 
a later reconstruction, these cross mem-
bers were removed, and the deck beams 
were unintentionally rotated when they 
were moved. 

The location of the missing cross 
members (Figure 6, Figure 7) is almost 
just above the lower-5-arch-CBs. This 
position, in the typical wooden arch 
bridges, is the place for a group of short 
posts and a crossbeam on top of this row 
of posts (Figure 1). They are used to sup-
port the deck beams in the middle, and 
transfer the force from the deck beams 
to the woven arch. This group of mem-
bers together with the inclined posts 
connected to above crossbeam is named 
as “frog-leg” by the local carpenters due 
to its form. 

In the Rulong Bridge these short 
posts are missing, and the “frog-leg”-
crossbeams supporting the deck beams 
are carried by two groups of inclined 
posts propping separately onto the 
abutment and the upper-5-arch-CBs 
(Figure 7).

By this comparison between the 
Rulong Bridge and the typical form we 
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Şekil 6:  Keser ile kesilmiş/ işaretlenmiş kirişlerin 
üstten görünümü/Figure 6 : Location of the 
chopped marks on the upward view plan of the 
deck beams

Şekil 7: Kesik işaretlerinin boylamsal köprü 
kesitinden görünümü. Klasik boylamsal kesitlerin 
aksine, merkezi eksenden alınmış bir kesit değildir, 
“çatı ahşap kiremit kaplaması kaldırılmış doğu 
eğimli görünüm”/Figure 7 :Location of the chopped 
marks on longitudinal section of the bridge structure
Unlike common longitudinal sections this one is 
not a section from the central axis of the structure, 
but “an elevation of the east side with the covered 
shingles removed”.
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ortaya çıkmakta ve restorasyon planının 
bu yönde planlanmaktadır (Şekil 8).

Çalışma esnasında görülen bir iz; bu 
durumu etkilemiş oldu (Şekil 6’da yu-
varlak içine alınmıştır). Bu izin ahşap 
işleme aletleri tarafından değil doğru 
açı kenarlı bir presleme aracılığıyla ya-
pıldığı görülmektedir (Şekil 9). Daha 
önceden bahsettiğimiz “kurbağa baca-
ğı” çapraz kiriş yapımında, yapının tüm 
diğer ahşap elemanlarında olduğu gibi,  
her zaman “China-fi r (cunninghamia), 

were easily led to a conjecture of the res-
toration plan: in the former structure at 
each side of the arch, there used to be a 
group of short posts resting on the low-
er-5-arch-CB, with a crossbeam on their 
top supporting the deck beams (Figure 
8).

But one mark refuted this supposi-
tion. It belongs to the referred group. Its 
location marked by a circle in Figure 6. 
But this one is obviously made not by 
woodworking tools, instead, caused by 
pressing force of a harder material with 
right angle edge (Figure 9).

The above discussed “frog-leg”-
crossbeam is always made by small tree 
trunk of the normal “China-fi r” (Cun-
ninghamia), same as all other timbers in 
the structure, and as the most common 
timber in Southern China’s construc-
tion. Round and soft, it is by no means 
able to make such a pressure mark.

The only element could have in-
volved harder wood in a wooden arch 
bridge is the CBs of the woven arch. 
They are also the only members with 

Şekil 8: Deneme Plan I: Rulong Köprüsü orijinal yapı restorasyonu/Figure 8 :Conjectural Plan I for the 
restoration of the original structure of Rulong Bridge, proved negative.

Şekil 9: Bir yük altında kalan ahşap kirişteki iz
Fig. 9 pressed mark on the deck beam



211

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3 2 0 1 5

Cupressaceae  familyasından bir çeşit 
iğne yapraklı ağaç” küçük ağaç gövdesi 
kullanılır. China –fi r, Güney Çin civarın-
da kullanılan en yaygın kereste cinsidir.

Kemer köprüde, örgünün çapraz ki-
rişleri daha sert ağaçtan olmalıdır ayrıca 
çapraz kirişler dik açılı kenarları oluş-
turabilecek tek elemandır. Boyuna yön-
deki ahşap elemanların zıvanalarında 
bir açılma olmaması için daha sert ağaç 
kullanmak gerekmektedir. Döşeme 
kirişinin altına dikdörtgen çapraz ki-
riş koyduğumuzda 3 kemerli basit bir 
gergi sistem köprü yapısı elde edil-
mektedir. Bu durumda ise yatay kiriş 
uzunluğu oldukça uzun; yaklaşık 14 m 
olup, bu yerleşim örgü kemer yapısına 
yer bırakmamaktadır (Şekil 14). Bu res-
torasyon yaklaşımı makul fakat cesurca 
bir yaklaşımdır.

Rulong Köprüsü’nün kolayca fark 
edilebilen başka bir özelliği daha vardır. 

Klasik ahşap kemerli köprülerde 
kemer ayaklarının 4 köşesindeki taşı-
yıcılar, “ana dikme” olarak adlandırılır. 
Bu dikmeler döşeme ve ara taşıyıcıları 

right angle edges. They bear dozens of 
mortises for their joints with the lon-
gitudinal beams, thus usually made by 
harder wood to avoid breaking.

When we put such a rectangular 
crossbeam at the corresponding positi-
on, we get a simple strut-frame bridge 
with one single 3-arch under the deck 
beams. It has extremely long (around 14 
meter) HBs in the middle (Figure 10). 
There is no space for a woven arch stru-
cture any more.

This supposition of the restoration is 
so far reasonable, while bold.

Rulong Bridge has another struc-
tural feature which is easier to notice. 
For the normal wooden arch bridges, 
the columns at the four corners of the 
arch feet, the so-called “commander 
columns”, reach from the base of the 
arch to the roof purlins, serving their 
lower parts to support the deck beams, 
and their upper part as the corridor co-
lumns. They are also the only columns 
of the corridor to have direct connec-
tion with the arch system underneath, 

Şekil 10: Rulong Köprüsü’nün orijinal yapısını restorasyonu için hazırlanan Deneme Planı II
Figure 10: Conjectural Plan II for the restoration of the original structure of Rulong Bridge
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destek için kemerin tabanından çatı 
aşığına kadar çıkmaktadır. Bu dikmeler  
arada oluşturulan yatay koridoru, alt 
kemer yapısı ile birleştiren tek bağlantı 
olduğundan tüm köprünün yapısal bü-
tünlük ve dengesini sağlayan önemli 
bileşenlerdir.

Rulong Köprüsü’nde; dikmeler dö-
şemenin altında sonlanmakta, döşeme 
kirişleri de bu sütunların üst kısmını 
kaplamamaktadır. Ara taşıyıcılar mevcut 
pozisyonlarında normal dikmeler olarak 
durmakla birlikte döşeme kirişlerindeki 
temel kiriş üzerinde kendi ayakları üze-
rinde taşınmaktadır. Eğer köprü gergi 
köprü yapısından örme kemer yapısına 
geçtiyse yarım boy baş dikmelerin varlığı 
bir anlam ifade edecek duruma gelebilir, 
çünkü bu tarz bir yapı gergi köprü yapı-
sının özelliğidir.

2. İkinci Keşif ve Yapısal   
Restorasyon Yöntemi
Araştırma esnasında ikinci keşfi mizi 
yapmamıza şans denilebilecek bir kaza 
neden oldu. Saha araştırmalarının son 
haftasında 3’lü kirişin kırlangıç kuyruğu 
geçmeleri üzerinde ölçümler yaparken 
kiriş üzerinde zıvanaya yakın bir çukura 
denk gelindi. Temizleme işlemleri son-
rasında bunun bir çukur değil kırlangıç 
eklemi içine doğru giden derin bir delik 
olduğu anlaşıldı.

Delik yüzlerce yıllık toz parçalarıy-
la fark edilemez bir halde kapandığın-
dan, temizlenmeden üzerinde çalışmak 
mümkün olmamaktaydı. Tesadüfen 
karşılaşılan bu delik ilk üç hafta bo-
yunca yapılan çalışmaların tamamının 
tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği-
ni ortaya çıkarmıştır. Nitekim benzer 
özelliklerdeki deliklere tekrar incelenen 

serve for the stability and the structural 
integrity of the whole bridge.

In Rulong Bridge, these columns are 
ended under the deck, having the deck 
beams cover over their top ends. The 
corridor columns on the corresponding 
positions are normal columns, resting 
their feet on a base beam on the deck 
beams. 

If the bridge has gone through the 
change from the strut-frame structure 
to the woven arch structure, it might be 
able to explain these unusual half-he-
ight commander columns. They could 
have stood the same from the fi rst pla-
ce in the strut-frame structure, for this 
is commonly seen in this kind of stru-
cture. 

2. Second Discovery and The 
Restoration on The 
Constructional Method
The second discovery was a lucky acci-
dent. In the last week of our on site in-
vestigation, when we were measuring 
the details of the dovetail joints at ends 
of 3-arch-HBs, we happened to notice a 
pit near the tenon on top of the beam. 
After cleaning and digging, it turned out 
to be no pit, but a small deep hole inc-
lined downwards into the dovetail joint. 
The hole was buried by hundreds years 
of dust, totally unnoticeable without cle-
aning up and was thus entirely missed 
during our fi rst three weeks of work. 
Surprised and confused, we re-exami-
ned every structural members looking 
for potential details under dust, and 
found holes locate at the same position 
exclusively on everyone of 3-arch-HBs 
(Figure 11, Figure  12). 

The holes could only be observed 
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her 3’lü kiriş üzerinde de rastlanmıştır 
(Şekil 11- Şekil 12).

Deliklerin sadece üstten bakıldığında 
anlaşılır olduğu, bir kısmının yuvarlağa 
yakın bir kısmının ise kare şeklinde ve 
yaklaşık 2 cm çapında oldukları görül-
müştür. Deliklerin içinde bulunan tozlar 
içi boş bambu çubuklarla temizlenmiş 
ve bu değerler ince çubuk cetvelle öl-
çülmüştür. Ölçüm esnasında deliklerin 
çeşitli açılarda olduğu ortaya çıkmıştır. 
Yapılan araştırma ve ölçüm sonuçları da 
bu deliklerin yatay kirişler ile zıvanaların 
ön uçları arasında bir bağlantı niteliği ta-
şımaları için yapıldığını göstermektedir.

Delikler sadece yatay kirişler (HB, 
horizontal beams) üzerindedir. Cetvel 
yardımıyla deliklerin içlerinde ilerler-
ken kırlangıç kuyruğu noktalarına kadar 
uzadığını fakat diğer yüzeye geçmediği 
ölçülmüştür. Yatay kirişlerin kırlangıç 
kuyruğu zıvanaları direk olarak çapraz 
kirişi içindeki zıvanalara denk gelmek-
tedir, bir diğer deyişle buradaki kuşak 
kirişinin içi boş ve bu iki zıvana geçmesi 
birbiriyle bağlantılı haldedir. Bu durum 
da deliklerin eksik veya kaybolma ihti-
mali bulunan çivi gibi maddelere ait ol-
madığını kanıtlamaktadır. 

Yapının şuanki durumunda bu delik-
lerin işlevi bulunmamaktadır. Deliklerin 
formu ve yapısı ortaya çıkarıldığında 
geçme parçalarında kırıklar gözlemlen-
mektedir ve bu kırıkların iplerle çekme 
işlemi gerçekleştirilirken oluştuğu düşü-
nülmektedir (Şekil 11 c). 

Ancak kirişlerdeki önerilen hareket 
hala akıl karıştırıcı bir haldedir.  İnşaat 
sırasında ortadaki  döşeme kirişleri yer-
lerine halat yardımıyla nehir yatağından 
yukarı yönde kirişlerle, dik açı yapacak 
şekilde çekilmiştir. Böylelikle halat ko-

from top. Some looks roughly round and 
some roughly square. Their diameters/
widths are about 2cm. We cleaned the 
dust inside the holes by a hollow bam-
boo stick and measured them by sticking 
in a ruler. They inclined in various ang-
les. Their depths and angles (Figure 13) 
show that they all get through the HBs, 
linking to the front end of the tenon. 

The holes only occur on the HBs. We 
could feel with the sticking ruler that 
they stop when they get through the do-
vetail and do not go further into the next 
surface. In a lucky gap we were able to 
see this for sure. The dovetail tenons of 
the HBs meet directly the tenons of the 
inclined beams inside the CB, in other 
words, mortises for these two tenons are 
connected and the CB is hollowed there. 
This proves the holes are not left from 
missing nails who connected the HB 
with the CB or the inclined beams.

This found indicates that holes have 
no service in the settled structure. It 
should be functioned only somewhen 
during the construction process, before 
the HBs were set inside their mortises. 
The form and shape of the holes is fi t 
for a rope to get through, and two of the 
tenons are broken from the holes along 
the fi ber to the front end of tenon, their 
broken mode is corresponded with the 
cut of an inside rope under pulling force 
(Figure 11 c). 

However, the suggested motion of 
the beam was still confusing. In normal 
cases during the construction the middle 
HBs are pulled up by rope to their pla-
ces, but they are pulled upwards from 
the riverbed, the movement direction is 
perpendicular to the beams themselves. 
Thus the rope could be easily tied to the 
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layca uçlarından kirişlere bağlanabile-
cektir. Bu durumda deliklere gerek kal-
mayacaktır.

Deliklerin varlığı, kirişlerin inşaat es-
nasında kendi eksenleri etrafında para-
lel hareket ettiklerini düşündürmektedir 
(Şekil 15). Aynı yatay kirişin kenarında 
yaklaşık 10 cm çapında bambu çubuklar/ 
çakılmamış kavelalar görülmüştür (Şekil 
16). Bugün bu çubukların yapısal bir 
işlevi bulunmamasına rağmen kirişler 
üzerinde çalışan ustaların çapraz kirişler 
üzerinde dururken yatay kirişlerin yerle-
rine geçişini kolaylaştırabilir. 

Bu varsayımlar olayları açıklamak 
için yeterli gibi görünse de hala kafa 
karıştırıcı noktalar mevcuttur. İnsanla-

beams at their ends (Figure 14). No need 
for holes at all. 

The existence of these holes suggests 
a motion parallel to the beams, the pul-
ling along their axis (Figure 15). At the 
end of these same horizontal beams, 
around some ten centimeter from the 
edge, there are bamboo dowels (Fig. 
16), complete, broken or holes left su-
ggesting their existence. They have 
no structural function there today, but 
could have served as handles when the 
carpenter standing on the CB pulling the 
HBs onto their positions.

These conjectures are reasonable to 
explain the phenomena, but the reason 
is still confusing. Why people insisted 
on pulling the beams horizontally des-
pite all the troubles to make the holes 
and the danger of damaging the beam?

3. Third Discovery and the  
Final Restoration Plan
As we have mentioned above, the deck 
beams are single large logs reaching 
from one bank to the other, but not 
every of the seven of them. The third 
one counting from upstream and the 
third one from downstream are set butt 
to butt in the middle by two beams of 
half- span length. The most striking 

Şekil 11:  3 kemerli kiriş sonundaki delikler
Figure 11: holes at ends of 3-arch-HBs
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Şekil 12:  Döşeme kirişlerinin altındaki aşağı yönlü görünüm planı, Delikler yalnızca 3- kemerli- kirişlerde 
görülmektedir./Figure 12 : Downward view plan of the structure under deck beams. Holes are found exclu-
sively at ends of 3-arch-HBs 
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a) güney cephesi/a. southern side

b) kuzey cephesi
Şekil 13: Delik 
detayları/b. northern 
side Figure 13: 
details of the hole

Şekil 14: 3 kemerli kirişlerin yerleştirmeye çalışan ahşap ustaları Şekil 15: 3 -kemerli- kirişlerinin yerleştirilmesi/
Figure 14: Carpenters pulling a 3-arch-HB to its position. (from documentary film “looking for the rainbow 
bridge”, CCTV), Figure 15 :Demonstration on horizontally pulling the 3-arch-HB to its position.
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rın neden kirişleri yatay olarak hareket 
etmeleri daha mantıklıyken kirişlere de-
likler açıp, kirişe zarar vereceklerini dü-
şünmeden, bu şekilde hareket ettirmeye 
çalıştıklarına anlam vermek maalesef 
mümkün değil.

3. Üçüncü Keşif ve Son   
Restorasyon Planı 
Döşeme kirişleri köprünün bir ucun-
dan bir ucuna kadar uzanan tek parça 
keresteler şeklindedir, fakat 7 kirişten 
her biri aynı şekilde konumlandırılma-
mıştır. Yukardan üçüncü ve aşağıdan 
üçüncü kirişler iki parça halinde olup 
art arda gelecek şekilde yerleştirilmiş-

thing, the butts are not simple timber 
ends. They are dovetailed. Two of them 
have holes through the dovetail tenons 
in a similar manner as those found on 
the 3-arch-HBs.

So the four half-span beams are de-
fi nitely reused from either the former 
construction of the same bridge or so-
mewhere else. When we try the lucky 
option to suppose they are reused in 
situ, all the evidences come together and 
fi t each other. 

The only members used in a strut-fra-
me bridge, are the HBs of the polygonal 
arch. Their original length in the former 
structure is around 14 meters(Figure 10). 

Şekil 16: Bambu 
çiviler veya 3 kemerli 
kirişlerin yan tarafında 
olduğu varsayılan delik
Figure16: Bamboo 
dowel or the hole 
suggesting its 
existence 
at the lateral sides 
of the ends of the 
3-arch-HBs.

a. bamboo dowel 

a) Batıdan üçüncü
a. third from the west side

b) Doğudan üçüncü
b. third from the east side

Şekil 17: Yarı 
boy döşeme kirişi 
sonundaki geçme 
detaylı kırlangıç 
kuyruğu kirişi 
görünümü/Figure 17: 
the dovetail at the 
ends the half-span 
deck beams at their 
middle span meeting 
spot, two of them 
with holes getting 
through the tenons

b. the hole of missing 
bamboo dowel
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tir. Burada en dikkat çekici nokta ise 
kirişlerin uç kısımlarının normal bir 
şekilde kesilmemiş olmasıdır. Kiriş 
parçalarının iki tanesinde 3 kemerli 
kirişlerin zıvana deliklerinde görünen 
deliklerden bulunmaktadır.

Buradan anlaşıldığı üzere, 4 yarım 
boy döşeme kirişi daha önce ya aynı 
yapı içinde farklı bir noktada kullanılmış 
ya da farklı bir köprüden buraya yapının 
yenilenmesinde kullanılmak üzere geti-
rilmiştir. Çalışmalarda şanslı olduğumu-
zu varsayarsak tüm delillerin bir araya 
gelerek bu parçaların yerinde yeniden 
kullanıldığını varsayabilir ve çalışmanın 
sonunda tüm delillerinin birbirine uya-
cağını ümit edebiliriz.

Payandalı köprü yapısında kullanılan 
tek malzeme çokgen kemerli yatay kiriş-
lerdir. Orijinal uzunlukları yaklaşık 14 
metre civarındadır (Şekil 10). Şimdi ise 
yarım boy döşeme kirişi 10 metre uzun-
luğuna denk gelmektedir. Büyük kirişin 
uçlarının yeniden kullanım sırasında ke-
silmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Kemer kiriş sayıları bu teoride eşleş-
mektedir. Bugün Rulong Köprüsü’nde 
3’lü kemerden 7 grup, 5’li kemerden 6 
grup ve 7 döşeme kirişi bulunmaktadır. 
Döşeme kirişlerinin eski yapıdan kal-
dığını kanaatine varmıştık. 5 döşeme 
kirişiyle birlikte, payanda köprü için en 
etkili yapı 5 grup payanda olmasıdır. 
Böylece döşeme kirişlerine binen yük 
altta bulunan doğrudan payandaya 
transfer edilir. Yeni yapıda 5 yatay kiriş-
ten 4 tanesi yeniden kullanılmış ve bir 
parçası kullanılmamıştır. (Şekil18) Res-
torasyon 5 döşeme kirişi arasında 4 ya-
tay kiriş kullanılarak da planlanabilirdi, 
bu durumda kullanılmamış yatay kiriş 
kalmamış olurdu.

The half-span deck beams today are 10 
meters long. The length matches. The 
large root ends of the timbers were cut 
and gone during the reuse. 

The holes suggest they are also pul-
led to their position. That’s no surprise. 
The construction of the 3-arch in either 
a strut-frame bridge or a woven arch 
bridge is identical. Here in this case in 
the project of the later woven arch, the 
experience of the former strut-frame 
structure was followed.

The number of arch beams also 
matches this theory. The Rulong Brid-
ge today has seven groups of beams in 
the 3-arch, six groups of beams in the 
5-arch, and seven deck beams. We al-
ready know that the deck beams are in-
herited from the former structure. With 
fi ve deck beams, the most effective stru-
ctural plan for a strut-frame structure is 
to have correspondingly fi ve groups of 
strut-frames, namely, fi ve middle hori-
zontal beams. Thus the load on the deck 
beams could be transferred directly onto 
the strut-frame below. Four of the fi ve 
HBs were reused in the new structu-
re to add in two new deck beams, only 
one left unpaired and gone (Figure 18). 
It is also possible that the former struc-
ture had only four HBs set alternatively 
between fi ve deck beams. In this case no 
HB was missing during the reconstruc-
tion.

The horizontal pulling action onto 
the horizontal beams, seemingly confu-
sing in the woven arch structure, could 
be much more reasonable in the res-
tored former structure. The river bed 
here is narrow and shallow (Figure 3). It 
would be a great trouble to transport 14 
meters long huge logs down to the river 
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Yatay kirişlerde yatay çekme ile 
yerleştirme, ahşap kemer köprü yapı-
mı için kafa karıştırıcı gibi görünse de 
eski yapıda makul bir yol olabileceği 
görülmektedir. Buradaki nehir yata-
ğı dar ve sığdır. (Şekil 3). Yapı iskelesi 
zaten mevcut yerinde duruyorken 14 
metrelik büyük ahşapları dar nehir ya-
tağı boyunca taşımak büyük bir sorun 
olacaktır. Ayrıca büyük kirişler taşımak 
için oldukça ağırlardır. Dolayısıyla üre-
tildikleri yerden nehir kenarı güzergâhı 
boyunca silindir görevi gören ağaç göv-
deleri yardımı ile çekmek daha etkili bir 
taşıma yöntemi olacaktır.

Bugünün ahşap kemerli köprü yapı-
sında başta ve sonda delikleri bulunan 

bed, especially considering the scaffol-
ding already in situ. Besides, the huge 
beams were also too heavy to move. 
Thus it would be much more effective to 
pull them from the riverside where they 
were manufactured with help of tree 
trunks serving as rollers. 

Unlike the 3-arch-HBs of today’s wo-
ven arch bridge, in which holes are found 
in both ends have, only two beams of the 
four half-span deck beams have holes on 
their tenons (Figure 17). The huge tree 
trunks must had been set alternatively 
in treetop/root direction. So the number 
suggests these four beams only bear ho-
les at one end: two of them at the smaller 
ends, other two at the root ends which 

Şekil 18: Yeniden kullanılan kirişlerin restorasyonu. Sağ alt:  5 yatay kiriş ve 5 döşeme kirişi ile eski payanda 
köprü yapısı. Sol üst: örme kemer köprüden kalan, döşeme kirişindeki eski 4 adet kiriş (kırmızı renkte 
gösterilen)/Figure 18: Restoration of the re-utilization of the beams. Right below: the former strut-frame 
bridge with five HBs and five deck beams. Left above:  the later woven arch bridge inherited the deck 
beams and reused four of the former HBs into the deck beam system.
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had already been cut and gone. The ends 
with holes were set in the same direction 
– the front of the movement.

This is also with reason. In the woven 
arch bridge, the referred beams have a 
length of around 8 meters. During the 
pulling there is to be a phase when both 
beam ends are suspended. So the rope 
through the front end is pulling to lead it 
forward, and the rope at the back end is 
pulling to keep balance (comparing with 
Figure 15, though the proportion of the 
structure comes from another bridge). 

But in the case of the original 
strut-frame bridge, the middle horizontal 
beam is too long and too heavy to be ba-
lance-controlled by rope. Luckily the CB 
of the strut-frame is only about 3 meters 
from shore. It could be used as a middle 
support and working station for the car-
penters to control the moving beams.

III. Conclusions
1. Structural Form
The evidences we collect on the struc-
ture, reveal us an unrecorded recons-
truction history of the Rulong Bridge: 
the bridge used to have fi ve deck beams 
supported by strut-frame structure. Af-
ter the rebuilding it was turned in to 
a woven arch bridge with seven deck 
beams. The deck beams of the original 
structure were reused in place, while 
four of its HBs of the strut-frame were 
cut short and set butt to butt add in two 
new deck beams in the later structure. 

Thus we have timber from two pha-
ses in the nowadays structure. All the 
deck beams belong to the fi rst cons-
truction, the timber of the woven arch 
structure should be newly added in the 
reconstruction.

3 kemerli kirişlerin aksine, 4 yarım dö-
şeme kirişinin 2 tanesinin zıvanasında 
delikler bulunmaktadır. (Şekil 17) Bü-
yük ağaç gövdeleri tepe/kök (ağacın üst 
kısmından kök kısmına doğru) yönünde 
yerleştirilmiş olmalıydı. Dört kirişin sa-
dece ucunda delik bulunmaktadır, bun-
ların iki tanesi küçük uçlardadır fakat 
diğer iki tanesi de kesilince kök ucundan 
delikler kaybolmuştur.

Örme kemer köprüde bahsedilen ki-
riş uzunluğu 8 metre civarındadır. Çek-
me sırasında kirişin her iki ucu da askıya 
alınmıştır. Ön taraftaki ip kirişi çekmeye 
arka ucundaki ise kirişin dengesini ko-
rumayı sağlamaktadır. (Şekil 15- yapının 
orantısal duruşunu)

Orijinal payanda köprüde, halatla 
dengeyi sağlamak için orta yatay kiriş 
çok uzun ve çok ağır kalmaktadır. Neyse 
ki çapraz kiriş payandalı köprü yapısın-
da kıyıya uzaklık yaklaşık 3 metredir. Bu 
nokta ahşap ustaları tarafından hareketli 
kirişlerin kontrolünü sağlamak için ça-
lışma alanı haline gelebilir.

III. Sonuç
1. Yapısal Form
Yapıdan toplanan tüm bulgular; bizleri 
Rulon Köprüsü’nün kayıt altına alınma-
mış hikayesine ulaştırdı. Köprünün eski 
formunda payanda köprü yapısından 
desteklenen 5 döşeme kirişine sahip ol-
duğu görülmüştür. Yeniden yapılanma 
sonrasında 7 döşeme kirişli kemer köp-
rü yapısına dönüştüğü anlaşılmaktadır. 
Orijinal yapıya ait döşeme kirişleri yeni 
yapıda tekrar kullanılmış, payanda köp-
rüden kalan yatay kirişlerin 4 tanesi kısa 
kesilerek art arda eklenip bir sonraki ya-
pıda, yeni iki döşeme kirişi olarak tekrar 
kullanılmıştır. Böylelikle yapının şimdi-
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For the commander columns one 
thing is sure that they have stood in same 
height from the time of the strut-frame 
bridges. Even though some strut-frame 
bridges also have real commander co-
lumns which reach into the corridor, in 
that case the deck beams connected to 
them must have tenons at ends to get 
through the columns. So if no deck be-
ams were missing in the reconstruction, 
these columns must have stood under 
the deck beams in both phases. But bea-
ring no marks indicating any reuse, they 
have a good chance to be replaced du-
ring reconstruction.

2. Working Methods
In the construction of both the two stru-
ctures, an unusual method was invol-
ved. The middle 3-arch-HBs were pul-
led onto position by rope through a hole 
at the ends of these beams. 

The holes were inclined, start from 
the upper surface on the trunk outside 
the dovetail area, linking to the front 
end of the dovetail. There is reason not 
to make vertical holes. If they go throu-
gh the dovetails from upper to under 
surface, they would make greater da-
mage to the tenons; if they go through 
the trunk, it would be a task of 30-40cm 
depth of the holes. By going inclined 
from the trunk part to the tenon surface 
this length is shortened to less than 20 
cm. So it is a practical consideration for 
the safety of material and the feasibility 
of the work.

The method of producing these ho-
les is also an interesting question. Drills 
are not inside the common tool chest 
of traditional Chinese house-building 
carpenters. They only belong to joiners 
who make furniture, fi tments, windows 

ki formunda 2 farklı dönemden kereste 
olduğunu söyleyebiliriz. İlk yapıya ait 
tüm döşeme kirişleri yeni yapıya eklen-
mektedir. Ana dikmeler payanda köprü 
zamanından bu yana aynı uzunlukta 
kalmışlardır. 

2. Çalışma Metodları  
Her iki yapının inşaasında da sıradan 
yöntemler kullanılmamıştır. Ortadaki 
3’lü kemer kirişleri uçlarındaki delikle-
re geçirilen ipler ile yerine çekilmiştir. 
Delikler yüzey doğrultusunca eğimli 
olduğundan gövdenin üst kısmından 
başlayarak kırlangıç kuyruğunun alt yü-
zeyinin üst kısmına bağlanmıştır. Eğer 
kırlangıç kuyruğunun alt yüzeyinden 
üst yüzey yönlü bir işlem uygulansaydı 
yapıya çok fazla zarar verilmiş olacaktı. 
Gövde yönlü bir işlem uygulansaydı da 
sonuç alabilmek için deliklerin 30-40 
cm civarında olmaları gerekmekteydi. 
Eğim söz konusu olduğundan gövde-
den zıvanaya kadar olan uzunluk 20 
santimetreden daha kısa olacaktır. İzle-
nen yol malzemenin niteliğinin bozul-
maması için en doğru ve pratik yoldur.

Deliklerin bu yapıda bulunması da 
Çin mimarisi açısından ilginç bir du-
rumdur. Matkapla delme ve delgi işi 
geleneksel Çin mimarisinde ahşap us-
taları tarafından tercih edilen bir yön-
tem değildir. Bu yöntem sadece kapı, 
pencere, mobilya gibi malzemeleri 
yapan ahşap doğramacılar tarafından 
kullanılır. 

Yapı hattı boyunca ahşabı bölme 
tehlikesi olsa da sıkma gücüyle açılan 
deliklerin bu yöntemle 2 cm genişlikten 
fazla mümkün değildir. 10 santimetre-
den uzun delik açabilen matkapların 
kullanımı da çok yaygın değildir. Batı 
tarzına uygun vidalamalı matkapların 
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and doors etc. Their common drills, no 
matter by what means been driven, pro-
ducing holes by squeezing force, which 
has a danger to split the timber along 
the fi ber. None of them is capable for 
producing holes as wide as 2 cm. Drills 
longer than 10 cm is also seldom seen. 
The screwing drills are known as wes-
tern styles only in common in China in 
the last century.

The marks on visible part of the ho-
les, indicating they were chiseled, at le-
ast at the upper part of the holes. 

3. Structure Age
The horizontally pulling of the HBs is 
reasonable and effective in the former 
structure, when the referred HBs are 
huge and heavy. But it is less necessary 
in the later structure. 

This suggests the reconstruction mi-
ght have happened in a time scope of 
one generation. The carpenter in charge 
of the later construction could be present 
at the former one, either the same mas-
ter did the two projects, or a younger ap-
prentice practiced in the second project 
what he had learned from the fi rst one.

A later dendrochronological study 
is consistent with this two-phase-in-o-
ne-generation theory, though due to the 
unpleasant condition of the preserved 
timber material, the quantity of samples 
is not enough to draw an independent 
conclusion.

So with this theory we can push the 
age of the bridge even older. During the 
reconstruction the bridge was widened, 
the corridor could only belong to the la-
ter project, which is dated on the purlin 
beam to be 1625. The members inheri-
ted from the earlier construction could 
be decades earlier. 

Çin’de yaygın olarak kullanılması son 
yüzyılda başlamıştır. Deliklerin görü-
nen kısımlarındaki işaretler de keski ile 
önce işaretleme yapıldığı sonra delikle-
rin açıldığını göstermektedir. 

3. Yapının Yaşı 
İlk yapım esnasında yatay kirişlerin 
başlarındaki deliklere yerleştirilen ip-
lerle çekilmesi;  yatay kirişler büyük ve 
ağır olduğundan en makul ve en etkili 
yöntemdir fakat sonraki yapıda bu yön-
tem çok gerekli görülmemiştir. Yapıyı 
inşa eden ilk ahşap ustası, sonraki re-
konstrüksiyon esnasında tekrar görev 
almış olabilir, her iki projeyi de aynı 
usta yapmış olabilir, ya da son projede 
genç bir usta ilk projeden öğrendikleri-
ni uygulamaya çalışmış olabilir.

Dendrokronolojik çalışma, sonu-
ca varmak için ahşap malzemelerin iyi 
korunmamış olması ve yeterli sayıda 
örnek teşkil edebilecek malzeme olma-
masına rağmen,”iki faz bir kuşak” teo-
risini ortaya koymaktadır.

Bu teori köprünün biraz daha yaşlı 
olabileceğini göstermektedir. 1625 yılı-
na ait çatı kirişlerinden oluşan geçitlerin 
sonraki yapılanmaya ait olduğu düşü-
nüldüğünden rekonstrüksiyon sırasın-
da köprünün biraz genişletilmiş olduğu 
kanısına varılmaktadır.

Gergi köprü yapısından ahşap do-
kuma kemer köprü formuna geçişin 
sebebinin yapısal gereklilikler olduğu 
söylenebilir. 20 metre uzunluk, rasyo-
nellik ilkeleri içerisinde kalındığında, 
payanda köprü formu için ulaşılabile-
cek en son kapasitedir.  Rulong Köprü-
sü’ndeki problem bu uzunluktan ziya-
de gergi köprü yapısındaki bileşenlerin 
ölçüsel olarak orantısız olmasıdır. Gergi 
kirişi çok kısa ve merkezi yatay kirişler 
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onun yanında çok uzun kalmaktadır ve 
bu kirişler büyük ve ağırlardır. Kendi-
leri tek başına incelendiğinde neredey-
se köprü uzunluğuna erişecek, 10 cm 
uzunluğa sahiplerdir.

İlk inşaadan birkaç on yıl içinde 
yapı deformasyonu zaten başlamış ve 
köprünün alçalarak batma eğilimi gös-
termiş olduğu düşünülmektedir. Örme 
kemer köprü bu durumda yapısal iyi-
leştirme ve geliştirme planı olarak orta-
ya çıkmış olabilir.

Örme kemer köprüye geçmek için 
gerekli başka bir nedenin de geçitlerin 
formundan kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. Sofi stke Dougong 
yapısının uygulandığı görkemli geçit 
yapısı köprüye resmi ve hacimli bir Çin 
yapısı izlemi katmaktadır. Örme kemer 
de tabiatında yüksek standartlı köprü 
özelliği taşımaktadır. Böyle bir yapının 
küçük bir nehir üzerine konumlandırıl-
mış olması genel olarak anlamsız gibi 
görünse de köy için bariz bir öneme 
sahip olduğu “zarif” duruşundan anla-
şılmaktadır.

Bu yap-boz niteliğindeki çalışmamı 
yapı araştırmacılarının başlıca isimler-
den Prof. Manfred Schuller’in bir sö-
züyle sonlandırmak istiyorum;

 “The Bauforscher is a detective who 
collects countless bits of evidence, inclu-
ding those that may seem trivial at fi rst 
glance, and puts them together to form a 
completed puzzle.”2

“Yapı arkeoloğu, ilk bakışta önemsiz 
görülen çok sayıda önemsiz veriyi topla-
yan ve asıl yap-bozu oluşturmak için on-
ları bir araya getiren bir dedektiftir.”2

The reason to change the strut-fra-
me bridge into a woven arch bridge may 
be of structural considerations. The 20 
meters span is about to reach the hig-
hest capability of a strut-frame structure 
while still inside the scope of rationality. 
But for this structure the problem lies 
mainly in the irrational proportion of the 
strut frame, that frame is too short and 
the central HBs are too long. They are 
so huge and heavy, that they themselves 
are already beyond the common span 
range of a single beam bridge which is 
up to 10 meters. In the few decades after 
the fi rst construction, the bridge might 
already be sinking and deforming. The 
woven arch bridge could be an enhan-
cement structural plan. 

Another reason might be parallel to 
the reform of the corridor. The majestic 
form of the corridor and the applying of 
sophisticated Dougong structure which 
is a sign of offi cial or high rank building 
in China, indicate a high standard of this 
new bridge. The woven arch is also the 
highest level for bridges in structural sen-
se. Though structurally it seems a fuss on 
a trifl e to be applied in such a small scale 
river, it is “polite” here on a bridge with 
obvious signifi cance to the village.

I would like to end this puzzle game 
research by the words of Prof. Manfred 
Schuller, a leading Bauforscher in Ger-
many today. On the role of this career 
he says: “The Bauforscher is a detective 
who collects countless bits of evidence, inc-
luding those that may seem trivial at fi rst 
glance, and puts them together to form a 
completed puzzle.”2 

2 Schuller, M., 2002, “The application of Bauforschung-methodology and presentation.”, in: Preparatory 
Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings. No. 2. Leuven University Press, 
Belçika, s.31-47



224

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 32 0 1 5

K A Y N A K Ç A / R E F E R E N C E S

Grossmann, G. Ulrich, Einführung in die historische Bauforschung, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2010.

Schuller, M., 2002, Building archaeology. Lipp

De Jonge, Krista, and Koen Van Balen, eds., 2002,  Preparatory Architectural Investigation in 
theRestoration of Historical Buildings, No. 2. Leuven University Press, Belçika

Schumann, D., 2000, Bauforschung und Archäologie. Stadt- und Siedlungsentwicklung im Spiegel 
derBaustrukturen, Berlin, Germany

Wangerin, G., 2013, Bauaufnahme: Grundlagen Methoden Darstellung, Springer-Verlag

Schuller, M., 2002, “The application of Bauforschung-methodology and presentation.”, in:
Preparatory Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings, No. 2. Leuven 
University Press, Belçika, s.31-47



SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3 2 0 1 5

225

Tarihi Ahşap Buzlupınar Köprüsü’nün 
Yeniden Yapımı Üzerine Çalışmalar/Research On 
Reconstruction of Historic Timber Buzlupinar Bridge

Giriş
Tarihi Buzlupınar Köprüsü, Rize İli Ça-
yeli İlçesi, Buzlupınar Köyü’nde, Çaye-
li-Kaptanpaşa yolu üzerinde, sahilden 
yaklaşık 11 km içeridedir (Şekil 1). Köp-
rünün tarihine dair yazılı bir belge bu-
lunmamakla birlikte yöre halkından alı-
nan bilgilere göre Buzlupınar Köyü’nün 
İstoponos Mahallesi’nin ana yol ile bağ-
lantısının köprü aracılığıyla sağlandığı 
bilinmektedir. Bu nedenle köprünün 
köyde yerleşimin başladığı zamanlardan 
itibaren var olduğu tahmin edilmektedir.

Yöre halkının aktardığına göre, köprü 
1906 senesinde yanmış, yangından son-
ra aynı yıl imece usulü ile yeniden inşa 
edilmiştir. Bu sırada köprünün özgün 
yapım sistemi ve malzeme özelliklerinin 
korunup korunmadığı bilinmemektedir.  
Köprü kestane cinsi keresteden 1906’da 
inşa edilmiş, kapalı bir köprüdür (Şekil 

Introduction 
The historic Buzlupınar Bridge is in 
Çayeli district of Rize province, on the 
Çayeli-Kaptanpaşa Road, approximate-
ly 11 km away from the coast (Fig-
ure 1). Although there is not a written 
source about the history of the bridge, 
it is known that the transportation be-
tween the Istoponos Neighbourhood 
of Buzlupınar Bridge and the main road 
was provided by the Buzlupınar Bridge. 
Therefore, the bridge is expected to be 
existing since the beginning of the set-
tlement in the neighbourhood. 

The bridge was burned out during 
a fi re in 1906 as the locals informed us. 
After the fi re it was rebuilt by the lo-
cals but it is not known certainly if this 
bridge is the replica of the former one 
or some of the elements or materials of 
the former bridge was used in recon-
struction (Figure 2). The bridge which 
was built in 1906 is a covered bridge, 
entirely built with chestnut tree wood. 
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Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü/METU, Faculty of 
Architecture, Department of Architecture
Prof. Dr. Ahmet TÜRER, ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/METU Faculty of 
Engineering, Civil Engineering Department

Bu makalede, Prof. Dr. Ahmet Türer’in danışmanlığında ve Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan’ın yardımcı danış-
manlığında, Ezgi Çabuk tarafından yürütülmekte olan yüksek lisans tezi kapsamında yapılan çalışmalardan 
faydalanılmıştır: Çabuk, E., 2015, Structural Modelling, Analysis and Evaluation of the Historic Buzlupınar Bridge and Re-
commendations for its Reconstruction, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, devam etmekte olan yüksek lisans tezi, Ankara.
This article is written within the scope of a master thesis conducted by Ezgi Çabuk with the supervising of 
Prof. Dr. Ahmet TÜRER and co-supervising of Neriman ŞAHİN GÜÇHAN: Çabuk, E., 2015, Structural Modelling, 
Analysis and Evaluation of the Historic Buzlupınar Bridge and Recommendations for its Reconstruction, METU Graduate School 
of Applied Sciences, Ongoing Master Thesis, Ankara.

Ezgi ÇABUK, Prof. Dr. Neriman ŞAHİN 
GÜÇHAN, Prof. Dr. Ahmet TÜRER*



AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 32 0 1 5

226

2). Yaklaşık 22 m açıklığındaki köprü 
insan, hayvan ve yük taşıma amacıyla 
kullanılmıştır. Köprünün ahşap çatı ör-
tüsü zamanla tahrip olmuş, 1985 yılında 
komşu Yeşiltepe Köyü’nden Eyüp Ensar 
Saral tarafından metal sac ile değiştiri-
lerek yenilenmiştir. 2003 yılında Buz-
lupınar Köprüsü’nün hemen yanında, 
taşıt geçişine uygun yeni bir betonarme 
köprü hizmete açılmıştır. Bu köprünün 
hizmete açılmasıyla birlikte Buzlupınar 
Köprüsü’nün kullanımı azalmış ve yapı 
ihmal edilmiştir.

1998 yılında, köprünün bulunduğu 
vadi üzerinde biri Buzlupınar Köprü-
sü’ne yaklaşık 1 km uzaklıkta, diğeri 
yaklaşık 300 m uzaklıkta olmak üzere iki 
adet taş ocağı açılmıştır. Bu taş ocakla-
rının faaliyetleri sonucunda köprünün 
bulunduğu vadinin doğal yapısının bo-
zulduğu ve köprünün olağan dışı rüz-
gâr yüklerine maruz kaldığı köylülerce 
ifade edilmektedir. Yöre halkından öğ-
renildiğine göre, 23 Mart 2008 tarihin-
de vadi boyunca esen rüzgârın etkisiyle 
köprünün üst örtüsünün tamamı ve üç 
adet ana kirişten biri mansap yönünde 
yıkılmıştır (Şekil 3 ve Şekil 4). Bazı örtü 
elemanları ve bir ana kiriş yöre halkı 
tarafından dereden çıkarılmış ancak bu 

Şekil 1: Buzlupınar Köprüsünün Konumu (Google 

Earth 7.1.2.2041, 22 Aralık 2014) Figure 1: Location of 
Buzlupınar Bridge (Google earth 7.1.2.2041, 22 December 2014)

Şekil 2: Buzlupınar Köprüsü, (Neriman Şahin Güçhan 

Arşivi, 2007) Figure 2: Buzlupınar Bridge 
(Neriman Şahin Güçhan’s archive, 2007)

It is approximately 22 m long and used 
for human, animal, load transportation. 
The original timber roof sheets of the 
bridge was damaged by time and re-
newed with metal sheets by Eyup Ensar 
Saral in 1985. In 2003 a new concrete 
bridge was built next to the Buzlupınar 
Bridge which is also used by vehicles. It 
can be said that, after that the Buzlupı-
nar Bridge has lost its function and be-
came neglected in the course of time.

In 1998, two stone quarries, one is 
300 m and the other one is 1 km away 
from the bridge,  started to operate on 
the valley that the Buzlupınar Bridge 
was erected. It is alleged that the activ-
ities of these quarries has led to chang-
es in the topography of the valley and 
the bridge was exposed to unexpected 
wind loads. As it is learned from the 
locals, when the bridge collapsed, its 
covering and one of the three main 
beams fell down to the river (Figure 3 
and Figure 4). Most of the covering el-
ements went adrift and got lost, some 
of the covering elements and the main 
beam were taken out of the river by the 
inhabitants but later they faded away 
too. After the collapse of the bridge in 
2008, the bridge was exposed to atmos-
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Şekil 3: Buzlupınar Köprüsü yıkıldıktan sonraki 
günlerde çekilmiş fotoğraf (A. Ali Kork Arşivi, Mart 2008)

Figure 3: Buzlupınar Bridge after the collapse 
(A. Ali Kork’s  archive, March 2008)

Şekil 4: Buzlupınar Köprüsü’nün yıkılma öncesi ve 
sonrası durumu (Neriman Şahin Güçhan Arşivi, 2007; A. Ali 

Kork Arşivi, 2008; Ezgi Çabuk, 2013)

Figure 4: Buzlupınar Bridge, before and after the 
collapse (Neriman Şahin Güçhan’s archive, 2007; A. Ali Kork’s 

Archive, 2008; Ezgi Çabuk, 2013)

kiriş bir süre sonra kaybolmuştur. 2008 
yılındaki bu yıkımdan sonra sadece iki 
ana kiriş ve bazı döşeme tahtaları yerin-
de kalmıştır. Üst örtünün kaybıyla bir-
likte ana kirişler ve yerinde kalan diğer 
elemanlar doğrudan yağmur, kar, gün 
ışığı gibi atmosferik koşullara maruz 
kalmıştır. Bu durum ahşap elemanlarda 
bozunma ve çürümenin artmasına, mal-
zeme dirençlerinin zayıfl amasına neden 
olmuştur. 

Köprü yıkıldıktan sonra, 7 Nisan 
2008’de köyün o dönemki muhtarı ta-
rafından Rize İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü’ne köprünün kültür varlığı 
olarak tescil edilmesi için başvuruda 
bulunulmuştur. 12 Aralık 2008’de köp-
rü Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu tarafından kül-
tür varlığı olarak tescil edilmiştir. 2012 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından köprüye ait projeler hazırla-
tılmış ve belgeleme yaptırılmıştır. Yapı-
lan çalışmalar Trabzon Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tara-
fından değerlendirme aşamasında iken 
yapı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ta-

pheric conditions like direct sunlight, 
rain and wind and this accelerated the 
deterioration and decay of timber ele-
ments and consequently caused loss in 
strength. 

In 7 April 2008, the headman of the 
Buzlupınar Bridge in that period made 
an application to the Rize Provincial 
Directorate of Culture and Tourism for 
preservation and conservation of the 
Buzlupınar Bridge as a cultural heritage. 
In 12 December 2008 the bridge was 
registered as a cultural heritage. In the 
following years, the investigation studies 
started under the control of the Gener-
al Directorate of Highways; in 2012, the 
measured survey studies and documen-
tation was made by the Bender Resto-
ration Firm. In 2013, when the studies 
were in evaluation phase by the General 
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rihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü deste-
ği ile Ezgi Çabuk’un tez konusu olarak 
belirlenmiştir.

İnşaat Mühendisi Ezgi Çabuk tara-
fından Ekim 2013’de yapılan arazi çalış-
ması sırasında köprünün sadece iki ana 
kiriş ve bazı döşeme tahtalarının yerin-
de durduğu, köprünün ihmal edilmiş 
durumda ve kullanım dışı olduğu sap-
tanmıştır. Ahşap elemanlarda biyolojik 
oluşumlar ve bozunmalar gözlenmiştir 
(Şekil 5).  Ayrıca 2012 yılında belgeleme 
çalışmaları kapsamında köprüden alı-
nan ahşap numuneleri üzerinde yapılan 
testlerle ahşap elemanların köprünün 
maruz kalabileceği yükleri güvenle ta-
şıyamayacak şekilde direncini kaybettiği 
belirlenmiştir. 

Köprüye ait projeler ve diğer do-
kümanların Aralık 2013’de Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından yazarlarla 
paylaşılmasından sonra Ocak 2014’te, 
Neriman Şahin Güçhan’ın arşivinde 
2007 yılı Eylül ayında çekilmiş köprüye 

Şekil 5: 2013 yılında yapılan arazi çalışması sırasında köprünün özgün ahşap elemanlarında gözlenen 
biyolojik oluşumlar ve hasarlar (Ezgi Çabuk, 2013)

Figure 5: The damages and biological formations on the timber elements observed during the field survey 
in 2013 (Ezgi Çabuk, 2013)

Directorate of Highways, the structure 
was determined as the master thesis 
subject of Ezgi Çabuk with the support 
of Division of Historical Bridges. 

When the fi rst fi eld survey was 
made by the civil engineer Ezgi Çabuk, 
the bridge was not in use. There were 
two main beams and some deck plates 
remaining on the bridge, it was ne-
glected and in a bad condition; biolog-
ical deterioration was formed in timber 
elements. Additionally, as a result of 
the material tests made in 2012 at KTÜ, 
it is learned that the remaning timber 
elements of the bridge has substantially 
lost their strength.

The measured surveys and other doc-
umentation of the bridge were shared 
with the authors in December 2013 by 
the General Directorate of Highways. In 
January 2014, some photos of the bridge 
were found in Neriman Şahin Güçhan’s 
archive, which were taken in 2007, one 
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ait fotoğrafl arın varlığının saptanması ve 
bunların yazarlar ve KGM ile paylaşıl-
masıyla köprünün özgün yapısal ve mi-
mari özellikleri, bağlantı detayları hak-
kında ayrıntılı bilgi edinilmiştir.

Öte yandan Karayolları Genel Mü-
dürlüğü’nce; 2014 yazında köprünün ka-
lan iki ana kirişi ve köprü ayakları üzerin-
de yükselen konsol kirişler sökülmüştür, 
böylece yapısal analiz için oldukça fayda-
lı olan konsol kirişlerin uzunlukları sap-
tanmıştır. Sökümün ardından elde edilen 
bilgiler ve mevcut fotoğrafl ar doğrultu-
sunda projeler mimari ekip tarafından 
revize edilmiş, yapısal analiz çalışmala-
rında da bu mimari projelerden fayda-
lanılmıştır. Ezgi Çabuk’un yüksek lisans 
tezi kapsamında yürütülen Buzlupınar 
Köprüsü yapısal analiz çalışmaları halen 
devam etmektedir. Yazarlar olarak bu 
çalışmanın gerçeklemesini olanaklı kılan 
başta Karayolları Genel Müdürlüğü Tari-
hi Köprüler Şubesi Müdürü Halide Sert 
ve Süheyla Yılmaz olmak üzere, proje 
müellifi  Mukaddes Ataman ve Bender 
Restorasyon’a teşekkür ederiz. 

Buzlupınar Köprüsü Yapısal ve 
Mimari Özellikleri
Köprü, konsol mesnet kirişleri üzerine 
basit mesnetli olarak konumlandırılmış 
ana kirişler ve ana kirişler üzerindeki 
döşeme tahtaları, dikmeler, hatıllar ve 
çatı örtüsünden oluşmaktadır. Konsol 
mesnet kirişleri bir tarafta yığma taş 
duvar üzerine, diğer tarafta doğal kaya 
üzerine oturtulmuştur. Yaklaşık 2,5 m 
genişliğinde olan köprü ayakları arası 
22 m açıklığa sahip olup,  basit mesnet-
li konumlanan ana kirişler 14,5 m, orta 
açıklık ise 13,5 m uzunluğundadır (Şekil 
6, Şekil 7). Ana kirişler yuvarlak, konsol 
kirişler ise köşeli formdadır. Ana kirişle-

year before the bridge collapsed. With 
the help of these photographs, detailed 
information was obtained about the 
original structural and architectural fea-
tures of the bridge.

On the other hand, in the summer 
of 2014, the remaining main beams and 
cantilever beams of the bridge were dis-
assembled and the lengths of the can-
tilever beams were determined, which 
is useful information for the structural 
analysis studies. Afterwards, the meas-
ured surveys were revised according 
to the information gathered when the 
beams were disassembled and old pho-
tos of the bridge. The structural analysis 
studies are still in progress within the 
scope of the master thesis conducted by 
Ezgi Çabuk. The authors would like to 
thank Halide Sert, director of Division 
of Historical Bridges of the General 
Directorate of Highways and Süheyla 
Yılmaz, Mukaddes Ataman and Bender 
Restoration Firm.

Structural and Architectural 
Features of Buzlupınar Bridge
The cantilever beams, which are placed 
on stone masonry wall, are consist of 4 
timber beams placed side by side in 5 
rows at different elevations with a hori-
zontal angle of 200 (Figure 9). The oth-
ers, which are placed on natural rock are 
consist of 4 beams in 3 rows and 7 beams 
in one row placed side by side at differ-
ent elevations, with a horizontal angle 
of 50 (Figure 8).  Horizontal beams were 
also placed perpendicularly between the 
cantilever beams, and the gaps between 
them were fi lled with stones. The can-
tilever beams and the horizontal beams 
were nailed to each other with wrought 
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rin özgün çapı uzunlukları boyunca 21 
cm ve 25 cm arasında değişmektedir.

Bir tarafta yığma taş duvar, diğer ta-
rafta doğal kaya üzerine oturtulmuş olan 
konsol kirişlerden doğal kaya üzerinde 
olanlar bir sırada 7, üç sırada 4’er kiriş 
yan yana olmak üzere yatayla yaklaşık 50 

açı yapacak şekilde üst üste toplam 4 sı-
radan oluşmaktadır (Şekil 8). Yığma taş 
duvar üzerine oturtulan konsol kirişler 
ise yan yana 4’er kiriş olmak üzere üst 
üste 5 sıra, yatayla yaklaşık 200 açı ya-
pacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 9). 
Konsol kiriş sıralarının arasında, kiriş-
lere dik olarak yerleştirilmiş yatay ah-
şap kirişler bulunmaktadır ve aralardaki 
boşluklar taşlarla doldurularak kirişlerin 
hareketi engellenmiştir. Kirişler birbiri-
ne dövme demir çiviler ile bağlanmıştır.

Özgün halinde köprüde ahşap dik-
meler, köprü boyunca uzanan ve bu dik-
meleri birbirine bağlayan hatıllar ve çatı 
örtüsünden oluşan bir üst örtü bulun-
maktadır. Bazı dikmeler L şeklinde ele-
manlarla döşemelere bağlanarak dikme-
lerde oluşan momentin döşemeye ve ana 
kirişlere aktarılması sağlanmıştır (Şekil 
10, Şekil 11). Köprü üst örtüsünün köprü 
açıklığı boyunca hareketini engellemek 
amacıyla dikmeler ve döşeme arasına 
payandalar (çapraz elemanlar) yerleşti-
rilmiştir (Şekil 13). Köprünün çatısı, 2007 
yılına ait fotoğrafl ardan görüldüğü üzere 
dik açılı beşik çatı formundadır. Köprü-
de dikmeler, yatay ve çapraz elemanlar 
ve çatı elemanların bağlantıları birbirine 
geçmeli olarak inşa edilmiş, bu geçmele-
rin yanı sıra yer yer dövme demir çiviler 
kullanılmıştır (Şekil 12). Döşeme tahtala-
rı, ana kirişler, konsol kirişler ve konsol 
kirişler arasındaki yatay hatıllar arasın-

iron nails.
In its original form, the bridge had 

posts, horizontal beams that connected 
the posts together and a roof covering. 
Some of the posts were connected to 
the deck plates and main beams with L 
shaped timber elements, in this way the 
moment was transferred from the posts 
to the deck plates and main beams. 
There are transversal timber elements 
between the posts and deck plates to 
prevent the longitudinal motion of the 
bridge. The bridge had a gable shaped 
roof as seen on the photos which were 
taken 2007.

The connections of the roof elements, 
posts and horizontal beams were inter-
laced to each other and nailed at some 
points. The deck plates, main beams, 
cantilever beams and horizontal beams 
between them were nailed to each other 
with wrought iron nails.

The downstream of the bridge was 
covered with timber plates as seen on 
fi gure 4. It was supposed to be built to 
prevent the wind blowing from down-
stream however there is not certain in-
formation about it. 

Similar Examples from   
Turkey  and the World
In the scope of this study, a compre-
hensive study has been made; exam-
ples of timber bridges are given from 
Turkey and the world which have sim-
ilar architectural and structural features 
with Buzlupınar Bridge in order to bet-
ter understand its structural and archi-
tectural features.

First example from Turkey is the 
Hapsiyaş Bridge which is also known as 
Kiremitli Bridge. It is located in Trab-
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Figure 6: Upstream and downstream side views of the bridge (KGM, 2012, Ankara)

Şekil 7: 2014 yılında köprüye ait eski fotoğraflar doğrultusunda hazırlanan projede mansap cephesi 
görünümü (KGM, 2012, Ankara

Figure 7: Downstream view of the bridge, restoration project (KGM, 2012, Ankara)

upstream

downstream
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Şekil 8: Doğal kaya üzerine yerleştirilmiş konsol 
kirişler (Ezgi Çabuk, 2013) Figure 8: Cantilever beams 
which are placed on natural rock (Ezgi Çabuk, 2013)

Şekil 10: Köprü enine kesiti (Neriman Şahin Güçhan Arşivi, 

2007) Figure 10: Section view of the bridge 
(Neriman Şahin Güçhan’s archive, 2007)

Şekil 9: Yığma taş duvar üzerine yerleştirilmiş konsol 
kirişler (Neriman Şahin Güçhan Arşivi, 2007)

Figure 9: Cantilever beams which are placed on 
stone masonry wall (Neriman Şahin Güçhan’s archive, 2007)

Şekil 11: L şeklindeki elemanlar (Neriman Şahin 

Güçhan Arşivi, 2007) Figure 11: L shaped timber 
elements (Neriman Şahin Güçhan’s archive 2007)
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Şekil 12: Çatı elemanları bağlantı detayları 
(Neriman Şahin Güçhan Arşivi, 2007) Figure 12: Connection 
details of the roof elements (Neriman Şahin Güçhan’s 

archive, 2007)

Şekil 14: Konsol kirşiler, ana kirişler ve döşeme tahtaları arasındaki çivili bağlantılar (Ezgi Çabuk, 2013) 
Figure 14: Connection details between main beams, cantilever beams and deck plates.

Şekil 13: Köprü uzunluğu boyunca devam eden dikmeler, 
hatıllar ve payandalar (Neriman Şahin Güçhan Arşivi, 2007) 

Figure 13: The posts, horizontal beams and transversal 
beams (Neriman Şahin Güçhan’s archive, 2007) 
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a) Hapsiyaş Köprüsü/Bridge, (http://myu.blogcu.com/zamana-direnen-kopru-hapsiyas-koprusu-kiremitli-kopru-of-

cay/6104851, 17 Mart/March 2015)

b) Yurtpınar Köprüsü/Bridge, (http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/cankiri/kulturenvanteri/yurtpinar-koyu-koprusu, 17 

Mart/March 2015) 

c) Çaylı Güvem Köprüsü/Bridge, (http://www.cankiri.gov.tr/index.php/post/view?id=3314, 17 Mart/March 2015) 

d) Taşlıgedik Köprüsü/Bridge, (http://www.tasligedik.net/site/news.php?readmore=937, 17 Mart/March 2015) 

e) Bayramören Köprüsü/Bridge, (http://arsiv.kesfetmekicinbak.com/atlaskitap/kitapdetay.

aspx?kitapid=46&parentid=16, 17 Mart/March 2015)

Şekil 15/Figure 15:

daki bağlantılar ise dövme demir çivilerle 
yapılmıştır (Şekil  14).

Köprünün mansap tarafı Şekil 4’te 
görüldüğü gibi ahşap kaplama tahtala-
rı ile kapatılmıştır. Bu konuda kesin bir 
bilgi olmamakla birlikte, bu kaplamanın 
mansap tarafından gelen rüzgârı engel-
lemek için yapıldığı tahmin edilmektedir.

Türkiye’den ve Dünyadan 
Benzer Örnekler
Çalışma kapsamında Türkiye ve dünya-
da Buzlupınar Köprüsü ile benzer mal-
zeme özellikleri, yapım tekniği ve mima-

zon, approximately 55 km away from 
the Buzlupınar Bridge. Hapsiyaş Bridge 
was built in 1935 and restored in 2002. It 
is a covered bridge; the cover is formed 
with timber posts and roof placed on 
top of the posts. There are cantilever 
beams at each side of the bridge locat-
ed on stone masonry abutments and 
the main beams are supported by these 
cantilever beams. 

Other examples from Turkey are 
Yurtpınar Bridge, Çaylı Güvem Bridge, 
Taşlıgedik Bridge and Bayramören 
Bridge. Yurtpınar Bridge is located in 
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a) Papua Yeni Gine/Papua  New Guinea, (http://www.panoramio.com/photo/73986904, 18 Mart/March 2015)

b)Tingri,Tibet/Tingri,Tibet, (http://en.wikipedia.org/wiki/Log_bridge#/media/File:Tibetan_log_bridge.JPG, 18 Mart/March 2015)

c) Dudh Kosi Nehri, Nepal/Dudh Kosi River, Nepal, (http://www.fotolibra.com/gallery/393117/new-bridge-dudh-kosi-

river, 18 Mart/March 2015) 

Şekil/ 16Figure 16:
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d) Gunsa Köprüsü, Nepal/Gunsa Bridge, Nepal, (http://www.tibetrelieffund.co.uk/gunsa-bridge/», 18 Mart 2015), 

e) Punakha Butan/Punakha, Butan, (http://www.panoramio.com/photo/77237300, 18 Mart/March 2015), 

f) Paro, Butan/Punakha, Butan, (https://www.windhorsetours.com/wind/images/gallery/bhutan/sights_and_places/paro/

large/Paro_Dzong.jpg, 18 Mart/March 2015)

g) Punakha Butan/Punakha, Butan, (http://nordenadventures.com/images/all/punakha.jpg, 18 Mart/March 2015)

h) Çengyan Köprüsü, Çin/Çengyan Bridge, China (http://en.wikipedia.org/wiki/Chengyang_Bridge, 18 Mart/March 2015)

ri özellikleri olan köprüler araştırılmıştır. 
Türkiye’de ulaşılan örnekler içerisinde 
Buzlupınar Köprüsü ile yapısal ve mimari 
açıdan en fazla benzerlik gösteren köprü 
Trabzon-Çaykara yolu üzerinde bulu-
nan, 1935 senesinde inşa edilmiş Hapsi-
yaş Köprüsü’dür. Kapalı olan bu köprüde 
de Buzlupınar Köprüsü’nde olduğu gibi 
ayaklar üzerinden gelen konsol kirişler 
yardımıyla daha büyük bir açıklık geçil-
mesi sağlanmıştır. 2002 yılında Trabzon 
Valiliği tarafından restore edilmiştir. Res-
tore edilmeden önce çekilmiş olan fotoğ-
rafta görülen konsol kirişlerdeki düşey 
yönde deformasyonun yatayda kesme 
kuvveti aktarma sorunu dolayısıyla oluş-
tuğu düşünülmektedir. 

Türkiye’den diğer örnekler Yurtpınar 
Köprüsü, Çaylı Güvem Köprüsü, Taş-
lıdegik Köprüsü ve Bayramören Köp-
rüsü’dür. Yurtpınar Köprüsü Yurtpınar 
Köyü, Bayramören, Çankırı’da bulun-
maktadır. 19. yüzyılda inşa edilmiştir. 
Kapalı bir köprüdür. Köprü ayakları üze-
rinden gelen konsol kirişler yardımıyla 
daha büyük bir açıklık geçilmesi sağlan-
mıştır. Köprünün enine hareketini engel-
lemek amacıyla dikmeler ve döşeme tah-
talarını birbirine bağlayan çapraz olarak 
yerleştirilmiş elemanlar bulunmaktadır. 
Bu elemanlar yapının davranışına Buz-
lupınar Köprüsü’ndeki L şeklindeki ele-
manlarla benzer şekilde etki etmektedir. 

Yurtpınar Village, Bayramören, Çankırı; 
was built in 19th century.  It is a covered 
bridge with cantilever beams placed on 
masonry abutments, the gaps between 
the cantilever beams are fi lled with 
stones and main beams are supported 
by these cantilever beams. The cover is 
formed with posts, horizontal timber 
beams which connect the posts togeth-
er and roof. There are transverse tim-
ber beams which connect the posts and 
deck piles, and prevent the transversal 
motion of the bridge, which can be said 
to work in similar fashion with the ‘L’ 
shaped elements in Buzlupınar Bridge.

Çaylı Güvem Bridge is located in 
Çaylı Village, Çerkeş, Çankırı. It was 
built in late Ottoman Period. It is also 
a covered bridge; the cover is formed 
with timber posts, horizontal timber 
beams between them and roof. There 
are transversal timber elements which 
connect the posts and deck piles and 
prevent the transversal motion of the 
bridge. 

Taşlıdegik Bridge is located in Çay-
kara, Trabzon. It is a covered bridge; 
the cover is formed with timber posts, 
transversal elements and roof on top 
of them.

The last example from Turkey is the 
Bayramören Bridge, located in Bay-
ramören, Turkey. The bridge was built 
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Çaylı Güvem Köprüsü, Çaylı Köyü, 
Çerkeş, Çankırı da geç Osmanlı döne-
mine ait kapalı bir köprüdür. Köprüde 
enine hareketini engellemek için dikme-
ler ve döşeme tahtalarını birbirine bağla-
yan çapraz olarak yerleştirilmiş eleman-
lar bulunmaktadır. Taşlıgedik Köprüsü, 
Çaykara Trabzon’da bulunmaktadır. Ka-
palı bir köprüdür. 

Türkiye’den son örnek olan Bayra-
mören Köprüsü, Bayramören Çankırı’da 
bulunmaktadır. 19.yy’da inşa edilmiş-
tir. Köprü ayakları taş üzerine üst üste 
bindirme tekniğiyle yerleştirilmiş ahşap 
kirişlerden oluşmuştur. Kapalı bir köprü-
dür. Köprü üst örtüsünün köprü açıklığı 
doğrultusunda ve enine hareketini engel-
lemek amaçlı, çapraz olarak yerleştirilen 
ahşap elemanlarla dikmeler ve döşeme 
tahtaları birbirine bağlanmıştır (Şekil 15).

Buzlupınar Köprüsü ile benzer mal-
zeme özellikleri, yapım tekniği ve mimari 
özelliklere sahip dünyadan ulaşılabilen 
örnekler Çin, Nepal, Butan ve Papua 
Yeni Gine’dedir. Ancak bu köprülerin ço-
ğunun isimleri, konumları, yapım yılları 
ile ilgili kapsamlı bilgiye ulaşılamamıştır. 

Papua Yeni Gine ve Tingri, Tibet’te 
bulunan örneklerde Buzlupınar Köprü-
sü’nün konsol ayaklarına oldukça benzer 
şekilde konsol kirişler yardımıyla açıklı-
ğın rahatça geçilmesi sağlanmıştır. Ne-
pal’de bulunan köprülerden biri Dudh 
Kosi Nehri üzerindedir. Buzlupınar köp-
rüsündeki gibi taş ayaklar üzerine kon-
sol kirişler yerleştirilmiştir. Bir diğeri ise 
Gunsa Nehri üzerindeki Gunsa Köprü-
sü’dür. Taş ayaklar üzerine yerleştirilmiş 
konsol kirişler yardımıyla açıklığın rahat-
ça geçilmesi sağlanmıştır. 

Butan’da bulunan üç örnekten iki-
si Punakha biri Paro bölgesindedir. Her 

in 19th century. The abutments and 
piers of the bridge are formed with 
overlapping cantilever beams located 
horizontally with right angles on top of 
the stone masonry walls. It is covered 
bridge and the cover is formed posts, 
horizontal timber beams which con-
nects the posts together and roof on 
the top. There are transversal timber el-
ements located between the posts and 
deck piles to prevent the longitudinal 
and transversal motion of the bridge.

The examples from other countries 
are located in China, Nepal, Bhutan 
and Papua New Guinea.  Unfortunate-
ly, detailed information about their 
names, history and location could not 
be reached.

First example is the bridge in Papua 
New Guinea; the main beams of this 
bridge are simply supported by the can-
tilever beams which are located at both 
ends. There are horizontal beams which 
is perpendicularly located between the 
cantilever beams.

The bridges in Tingri, Tibet, China 
and in Nepal are formed with cantilever 
beams located on the masonry stone 
abutments at both ends. The main 
beams are supported by the cantilever 
beams. One of the bridges in Nepal is 
on the Dudh Kosi River and the other is 
on the Gunsa River.

There are three examples from 
Bhutan, two of them are in Punakha 
and the other is in Paro district. All of 
them are covered bridges; the cover is 
formed with timber posts, horizontal 
beams between them and roof piles on 
top. In fi rst example from Bhutan, the 
main beam is supported by the cantile-
ver beams which are anchored in stone 
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1 KGM (2012),Tarihi Buzlupınar Köprüsü RestorasyonProjeleri ve Teknik Raporu, Yayınlanmamış Teknik Rapor, KGM 
Arşivi, Arşiv Kayıt No: B.10/İ.53/N.86/ RUP-2012, Ankara” 

üçü de kapalı köprülerdir. Şekil 16d’de 
görülen köprüde ana kirişler taş ayaklar 
içinde yükselen konsol kirişlerle des-
teklenmiştir. Şekil 16 f ve Şekil 16 g’de 
görülen köprülerde ise konsol kirişler 
kullanılarak ahşap malzeme ile büyük 
açıklıkların geçilmesi sağlanmıştır. Her 
iki köprüde de konsol kirişler üzerinde 
bulunan yapılar konsol kirişlerin toprak 
içinde kalan kısmına yük olarak etkiye-
rek yapının devrilmeye karşı davranışını 
olumlu yönde etkilemektedir. 

Son örnek, Çin’de bulunan Çengyang 
Köprüsü, 1912 yılında inşa edilmiştir. Bu 
da kapalı bir köprüdür. Köprü ayakları 
taş üzerine yerleştirilmiş iki yönde konsol 
özelliği gösteren kirişler ile inşa edilmiş-
tir (Şekil 16).

Buzlupınar Köprüsü Yeniden Yapım 
Sürecinde Yapılan Çalışmalar ve 
Planlananlar
2012 yılında, yeniden yapım çalışmala-
rında köprünün mevcut ahşap elemanla-
rının kullanılmasının statik açıdan uygun 
olup olmadığını belirlemek için döşeme 
kirişleri ve konsol kirişlerden numuneler 
alınarak ahşaba ait bazı fi ziksel ve me-
kanik özellikler belirlenmiştir. Bu testler 
KTÜ tarafından yapılmış olup sonuçları-
na Buzlupınar Köprüsü ile ilgili hazırlan-
mış rapordan1 ulaşılmıştır. 

Laboratuvar testleri ve yerinde yapı-
lan inceleme ve gözlemlerler sonucunca 
ahşabın cinsi kestane- Castanea sativa 
mill. olarak belirlenmiştir. Resistograf ve 
mikro çekiç cihazlarıyla yapılan ölçümler 
sonucunda ahşap malzemelerin çürük 
ve hasarlı olduğu bulguları elde edilmiş-
tir. Özgül ağırlık 0,51±0,08g./cm³ olarak 
belirlenmiş, yapılan gözlemlerde ahşap 

masonry abutments. In the second and 
third examples from Bhutan, the can-
tilever beams which are placed on the 
stone masonry abutments support the 
main beams. The buildings over the 
cantilever beams at both sides prevent 
the overturning of the cantilever beams.

The last example is the Cheng-
yang Bridge in China, which was built 
in 1912. This is also a covered bridge; 
there are overlapping cantilever beams 
supporting the main beams, located 
perpendicular to each other placed on 
the stone masonry abutments and piers.

Completed and Planned Studies 
about the Reconstruction   
Project of Buzlupınar Bridge
In 2012, material tests were made on 
the remaining timber elements of the 
bridge to determine the mechanical 
properties of wood in order to see if 
it is convenient to use them on the 
reconstruction project. The material 
tests were made in The material tests 
were made in KTÜ. The results of 
these tests have been gathered from 
the report about Buzlupınar Bridge 
prepared in 20121.

The kind of timber is determined 
as chestnut tree wood (Castanea Sati-
va Mill.) and the specifi c weight of the 
wood is estimated as 0.51±0.08 g. As a 
result of the observations and measure-
ments made with micro hammer and 
resistograph devices, it is determined 
the timber elements are substantially 
decayed and damaged. 

The results of the material tests and 
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Numune sayısı/ 
Number of 
specimens

Aritmetik 
ortalama/ 
Arithmetic 

mean

Standart 
sapma/ 

Standard 
deviation

Min. değer/ 
Min. value

Maks. değer/ 
Max. value

Liflere dik 
yönde eğilme 

direnci/Bending 
strength 

perpendicular 
to grains

30 36,67 MPa 15,59 5,52 MPa 64,81 MPa

Liflere paralel 
yönde basınç 

direnci/ 
Compression 

strength 
parallel to 

grains

30 34,76 MPa 5,67 23,54 MPa 42,29  MPa

Tablo 1: 2012 Yılında Buzlupınar Köprüsü Ahşap Elemanları Üzerinde Yapılan Malzeme Testileri 
Sonucunda Elde Edilen Parametreler
Table 1: Results of the material tests made in 2012

elemanlarda esmer çürüklük ve böcek 
tahribatları olduğu belirlenmiştir.

Yapılan laboratuvar testleri sonucu 
elde edilen ahşaba ait lifl ere dik yönde 
eğilme direnci ve lifl ere paralel yönde 
basınç direnci değerleri Tablo 1’de veril-
miştir. 

Raporda belirtildiğine göre, elde edi-
len bu değerler kırılma anındaki mak-
simum yük değeri kullanılarak hesap-
lanmıştır. Aynı tür ağaç için Anadolu 
kestanesi- Castanea sativa eğilme direnci 
literatürde2 71,4 MPa olarak verilmek-
tedir. Bu değer testler sonucu elde edi-
len ortalama eğilme direnci değerinden 
%48,6 daha fazladır. Aynı kaynakta kes-
tane ağacı basınç direnci değeri 43,8 MPa 
olarak verilmektedir, bu değer testler so-
nucu elde edilen ortalama eğilme direnci 
değerinden %20,6 daha fazladır. 

Laboratuvar testleri, resistograf ve 
mikro çekiç cihazlarıyla yapılan ölçümler 

strength values of the timber elements 
are given in Table 1. 

As it is stated in the report, the 
strength values are calculated using the 
maximum loads at the crushing point. 
For the same kind of wood, the bending 
strength is given as 71.4 MPa2, which is 
48.6% bigger than the mean bending 
strength value estimated with the ma-
terial tests. The compressive strength 
value for chestnut tree wood is given as 
43.8 MPa2, which is 20.6% bigger than 
the mean compressive strength value 
estimated with the material tests. 

In consequence, it is clearly seen 
the remaining timber elements of the 
bridge are not convenient to use on the 
reconstruction project. 

In 2015, in Material Laboratory 
of Civil Engineering Department of 
METU, material tests were made to 

2 Değerler, verilen adresten alınmıştır: http://www.wood-database.com/lumber-identifi cation/hardwoods/sweet-c-
hestnut/ (19 Mart 2015)
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Tablo 2. Buzlupınar Köprüsünün Yeniden İnşasında Kullanılacak Ahşap Elemanlar Üzerinde Yapılan Ahşap 
Testleri Sonucunda Elde Edilen Parametreler
Table 2. Results of the material tests of the wood which are going to be used on the reconstruction project

Ortalama gerilme 
(elastik sınırlar 

içinde)/Mean 
strength

Standart sapma/ 
Standard deviation

Ortalama nihai 
gerilme/Mean 

ultimate strength

Standart sapma/ 
Standard deviation

Eğilme direnci/ 
Bending strength 47,34 MPa 1,45 82,8 MPa 5,26

Liflere paralel 
basınç direnci/ 
Compression 

strength parallel to 
grains

33,23 MPa 5,07 36,71 MPa 5,85

Liflere paralel 
çekme direnci/ 

Tension strength 
parallel to grains

49,73 MPa 2,26 73,05 MPa 10,2

sonucu malzeme dirençlerinde belirle-
nen düşüş ve ahşap elemanlarda göz-
lenen yoğun mantar ve böcek tahribatı 
sebebiyle köprünün yeniden inşasında 
özgün malzemelerin kullanılmasının uy-
gun olmadığı görülmektedir.  

Köprünün yeniden inşasında kulla-
nılacak olan ahşaplar üzerinde 2015 yılı 
Şubat ayında ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
malzeme laboratuvarında yürütülen tez 
çalışması kapsamında eğilme direnci, ba-
sınç direnci ve çekme direnci değerlerini 
belirlemek için testler yapılmıştır. Köprü-
nün yeniden inşası için yapılan hesaplar-
da bu değerlerden faydalanılmıştır. Elde 
edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir.

Köprüye ait restorasyon projesindeki 
boyutlar ile çalışılarak yapılan hesaplarda 
ilk olarak köprünün ana kirişleri üzerin-
de oluşacak gerilmeler kontrol edilmiştir. 
Öncelikle köprünün maruz kalabilece-
ği en büyük yük hesaplanmıştır. Köp-
rünün üzerinden 500 kg ağırlığında ve 
1,5 m boyunda büyükbaş hayvanların 
0,5 m arayla geçtikleri kabul edilmiş-
tir.  Bu durumda 22,4 m genişliğinde-

determine the mechanical parameters 
of the timber elements which are go-
ing to be used on the reconstruction 
project. These parameters are used 
for the hand calculations for structural 
analysis studies. 

The fi rst structural analysis study 
was made to determine the stresses on 
the main beams. The dimensions used 
on calculations are based on values giv-
en in restoration project made in 2014. 
First of all, the maximum load on the 
bridge was calculated. It is presumed 
that the bovine animals which are 500 
kg and 1.5 m long, passing over the 
bridge with 0.5 m intervals At that rate, 
since the span is 22.4 m, there could be 
at most 11 bovine animals on the bridge 
at the same time. On the main beams 
which are 14.5 m long, there could be 
7 bovine animals. In this case, the load 
on the main beams is calculated as 
7*500=3500 kg, 241.4 kgf/m. In TS498, 
the design load value for the places 
where people could concentrate is giv-
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ki köprü üzerinden aynı anda en fazla 
11 adet büyükbaş hayvan geçmektedir. 
14,5 m boyundaki ana kirşiler üzerinde 
ise aynı anda en fazla 7 adet büyükbaş 
hayvan olabilir. Bu durumda ana kiriş-
ler üzerindeki yük 7*500=3500 kg, 241,4 
kgf/m olarak hesaplanmıştır. TS498’de 
insanların yoğun olarak toplanabilecek-
leri alanlardaki hesap değeri 5 kN/m2  
500kgf/m2 olarak verilmektedir (Şekil 
17). Köprü aktif genişliği 1,85 m olarak 
alındığında köprü üzerindeki yayılı yük 
500*1,85=925 kgf/m olmaktadır. Hesap-
larda daha büyük olan 925 kgf/m değeri 
kullanılmıştır. Ana kirişler üzerine etki-
yen yapının kendi ağırlığı yaklaşık 6670 
kg, 460 kgf/m olarak hesaplanmıştır. Bu 
durumda ana kirişler üzerindeki toplam 
yük 1385 kgf/m olmaktadır.

Bu yükün ana kirişler üzerinde ya-
ratacağı en büyük moment 31552 kgfm 
olarak hesaplanmıştır. Bu momentin 
40 cm çapındaki ana kirişler ve 10 cm 
yüksekliğindeki döşeme tahtalarının 
birlikte çalışması durumunda oluştura-
cağı gerilmeler 6,93 MPa çekme ve 4,63 
MPa basınç olarak hesaplanmıştır. Ana 
kirişlerin döşeme tahtalarıyla kompozit 

en as 5 kN/m2  500kgf/m2. If the ac-
tive width of the bridge is taken as 1.85 
m the distributed load on the bridge is 
500*1.85=925 kgf/m. Since 925 is big-
ger than 241.4, 925 kgf/m was used on 
the calculations to be on the safe side. 
The self-weight of the bridge on the 
mid-span is approximately 6670 kg, 460 
kgf/m. In this case the total load on the 
main beams is equal to 1385 kgf/m.

The maximum moment caused by 
the 1385 kgf/m is equal to 31552kgf.m. 
The diameter of the main beams was 
taken as 40 cm and the height of deck 
plates was taken as 10 cm according 
to the restoration project of the bridge. 
Due to this moment value, the maxi-
mum stress value on the main beams 
were calculated as 6.93 MPa in tension, 
4.63 MPa in compression if the main 
beams work compositely with the deck 
plates. In other case, if the main beams 
and deck plates do not work composite-
ly the stress values are 16.42 MPa both 
in tension and compression. The mean 
bending strength value of the timber 
was calculated as 47.34 MPa with the 

Şekil  17. Köprüye 500kgf/m2 yayılı yük etkidiği kabul edilmiştir
Figure 17. The distributed load on the bridge is taken as 500 kgf/m2
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çalışmaması durumunda elde edilen de-
ğerler 16,42 MPa çekme ve basınç olarak 
hesaplanmıştır. Malzeme testleri sonucu 
elde edilen orantı sınırında eğilme diren-
ci 47,34 MPa dır. Bu değer Eurocode 5 de 
verilen şekilde malzeme direnci Xd=kmo-

d*Xk/gm  formülü ile dizayn değerine indir-
gendiğinde Xd=0,7*47,34/1,3=25,49 MPa 
olarak hesaplanır. Hesaplarda malzeme 
direnci değeri olarak orantı sınırındaki 
değer kullanıldığı için yeterince güvenli 
tarafta kalındığı düşünülerek yük artırım 
katsayıları hesaplara dâhil edilmemiştir.  
Hem ana kirişlerin döşeme tahtaları ile 
kompozit çalışması hem de çalışmaması 
durumu için elde edilen gerilme değerleri 
tasarım değerinden daha küçüktür.

Bir sonraki adımda konsol kirişlerin 
maruz kalacağı yükler etkisinde oluşacak 
döndürme kuvvetleri ve bu kuvvetlere 
karşı koyacak kuvvetler hesaplanarak 
köprü ayaklarının dönmeye karşı güvenli 
olup olmadığı belirlenmiştir. Konsol kiriş 
sıraları arasına dik olarak yerleştirilmiş 
kirişlerin etkisiyle konsol kirişler bir bü-
tün olarak çalışacaktır. Yukarıda köprü-
nün üzerinden 500 kg ağırlığında ve 1,5 
m boyunda büyükbaş hayvanların 0,5 
m arayla geçtikleri kabul edilmiştir.  Bu 
durumda 22,4 m genişliğindeki köprü 
üzerinden aynı anda en fazla 11 adet bü-
yükbaş hayvan geçmektedir. Toplam yük 
11*500=5500 5500/22,4=245,5 kgf/m ola-
rak hesaplanmıştır. TS498’den insanların 
yoğun olarak toplanabilecekleri alanlar-
daki hesap değeri olan 5 kN/m2  500kgf/
m2 kullanılıp, köprü aktif genişliği 1,85 
m, uzunluğu 22,4 m alındığında köp-
rü üzerindeki yük 500*224*1,85=20720 
kg=20,72 ton olarak bulunur.  Yapılan 
hesaplarda güvenli tarafta kalmak için 
daha büyük olan 20,72 ton değeri kul-
lanılmıştır. Köprü ağırlığı üst örtüsü ile 

material tests. This value was reduced 
to the design strength value with the 
formula given in Eurocode 5, Xd=k-

mod*Xk/γm, and the design value was cal-
culated as Xd=0.7*47.34/1.3=25.49 MPa. 
In the calculations the load value was 
not increased with partial factors since 
the material strength value at the pro-
portional limit was used. In conclusion, 
the stresses on the main beams are less 
than the design strength value whether 
the main beams work compositely with 
the deck plates or not.

In the next step, the overturning forc-
es acting on the cantilever beams and 
the resisting forces against these forces 
were calculated in order to determine if 
the cantilever part of the abutments are 
safe against overturning. The cantilever 
beams work together since there are 
perpendicular horizontal beams placed 
between them. As it is stated before, 
if bovine animals are passing through 
the bridge with 0.5 m intervals, there 
could be 11 animals on the bridge at the 
same time. In this case, the maximum 
load is calculated as 11*500=5500 kg, 
since the span of the bridge is 22.4m 
the load per unit length is calculated as 
5500/22.4=245.5 kgf/m. If the load val-
ue for the buildings where people could 
concentrate in is taken as 5kN/m2  500 
kgf/m2 from the TS498, and the active 
width of the bridge is taken as 1.85 m, 
the load acting on the bridge is calculat-
ed as 500*22.4*1.85=20720 kg = 20.72 
tons. On the calculations, the second 
load value was used to be on the safe 
side. The self-weight of the bridge is ap-
proximately 10304 kg  10.3 tons, in this 
case the total load acting on the bridge 
is equal to 10.3+20.72=31.02 tons and 
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Şekil 18. Konsol kirşlerin devrilme hesabında esas alınan yükler
Figure 18. The loads and dimensions used for the overturning check calculations

birlikte yaklaşık 10304 kg 10,3 ton ola-
rak hesaplanmıştır. Bu durumda köprü 
üzerindeki toplam yük 10,3+20,72=31,02 
ton olarak bulunmuştur. Her bir mesnet-
teki yük 15,51 ton’dur. Konsol kirişlerin 
toprak dışında kalan kısmından gelen 
yük her iki taraf için de yapılan hesaplar 
sonucu 3 ton olarak alınmıştır. Hesaplar 
toprak içindeki kiriş uzunluğu daha kısa 
olan A tarafı için yapılmıştır (Şekil 18).

Toprak içinde kalan konsol kıs-
ma etki eden moment yaklaşık olarak 
15,51*5+3*2=83,5584 t.m olarak he-
saplanmıştır. Bu momenti karşılayacak 
toprak basıncını oluşturacak bloğun 4 m 
uzunluğunda, 4 m derinliğinde ve 3 m 
eninde olduğu kabul edilmiştir. Malzeme 
yoğunluğunun ahşap kirişlerle hafi fl ediği 
düşünülerek 1,5 t/m3 yoğunluğunda oldu-
ğu kabul edilmiştir. Bu durumda toprak 
bloğunun dönme noktasında oluşturduğu 
moment 4*4*3*1,5*2=144t.m olarak he-
saplanmıştır. Konsol kirişlerin dönmeye 
karşı güvenlik katsayısı FS=144/84=1,7 
olarak bulunmuştur. Bulunan değer kabul 
edilebilir bir değerdir ancak konsol kiriş-

the load acting on each support is equal 
to 15.51 tons. The weight of the cantile-
ver beams which is out of soil are calcu-
lated as 3 tons for both sides. The hand 
calculations were made according to 
the dimensions of the A side since the 
in soil length of the cantilever beams 
are smaller in this part (Figure 18).

The overturning moment is calcu-
lated as 15.51*5+3*2=83.5584 t.m. 
The length and deep of the earth pres-
sure block are taken as 4 m, and width 
is taken as 3 m; and the specifi c weight 
of the soil is taken as 1.5 t/m3 since 
there are some discontinuities on the 
soil because of the beams. In this case, 
the resisting moment is calculated as 
4*4*3*1.5*2=144 t.m and the factor of 
safety against overturning is calculated 
as FS=144/84=1.7 which is an admissi-
ble value. However, it is recommend-
ed to increase the in soil length of the 
cantilever beams approximately 1 m to 
make it safer against overturning.

As it is learned from the locals, the 
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Şekil 19. Rüzgâr yükleri hesabında köprünün her iki tarafının kapalı olması ve bir tarafının kapalı 
olması durumları için yapılan kullanılan rüzgâr kuvvetleri
Figure 19. The wind forces acting on the bridge for the situations of only one side of the bridge is 
covered with timber sheets and both sides are covered with timber sheets

lerde devrilmeye karşı güvenliği arttırmak 
amacıyla toprak içinde kalan kiriş uzunlu-
ğunun daha kısa olduğu A tarafında yeni-
den inşa sırasında bu uzunluğun yaklaşık 
1 m artırılması önerilmektedir.

Yöre halkından alınan bilgiye göre 
köprü rüzgâr yükleri etkisinde yıkılmış-
tır. Bu durum dikkate alınarak TS498’de 
rüzgâr yükleri için verilen değerlere 
göre hesap yapılmıştır (Şekil 19). Köprü 
döşeme tahtaları ve ana kirişler, nehir 
alt kotundan 8 m yukarıdadır. Ancak 
dikmeler ve çatı ile yükseklik arttığı için 
yapının zeminden yüksekliği 9-20 m 
aralığında kabul edilmiştir. Bu durum-
da yapıya etkiyen rüzgâr hızı 36m/s, hız 
basıncı q=0,8 kN/m2’dir. Bu değerler ile 
köprünün iki tarafı kapalı ve tek kapalı 
durumları için kapalılık oranları değiş-
tirilerek Şekil 19’da gösterilen kuvvetler 
etkisinde rüzgâra karşı güvenlik katsa-
yıları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplara 
göre en güvenli durumda 0,65 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç köprünün yıkıl-

bridge had collapsed because of the 
heavy wind loads. Considering this, an 
analysis was made in accordance with 
the wind load values given in TS498. 
The main beams and deck plates of the 
bridge are 8 m above the bottom eleva-
tion of the river. Nevertheless, with the 
posts and roof elements the length of 
the bridge increases so the height of the 
bridge was taken between 9-20 m ac-
cording to TS498. In this case the wind 
velocity on the bridge is given as 36 m/s 
and the wind pressure is given as q=0.8 
kN/m2. The wind loads acting on the 
bridge are as shown in Figure 19. Using 
these values, the factors of safety values 
against wind loads were determined 
for two different situations; only one 
side of the bridge is covered with tim-
ber sheets and both sides are covered 
with timber sheets. The analyses were 
made for changing the percentages of 
the closed length. At the end of the 
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masında rüzgâr yüklerinin etkili olduğu 
iddiasını doğrulamaktadır. Bu neden-
le köprünün yeniden inşası sürecinde 
köprüyü rüzgâr yüklerine etkisinde gü-
venli hale getirecek öneriler üzerinde 
çalışılmaktadır.

Yapılan el hesaplarına ek olarak 
SAP2000 programı kullanılarak köprü-
nün analitik modeli hazırlanmıştır. El he-
sapları Ezgi Çabuk tarafından yürütülen 
yüksek lisans tez çalışması (Çabuk, E., 
2015) kapsamında, hazırlanan analitik 
model üzerinde yapılan analizlerle karşı-
laştırılarak kontrol edilecektir.

studies about wind loading, the biggest 
value for factor of safety is calculated as 
0.65 which is not an admissible value. 
For this reason, the structural proposals 
will be focused on increasing the safety 
of the bridge against wind loads. 

In addition to the hand calculations, 
an analytical model of the bridge was 
prepared using SAP2000. The results 
of the hand calculations and outputs of 
the analytical model will be compared 
and checked in the scope of the on-
going master thesis conducted by Ezgi 
Çabuk (Çabuk, E., 2015).
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Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Dairesi, II. Abdülhamit’in 
Kış Bahçesi Rekonstrüksiyonu/Reconstruction of 
II. Abdülhamid’s Winter Garden at Yıldız Palace Mabeyn Kiosk 

Yıldız Palace, which is the last arc-
hitectural example of Turkish Ottoman 
palace, is located on the Yıldız hill in the 
district of Besiktas. Sultan Ahmed I was 
the fi rst to build a pavilion, over this 
land registered at the time to the Priva-
te treasury of the Ottoman Sultan as a 
hunting place sultans beginning during 
the reign of Suleiman the Magnifi cent 
(1520-1566). At the end of the 18th cen-
tury, Sultan Selim III built Yildiz Pavi-
lion for his mother, Sultan Mihrishah 
and a fountain for his father. Sultan 
Abdulaziz, residing in Yıldzz Kiosk in 
summers, built State Apartments. After 
that, he added Malta and Cadir Kiosks 
in the outer garden and Cit Pavilion to 
the main palace section.

The main construction in the palace 
started in the period of Sultan Abdul-
hamid II (1876-1909) and it was called 
Saray-iHumayun (Central palace). Du-
ring this period the palace comprised of 
buildings for private use of the sultan as 
well as buildings, allocated for the of-
fi cials, repair shops and carpentry like 
repairing shop, carpenter’s shop and 
the buildings of culture and art such as 
theater, museum and library. The pala-
ce has an inner garden which is called 
“Hasbahce” with a pool inside resemb-
ling a natural creek. In different points 
of this garden there are small indepen-
dent resort kiosks.

The palace buildings that were left 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca; müze iş-
levi verilmek üzere restorasyon çalışma-
ları devam eden Yıldız Sarayı (Şekil 1), 
Yıldız tepelerinden başlayan Balmumcu 
ve Orhaniye kışlalarını içine alan, Be-
şiktaş ve Ortaköy yamaçlarından denize 
kadar uzanan geniş arazi üzerinde, inşa 
edilen yapı ve yapılar topluluğudur. Ka-
nuni Sultan Süleyman zamanında baş-
layan yapılaşma hareketi, İmparatorlu-
ğun son günlerine kadar devam etmiştir. 

1924 yılında Mustafa Kemal Ata-
türk’ün emriyle, Harp Akademileri Ko-
mutanlığı’nın kullanımına tahsis edilen 
Yıldız Sarayı, 1978 yılına kadar bu ku-
rum tarafından kullanılmıştır. Akade-
minin yeni kurulan kampüse taşınması 
sonrasında saray, Kültür Bakanlığı’na 
devredilmiştir.

Büyük bir bölümü günümüze kadar 
gelebilmiş saray yapılarından olan Kü-
çük Mabeyn Dairesi, 19.yüzyıl sonların-
da II. Abdülhamid döneminde iki katlı 
ve kârgir-çelik olarak inşa edilmiştir. O 
dönemde saray baş mimarlığı görevini 
sürdüren Raimondo D’aranco tarafın-
dan projelendirildiği tahmin edilmek-
tedir. Dış beden duvarları ve iç bölme 
duvarları, dolu harman tuğlası örgü tek-
niğinde, çimento harç ile örülmüş, dö-
şemeleri ise çelik karkas volta döşeme 
tekniği ile geçilmiştir. X ve Y istikame-
tindeki sallantılarda meydana gelebile-

Ahmet SELBESOĞLU*

* Ahmet SELBESOĞLU, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı/Architect, MSc. Conservation
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Şekil 1: Yıldız 
Sarayı 
Figure 1: Yıldız 
Palace

Şekil 2: Yıldız 
Sarayı kuşbakışı 
görünüm
Figure 2: A view 
of Yıldız Palace 

cek kayma momentleri, mesnet noktala-
rında yer alan ve amortisör görevi yapan 
elemanlarla karşılanmaktadır. Yatay ve 
düşey taşıyıcı elemanların davranışları, 
zeminden gelen hareket ve yüklere kar-
şı, birbirlerini destekleyen ve koruyan 
bir teknikte tasarlanmıştır. Yapıldığı yıl-
larda çatısı teras olarak planlanan köş-

idle for a while in the aftermath of the 
Sultan Vahidettin’sreign, were allocated 
to the Staff Offi cer’s Academy. The pa-
lace which was left to Turkish Military 
Academies in 1946 was handed over to 
the Ministry of Culture in 1978 and it 
begun to serve as a museum under the 
name of “Directorate of the Museum 
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kün bu bölümünde; kısa bir süre sonra 
II. Abdülhamid döneminde, Art Nouve-
au tarzının teknik ve süsleme özellikleri-
ni yansıtan bir kış bahçesi tasarlanmış ve 
inşa edilmiştir (Şekil 4).

Bütünüyle şeffaf olarak ele alınan 
mekâna, devrine uygun tasarımdaki 
mobilyalarla tefriş yapıldığı, bilhassa 
özel günlerde ve bayram sabahların-
da İstanbul ve İstanbul boğazını, aynı 
zamanda sosyal hayatı yakından takip 
etmek üzere dürbünler yerleştirildiği 
görülmektedir (Şekil 4). Padişah II. Ab-
dülhamid’in özel olarak kullandığı bu 
bölüm bilinmeyen bir nedenle ve bilin-

of Yıldız Palace’’ since 1993. This pa-
per aims to explain the reconstruction 
of discovered winter garden built by II. 
Abdulhamit in the 19th century. 

The Mabeyn Kiosk was built in 
1901 as the studying and resting kiosks 
upon the order of Sultan Abdulhamid 
II. The Sultan was holding offi cial mee-
tings here and it was used for the same 
purpose by the subsequent sultans. It 
was built as two- storey masonry-ste-
el building in 19th century. Raimondo 
Tommaso D’Aronco was the chief pa-
lace architect to the Ottoman Sultan 
Abdülhamid II therefore ıt is estimated 

Şekil 3: 
Döşemenin 
onarımı
Figure 3: 
Restoration of 
floor joints

Şekil 4: Kış 
Bahçesi  
Figure 4: Winter 
garden                                 
Şekil 5: Tavan 
Ahşap Kaplamaları
Figure 5: The 
ceiling panels
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meyen bir zamanda yok olmuştur. Ya-
pının üst katında bir oda olup bu odanın 
ahşap kaplamalarının da II. Abdülhamid 
tarafından yapıldığı tahmin edilmekte-
dir (Şekil 5). 

Üst katına Art Nouveau tarzında 
çelik karkas bir merdivenle çıkılmakta 
olan yapının merdiven holünde yer alan 
pencereler de Art Nouveau tarzında 
tamamlanmıştır. Bu bölümdeki pence-
relerde Parisli sanatçı Bonet’e ait olan 
vitraylar yer almaktadır (Şekil 6). Art 
Nouveau tarzının tüm süsleme özellik-
lerini yansıtan, çatısı ve duvarları cam ile 
kaplanmış olan bu yapının, İstanbul’da 
başka bir örneği bulunmamaktadır.

Günümüze ulaşmayan bu yapı-
nın, yeniden inşa edilerek, müze işle-
vi ile yaşaması amaçlanmış ve nihayet 
bu çerçevede 1992 yılında çalışmalara 
başlanmıştır. II. Abdülhamit dönemin-
de çekilen bir fotoğraftan yola çıkılmış; 

that the project had designed by Rai-
mondo D’Aronco . Exterior body walls 
and interior partition walls were cons-
tructed as full blend brick lattice tech-
nique, fl ooring with cement mortar was 
placed with steel frame jack arch tech-
nique.

The slip momentum that can oc-
cur in oscillation in the X and Y direc-
tion is met with component located in 
the support point and this component 
act as shock absorbers.  The behavi-
or of vertical and horizontal structural 
members is designed as protecting and 
supporting each other against to moti-
on and loads from ground.  The roof of 
palace was planned as a terrace fi rst but 
then in a short time in II. Abdülhamid 
period, it was designed and construc-
ted as a winter garden that refl ects the 
technical and decorative features of Art 
Nouveau (Figure 4).

Şekil 6: Çelik karkas merdiven ve art nouveau tarzı vitraylar
Figure 6: Steel stair construction and stained glass with flower composition                                 
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üzeri ahşap çatı ile örtülü bir mekânda, 
kış bahçesinden kalan izler gözlemle-
nerek; restitüsyon ve restorasyon pro-
jeleri hazırlanmıştır. 1998 yılına kadar 
restorasyon programına alınmayan yapı, 
rekonstrüksiyon çalışmalarına hazırlık 
olmak üzere geçici çelik uzay çatı ile ko-
ruma altına alınmıştır. 

2002 yılında özel olarak ayrılan öde-
nek ile restorasyon uygulamalarına baş-
lanılmış, bu çerçevede alan üzerindeki 
mevcut ahşap karkas ve marsilya tipi 
kiremit örtülü muhdes çatı sökülmüştür 
(Şekil 7). Çatının sökümünden sonra, 
kış bahçesini taşıyan mermer ayakların 
oturdukları mesnetler araştırılmış, ayak-
ların genelde duvarlar yerine açıklıklar 
üzerine oturdukları tespit edilmiştir. 
Yapılan tahkiklerde, ayakların yeniden 
yapılanması gereği ortaya çıkmıştır. Ko-
nunun uzmanlarınca ön görülen olası 
İstanbul depremi ve rüzgâr yükleri göz 
önüne alınarak, yapı yüklerinin mevcut 
taşıyıcı sistemden ayrı ve münferit ola-
rak duvarlara aktarılması düşünülmüş-
tür. Bu noktadan hareketle hazırlanan 

The transparent room was furnis-
hed with convenient stylish furniture. 
The binoculars were placed in the room 
especially to view İstanbul, Bosphorus 
(Figure 4). Sultan II. Abdülhamid was 
used this section for relaxation and spe-
cial but it was destroyed at an unknown 
time and unknown reason. On the top 
fl oor of building, there is a room that 
is decorated and covered by imitation 
wood. It is estimated that is performed 
by II. Abdülhamid (Figure 5).

A steel frame staircase with the Art 
Nouveau style with leaded glass win-
dows. The stained glass of windows 
done by Bonet a famous France artist.

The restoration and restitution plan 
of the building are started to prepare 
on the basis of a small photo from II. 
Abdülhamid period which shows terra-
ce covered by timber structure and also 
the basis of the remaining tracks from 
the winter garden. As a preparation for 
the work of reconstruction the building 
was protected by a temporary steel roof 
and it was not included to restoration 

Şekil 8: Barok 
desenli klasik 
döşeme çinileri 
Figure 8: Baroque 
style floor tiles 
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statik ve tahkim projesine göre taşıyıcı 
ahşap kafes kolonların üzerine oturacağı 
ayaklara ait döşeme bölümleri açılarak; 
orijinal çelik sistemden 5 cm yukarıda 
döşeme içinde kalmak koşuluyla ikin-
ci bir çelik taşıyıcı sistem geliştirilmiştir 
(orijinal sistem aynen korunmuştur).

Yeni sistem orijinal sistemden ayrı 
olarak çalışmakta, çatıdan gelen yatay 
ve düşey yükleri taşıyıcı duvarlara, oriji-
nal sistemden ayrı olarak aktarmaktadır. 
Kış bahçesinin taşıyıcı ayakları (kafes 
kolonlar) yeni oluşturulan sistem üze-
rine bulonlar ve saç levhalar yardımıyla 
monte edilmişlerdir. Yapıdaki titreşim-
lerinin ana yapıya etkileri; Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yapı 
Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyelerince 
periyodik olarak ölçümlenmektedir. Bu 
ölçümlerde; yeni yapılan ahşap kons-
trüksiyon üzerindeki titreşimlerin, ana 
yapıyı etkilemediği görülmüştür.

Orijinal yapımında teras olarak plan-
lanan döşeme, çelik I-putrellerle geçil-
miş, yapraklanmaya karşı putreller arası 
çelik lamalarla tahkim edilerek, tuğla to-

program until 1998. 
  In 2002, with the special allocation 

the restoration application was started 
and the existing wood frame and Mar-
seille type covered tiles roof was dis-
mantled (Figure 7).

After the dismantling of the roof, the 
structural bearings of the winter garden 
discovered and it is determined that 
instead of walls the bearings was sitting 
on span. According to the verifi cation, 
by taking precautions against to the 
punching the restructuring has emer-
ged as a requirement.     

Because of the possible Istanbul 
earthquake and wind loads propped by 
the experts of the subject, the structure 
loads are intended to be transferred to 
the wall as separate and isolated from 
the existing conveyor system. Accor-
ding to the static and the strengthening 
projects reference with this point, a se-
cond steel system has been developed 
with fl ooring sections columns sits on 
wood lattice where the feet belonging 
to the carrier opened, and a second sys-

Şekil 9: İç mekân ve geçici çatı 
Figure 9: The interior space and temporary roof

Şekil 10: Maketlerden bir örnek
Figure 10:  One of the makets
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noz örgü sistemiyle kapatılmıştır. Tuğ-
lalar üzerine ise kireç, kum, çimento ve 
odun kömüründen meydana gelen karı-
şım ile 15-20 cm yüksekliğinde ısı tecri-
di yapılmıştır. Tecridin üzerine eritilmiş 
bitüm kaplanarak yapı suya karşı izole 
edilmiştir. Teras yüzeyine ise, çimento 
harcı ile Avrupa’dan getirilen barok de-
senli klasik döşeme çinileri kaplanmıştır 
(Şekil 8).

Kış bahçesini taşıyacak olan çelik 
konstrüksiyonun tamamlanabilmesi için, 
ayakların oturduğu bölgelere gelen dö-
şeme yüzeylerinin açılması gerekiyor-
du. Bu nedenle döşemede yer alan çi-
niler X ve Y yönlerinde numaralanarak 
projeler üzerine geçirilmiştir. Mimari 
ve statik projeler eşliğinde taşıyıcı sis-
tem tamamlanarak tahkikleri yapılmış, 
orijinal malzeme uyumları göz önünde 
tutularak döşeme yeniden oluşturul-
muş ve çiniler orijinal yerlerine monte 
edilmişlerdir. Yapının kat döşemeleri 
İstanbul’un rutubeti ve ısı değişimleri 
göz önüne alınarak, su yoğuşmaları-
nın tavandaki etkilerini önlemek üze-
re boydan boya havalandırılmaktadır. 

tem in accordance with the above 5 cm 
from the original steel (the original sys-
tem was protected).

The system works individually, ho-
rizontal and vertical loads from wall 
to roof carrier is transferred separately 
from the original system. The carrier 
feet of the winter garden are mounted 
with the help of bolts and sheet metal 
on the newly created system. The vib-
rations effects to the main structure 
are measured periodically by academic 
members of Yıldız Technical University, 
Department of Architecture, Building 
Science and Technology. These periodic 
controls showed that the new wooden 
construction does not affect the main 
structure in terms of vibration.

The fl oor planned as a terrace in the 
original construction has passed by ste-
el beam, the gap on I-beam has covered 
steel blades against to lamination and 
fl oor was covered with brick vault mesh 
system. The heat insulation with lime, 
sand, cement and charcoal mixture 
comprising from 15 to 20 cm in height 
is made on bricks. The terrace surface 

 Şekil 11:  Ana 
dikmelerin 
oturduğu taban 
Figure 11: 
Stone platform 
for main timber 
elements
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Dış duvarlardan 4 cm çapında eğrisel 
deliklerle alınan hava, döşemede, eğri-
sel olarak açılan deliklerden geçirilerek 
dışarı atılmaktadır. Bu doğal hava do-
laşımı günün her anında sürekli olarak 
devam etmektedir.

Tahkim sonucunda döşeme tamam-
lanarak, mermer ayaklar döşemede 
oluşturulan güçlendirme konstrüksiyo-
nuna çelik bulonlar kullanılarak monte 
edilmiştir. Projenin bir yeniden yapım 
süreci olması sebebi ile hataları azalt-
mak için 1/1 ölçekte ve daha küçük öl-
çekte maketler yapılarak, kritik nokta-
lardaki detaylar çözülmüştür. (Şekil 9). 
Çalışmalar; öncelikle cepheye ait dikme-
lerin monte edilmeleriyle başlamış, orta 
aksta yer alan ve tek elemandan oluşan 
dikmeler, orta aks ve dış aks arasında yer 
alan kafes dikmelerin yerleştirilmesi ile 
yapı ortaya çıkmaya başlamıştır. Küçük 
bir resimden yola çıkarak örneği olma-
yan bu yapının yeniden inşa edilmesi sı-
rasında birçok sorun ortaya çıkabilmek-
tedir. Uygulama sırasında ortaya çıkan 
sorunlar, şantiyede yeniden detaylandı-

is covered with cement mortar and ba-
roque patterns classic fl oor tiles impor-
ted from Europe (Figure 9). 

The fl ooring surfaces on the legs of 
the building were supposed to open 
to complete steel construction, which 
will carry the winter garden. Because 
of this reason, the tile laying is pla-
ced to project with numbering on X 
and Y coordinates. Architectural and 
structural designs completed evaluati-
ons made with the carrier system, the 
adaptation of the original material was 
created and laying the tiles considering 
they are mounted in their original pla-
ces. Floor-to-ceiling tiles are ventilated 
to prevent water condensation in the 
impact that humidity and temperature 
variations of the structure fl oor tiles in 
Istanbul. Air is discharged from holes 
with a diameter of 4 cm curvilinear ex-
terior walls, fl ooring, curvilinear as by 
passing through the holes. It of course 
continues to circulate continuously in 
every moment of the day.

Marble fl ooring in the fl oor const-

 Şekil 12:  
Yeniden yapılan 
ahşap kış bahçesi 
Figure 12: 
Reconstructed  
wooden winter 
garden 
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rılmış ve deneyimlerle çözümlenmiştir.
Mevcut resimden projelendirme aşa-
malarında ve detay çözümlerinde siste-
min bütün ayrıntılarını izlemek ve kağıt 
üzerine aktarmak mümkün olmamıştır. 
Kuzey doğu aksındaki köşe noktasın-
da, mevcut planın sisteme uygulanması 
nedeniyle mail mahyada ortaya çıkan 
sorunlar, bu bölgedeki çatı eğimlerinde 
değişiklik yapılarak çözümlenmiş, diğer 
bölümlerdeki çatı detayları bu bölgede 
de aynen uygulanmıştır. Yapım sırasın-
da kullanılan ahşap, dayanıklılık, daral-
ma ve genişleme, ısı, nem karakteristik-
leri gibi özellikler göz önüne alındığında 
endüstriyel bir ürün olan lamine ahşap 
malzeme olarak seçilmiştir. Endüstriyel 
bir malzeme olan lamine ahşapta lifl er 
aykırı olarak kullanılarak birbirine ters 
çekme momentleriyle elde edilen kiriş 
ve dikmelerin çeşitli yön ve istikametler-
de çalışmaları ve deforme olmaları tek-
nik olarak önlenmeye çalışılmıştır. Kafes 
kolon ve kirişlerin birleşim noktalarında 
ortaya çıkan çekme ve gerilme moment-
lerinin karşılanması, statik hesap sonu-
cu elde edilen bulon ve çelik levhalar 
ile karşılanmıştır. Çelik levhalar ahşap 
konstrüksiyon bünyesine düzlem içinde 
kalmak koşuluyla alıştırılmıştır. Orijinal 
görüntüyü etkileyen bu durum, kalem 
işlerinin sisteme uygulanmasıyla kuv-
vetli etkisini kaybederek genel görünüm 
içindeki ahenk ve güven duygusuy-
la birleşerek, orijinal bütünlük izlenim 
değerini getirecektir, aynı zamanda bu 
zorunluluğun yapı üzerinde izlenmesi, 
eserlerin yaşatılması çabasında birtakım 
teknik detayların gerekli olduğunun da 
ispatı olacaktır. Taşıyıcı ayaklar üzerin-
de yapılan incelemelerde, sistemin ze-
mine doğrudan bağlanmadığı hayretle 

ruction retrofi t completed as a result of 
arbitration created using balloons and 
feet depending on the steel they are 
mounted. Then the restoration practi-
ces of the upper structure have intro-
duced and according to the project es-
pecially 1/1 scale or smaller models has 
been prepared. Possible technical devi-
ations of project have been identifi ed in 
studies on 1/1 scale model. (Figure 10) 
With the slope proposed in the proje-
ct, the applicability and how it should 
make the necessary changes of the pro-
ject are reviewed.

First studies began with mounting of 
the struts of facade. The horizontal scale 
plane is obtained by balancing of per-
pendicular elevation difference on hori-
zontal plane of terrace on the upper le-
vel of the delineator column. Then, the 
system operation has continued with 
bringing centre the rafters themselves 
and locating of single peace struts on 
central axis and lattice struts between 
central axle and outer axle. It is possible 
to see some problems during reconstru-
ction of a building without any example 
belongs it except a small photo. Prob-
lems that occur during implementation 
of the project in site can be solved on 
site with re-detail and re-measurement 
and experiences. 

On the other hand, it is not possible 
to draw all details of the system while 
current photo, projecting process and 
detail analyze. Due to the implementa-
tion of the system’s current plans ridge 
consequential problems in north-east 
on the axis the vertex at the point have 
been resolved by making changes to the 
roof slope in this area. Other roof deta-
ils also have been applied there. The in-
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izlenmiştir. Yıldız tepelerinde kuvvetli 
rüzgârların olduğu düşünülerek böyle 
bir ilave katın, rüzgârın meydana geti-
receği, itme, çekme ve kaldırma eylem-
lerine, karşı koyamayacağı kanaatine 
varılmaktadır. Bazı uzmanlar sisteminin 
döşemeye oturtulmamasının aerodina-
mik bir yapıya bağlamaktadırlar. Rüzgar 
kuvvetine göre yapının döşemeye doğru 
itildiği düşünülmektedir. Yapının ana 
konstrüksiyon malzemesini anlamaya 
çalıştığımızda ilk düşüncemiz;  yapının, 
pik-döküm sistemde inşa edilmesi ne-
deniyle ağır olduğu, herhangi bir an-
kastreye gerek duyulmadığı yönünde-
dir. Ancak mermer ayaklarda yaptığımız 
araştırmalarda küçük ahşap parçacık-
larına rastlanmış, yapılan laboratuvar 
araştırmalarında bulunan parçaların çam 
cinsi kereste olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca sistemin pik-döküm olarak inşa 
edildiği yönünde bilimsel bir veriye de 
rastlanmamıştır. Mevcut fotoğraftan ise 
pik-döküm veya ahşap olarak ele alın-
dığı kesin olarak tespit etmek mümkün 
görülmemektedir. Yapının pik-döküm 
olarak ele alınması söz konusu oldu-
ğunda; pik-döküm olarak günümüzde 
imal edilebilmek için sistemi oluşturan 
tüm elemanların ayrı ayrı modellerinin 
yapılması, sonra kalıpların elde edilmesi 
ve nihayet elemanların dökülmesi ol-
dukça pahalı bir yöntem olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Pik-döküm ile kurulacak 
olan sistemin, deprem ve darbelere karşı 
yatay ve düşey yüklerden meydana ge-
lecek gerilmeleri karşılayamayacağı he-
saplanmıştır.

Pik-döküm sistemin yüklere karşı 
esnek olmayıp, kırılgan olduğu bu ne-
denle sistemin çökmesine neden olaca-
ğı düşünülmüştür. Yukarıda açıklanan 

dustrial laminated timber preferred for 
reconstruction of the structure. 

Deformation and catching through 
different way of the beams and column 
obtained by the inverse pulling for-
ce of the fi bers in the wood joint had 
been trying to prevent technically. The 
tension strength and moments of the 
juncture on lattice column and beams 
were met with static analysis results 
obtained bolts and steel plates. Steel 
plates were habituated to the condition 
of the plane in wood construction site. 
A situation affecting the original image 
will lose their strong infl uence with the 
implementation of hand drawn to the 
system combined with harmony and 
confi dence in the overall appearance; it 
will bring integrity of the original im-
pression value, at the same time the 
monitoring of structure with obligation 
will be demonstration about the im-
portance of technical details in building 
maintenance.  

Researches on bearing column 
shows that the system is not connected 
to fl oor fi xed edge (Figure 12).

Assuming that, strong winds in 
Yıldız hills, an additional fl oor cannot 
stand out against to pushing pulling 
and lifting actions. Some experts think 
that the system is not connected to the 
fl oor due to the aerodynamic structure 
and reasons and the building is thought 
to be pushed towards the fl oor in wind 
force line. After our researches, we 
think that the building does not need to 
built-in and it is heavy because of the 
construction of pig casting system.  

Beside this, there were little wood 
pieces on marble foot on researches, but 
laboratory works show that these pieces 
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nedenlerle kış bahçesinin ahşap olarak 
kurulması kararına varılmıştır (Şekil 12). 
4734 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsa-
mında ve birim fi yat esasına göre yük-
lenicilere ihale yöntemiyle yaptırılan kış 
bahçesinin konstrüksiyonu; 2003-2014 
yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Kış bahçesinin çatısı orijinalinde cam 
olarak planlanmış olup, çatının güneşli 
günlerde camlar üzerine yerleştirilmiş 
olan metal paletli panjur ile kapatıldığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca sıcak havalarda 
metal bir aksamla kumanda edilen çatı 
pencereleriyle, yapı içinin havalandırıla-
rak soğutulduğu görülmektedir. 

Yapının dış ısısının düşük olduğu 
günlerde ısıtılmasıyla ilgili, herhangi bir 
belge veya ize rastlanmamıştır. Kış bah-
çesi geceleri dikmelerin dört yönüne 
yerleştirilen glop aydınlatma armatürle-
riyle aydınlatılmış, aydınlatma eleman-
larına enerji taşıyan kablolar taşıyıcı sis-
tem üzerinden antigron kablolarla (nemli 
alanlarda kullanılan özel kablolar) olarak 
geçirilmiştir. Kültür mirasımızın önemli 
eserlerinden olan Küçük Mabeyn Köşkü 
ve Kış Bahçesinin Restorasyonu sırasın-
da Prof. Dr. Müfi t Yorulmaz, Prof. Dr. 

are glass. In addition, any scientifi c and 
local data was not observed about pig 
casting building system in this building. 
With current photo, it is not possible to 
determine precisely that pig casting or 
wooden building is. 

When it comes to be taken as pig 
casting structure;

The modeling of all components, 
obtaining the mold, and component 
casting are quite an expensive method 
to produce as a pig casting. (It is not 
serial production, components need to 
product one by one.) It is calculated that 
the system-installed pig casting does 
not meet horizontal and vertical load 
stresses against earthquake and blows.

Pig casting is not fl exible against 
load and it is fragile, it was proposed 
that this situation would lead to the col-
lapse of the system. Due to the above 
reasons, it is decided that winter garden 
will made by wood (Figure 13).

The winter garden had been cons-
tructed between 2003 and 2014 with 
unit price style tender procedure under 
Public Procurement Law, Law no. 4734 
(Figure 14).

Şekil 13:  2003-2014 yılları arasında konstrüksiyonu gerçekleştirilen kış bahçesinin görünümü
Figure 13: The view of winter garden reconstruction between 2013 and 2014
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Saadettin Öktem, Prof. Dr. Görün Arun, 
Prof. İsmet Ağaryılmaz, Prof. Dr. Nevzat 
İlhan, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Prof. 
Dr. Afi fe Batur saraya davet edilerek ya-
pım aşamalarıyla ilgili olarak bilgilendi-
rilmişlerdir. 2005 mali yılında ihale edilen 
cephe ve çatı camları ve metal panjurla-
rı ile orijinal mobilyaları tamamlanacak 
olan kış bahçesinin müze fonksiyonu 
verilerek hizmete açılması programlan-
mış ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış 
bulunmaktadır. Ülkemizde başka örneği 
olmayan bu yapının konstrüksiyonunun 
tamamlanması çabasında, proje ve uygu-
lama aşamalarında hizmeti geçen kurum 
ve kişilere saygılarımı gönderiyorum.

Sonuç
II. Abdülhamid tarafından inşa ettirilen 
bu yapının rekonstrüksiyonu; bir küçük 
resimden yola çıkan zahmetli bir o kadar 
da heyecanlı bir süreçle tamamlanmıştır. 
Kültür Bakanlığı olarak her ne kadar 
rekonstrüksiyon uygulamalarına karşı 
isek de tek yapı olması ve derin hatıra-
ların izlerini yansıtmış olması nedeni ile 
yapının yeniden inşa edilmesine karar 
verilmiştir. Yapı, en kısa zamanda müze 
fonksiyonuyla düzenlenerek, impara-
torluğun son dönemlerindeki yaşanmış-
lıkların ve hatıraların bütün boyutlarıyla 
nakşedildiği; tek yapı olarak; o dönem-
leri anlatmaya devam edecektir. Küçük 
Mabeyn Dairesi ve Kış Bahçesinin ta-
mamlanması çabasında hizmeti geçen 
kurum ve ismini burada zikredemedi-
ğim kişilere sevgilerimi gönderiyorum.

The glass roof of the winter garden 
are planned as the original, which is 
placed on the glass and on sunny days 
it is understood that the roof is closed 
with metal shutters tracked. Also, in 
hot weather inside of the building is 
cooled and aerated with roof windows 
controlled by metal component. 

Any documents and trace related 
to the heating of the building could 
not get at archives.  The winter garden 
has enlightened with diffuser lighting 
fi xture and antigron cables carrying 
energy to the lighting components are 
passed via carrying system. During res-
toration works; Prof. Dr. Müfi t Yorul-
maz, Prof. Dr. Saadettin Öktem, Prof. 
Dr. Görün Arun, Prof. İsmet Ağaryıl-
maz, Prof. Dr. Nevzat İlhan, Prof. Dr. 
Zeynep Ahunbay ve Prof. Dr. Afi fe 
Batur were invited to the palace and 
informed regarding the construction. 
It is scheduled to complete and serve 
the winter garden tendered in 2005 as 
a museum completed with facade and 
roof windows, metal shutters and ori-
ginal furniture and infrastructure work 
has been completed. 

Conclusion
The project implemented with the 
control of Ahmet Selbesoğlu on be-
half of the owner  Culture and Tourism 
Ministry. I want to send my regards to 
all other organizations and individuals 
those who contributed in the reconst-
ruction work. 
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Tarihi ve Arkeolojik Ahşaplarda 
Mikroorganizmaların Moleküler Teşhisi

Giriş 
Ahşap; doğada karbon döngüsü içeri-
sinde sürekli olarak yetişen ağaçlardan 
üretilebilmesi, basit aletlerle kolayca iş-
lenebilmesi, doğaya uyumlu ve organik 
olması nedeniyle insanlığın yaşamın-
da vazgeçilmez olmuştur. Anizotro-
pik, higroskopik, gözeneklilik, elastik-
lik, ağırlık-direnç oranı, ses elektrik ve 
ısı iletkenliği gibi özellikleri  ahşabı en 
önemli yapı malzemelerinden biri yap-
maktadır (Engür ve Kartal, 2009). Tüm 
bu olumlu özelliklerinin yanında diğer 

organik malzemelere benzer şekilde 
ağaç malzeme de biyolojik bozunmaya 
uğramakta, güneş ışınları, rüzgar, yağış 
gibi açık hava koşulları ile birlikte fi ziksel 
ve kimyasal faktörlerde ahşabın bozun-
masını hızlandırmaktadır (Kartal, 2013). 

Doğal dayanıklı ağaç türlerinin antik 
dönemlerden beri çürümeye karşı has-
sas alanlarda kullanıldığı bilinmektedir. 
Yüksek ekstraktif madde miktarı ah-
şabın mikrobiyolojik bozunmaya karşı 
korumasında en önemli etkendir. Ancak 
ahşabın normal koşullarda toprak altın-
da kalması mikrobiyolojik organizmalar 
tarafından bozunmasına neden olmak-

Orçun Çağlar KURTULUŞ, Coşkun KÖSE*

Orçun Çağlar KURTULUŞ, Araş. Gör. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği/
Forest Industry Engineer- Kastamonu Universty, Doç. Dr. Coşkun KÖSE İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü/Assc. Professor Dr. Istanbul Universty

Molecular Identification of Migroorganisms for 
Historical and Archaeological Wood 

Traditional methods used for wood decay identifi cation have some drawbacks. These 
methods, due to their being based on fungi morphology and biochemical structure, 
depend on much needed observation and are subsequently time consuming. To-
gether with the development of molecular biology, molecular methods (especially 
DNA-based methods such as the polymerase chain reaction (PCR), the randomly 
amplifi ed polymorphic DNA (RAPD), the amplifi ed fragments length polymorphism 
(APLP)) have been recently used to identify decay fungus taxa. 

PCR is the most common molecular method for wood decay in fungi identifi ca-
tion. Turkey is rich in the archeological study of historical wood types.  For example, 
during the construction of the Marmaray Railway Metro station in Yenikapı-İstan-
bul, different archeological wood samples were revealed in shipwrecks and other 
wood structures. The fi rst studies on shipwrecks by electron microscope showed 
the deterioration of wood samples caused by erosion bacteria and soft rot fungal 
species. Moreover, using the PCR, six Ascomycetes species were detected. The com-
piled studies show that molecular methods are useful and reliable methods for wood 
decay fungi identifi cation in archeological wood samples. 
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tadır (Meiggs 1982, Blanchette vd.1990, 
Blanchette 2000, Huismana vd. 2008).  

Odunu tahrip eden biyotik faktörler 
içerisinde mantarlar oldukça önemli bir 
role sahiptir. Mantarlar dikili ağaçlara 
arız olarak tahribat yapabildiği gibi de-
polarda ve son kullanım yerlerinde de 
çürüklük nedeniyle ahşapta ciddi kalite 
kayıplarına neden olmaktadır. Bakte-
riler ise  özellikle oksijenin sınırlı oldu-
ğu veya hiç bulunmadığı suya doymuş 
ahşaplarda tahribata neden olmaktadır 
(Eaton ve Hale, 1993; Blanchette 2000, 
Zabel ve Morrell, 1992; Erdin 2009). 
Ahşabın tahribatına neden olan biyotik 
etkenlerin teşhisi uygulanacak koru-
ma tekniğinin belirlenmesinde büyük 
önem taşımaktadır. Uzun yıllardan bu 
yana geleneksel metotlar kullanılarak 
odunda yaşayan mikroorganizmaların 
teşhisleri yapılabilmektedir. Geleneksel 
metotlarla mantar  ve bakterilerin tam ve 
doğru teşhisi için çok fazla tecrübe ge-
rekmekte ve uzun zamana ihtiyaç duy-
maktadır. Tahribata uğramış ahşapta ise 
gerek makroskopik gerekse mikroskobik 
tekniklerle tahribat şekline bağlı olarak 
çürüklük tipi ve derecesi hakkında yo-
rum yapılabilmektedir. Bu metotlarda 
mantar morfolojisi ve biyokimyası esas 
alınarak, başka bir deyişle furiktifi kasyon 
tipi, odun içerisindeki somatik yapıları, 
enzim faaliyetleri vb. unsurlar gözlemle-
nerek mantar teşhisi yapılmaktadır. Son 
yıllarda odunda çürüklüğe neden olan 
mikroorganizmaların teşhisinde hızlı 
sonuç vermesi, uygulama kolaylığı, süb-
jektif sonuçlara neden olmadan kesin ve 
doğruluğu yüksek sonuçlar vermesi ne-
deniyle moleküler metotlar, geleneksel 
metotların yerine bir çok alanda kulla-
nılmaya başlanmıştır.

Bu bildiride ahşapta mantar ve bak-
terilerin etkisi sonucu oluşan tahribat 
tipleri ve bu biyotik etkenlerin teşhisinde 
kullanılan Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(PCR) esaslı moleküler yöntemler ile bu 
alanda yapılmış çalışmalara ait örneklere 
yer verilmiştir.

Odunda Tahribat Yapan  
Mikroorganizmalar, Etkileri  
ve Teşhisi
Ortam koşullarına bağlı olarak tarihi öne-
me sahip yapılarda kullanılan ve arkeolo-
jik ahşapların bozunmasında rol oynayan  
farklı tipteki mikroorganizmaların etkileri 
Şekil 1’de verilmiştir. Odunda mikroor-
ganizmaların etkisi sonucu hücre çepe-
rinde erozyon ve/veya 2 μm’den büyük 
oyuklar oluşması ile sonuçlanan etkiler 
çürüklük olarak ifade edilmektedir. Renk 
ve küf mantarlarının etkisi sonucu ise 
hücre çeperinde erozyon gerçekleşme-
mekte, sadece bazı durumlarda çeperde 
1 μm’den küçük oyuklar oluşmaktadır 
(Zabel ve Morrell, 1992). 

Esmer çürüklük mantarları genellikle 
iğne yapraklı ağaç odunlarını tercih et-
mekte, enzimatik ve enzimatik olmayan 
mekanizmaları ile odunun ana bileşen-
lerinden karbonhidratları tahrip etmek-
tedirler. Tahribat sırasında mantarların 
tarafından lignin, yapısı değişikliğe uğ-
ratılmasına karşın tüketilmemektedir. 
Esmer çürüklüğün ileri evrelerinde  mak-
simum % 60-70 ağırlık kaybı oluşmakta-
dır. Esmer çürüklük mantarlarının etkisi 
sonucu ahşabın rengi kırmızımsı kah-
verengine dönüşmekte, ağırlığı, hacmi, 
yoğunluğu azalmakta, direnç ve sertlik 
değerlerinde ciddi azalmalar meydana 
gelmektedir. Çürüklüğün ileri evrelerin-
de neredeyse ligninden oluşan bu kütle 
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Tahribat etkeni 
ve  tipi

Bozunma sürecinde hücre 
çeper bileşenlerinin 
kullanımı

Tahribat şekli ve odunun anatomik özelliklerinde meydana 
gelen değişmeler 

Beyaz çürüklük         

Tip I: Tüm hücre çeper bileşenleri 
tüketilir,  ancak çürüklüğün 
başlangıcında hemiselüloz ve 
lignin öncelikle seçilip kullanılır. 
Tip II: Tüm hücre çeper bileşenleri 
eşzamanlı olarak tüketilir.

Tüm hücre çeper tabakalarında  
lümenden başlayarak  erozyon şeklinde 
ilerleyen, tüm bileşenlerin tüketilmesiyle 
sonuçlanan tahribat.

Esmer 
çürüklük

Karbonhidratlar tüketilir. Lignin 
korunur ancak yapısı değişikliğe 
uğrar.

Hücre çeperindeki selüloz ve 
hemiselülozun lümenden başlayarak 
ilerleyen depolimerizasyonu şeklinde 
süratle ilerleyen tahribat.

Yumuşak 
çürüklük

Karbonhidratlar tahrip edilir.
Lignin korunur ancak yapısı
değişikliğe uğrar.

Tip 1: Genellikle iğne yapraklı ağaç 
odunlarında sekonder çeperde  oyukların 
boyunanoluşumu ile karakterize edilen 
tahribat. 

Tip 2: Genellikle geniş yapraklı 
ağaç odunlarında tüm hücre çeper 
tabakalarının  erozyonu ile karakterize 
edilen tahribat.

Erozyon Karbonhidratlar tahrip edilir. 
Ligninin yapısında değişiklik olup
olmadığı bilinmemektedir.

Erozyonla birlikte çok miktarda hücre 
çeper kalıntısı görülür.

Tünel Karbonhidratlar ve  biraz
lignin tahrip edilir.

Sekonder çeper ve orta lamelde küçük 
tüneller oluşur.

 Oyuk açan
 (Kavitasyon)

Karbonhidratlar tahrip edilir. 
Ligninin yapısında değişiklik olup
olmadığı bilinmemektedir.

Sekonder çeperde oyuklar oluşur. Hücre 
çeper kalıntıları görülür.

Şekil 1: Odunda tahribat yapan mikroorganizmalar ve etki mekanizmaları (Zabel ve Morrell, 1992, Unger 
ve Unger 1994, Blanchette 2000)

MANTARLAR

BAKTERİLER



261

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3 2 0 1 5

enine ve boyuna yönde küp şeklinde 
çatlaklı görünüşe sahip ve kuruyken 
parmaklar arasında kolayca dağılabilen 
gevrek bir yapıya dönüşmektedir (Zabel 
ve Morrell, 1992; Eaton ve Hale, 1993; 
Köse, 2000; Erdin 2009).

Beyaz çürüklük mantarları ise genel-
likle geniş yapraklı ağaç odunlarını ter-
cih etmektedirler. Beyaz çürüklük man-
tarları esas olarak iki farklı mekanizma 
ile odunu tahrip etmektedirler. Bu fark 
hücre çeper bileşenleri selüloz, hemise-
lüloz ve ligninin tahrip edilme önceliği 
ile ilgilidir. Birinci tip beyaz çürüklükte 
hemiselüloz ve lignin öncelikle tüketilir-
ken, ikinci tip beyaz çürüklükte ise tüm 
çeper bileşenleri eş zamanlı olarak tahrip 
edilmektedir. Beyaz çürüklüğün ileri ev-
resinde tüm çeper bileşenleri neredeyse 
tüketilmekte odunda yaklaşık %97’lik 
ağırlık kaybı meydana gelmektedir. Be-
yaz çürüklüğe uğramış ahşabın rengi 
ağarmakta, koyu sınır çizgileri görüle-
bilmekte, ileri derecedeki çürüklüklerde, 
ahşabın hacmi artmakta, ağırlığı, yoğun-
luğu ve direnci azalmakta sertliği kay-
bolmaktadır (Eaton ve Hale, 1993; Zabel 
ve Morrell , 1992; Erdin 2009).

Basidiomycetes sınıfında yer alan be-
yaz ve esmer çürüklük mantarlarından 
farklı olarak, yumuşak çürüklük mantar-
ları (Ascomysetes ve Deuteromycetes) 
su içerisinde ve toprak altındaki ağaç 
malzemede çok sınırlı seviyedeki oksi-
jen varlığında tahribata neden olmakta-
dırlar. Yumuşak çürüklük mantarları da 
2 farklı tipte odunu tahrip etmektedir-
ler. Birinci tipte tahribat genellikle iğne 
yapraklı ağaçlarda hücre çeperinin S2 
tabakasında boyuna rombodial kristal-
ler şeklinde oyuklar oluşumuyla karak-
terize edilmektedir. İkinci tip yumuşak 

çürüklük ise genellikle geniş yapraklı 
ağaç odunlarında lümenden başlayarak 
hücre çeper tabakalarının erozyonu şek-
linde karakterize edilmektedir. Yumuşak 
çürüklüğe uğramış ahşap yüzeyi esmer 
çürüklüğe benzerlik göstermektedir (Ea-
ton ve Hale, 1993; Blanchette vd., 1990; 
Zabel ve Morrell, 1992; Erdin 2009).

Oksijenin hiç olmadığı veya çok kısıt-
lı seviyelerde bulunduğu alanlarda özel-
likle suya doymuş arkeolojik ahşaplarda 
bakteriler başlıca tahribat etmenidir. 
Ağaç malzemede meydan getirdikleri 
tahribat mekanizmalarına göre bakteri-
ler erozyon, tünel ve oyuk açan (kavitas-
yon) bakterileri olmak üzere 3 gruba ay-
rılmıştır (Daniel ve Nilson, 1998; Singh 
ve Butcher, 1991; Blanchette, 2000).

Geleneksel yöntemlere göre man-
tarların teşhisinde kullanılan çeşitli 
anahtarlar mevcuttur. Deuteromycetes 
sınıfı mantarların teşhisinde konidyum 
ve konidyagenus hücrelerinin gelişimi, 
morfl ojileri ve renkleri esas alınırken As-
comycetes ve Basidiomycetes sınıfı man-
tarlarda sporoforlar bir teşhis anahtarı 
veya resimli kitaplardan yararlanılarak 
mikroskobik ve makroskobik özellikleri 
esas alınarak teşhis yapılmaktadır (Sch-
midt, 2005).

Özellikle tarihi yapılarda ve arkeolo-
jik objelerde gelişen mantarların teşhisi 
kolay olmamakta, mantarların sporofor 
tipleri, miselyumları, ahşabın görünüşü, 
mikroskobik incelemelerle belirlenen 
tahribata ilişkin detaylar bazı durum-
larda yeterli ipucu sağlamamaktadır. Bu 
nedenle ahşap koruma alanında da mik-
roorganizmaların teşhisinde hızlı sonuç 
vermesi, uygulama kolaylığı, subjektif 
sonuçlara neden olmadan kesin ve doğ-
ruluğu yüksek sonuçlar vermesi nede-
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niyle moleküler metotlardan yararlanıl-
maya başlanmıştır.

Ahşapta Çürüklük Teşhisinde 
Kullanılan Moleküler Yöntemler
Herhangi bir kültür ortamı oluşturmak-
sızın veya laboratuvarda klonlama işlemi 
yapılmaksızın odundan doğrudan DNA 
izolasyonu yapılması 1990’lı yılların so-
nunda başlamıştır. DNA ekstraksiyonu 
ve safl aştırılması, DNA eşleşme teknolo-
jisi ve yüksek miktarda primer dizaynı-
nın erişilebilir olması bu teknolojiyi daha 
kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir hale 
getirmiştir (Glaeser ve Linder, 2010).

Moleküler metotlarla organizmala-
rın karakterizasyonu, teşhisi ve sınıf-
landırılması klasik metotlarda insandan 
kaynaklanan sübjektif kararlara dayan-
mamakta, hedef organizmadan elde 
edilen objektif bilgileri esas almaktadır. 
Bu nedenle moleküler metotlar organiz-
maların teşhisinde ve taksonomi çalış-
malarında (moleküler sistematik) arta-

rak kullanım alanı bulmaktadır. 1980’li 
yıllarda esas olarak mantar proteini 
(enzimler) ve nükleik asitlerin  kullanıl-
dığı moleküler metotlar odunda çürük-
lük yapan ve renk değişikliğine neden 
olan mantarları için oluşturulmuştur 
(Schmidt, 2005). Odunda çürüklüğe 
neden olan mantarların teşhisinde ge-
nel olarak “Protein Esaslı Teknikler” ve 
“DNA Esaslı Teknikler” olmak üzere iki 
temel metot bulunmaktadır. 

Protein Esaslı Teknikler
Sodyum Dodesil Sülfat 
Poliakrilamid Jel Elektroforezi 
(SDS-PAGE)
Bu yöntemde mantar dokusundan tüm 
hücre proteini ekstrakte edilmekte, de-
natürasyon işlemi sonrası merkaptoeta-
nol ve sodyum dodesil sülfat ile negatif 
yükleme yapılmaktadır. Proteinler akri-
lamid jel üzerinde boyutlarına göre ayrı-
larak Coomassie blue, Amido black, fast 
green, imidazole-çinko ya da gümüş ile 

Şekil 2: SDS poliakrilamid jel elektroforezi sonrası Serpula lacrymans izolatlarının protein bandları (S), S. 
himantioides (H) (Schimidth 2000). 
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görünür hale gelmeleri sağlanmaktadır. 
Ayrımlardan elde edilen bandlar tür 
seviyesinde sonuç vermektedir. Örnek 
olarak, birbiriyle yakın ilişkili olan Ser-
pula lacrymans, S. himantioides ve Ame-
rikan Kuru Çürüklük mantarı olarak bi-
linen Meruliporia incrassata bu yöntem 
kullanılarak birbirinden ayrılmış teşhis 
edilebilmiştir (Şekil 2 ) (Schmidt, 2005).

İzoenzim Analizleri
İzoenzim analizleri genetik çeşitliliğin 
ve patojenlerin yayılmalarını araştırmak 
için benzer ve birbirleri ile ilişkili tür ve 
formların ayrımı için yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Fonksiyonel proteinler 
olarak izoenzimler normal elektroforez 
yada izoelektrik odaklama ile araştırıl-
mıştır. İzoenzim analizleri kullanılarak 
Pisolithus ve Scleroderma türleri gibi 
mikrohizal mantarlar, Armillaria türleri 
ve Heterobasidion annosum gibi ağaçlarda 
çürüklük yapan mantarlar ile ilgili araş-
tırmalar yapılmıştır (Schmidt, 2005).

İmmünolojik Metotlar
Odunda yaşayan mantarlar ayrıca im-
münolojik (serolojik) metotlarla da 
teşhis edilebilir. İmmülojik analizler 
poliklonal antiserum ya da monok-
lonal antikorlar kullanılmaktadır. Bu 
Armillaria spp., Coniophora puteana, 
Gloeophyllum trabeum, Lentinula edodes, 
Lentinus lepideus, Oligoporus placenta, 
Phellinus pini, Serpula lacrymans, Tra-
metes versicolor ve renk mantarlarının 
araştırılmasında immünolojik metotlar 
kullanılmıştır. Bu yöntemde türlerin 
teşhisinde ön izolasyon ve saf kültüre 
ihtiyaç duyulmamakta ve çürüklüğün 
ilk evrelerinde çürüklüğün türü teşhis 
edilebilmektedir (Schmidt, 2005; Clau-
sen ve Kartal, 2003). 

DNA Esaslı Teknikler
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
DNA esaslı tekniklerden en yaygın 
olarak kullanılan polimeraz zincir re-
aksiyonu bakteri, virüs, mantar, parazit 
gibi hastalık etkenlerinin hedef nükleik 
asit zincirlerinin primer denen spesifi k 
komplementer oligonükleotidler ve ısı-
ya dayanıklı polimeraz enzimleri (Taq) 
kullanılarak çoğaltılmasını (amplifi kas-
yonunu) sağlayan güvenilir bir metottur 
(Bişkin vd., 2011; Persing, 1991). DNA 
polimeraz tarafından bir çift oligonük-
leotit primerininin birbirine doğru uza-
tılabilmesiyle hedef DNA molekülü-
nün tamamlanmasıyla denatürasyon, 
primer annealing ve polimerizasyon 
döngülerinin  çalıştırılmasıyla primer-
lerin bağlandığı kalıp DNA bölgesi 
çok fazla sayıda çoğaltılabilir (Turner 
vd., 2004). 1980’lerin ortalarında Kary 
Mullis tarafından geliştirilen Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu (PCR), klonlama ile 
gen analizlerine yardımcı olduğundan 
moleküler biyolojide büyük bir devrim 
yaratmıştır. PCR kısa bir zaman dilimi 
içerisinde belirli bir DNA dizisinin ço-
ğaltımı ve kopyalanmasını sağlamak-
tadır. Çoğaltılacak hedef DNA deoksi-
ribonükleotidler (dATP, dCTP, dGTP, 
dTTP) tampon sıvı ve DNA polimeraz 
içeren bir tüp içerisine ilave edilir. Bir 
primer çifti de bu karışıma ilave edilir. 
Primerler 20-30 nükleotid uzunluğun-
da, kısa, tek zincirli DNA oligonükleo-
tidleridir. Bu primerler hedef DNA’nın 
her iki ucuna komplementer (tamamla-
yıcı) olacak şekildedir. Reaksiyon tüpü 
daha sonra ısı döngüleyiciye yerleşti-
rilir. Bu cihaz tüp içerisindeki karışımı 
PCR döngüsü adı verilen bir seri re-
aksiyondan geçirir. Her bir döngü üç 
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aşamadan meydana gelir (Thieman ve 
Palladino, 2013). Bu aşamalar şunlardır:

1) Denatürasyon: Bu aşama PCR 
döngüsündeki ilk aşamadır. Reaksiyon 
tüpü yaklaşık olarak 94-96 ⁰C ‘ ye kadar 
ısıtılarak hedef DNA’nın iplikçiklerinin 
ayrılması sağlanır. 

2) Hibridizasyon (Annealing): İkin-
ci aşamada ise tüp yavaşça 55-65 ⁰C’ ye 
soğutulur. Soğutma işlemi, primerlerin 
hedef dizide karşıt uçlarda bulunan ta-
mamlayıcı bazlarla hidrojen bağı oluştur-
masına olanak sağlar.

3) Uzama (Elongasyon): Son aşa-
mada sıcaklık hafi fçe 70-75 ⁰C’ ye yük-
seltilir ve DNA polimeraz tamamlayıcı 
zincirin sentezlenmesi için şablon olarak 
kabul edilen her bir primerin 3’ ucuna 
nükleotidleri ekler.
Yapılan bir tam döngü sonunda he-
def DNA miktarı ikiye katlanmış olur. 
PCR’ın en önemli üstünlüğü, çok kısa bir 
zaman diliminde az miktarda olan hedef 
DNA’dan milyonlarca kopya çıkarma 
özelliğidir (Thieman ve Palladino, 2013). 

Rastgele Amplifiye Olmuş   
Polimorfik DNA(RAPD) 
PCR döngüsündeki aşamaların şematik 
gösterimi Şekil 3’ de görülmektedir. PCR 
esaslı yöntemlerden biri olan RADP 
analizleri mantarların teşhisinde yaygın 
olarak kullanılmıştır. Bu metotta, DNA 
dizisinin bilinmesinin gerekli olmaması 
nedeniyle  herhangi bir rastgele primer 
herhangi bir mantar DNA bölgesini 
amplifi ye etmek için kullanılabilmek-
tedir. RAPD primerleri deneysel olarak 
seçilebilmekte, taksonlar arasında poli-
morfi k olan RAPD bantlanma modelini 
bulmak için deneysel olarak test edile-
bilmektedir. Diğer yöntemlere göre daha 
kolay uygulanmasına rağmen, RAPD 

analizinin birçok dezavantajı  da bulun-
maktadır. Uygulamalarda standart reak-
siyon koşulları takip edilmesine karşın, 
aynı RAPD şablonlarının oluşturulması 
ve bunların güvenilirliği açısından farklı 
laboratuvarlardan elde edilen sonuçlar 
her zaman uyumlu olmayabilmektedir 
(Kılıçoğlu ve Özkoç, 2008; Sharon vd., 
2006).  RAPD ağaçlarda çürüklük yapan 
Armillaria ostoyae ve Heterobasidium an-
nosum mantarları ile Lentinus edodes gibi 
mikorizal mantarın teşhisinde uygulan-
mıştır. Ayrıca  Theodore vd. (1995) tara-
fından yapılan çalışmada, sekiz Serpula 
lacrymans izolatında polimorfi zim gö-
rülmüştür (Schmidt, 2005).

Restriksiyon Fragmentlerinin 
Uzunluk Polimorfzmi (RFLP)
Mantar tü rleri arasındaki polimorfi k 
DNA dizilerinden biri olan ITS bölgesi, 
gü nü mü zde bir tü rü n doğru olarak teşhi-

 Şekil 3: Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Aşamaları 
(Vierstraete, A. 1999)
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sinin yapılmasında önemli bir bölge ola-
rak görülmektedir. Bu uygulama ile di-
ğer tü m tü rlerden büyük ölçüde ayrılma 
sağlanırken, ITS dizilerindeki varyasyon 
ve bu varyasyonu doğrudan değerlendi-
rebilen PCR esaslı teknikler ile mantarı 
izolasyonu olmaksızın  teşhis yapılabil-
mektedir. ITS dizileri tü rler içinde nisbe-
ten korunmuş olmasına karşın bir cinsin 
tü rleri arasında değişebilmesi nedeniyle, 
bu diziler Restriksiyon Fragmentlerinin 
Uzunluk Polimorfi zmi (RFLP) analizi 
ile mantar tü rlerinin teşhisinde kulla-
nılmaktadır. (Kılıçoğlu ve Özkoç, 2008). 
Armilleria borealis ve Heterobasidium 
annosum gibi ağaçlarda çürüklük ya-
pan mantarlar artım burgusu ile alınan 
örneklerde ve odundan izole edilen mi-
selyumlardan teşhis edilmiştir.  ITS-RF-
LP uygulayarak odunda  çürüklük yapan 
Coniophora puteana, Gloeophyllum tar-
beum ve Oligoporus placenta mantarla-
rının teşhisi  yapılmıştır. Örneklerden de 
açıkça görüldüğü üzere ITS-RFLP anali-
zinin odunda çürüklük yapan mantarla-
rın birbirinden ayrılmasında kullanılabil-
mektedir (Schmidt, 2005).

Amplifye Olmuş Fragmentlerin 
Uzunluk Polimorfzmi (AFLP)
Son zamanlarda çeşitli organizmalar 
arasında polimorfi zmi değerlendirmek 
amacıyla  Amplifi ye Olmuş  Fragment-
lerin Uzunluk Polimorfi zmi (AFLP) 
metodu kullanılmaktadır. Bu yöntem 
mantarlarda tür içi ve türler arası gene-
tik varyasyonun belirlenmesi amacıyla 
uygulanmaktadır. Bu yöntemde her bir 
reaksiyonun çözünürlük seviyesi ve tek-
rarlanabilirliğinden dolayı RAPD yön-
temine göre daha avantajlıdır. AFLP 
yöntemi özellikle tü r içi seviyede birçok 
mantar arasındaki varyasyonların orta-

ya koyarak teşhis yapılabilmesini sağla-
maktadır. Fusarium tü rü ne ait doğal bir 
populasyon içindeki genetik ilişkilerin 
belirlenmesi amacıyla AFLP yöntemi 
kullanıldığı belirtilmiştir (Kılıçoğlu ve 
Özkoç, 2008). 

Ülkemizde Arkeolojik Ahşaplarda 
Mikroorganizmaların Moleküler 
Teşhisine Ait Bazı Örnekler
Köse ve Taylor (2013) tarafından yürü-
tülen Marmaray Metro kazılarından elde 
edilen YK 13 kadırgasına (Şekil 4) ait 
suya doymuş ahşap üzerinde elektron 
mikroskobu ile yürütülen çalışmada bo-
zunmanın daha çok erozyon bakterileri 
ve yumuşak çürüklük mantarları tarafın-
dan meydana getirildiğini belirlenmiştir. 
Aynı batık üzerinde Wada  vd. (2014) 
tarafından yürütülen  moleküler çalış-

 Şekil 4: Yenikapı 13 Batığı, İstanbul Üniversitesi 
Yenikapı Batıkları Proje Arşivi
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malardan elde edilen veriler tahribat tipi 
esas alınarak ulaşılan bulguları destekler 
niteliktedir.

Wada vd. (2014) tarafından yapılan 
çalışmada Marmaray kazılarında bulu-
nan YK 13 kadırgasından elde edilen suya 
doygun ahşap numuneler üzerine rDNA 
ITS bölgesinden yararlanarak mikroor-
ganizmaların teşhisi için PCR yöntemini 
kullanmıştır. Bu çalışmada yaklaşık ola-
rak 1 mg odun örneğinde DNA ekstrak-
siyonunu gerçekleştirmiştir. Elde edilen 
DNA çözeltisi, ribozomal DNA arasın-

daki ITS bölgesinin ITS1-F (5’-CTTG-
GTCATTTAGAGGAAGTAA-3’) ve ITS4 
(5’ -TCCTCCGCTTATTGATATGCF- 3’) 
primerleri ile PCR thermal cycler kullanı-
larak PCR amplifi kasyonu için kalıp ola-
rak kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda 
altı Ascomycetes türü tespit edilmiştir. 
Helvella lacunose, Arthrobotrys conoides 
ve Penicillium paneum’a en çok görülen 
üç mantar türü olarak teşhis edilmiştir 
(Şekil 5). Tespit edilen yumuşak çürük-
lüğün daha çok Penicillium paneum’dan 
kaynaklandığı belirtilmiştir.

Örnek 
no Ağaç Türü Popülasyon Erişim Teşhis edilen  mantarlar Sorgulama 

kapsamı

Eğri E70 Platanus orientalis 14 KC122864.1
Helvella lacunosa voucher 
F1187326

% 14

Eğri 
E82-1(K)1

Platanus orientalis 8 KC122864.1
Helvella lacunosa voucher 
F1187326

% 14

1 DQ339571.1
Penicillium paneum strain NRRL 
25162

% 98

Ahşap çivi 
E93

Spartium junceum 4 AB479311.1
Penicillium paneum CBS 
465.95

% 100

2 AB109184.1
Cladophialophora emmonsii IFM 
52025

% 26

1 GQ927291.1
Psoroma tenue voucher 
HSG080113-17

%72

Eğri E24 Ulmus sp. 11 AF106534.1
Arthrobotrys conoides strain 
SBUG M12

% 99

1 FR839631.1
Pichia pastoris CBS 7435 
kromozom 4

% 98

Şekil 5: Transformantlardan elde edilen ITS bölge dizilerinin BLAST sonuçları (Wada vd., 2014)
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Sonuç
Biyolojik bir kaynak olarak doğada bu-
lunan odun hammaddesi çeşitli etmen-
ler tarafından tahrip edilmektedir. Farklı 
alanlarda kullanılan ahşaplarda tahribat 
yapan mikroorganizmaların teşhisinde 
sadece geleneksel yöntemlerin (mor-
folojik, biyokimyasal vb.) kullanılması 
yeterli olmamaktadır. Son yıllarda mole-
küler biyoloji alanındaki ilerlemeye bağ-
lı olarak moleküler esaslı çalışmaların 
daha hızlı, daha güvenilir sonuç vermesi 

arkeolojik ve tarihi değere sahip ahşap 
objelerde moleküler teşhise yönelik uy-
gulamaların artmasına neden olmuştur. 
Geleneksel metotlara göre daha pahalı 
ve tecrübe gerektiren bir uygulama gibi 
görülmekle birlikte gelişen teknolojiler 
moleküler analizleri daha pratik ve ucuz 
hale getirecektir. Böylece, ahşabın tahri-
batına neden olan mikroorganizmaları 
hızlı ve güvenilir teşhisi hızlı ve en uy-
gun koruma tekniğinin belirlenmesine 
olanak sağlayacaktır.
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Ahşap Strüktürel ve Depremsel Tasarımda Geleneksel ve 
Çağdaşın Örtüştürülmesi /Making Contemporary and
Tradition Work in Timber Structural and Seismic Design 

In this article, the structural and seis-
mic behavior of Turkish and Ottoman 
traditional timber structures will be dis-
cussed. I will mention our engineering 
approaches in two important projects 
that we are currently working on as 
case studies. One is a very substantial 
size project for a timber building, and 
the other rather smaller. During these 
designs, we paid special attention to 
traditional connections and construc-
tion methodology. Our solutions do not 
always coincide with the contemporary 
engineering approaches. When you are 
working on a historic timber structure, 
design decisions need to be made with 
respect to preservation and restoration 
principles. We have a total of 20 year of 
national and international experience. 
Timber structures are one of our spe-
cialties, one of the most-designed areas 
of our practice. In addition, we design 
with other traditional materials such as 
brick and stone masonry for buildings 
that require restoration engineering, 
but also we design contemporary struc-
tures with steel and concrete.

Challenges and Solutions
We have to accept that it is very diffi -
cult, but possible to preserve the uniqu-
eness of historic structures, using con-
temporary engineering techniques and 
approaches. We observe that from the 
damages attained by these kinds of 

Bu bildiride; geleneksel tip yapı tü-
rümüzün strüktürel ve depremsel 
davranışından bahsetmek istiyorum. 
Yürüttüğümüz iki önemli yapının mü-
hendislik çalışmasından bahsedece-
ğim; biri çok büyük diğeri ise daha kü-
çük olan yalı yapısıdır. Söz konusu; iki 
yapının rekonstrüksiyonu ve strüktürel 
tasarımı ile ilgili çalışmalarımı paylaşa-
cağım. Yürüttüğümüz bu iki çalışmada 
da birçok noktada geleneksel bağlantı 
çeşitlerini ve geleneksel konstrüksiyo-
nu dikkate alarak çalıştık. Çözümle-
rimiz her zaman çağdaş mühendislik 
yaklaşımıyla tam tamına örtüşmüyor, 
bir eski eserde çalışıyorsanız tasarım 
kararlarınızı koruma ve restorasyon 
prensiplerini dikkate alarak vermeniz 
gerekiyor. Ahşap yapılar; uzmanlık 
alanlarımızdan ve en çok faaliyet gös-
terdiğimiz alanlardan ayrıca yığma ya-
pılar, tarihi restorasyon mühendisliği 
gerektiren yapılar ve çelik yapılarla da 
çalışmaktayız.

Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Son yirmi-otuz yılda tarihi yapılarda 
meydana gelen deprem davranışlarını 
gözlemlediğimizde, çağdaş mühendis-
lik yöntemleri ve yaklaşımlarıyla,  öz-
günlükleri korumanın mümkün fakat 
çok zor olduğunu kabul etmemiz ge-
rekiyor.

Ahmet TOPBAŞ, Burhan KAPLAN*

* Ahmet Topbaş, İnşaat Yüksek Mühendisi/ Structural Engineer, MSc., PE, Burhan Kaplan,  İnşaat Yüksek Mühendisi/ 
Structural Engineer,  MSc.
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Özgün yapıyı korumak istiyoruz 
ama aynı zamanda da elimizde yapı-
ların strüktürel davranışlarını gösteren 
matematiksel gerçekler var. İnşaaların-
dan günümüze kadar gördükleri hasar-
lar, depremler, yaşanmışlıkların verdiği 
tahribatlarla karşılaşıyoruz amacımız; 
yapıları geleceğe aktarırken yaşam 
ömürlerini uzatmaktır. Karşı karşıya 
kaldığımız başka bir zorluk da “yeni-
den kullanımlar”dır. Çalıştığımız ya-
pılar eskiden konut olarak kullanılmış 
ve birçoğu oldukça büyük, gösterişli 
yapılar; şimdi fonksiyon değişiklileri 
onaylanmış; artık bir otel, kültür mer-
kezi olarak hizmet vermeleri gerekiyor. 
Bu sebeple; mimari ve elektromekanik 
olarak gerçekleştirmemiz gereken bazı 
özel koordinasyonlar gerekiyor. Yapı 
mühendisliğinin; tüm bu ihtiyaçlara 
yanıt vermesi gerekiyor.

Geleneksel Ahşap Yapılarımızın 
ve Dünyadaki Benzerlerinin 
Deprem Davranışı
Geleneksel ahşap yapılarımız dediği-
mizde hemen aklımıza konut, konak, 
yalı veya hafi f ahşap yapılar gelmekte-
dir. Öncelikle; konut tipi geleneksel ah-
şap yapılarımız üzerine yoğunlaşmak 
istiyorum. Konut olarak bahsettiğim 
yapılarımız; hafi f ahşap yapım sistemi 
ile üç ya da dört katlı olarak inşa edil-
miş konaklardır. Bu yapıların; sadece 
Türkiye’de değil tüm dünya genelinde 
bazı gelenekler izlenerek yapıldığını 
görüyoruz.  Ülkemizdeki ve dünyadaki 
örneklere baktığımızda; taşıyıcı duvar-
ların, dikme ve çaprazların üzerine çıtalı 
sıvalarla veya sadece plaklar ile kapatıl-
dığını görüyoruz. Odalar bu taşıyıcı du-
varların etrafında konumlanmaktadır. 

structures that happened during the last 
20-30 years.

We would like to preserve the 
unique structure, but at the same time 
we have data and mathematical reali-
ties that show their structural behavior. 
We observe the damage to the structu-
res over the years due to wear-and-tear, 
weather, and earthquakes. Our aim is to 
extend the life of the structure while we 
carry it to the future. A major challen-
ge we encounter doing our work is the 
adaptive re-use of the buildings. Many 
buildings we work with were residential 
in the past, some of which are quite ext-
raordinarily large and extravagant. The-
se would be turned into hotels, cultural 
centers or museums. This conversion 
requires many electromechanical and 
architectural services and alterations to 
the building, which requires close co-
ordination with structural engineering. 
Our work needs to be responsive to 
these needs.

Seismic Response of Traditional 
Timber Structures  in Turkey 
and Similar Structures in the 
World
Our traditional timber structures are 
usually homes, mansions or otherwise 
light wooden structures. These residen-
tial units were built as light-frame wood 
systems in two or three stories. These 
structures were built following the simi-
lar traditions and techniques in Turkey 
and all around the world. We can see 
that load bearing posts or studs were 
used sometimes with braces within the 
walls and clad with wooden lathing and 
stucco or simply boarding to form the 
load-bearing walls. The rooms were 
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Yapıların birçoğunda ön taraftaki giriş 
bölümlerinde kolonlardan bahsetmek 
mümkündür. Tecrübelerim ve araştır-
malarım sonucunda söyleyebilirim ki 
bizim yalı tipimizin diğer dünya örnek-
lerinden strüktürel olarak farkı; iddialı 
yapılar olmalarıdır. Tavan yükseklikle-
rimiz 4-5 metreye çıkmakta ve duvar-
larda 2-3 tip dikme olabilmekte, 14x 
15 cm’lerden,  20x20 cm’lerden çıkıla-
biliyor, tali dikmeler ve çaprazlar olu-
yor. Mesela Kuzey Amerika’daki hafi f 
ahşap yapım sisteminden farklı olarak 
İstanbul’daki örneklerde çok sayıda ara 
destek elemanı yani çapraz elemanlar 
kullanılıyor.Bu bildiride; ahşap yapıla-
rımızın genel deprem davranışlarından 
bahsetmek istiyorum. Taşıyıcı duvar 
hem üzerindeki düşey yükleri taşıyor 
yani yapının kirişler vasıtasıyla duvar-
lara gelen kendi zati yüklerini hem de 

carried usually on four sides by these 
walls. The entrances of the buildings are 
usually wall-free as columns were used 
instead. Our experience and research 
generally indicate that our compared 
to contemporary light-frame structures, 
our traditional historic timber residen-
tial mansions were structurally pretty 
ambitious. The ceiling heights could re-
ach to 4-5 meters, the wall posts could 
range from 14cmx14cm to 20cmx20cm. 
Inbetween the main posts, there would 
be lighter intermediate posts. The Is-
tanbul mansions would have many di-
agonal members between the vertical 
posts, a differentiating quality of the 
city’s timber structures.

In this article, I also want to talk 
about the general seismic behavior of 
our timber structures. The load bearing 
walls carry the vertical dead loads that 

Şekil 1:  Ahşap karkas yapıda yük dağılımın gösterimi 
Figure 1: Wood light frame building with load path illustrated



272

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 32 0 1 5

deprem yüklerini taşıyor. Depreme dik 
yöndeki duvarlar ataletleriyle binanın 
dönmesini engellemeye çalışıyor. Bu 
şekilde bir deprem kuvvetine, mevcut 
duvarlar karşı koymaktadır. Bu kütle-
nin yarattığı kuvvetleri diyaframlar; ya-
tay döşemeler binalara dağıtıyor. 

Kuzey Amerika’da bizimki kadar 
yüksek ve iddialı olmayan konutlarla, 

come from the fl oor beams, but also the 
seismic loads. They do this by counte-
racting the toppling shear forces of the 
earthquakes. The forces created by the 
mass of the building is carried to the 
walls by fl oor diaphragms formed by 
beams and sheating.

When you compare our traditional 
buildings to the light-frame structu-

Şekil 2:  Kuzey Amerika’da kullanılan hold-down tarzı sismik bağlantılar
Figure 2: Hold-down siesmic connectors 
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dünyadaki örneklerle de çalışma şansı-
mız olduğu için biraz karşılaştırma yap-
mak istiyorum. Bu yapılarda dikmeler 
var. Bu dikmelerin üstüne kontrplak 
kapatılıyor. Kontrplak deprem sırasın-
daki yatay kuvvetin kesmesini alıyor ve 
uç kısımda oluşan çekme ve basıncı da 
betonarme temele ankrajlarla aktara-
rak çözülüyor.  Sol taraftaki resim, çok 
yaygın kullanılan bir Kuzey Amerika 
çözümü; ikinci kattan birinci kata ka-
dar devam eden arada manşonlarla ek 
yapılmış metal bağlantı plakaları görü-
yorsunuz. Bunlar fırtına ve deprem gibi 
durumlar için yapılmış elemanlardır. 
Bizim farkımız daha önceden belirtti-
ğim üzere; çapraza çok fazla önem ve-
riyor olmamız. Eski ustalar, boyutların 
başka türlü ayakta tutulamayacağını 
kavramış ve dikmeleri her zaman için 
çaprazlarla desteklemişler. Biz de re-
konstrüksiyonda veya restorasyonda 
bu tarz yapılara müdahale ederken es-
kinin bu çaprazlı sistemlerini kullandık. 
Eskiden olmayan bazı şeyler ekledik ve 
geliştirdik. Bu bildiri kapsamında, pro-
jesini yaptığımız büyük ölçekli ahşap 
yalılar olan Fehime Sultan ve Hatice 
Sultan Yalıları’nın taşıyıcı sistemi, ana-
lizi ve detayları hakkında bilgi vermek, 
öncesinde geleneksel yapılarda dep-
rem sırasında ve sonrasında binalara 
ne olduğu konusunda dünyanın çeşitli 
yerlerinden topladığım örnekleri pay-
laşmak istiyorum.

Mesela bu yapı “Soft Story” dedi-
ğimiz bir zarar görüyor. Üst kat taşıyıcı 
perdelerine oranla, aşağıda daha de-
likli ve büyük duvarların olduğunu bir 
diğer örnekte de alt kısımda hiç duvar 
bulunmadığını görüyoruz. İşte burada 
kolon-duvar bağlantısının zayıfl ığın-

res in North America, you can see that 
these buildings also have loadbearing 
walls with studs. But the studs are she-
eted with plywood and this sheet coun-
teracts the earthquake shear forces that 
come to the wall. The two edges of the 
wall will be subject to tension and com-
pression depending on the direction of 
the seismic force. These forces will be 
taken by anchors within the walls all 
the way to the concrete foundations or 
basement walls. Another very widely 
used North American solution is using 
the hold-downs as seen in the fi gure. 
These can hold down the entire structu-
re when they are made from fl oor to fl o-
or within the walls and connected with 
couplers. One difference in our traditi-
onal structure type is our wide usage of 
the braces. The old masters must have 
realized that sheeting (or lath and plas-
ter) would not be suffi cient in an eart-
hquake country for extravant and large 
timber buildings.

Before talking about the large tim-
ber structural restoration projects we 
are working on, I would like to discuss 
the types of seismic damages obtained 
by these traditional structures from 
examples I gathered from Turkey and 
all around the world.

Soft story failure is shown in these 
pictures. The bottom story structures 
are weaker, formed with more openings 
or only columns compared to the upper 
story structures. These soft lower stories 
tend to displace or collapse due to in-
suffi cient stiffness or weak connections 
between the beams anc columns. Since 
wood structures are very light and re-
petitious structural members help each 
other during overloading, many da-
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dan bina her ne kadar kompozit ve 
güzel bir konstrüksiyon olan hımış da 
olsa yumuşak kat probleminden dolayı 
göçmüştür. Ahşap binanın en önemli 
özelliği, tamamıyla göçmenin çok nadir 
olarak görülmesidir. Genelde ya yerel 
göçmeler olmakta ya da kaplamalarda 
problemler yaşanmaktadır çünkü hafi f-
lik bildiğiniz üzere depremde çok bü-
yük bir avantaj sağlamaktadır. Hafi fl ik 
oranında deprem yükleri azalmaktadır. 
Bu fotoğrafl ar Türkiye’deki deprem ha-
sarlarını gösterir (Şekil 3). Burada yine 
bir “Soft Story” örneği görmektesiniz. 
Yaklaşık 10 sene önce Christchurch, 
Yeni Zelanda’da gerçekleşen deprem-
de ahşap binaların gördüğü hasarları 
bu fotoğrafl ar aracılığıyla görmekteyiz 
(Şekil 4). Aşağı kısımda yukarıya oranla 
daha fazla kapının bulunması ve sun-
durma kolunun tepesinin bağlantısı-
nın tam olarak yapılmaması bir “Soft 

mages are limited to distortion of the 
structure, but not total collapse, this is a 
big advantage of timber structures. The 
seismic forces decrease due to its light-
ness. The pictures are from earthquake 
damages in Turkey (Figure 3).

Another “soft story” example is 
shown in these fi gures. Approximately 
10 years ago, the strong earthquake that 
occured in Christchurch, New Zealand, 
caused the lower less-stiff stories to dis-
tort and laterally displace at the canopy 
connection levels (Figure 4). These Go-
ogle Earth street pictures show from 
before and one-day-after the ChristC-
hurch earthquake. The soft story effect 
show itself at the balcony columns.

Cladding and Walls
The damages occuring at the cladding 
of the structures are shown in these 
pictures (Figure 6-7). Examples from 

Şekil 3: Yumuşak 
kat problemi 
ile çöken yapı 
örnekleri/
Figure 3: Large 
deformations 
due to the “Soft 
Story’’

Şekil 4: Yeni 
Zelanda’da 
“Soft Story” 
örneği
Figure 4:  
“Soft Story” 
examples in 
New Zealand 
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Story” örneğini bizlere göstermektedir.
Google Earth’den çekilmiş bu resim-
lerde depremden hemen sonrasını ve 
depremden bir gün sonrasını gösteren 
iki sokak fotoğrafı görmektesiniz. İlk 
resimde deprem sırasında hiçbir şey ol-
mamış gibi görünmekte. İkinci resimde 
de depremin yarattığı ani sarsıntı sebe-
bi ile bu kısmın “Soft Story” nedeni ile 
aşağı indiğini görüyoruz.

Kaplama
Bizim bağdadi sıvanın kendisine değil 
de örgüye benzeyen örneklerini bütün 
dünyada görmekteyiz. Ahşap çıta üze-
rine sıva örneğinde olduğu gibi; Yeni 
Zelanda’ya ait olan soldaki resimde, 

New Zealand and Japan after strong 
earthquakes are given. The buildings 
survived the seismic event witn only 
cladding failures. These wall cladding 
systems are similar to our traditional 
“bagdadi system” with the difference 
of plaster being different in nature. If 
you examine closely, you can see the 
Japanese lathing system with 45 degree 
nailed lathes responded better in the 
seismic event with only plaster failure.

The Failure of Foundation
Anchor
Foundation anchor failure is another ty-
pical problem to light frame timber stru-
ctures. The wall posts are supported on 

Şekil 5: 
Christchurch 
Yeni Zelanda’dan 
bir “soft story” 
örneği
Figure 5: 
A soft story from 
New Zealand/ 
Christchurch

Şekil 6: Yeni Zelanda’dan zarar görmüş  
duvar örneği/Figure 6: A destroyed wal 
example in New Zeland

Şekil 7: Japonya’dan çıtalı duvar örneği
Figure 7: Lathing wall system in Japan
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bir miktar çapraz sistem kullanılmış ve 
binanın davranışı sayesinde sadece sıva 
dökülmüştür. (Şekil 6)
Sağ taraftaki resimde ise Japonların 
çaprazlı çıta sistemini görmekteyiz (Şe-
kil 7). Bu sistemin depreme karşı yatay 
çıta sisteminden daha dayanıklı olduğu 
görülmüştür. Gördüğünüz gibi sadece 
sıva dökülmüştür.

Temelden Sıyrılma 
Temelden sıyrılma problemi ihmal kay-
naklı, sık karşılaşılan bir problemdir. 
Yastık dediğimiz dikmelerin oturduğu 
yatay elemanın veya dikmenin kendisi-
nin betonarme veya yığma temele düz-

base plates or sole plates that are resting 
on the foundation walls. These posts or 
the sole plates need to be anchored to  
the foundations suffi ciently so that the 
sliding or shearing of the walls above 
the foundations do not occur. The fi gu-
res show one structure from Turkey and 
another with more drastic failure in the 
USA (Figure 8 a-8b).

Fehime Sultan and Hatice 
Sultan Mansions
These two Yalıs are located on the same 
plot in Ortaköy, Istanbul. The bottom, 
basement stories are made with brick 
and the top stories are made with tim-

Şekil 8 b: 
Temelden sıyrılma 
örnekleri/ABD
Figure 8b: 
The failure 
of foundation 
anchor/USA

Şekil 8 a: Türkiye’den temelden sıyrılma örneği/ Figure 8a: The failure of foundation anchor/Turkey
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Şekil 9:  Ahşap elemanlar, LVL (laminated veneer lumber)
Figure 9: LVL (laminated veneer lumber) in timber structure 

Fehime Sultan ve Hatice Sultan Mansions
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gün bir şekilde ankraj yapılmamasın-
dan dolayı gerçekleşir. Sayfa başındaki 
şekilTürkiye’den bir örnektir. Burada 
yapının yığma kolon üzerinden kay-
mış olduğu görülmektedir. Şekil 8b ise 
ABD’de, temelden komple sıyrılmış  bir 
bina görülmektedir. 

Fehime Sultan (FSY) ve Hatice 
Sultan (HSY) Yalıları 
Bu iki yalı Ortaköy’de bulunmakta, aynı 
arazi üzerinde konumlanmaktadır. Ana 
taşıyıcı sistem malzemesi ahşap olan 
yalıların, zemin katları yığma tuğlalar-
dan inşaa edilmiştir.

Tamamı yıkılmış olan Fehime Sul-
tan Yalısı, aslına bağlı kalarak ve bazı 
özgün elemanları tekrar kullanılarak 
yeniden yapılmaktadır. Kat yükseklik-
leri 5m olan bu yalının ahşap duvarları-
nı, zemin kat yığma duvarlarına basınç 
dayanımı yüksek olan (LVL) lamine 

ber load bearing walls. The entirely col-
lapsed FSY is being reconstructed as per 
the original member and material con-
cepts. The fl oor heights are approxima-
tely 5m. The timber load bearing walls 
consist of main posts, braces and secon-
dary posts. These sit on reinforced brick 
basement walls. The sole plates on the 
reinforced brick walls are LVL members 
which are anchored to the walls with 
rods and also plates to take the eccent-
ricity of the wall connection.

The braces to take the seismic ten-
sion and compression forces. The ten-
sion forces are taken by shear plates 
and bolts to the steel plates. The story-
to-story continuity connections are are 
made with similar connections. We 
were inspired by traditional truss con-
nections made in a similar way for typi-
cal Turkish architecture.

As mentioned before, electromecha-

Şekil 10: Ahşap yastık, kârgir duvar ankrajı
Figure 10: LVL members and brick walls
connection detail 
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ahşap yastık kirişleri üzerinde, ankraj 
tijleri ile sol taraftaki resimde göreceği-
niz üzere bağladık. Eksantrik bağlantıyı 
kompanse etmek için yer yer plakalı ek 
bağlantılar da yapıldı.

Deprem kuvvetlerini karşılayacak 
ahşap çapraz elemanları da çelik plaka, 
kama ve bulon kullanarak bağlantısını 
yaptık. İki kat arası ahşap ana dikme-
lerin süreklilik bağlantılarını da alttaki 
resimlerdeki gibi yine çelik plakalar ve 
bulonlar sayesinde gerçekleştirdik. Bu 
bağlantıların tasarımı için statik, kul-
lanım gerekliliklerinin yanında bölge-
mizde mimaride kullanılan geleneksel 
makas bağlantıları ilham olmuştur. 
Yukarıda bahsettiğim, ahşap yapılar 
için önemli bir problem olan tesisat 
kanallarını, asma tavan yapılmayacak 
bölümlerde aşağıdaki resimlerdeki gibi 
LVL yassı kirişler kullanarak, taşıyıcı ki-
rişlere zarar vermeden geçirmiş olduk. 

nical coordination due to adaptive reuse 
of the buildings were a great challenge. 
The pictures show the depressed fl oor 
structure to allow for piping below the 
bathrooms in a typical room. These 
were made with fl at LVL beams conne-
cted to walls and steel-reinforced doub-
le or triple glulam fl oor beams.

A Manison Project  at  
Anadolu Hisari
In another reconstruction project for a 
traditional Yalı, we have used braces, 
main and secondary posts as used in 
traditional structures. Instead of low ca-
pacity traditional spiked connections we 
used epoxy and thru-bolted threaded 
rods within the brace and posts. This 
time we were able to conceal the con-
nections entirely and not use the metal 
plates. The thicknesses and the architec-
tural details allowed us to do so.

Şekil 11: Bağlantı plakaları/Figure 11: Steel connections
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Şekil 12: Tesisat geçişleri için düşük döşeme detayı 
/ Figure 12: The detailed works of electromechani-
cal elements

LVL kirişler duvarlara veya çelikle güç-
lendirilmiş lamine ahşap kirişlere mes-
netlenmiştir.

Anadolu Hisarı Yalı Projesi
Başka bir rekonstrüksüyon projesin-
de yine çaprazlı ve ana ve tali dikmeli 
duvarlar kullanılmıştır. Geleneksel ve 
düşük çekme kapasiteli bağlantılar gibi 
mıhlı çözümler yerine epoxy ve delip 
geçmeli tijli bağlantı uygulamaları kul-
lanılarak metal plaka görüntüsü mini-
muma indirilmiştir. Yukarıda yalının 
genel strüktürünün üç boyutlu mode-
lini ve bağlantıların modellenmiş halini 
görmektesiniz. Mimari detaylar ve du-
var kalınlıkları tamamen saklı bağlantı-
lar yapmamıza müsade etmiştir.
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Şekil 13: Anadolu Hisarındaki bir yapının gelenek-
sel karkas sistemin üç boyutlu modellemesine
Figure 13: 3D model of traditional timber
structure in Anadolu Hisari
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1. Introduction: General   
Properties of the Building
Eğirdir, which is one of the counties 
of Isparta, is located in the southwest 
of Turkey, and positioned above Lake 
Eğirdir (Figure 1). Due to being at the in-
tersection of three different climates and 
the current infl uence of topography on 
settlement, traditional houses of Isparta, 
Eğirdir and Burdur constitute a different 
group from the surrounding regions. 

Yeşilada/Eğirdir’de Bulunan Özgün Ahşap Yapının 
Sismik Analizi/Seismic Analysis Of A Unique Timber 
Frame House In Yesilada/Eğirdir

Onur DOĞAN, Y. İnşaat Müh., ODTÜ, İnşaat Müh. Bölümü Doktora Öğrencisi, ODTÜ, Kültürel Mirası Koruma 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi)/Civil Engineer MSc., PhD Student in Civil Engineering Dept. Middle East 
Technical University, MSc Student Graduade Program in Conservation of Cultural Heritage
Hasip ATICI, İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Programı Yüksek Lisans 
Öğrencisi/Civil Engineer, MSc Student Graduade Program in Conservation of Cultural Heritage
Shajeea SHUJA, İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Programı Yüksek 
Lisans Öğrencisi/Civil Engineer, MSc Student Graduade Program in Conservation of Cultural Heritage
Özgün ÖZÇAKIR, Mimar, Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Programı/
Architect, Research Assistant, Graduate Program in Conservation of Cultural Heritage
Neriman Şahin GÜÇHAN, Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kültürel Mirası Koruma 
Programı/ Prof. Dr. Faculty of Architect, Graduate Program in Conservation of Cultural Heritage

1. Giriş 
Yapının Genel Özellikleri
Isparta’nın bir ilçesi olan Eğirdir, Tür-
kiye’nin güneybatısında yer almakta 
ve Eğirdir Gölü üzerinde bulunmakta-
dır (Şekil 1). Üç farklı iklim bölgesinin 
kesişiminde olması ve topografyanın 
yerleşimi etkilemesi sebebiyle, Isparta, 

Onur DOĞAN, Neriman ŞAHİN 
GÜÇHAN, Uğur AKYÜZ, 
Ö. ÖZÇAKIR , S. SHUJA , H. ATICI*

Şekil 1: Yeşilada 
yerleşimi ve 
yapının konumu/
Figure 1: 
Yeşilada 
settlement and 
the location of 
building
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Yeşilada, which is an island attached 
to Eğirdir with a narrow path, has largely 
preserved its texture with its traditional 
house stock and narrow streets ending 
in squares. The house which consti-
tutes the main theme of this article is a 
unique building thanks to both its scale, 
plan chart and its history and location 
which subjected the building to constant 
change (Figure 2).  The building located 
at No. 7 Kucuk Pazarcik Square Yeşilada 
Eğirdir was constructed in 19th century, 
and was registered through the decision 
dated 15.03.197, numbered 8300 (Rev: 
13.07.1984 /304).

This building which was built by a 
Greek family living there is located on 
the square which was historically used as 
a marketplace. The walls of the ground 
fl oor and fi rst fl oor which face the square 
were built out of stone masonry, and re-
maining walls of the fi rst fl oor were built 
using timber frame system. The fi rst 
time the building was constructed, it 

Eğirdir ve Burdur geleneksel konutları, 
çevre bölgelerden farklı bir grup oluş-
turmaktadırlar. 

Yeşilada, Eğirdir’e ince bir yolla 
bağlanmış olan bu ada, meydanlara 
açılan dar sokakları ve geleneksel ko-
nut stokuyla dokusunu büyük ölçüde 
korumayı başarmıştır. Bu makalenin 
ana konusunu oluşturacak olan konut 
ise bu doku içerisinde gerek ölçeği, ge-
rek plan şeması, gerekse onu sürekli 
olarak değişime maruz bırakan tarihi 
ve bulunduğu yer ile benzeri olmayan 
bir yapıdır (Şekil 2). Eğirdir Yeşilada 
Küçük Pazarcık Meydanı No:7 adre-
sindeki yapı 19. yüzyılda inşa edilmiş 
olup, 15.03.1975 tarih ve 8300 sayılı 
karar (Rev: 13.07.1984 /304) ile tescil-
lenmiştir.

Bölgede yaşayan bir Rum aile tara-
fından inşa edilmiş olan yapı eskiden 
pazar yeri olarak kullanılan meydanın 
üzerinde yer almaktadır. Zemin kat ve 
meydana bakan birinci kat duvarları 

Şekil 2: Konut 
Yapısı Ön Cephe 
Görünümü/
Figure 2: Main 
façade of the 
building
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had a permeable structure between the 
square, from which two entrance gates 
were available to the building, and the 
backyard. The upper fl oor is composed 
of an open hall called “hanay” sur-
rounded by four iwans, three rooms and 
two storerooms. The open space in the 
building apart from the service place in 
the ground fl oor was enclosed by walls 
and windows due to the need for closed 
space. Later, the building was used as a 
hospital due to serving as a military cen-
tre during the War of Independence. It 
was found that by the end of the war, 
a Turkish family was settled there, and 
the family made some alterations in the 
building based on their needs.

2. Survey and Damage  
Assessment Studies
As a part of our onsite works, we de-
fi ned structural system and building 
materials of the building (Figure 3). As a 
result of the survey works, it was found 
that the ground and vertical load-bear-
ing system of the building in the fi rst 
fl oor did not fully match, and this con-
sequently caused defl ection behaviour 
in the fl ooring of wooden fl oor of the 
building. Resulting from this behav-
iour, diagonal (cross) settlement cracks 
in plaster layers were found in right 
and left façades of the building, as well 
as on neighbouring timber walls of the 
interior (Figure 5). Another fundamen-
tal structural problem with the build-
ing is the lack of frame timber beam 
of roof slab in the rear right façade of 
the building. This signifi cant structural 
problem caused deformations in timber 
wall and frame in the rear façade of 1st 
fl oor and out-of plane deformations 

yığma taş, geriye kalan birinci kat du-
varları ise ahşap karkas sistemle inşa 
edilmiştir. Yapının inşa edildiği ilk dö-
nemde binanın önünde bulunan ve iki 
farklı giriş aldığı meydan ve arka tara-
fında yer alan avlu arasında geçirgen 
bir yapısı vardır. Üst katı ise bölgede 
hanay adı verilen açık sofadan ve çev-
resinde yer alan dört eyvan, üç oda ve 
iki depodan oluşmaktadır. Bir noktada 
zemin kattaki servis alanı dışında yapı-
da bulunan açık mekanlar kapalı alan 
ihtiyacı sebebiyle duvar ve pencerelerle 
kapatılmıştır. Daha sonra, adanın Kur-
tuluş Savaşı sırasında askeri bir merkez 
olarak kullanılması sebebiyle yapı has-
tane olarak kullanılmaya başlanmıştır.  
Savaşın sona ermesiyle bir Türk aile 
yerleştirilmiş ve bu aile de kendi ihti-
yaçları doğrultusunda binada değişik-
likler yapıldığı tespit edilmiştir.

2. Rölöve ve Hasar Tespit  
Çalışmaları
Yerinde gerçekleştirilen çalışmalarımız 
kapsamında, yapının strüktürel siste-
mi ve yapı malzemeleri tanımlanmış-
tır (Şekil 3). Yapılan rölöve çalışmaları 
neticesinde yapının zemin ve birinci 
katlarında düşey taşıyıcı sistemin tam 
olarak örtüşmediği ve bu temel sebep-
ten ötürü binada ahşap kat döşeme-
sinde sehim davranışı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu davranışına bağlı sıva 
tabakasında diyagonal (çapraz) otur-
ma çatlakları bina sağ ve sol cephelere 
komşu iç mekân ahşap duvarlarında 
tespit edilmiştir (Resim 2).Yapıdaki te-
mel strüktürel sorunlardan bir diğeri ise 
bina arka sağ dış cephesinde, çatı ahşap 
döşemesi çevre ahşap kirişinin eksik 
olmasıdır. Bu önemli strüktürel sorun, 
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çatı ana kirişinin noktasal yüklemesi 
nedeniyle oluşan eğilme davranışına 
bağlı 1. kat arka dış cephesinde ahşap 
duvar ve çerçeve deformasyonlarına 
ve düzlem dışı deformasyonlara neden 
olmuştur (Figure 5). Yapının ön cephe-
sinde (moloz taş duvarlar) gerilme yo-
ğunlaşmalarına bağlı çatlak yerleşimleri 
gözlemlenmiştir.

Yapının statik ve sismik analizlerde 
yapısal hasarlar dikkate alınmış ve me-

due to bending behaviour arising from 
concentrated load of roof main beam 
(Figure 5). Crack locations was seen 
in front façade of the building (quarry 
stone work) due to stress concentra-
tions. 

During static and seismic analyses of 
the building, structural damages were 
noted, and models were created by con-
ducting required reductions in mechan-
ical parameters. 

Şekil 3a. Konut 
Yapısı Zemin Kat 
Taşıyıcı Sistem 
Planı ve Malzeme 
Sınıflandırması./
Figure 2a. Ground 
Floor Material 
Identification Plan. 
In this figure, grey 
layer shows the 
rubble stone walls 
with timber beams, 
red layer shows 
the additional 
hollow brick parts.  
3b. Konut Yapısı 1. 
Kat Taşıyıcı Sistem 
Planı ve Malzeme 
Sınıflandırması/2b. 
First Floor Material 
Identification Plan. 
In this figure, 
brown layer shows 
the timber walls 
and grey layer and 
grey layer shows 
the rubble stone 
walls with timber 
beams.
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kanik parametrelerde gerekli azaltımlar 
yapılarak modeller oluşturulmuştur. 

Konut yapısının zemin koşullarının 
tespitine yönelik çalışmalar yakın saha 
geoteknik etüt raporları kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neti-
cesinde zemin profi li 0,80 - 0,90 metre 
civarında dolgu toprak (Pt); 1,5 – 2,0 
metreler arası yer yer ayrışmış kireçtaşı 
bloklu siltli çakıl (GM) birimleri ve 2,0 
– 15,0 metreler arası Kireçtaşı (Kçt) bi-
rimleri olarak tanımlanmıştır (Şekil 4). 
Mevcut zemin profi li koşulları dikkate 
alındığında, güncel deprem yönetme-
liği (TDY-2007) 6. Bölüm koşullarına 

Works for soil conditions of the 
house structure were conducted using 
fi eld geotechnical survey reports. As a 
result of such works, the soil profi le was 
defi ned as earth fi ll (Pt) corresponding 
to 0.80-0.90 metres, and silty gravel 
units (GM) with cemented sedimen-
tary limestone blocks between meters 
1.5 and 2.0, and limestone (Lim.) units 
between meters 2.0 and 15.0 (Figure 
4). Considering available soil profi le 
conditions, the soil group is defi ned as 
B and local soil class as Z3 according 
to Section 6 of current Turkish seismic 
code (TDY-2007). It is estimated that 

Şekil 4a. Konut 
Yapısı Zemin Kat 
ve 1. Kat Taşıyıcı 
Sistem Planlarının 
Çakıştırılması./
Figure 4a: 
Superposition 
of the Ground 
and First Floor 
Structural System 
of Building. 

4b A-A Kesiti/
4b: Cross-Section 
A-A
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Şekil 5: Birinci Katta Gözlemlenen Döşeme Sehiminden Kaynaklı Sıva Tabakasında 
Diyagonal Çatlak Yerleşimleri/Figure 5: Diogonal cracks due to differential settlement 
of first floor

Şekil 6: Birinci Katta Çatı Ana Kirişi Yüklemesine Bağlı Sıvada Eğilme Çatlağı ve Ahşap 
Çerçevede Düzlem Dışı Deformasyon/Figure 6: Crack deformations due to the lack of 
frame timber beam of roof slab in the rear right façade of the building.
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Şekil 7: Yakın Saha 
Geoteknik Raporu 
Verilerine Göre 
Muhtemel Zemin 
Profili ve Zemin 
Sınıflandırması 

Figure 7: Estimated 
soil profile and 
soil classification 
according to near 
site geotechnical 
report
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göre zemin grubu B ve yerel zemin sını-
fı Z3 olarak tanımlanmıştır. Yapı temel 
derinliğinin 0,80 – 0,90 metre civarında 
olduğu tahmin edilmektedir.

3. Yapının Sismik Analizi
Yapıdaki mevcut hasar durumu ve böl-
ge depremsellik koşulları dikkate alına-
rak çalışmalarımız kapsamında yapının 
sismik analizi (deprem etkilerine yöne-
lik taşıyıcı sistem davranışının tespiti) 
yapının maruz kalacağı diğer yükleme 
koşulları ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada kullanılan yöntem bile-
şenleri Şekil 5’te gösterilmektedir. İlk 
aşama olan ve 2. bölümde detayları 
belirtilen rölöve ve hasar tespit çalışma-
ları neticesinde elde edilen malzeme 
bilgileri, geoteknik veriler ve hasar (de-
formasyon) bilgileri dikkate alınarak, 
analizin ikinci aşaması olan 3 boyutlu 
modelleme aşaması gerçekleştirilmiştir. 
Konut yapısının modellemesi amacıyla 
SAP2000© yapısal analiz programı kul-
lanılmıştır. Analizlerde yapı ölü yükle-
me koşulları dışında, TS 498 standar-
dında tanımlanan hareketli yük, kar 
yükü, rüzgâr yükü kombinasyonları da 
dikkate alınmıştır.

Yapının sismik analizi amacıyla kul-
lanılacak etkin yer ivmesinin güncel 
olarak tespitine yönelik sismik tehli-
ke analizi gerçekleştirilmiştir. Deprem 
tehlikesi, hasar ve can kaybı yaratabile-
cek büyüklükte bir depremden kaynak-
lanan yer hareketinin belli bir yerde ve 
belli bir zaman periyodu içerisinde be-
lirlenmesi olarak tanımlanır ve deprem 
nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ih-
timali olarak tanımlanan, deprem riski 
kavramının önemli bir öğesini oluştu-
rur. Gelecek depremlerin konumu, oluş 
zamanı, büyüklüğü ve diğer özellikleri 

building’s foundation depth is approx-
imately between 0,80 - 0,90 metres.

3. Seismic Analysis of the   
Building
Seismic analysis of the building (de-
fi ning load-bearing system behaviour 
against seismic infl uence) in the scope 
of our works in consideration of current 
damage and regional seismicity analysis  
was conducted in the presence of other 
loading conditions it would be subject to. 
Components of the method used in the 
research are illustrated in Figure 5. 3-D 
modelling stage was conducted as the 
second phase of the analysis taking into 
account materials information, geotech-
nical data and deformation information 
obtained as a result of survey and dam-
age assessment studies, which is the phase 
1, detailed under section 2. SAP2000© 
structural analysis software was used for 
the purpose of modelling the structure 
of the house. Apart from dead loading 
conditions, live load, snow load and 
wind load combinations were also tak-
en into consideration during analyses as 
defi ned in the TS 498 standard.

Seismic risk analysis for fi nding 
current effective ground acceleration 
to be used in seismic hazard analysis 
of the building was conducted. Earth-
quake hazard is defi ned as determining 
the ground movement arising from an 
earthquake with a magnitude having 
the potential to cause damage and loss 
of life in a given place and time period, 
and accounts for a signifi cant compo-
nent of earthquake risk concept which 
is defi ned as the likelihood of damage, 
loss of property and life. Since the loca-
tion, time of occurrence, magnitude and 
other features of future earthquakes are 
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belirsizlik arz ettiği için deprem tehli-
kesi tayinlerinde olasılık hesaplarına 
dayalı tahminler önemli karar araçları-
dır (Erdik vd., 2008).

Bu amaçla çalışmamızda göz önüne 
alınan temel araştırma adımları şunlardır: 

1. Jeolojik ve sismolojik verilerin 
derlenmesi, 

2. Bu verilerden hareketle sismik 
kaynakların belirlenmesi (deprem kay-

not known, estimates based on proba-
bilistic approach appear as signifi cant 
decision-making tools in designation of 
earthquake hazard (Erdik et al., 2008). 

For this purpose, basic research steps 
taken into account in our study are as 
follows:

1. Compiling geological and seismo-
logical data,

2. Determining seismic sources 

Şekil 8: Sismik Analiz Yöntemi Akış Şeması

Figure 8: Flow chart of seismic analysis
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nak bölgelemesi), 
3. Deprem kaynaklarındaki deprem 

oluşumlarının istatistiksel özelliklerinin 
ve depremsellik parametrelerinin belir-
lenmesi, 

4. Deprem kaynakları için uygun 
olabilecek azalım ilişkilerinin belirsizlik 
katsayıları ile beraber çıkartılması ve/
veya derlenmesi, 

5. Bilgisayar programlarına dayalı 
olarak maksimum şiddet ve maksimum 
yatay yer ivmesi aşılma olasılığı dağı-
lımlarının elde edilmesi.

Güncel deprem ivmesinin tespiti-
ne yönelik, Boore vd. (1997), Kalkan 
ve Gülkan (2004) ve Akkar ve Cağnan 
(2010) çalışmalarında belirtilen ivme 
azalım ilişkileri kullanılmıştır. Yapı-
lan hesaplamalar neticesinde, 50 yılda 
aşılma olasılığı %10 olan deprem etki-
lerine göre elde edilebilecek en olum-
suz maksimum yer ivmesi 0,23g olarak 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte gün-
cel Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 
(1996) verilerine göre 1. Derece deprem 
bölgesinde bulunan (etkin yer ivme 
katsayısı 0,40) yapıda bu koşullara göre 
de Eşdeğer Deprem Yükü hesap yöntemi 
kullanılarak sismik analizler gerçekleş-
tirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde elde 
edilen gerilme dağılımları sırasıyla x ve 
y yönlerine göre hem deprem yönet-
meliği etkin yer ivme koşullarına (Şekil 
9’da üstteki gerilme dağılımları) hem 
de sismik tehlike analizi verilerine göre 
elde edilen deprem ivmesi koşullarına 
(Şekil 9’da alttaki gerilme dağılımları) 
göre maksimum gerilme dağılımları 
elde edilmiştir. Analizler neticesinde 
elde edilen gerilme dağılımları incelen-
diğinde deprem yönetmeliği koşulları-

based on these data (earthquake source 
zoning),

3. Determining statistical features of 
earthquake occurrence in earthquake 
sources, and seismicity parameters, 

4. Extracting and/or compiling at-
tenuation relationships which might be 
suitable for earthquake sources, along 
with variation coeffi cients,

5. Obtaining the distribution of 
probability of exceeding maximum force 
and maximum horizontal ground accel-
eration based on computer software. 
For the purpose of fi nding current earth-
quake acceleration, acceleration atten-
uation relations stated in the studies 
by Boore et al. (1997), and Kalkan and 
Gulkan (2004), and Akkar and Cagnan 
(2010) were used. As a result of the cal-
culations, the most negative maximum 
ground acceleration that can be ob-
tained according to earthquake effects 
whose exceedance probability is 10% in 
50 years was found to be 0,23g. Never-
theless, seismic analyses were conduct-
ed using Equivalent Seismic Load calcu-
lation method on the building which is 
located in 1st degree earthquake zone, 
according to data from current Turkish 
Earthquake Zones Map (1996). 

As a result of the studies performed, 
maximum stress distributions were ob-
tained according to obtained stress dis-
tributions respectively in x and y direc-
tions, and according to effective ground 
acceleration conditions (Stress distribu-
tions at the top in Figure 9) and earth-
quake acceleration conditions obtained 
as per seismic hazard analysis data 
(Stress distributions at the bottom in 
Figure 9). Examining such stress distri-
butions obtained as a result of the analy-
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na göre elde edilen ivme değerlerinin 
bahse konu saha koşullarında oldukça 
muhafazakar sonuçlar verdiği ve kri-
tik gerilme yoğunlaşmalarının özellik-
le birinci katta önemli bir yer tuttuğu 
görülmüştür. Bununla birlikte yapının 
gelecekte maruz kalacağı olası deprem 
ivmelerini daha gerçekçi bir yaklaşımla 
hesaplama imkânı veren sismik tehlike 
analizi ile tespit edilmiş ivme değeriy-
le gerçekleştirilen sismik (deprem etki) 
hesaplamaları neticesinde görece daha 
az kritik gerilme yoğunlaşmaları göz-
lemlenmiştir.

Bu önemli sonuç özellikle tarihi 
binalardaki yapısal güçlendirme çalış-
malarında optimum (gerekli ölçüde ve 
doğru mahallere) müdahaleye ve bina-
nın taşıyıcı sistemine daha az müdaha-
le ile orijinal strüktürün korunmasına 
yardımcı olmaktadır.  Yapısal analiz-
lerle yığma taş duvarlarda elde edilen 
maksimum gerilme dağılımları, gün-
cel deprem yönetmeliği (TDY-2007) 5. 
bölümünde tanımlanan basınç, kayma 

ses, it was found that acceleration values 
obtained according to the conditions of 
the seismic code have yielded quite con-
servative results in said fi eld conditions 
and that critical stress intensifi cation was 
particularly prevalent in fi rst fl oor. Yet, 
lower critical stress intensifi cation was 
obtained as a result of seismic (earth-
quake effect) calculations conducted 
using acceleration value found through 
seismic hazard analysis which allows a 
more realistic calculation of earthquake 
accelerations the building will possibly 
face in the future.

This signifi cant result contributes to 
optimum intervention (as required and 
in right spots) and protecting the origi-
nal structure with lesser intervention to 
the load-bearing system of the building 
particularly in case of structural rein-
forcement works in historical buildings.  
Maximum stress distributions obtained 
from stone masonry through structur-
al analyses were also checked against 
compression, shear and cracking stress 

Şekil 9: Sismik analiz neticesinde yapı ön cephesinde maksimum gerilme dağılımları/
Figure 9: Maximum stress distributions of the main façade of the building
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ve çatlama gerilme limitleri ile de kont-
rol edilmiştir. Ahşap strüktür de elde 
edilen gerilme dağılımları ise, TS-647 
standardında tanımlanan emniyet ge-
rilmeleri (eğilme, lifl ere paralel çek-
me, lifl ere paralel basınç ve makasla-
ma-kesme) ile değerlendirilmiştir.

Analizler sonrası yapılan ön kont-
roller ile sonuçların mevcut yapı hasar 
durumu ile uyumu kontrol edilmiştir. 
Bu önemli aşama özellikle taşıyıcı siste-
mi, yapım koşulları ve malzeme kalitesi 
sınırlı düzeyde yerinde tespit çalışma-
ları ile tespit edilebilmiş ve belirsizlikler 
içeren mevcut tarihi yapıların modelle-
me sürecinin etkinliğinin ölçülebilmesi 
için önem arz etmektedir. 

Analizler neticesinde yapının, ola-
sılıksal deprem tehlike analizleri ile 
belirlenen güncel yer ivmesi etkisinde 
emniyet gerilmelerini aşan zorlanma-
lar yaşadığı ve karma yapısal karakte-
ri ve tarihi özelliklerine uygun olarak 
güçlendirilmesi gerektiği yapılan he-
saplamalar ile tespit edilmiştir. Bina-
nın güçlendirilmesi amacıyla yapılan 
hesaplamalar neticesinde en uygun ve 
etkin çözümün bina ön cephesinde ve 
iç taş yığma duvarda ön gerilmeli çelik 
gergilerle güçlendirilmesi olduğu tespit 
edilmiştir. Güçlendirme tasarımında 
Tomazeviç (1999) ile açıklanan ön ge-
rilmeli çelik gergi hesap detayları kul-
lanılmıştır.

Bu amaçla güçlendirilmiş model, 
benzer yük kombinasyonları altında 
analiz edilmiş ve gerilme dağılımlarının 
kabul edilebilir düzeylere indirgendiği 
tespit edilmiştir.

Yapının ahşap strüktüründe tespit 
edilen yapısal sorunların giderilmesi 
amacıyla; konut yapısının güney cephe-

limits defi ned under section 5 of Turkish 
seismic code (TDY-2007). Stress distri-
butions obtained from timber structure 
were evaluated against allowable stress-
es defi ned in TS-647 standard (bending, 
tension parallel to grain, compression 
parallel to grain, and shear).

Through precursory checks conduct-
ed following analysis, the compliance of 
the results with current damage condi-
tion of the building was checked. This 
signifi cant stage is important for assess-
ing effi ciency of modelling process of 
existing historical structures which in-
volve uncertainties and whose construc-
tion circumstances and materials quality 
could be determined through restricted 
onsite determination studies.

As a result of the analyses, it was 
found through calculations that the 
building goes through strains that exceed 
allowable tensions under current ground 
acceleration which is specifi ed through 
probabilistic earthquake hazard analyses, 
and that it needs to be reinforced in ac-
cordance with its mixed structural char-
acteristics and historical properties. The 
calculations made for retrofi tting of the 
building showed that the most suitable 
and effi cient solution is reinforcing the 
building with prestressed steel ties in the 
front façade and interior stone masonry. 
In the reinforcement design, prestressed 
steel tie calculation details explained by 
Tomazevic (1999) were used. 

For the same purpose, reinforced 
model was analysed under similar load 
combinations, and it was found that 
stress distributions were reduced to ac-
ceptable levels.

In order to eliminate structural prob-
lems found in the timber structure of the 



294

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 32 0 1 5

sinde bulunan ahşap strüktürün çatıdan 
temele düzenli yük aktarabilecek düzey-
de özgüne uygun biçimde yenilenmesi 
gereksinimi bulunduğu; güney cephe-
sinde eksikliği tespit edilmiş 1. kat üstü 
çatı çevre kirişinin, uygun boyutlarda 
yapıya eklenmesi ve yapıdaki çevre (dış) 
kirişlerin sürekliliğinin sağlanması ge-
rektiği hususları değerlendirilmiştir.

Yukarıda belirtilen çalışmalara ek 
olarak; yapının birinci kat iç akslarında 
bulunan ve döşeme sistemine oturan 
ahşap duvarların yapıya aynı aks yer-
leşiminde eklenecek ana ahşap kiriş 
elemanı ile desteklenmesi ve bu yolla 
kattaki eğilme davranışının azaltılması-
nın zorunluluk arz ettiği hususları tes-
pit edilmiştir.

4. Sonuç ve Değerlendirmeler
Yapılan çalışmalar, tarihi yapılardaki 
deprem güvenliği incelemeleri ve değer-
lendirmeleri öncesi geoteknik (zemin) 
koşullar ve deprem potansiyelinin güncel 
veriler ışında değerlendirilmesi ve analiz 
öncesi sismik tehlike analizleri yapılma-
sının önemini ortaya koymaktadır.

Yapılan geoteknik incelemeler ve sis-
mik tehlike analizleri, ülkemiz coğrafya-
sında maruz kalacakları en önemli ve en 
olumsuz yükleme koşullarını oluşturan 
deprem etkilerine karşı, tarihi binaların 
en etkin biçimde incelenmesi ve değer-
lendirilmesini sağlamakta ve en etkin ve 
ekonomik güçlendirme çözümlerinin ta-
sarlanmasına olanak sağlamaktadır.

building, it was considered necessary to 
replace the timber structure, according to 
the original, on the south façade of the 
building to allow it transfer load from the 
roof properly to the foundation. Moreo-
ver, it was also considered that frame tim-
ber beam at the top of fi rst fl oor must be 
added to the building in suitable dimen-
sion, and that sustainability of peripheral 
(exterior) beams must be provided. 

Addition to this application, the tim-
ber structures available in the interior 
axes of fi rst fl oor and which hold onto 
the fl ooring system must be supported 
by a main timber beam component to be 
added on the same axis location, and the 
bending behaviour in the fl oor must be 
reduced in this way.

4. Results and Evaluations 
The works that have been conducted 
emphasise the importance of evaluation 
of geotechnical (soil) conditions and 
earthquake potential under the light of 
up-to-date data before earthquake safe-
ty examinations and evaluations, and 
performance of seismic hazard analyses 
before the analysis. 

Geotechnical examinations and seis-
mic hazard analyses allow the most effi -
cient examination and evaluation of his-
torical buildings against most signifi cant 
and most negative loading conditions 
caused by earthquake effects, as well 
as design of the most effi cient and eco-
nomic reinforcement solutions. 
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Bir Aşk Masalı Yahut Kündekâri/A Mystic Tale Of Kündekâri

In this report, “kündekari” technique 
will be explained.

There are two keywords of this pa-
per: “Kündekari” and “Love”

 “Kündekari” comes from Persian 
and it means that to do, make it happen, 
to cover large areas of tiny particles, to 
create a structure to withstand many 
years and climate action, knowledge of 
these thousands of years to form the 
structural elements, put together a solu-
tion that experience shape. Very recently, 
we joined a tour of Iran and the fi rst time 
we saw the oldest Kündekari examples. 
Kündekari was in front of the Sultan of 
the Mongolian Olcayto Masjid. There 
were big pieces on door and able to stay 
in as the fi rst day. It is interesting that the 
pieces, plates are tremendous. The upper 
part of the same door is so splendid to 
affect me. The oak door has been able to 
be up to date from 1060 (Figure 1).

We describe “kündekari” as “love 
story”.

Beside this, Arabs describe “Künde-
kari” as to do love, so what does to do 
love means? It is fall in love, harmonise. 
The wood falls in love with other wood. 
Usually, on indoor works walnut is used 
and boxwood trees pieces also are used 
as contrast. The fruit trees have also been 
used for cheaper cost.  It is known that for 
the wet places, exterior backyard doors, 
oak timber has been used. 

Another example, that door (Figure 2) 
is belongs to constructions which comes 
from Nizal-ül Mülk period in Iran, and 
there are some details with Kündekari. It 

Üniversitede Türkoloji eğitimi alan 
Şehmus Okur, 6 yaşından itibaren da-
yısının ahşap atölyesinde çalışmaya 
başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversite-
si’nde Türk Dili derslerine girerken; ta-
rihi eserlerin restorasyonu konusunda 
ahşaba dair birçok sıkıntıyı fark etmiş, 
1993 yılında ahşap atölyesini kurmuş 
ve kündekâri, sedefkâri, oyma ve kak-
macılık işlerinde çalışmaya başlamıştır. 
Bu bildiride ‘’kündekâri’’ tekniği anla-
tılmaya çalışılacaktır. 

Bu bildirinin iki anahtar kelimesi bu-
lunmaktadır: “Kündekâri” ve “Aşk”…

Kündekâri; Farsçadan dilimize geç-
miş bir kelimedir. Bütünlemek; yap-
mak, etmek, oldurmak anlamlarına 
gelir. Bu teknikle küçük parçacıklardan 
geniş alanları kapatmak, uzun yıllara; 
iklim hareketlerine dayanacak bir yapı 
oluşturmak mümkün olmuştur. 

Kündekâri tekniği ile bir yapı ele-
manını meydana getirmek, binlerce 
yılın görgüsü, bilgisi ve tecrübesini bir 
araya getirerek oluşturulan bir çözüm 
şekli olarak tanımlanabilir. Kündekâri; 
küçük ahşap parçalarının tutkal ve çivi 
kullanmadan birbirine eklenerek büyük 
bir tablo oluşturması demektir. 

Başlangıçta tasarlanan bir form ve 
onun arkasında da bir felsefe bulun-
maktadır. Kündekâri; akıl almaz bir sa-
bır ve geometri dehası eşliğinde ahşabı 
yorumlamaktır. Serbest ve rahatlıkla 
hareket edebilen binlerce küçük ahşap 

Şehmus OKUR* 

* Şehmus OKUR, Kündekâr/ Wood artist
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parçası asırlara meydan okumaktadır. 
Bu sebeple yapımında en küçük bir ha-
taya bile tahammül yoktur.

Tarihin en eski kündekâri örneği 
İran’da, Moğol Sultanı Olcayto’nun 
Mescit’inin girişinde yer almakta ve 
primitif olmakla birlikte iri parçalardan 
oluşmaktadır. Bu yapı, ilk günkü halini 
günümüzde de korumaktadır. Yapıda 
bulunan ve 1060 yılından günümüze 
ulaşmayı başaran meşe kerestesinden 
üretilmiş olan kapı hala son derece 
görkemlidir (Şekil 1).

Bildirimize neden “aşk masalı” de-
dik ve niçin ‘’kündekâri’’ kelimesini 

is seen nearly a thousand years of fatigue 
from artefact. 

In the Kingdom of Bahrain Palace, 
there is a magnifi cent “kündekari” pul-
pit that produced by using boxwood and 
walnut timber and dated back several 
hundred years after the door (Figure 3).

Kündekari is a stand against to the or-
dinariness. There is no place on the basis 
of the mediocrity of human beings crea-
tion. The decoration of wood with mot-
her of pearl, gold, ivory and tortoise shell 
that is bond, is essential for distancing the 
wood while processing from mediocrity 
and ordinariness. 

Şekil 1: Moğol Sultanı Olcayto’nun Mescidinin Giriş Kapısı Figure 1: Entrance Door of Mongol Sultan Olcayto
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“aşk masalı” olarak tanımladık?!
Arapça’da; kündekâri kelimesine 

karşılık “Ta’şik” var.. aşk etmek;aşk et-
mek ne demek? İki farklı ahşabın birbi-
riyle uyuşması, anlaşması demektir. 

Genellikle iç mekânlarda ceviz ağa-
cı ve ona tezat olacak şekilde küçük 
parçacıklar, şimşir ağacından yapıl-
maktadır. Şimşir yerine meyve (armut, 
elma gibi sert) ağaçlarının kullanıldığı 
da görülmüştür. Yağmur değen ıslak 
mekânlar yani dış kapılar, avlu kapıları 
için ise meşe kerestesi gibi daha daya-
nıklı ahşap türlerinin kullanıldığını bi-
linmektedir. 

İran’da, Nizam-ül Mülk dönemine 
denk gelen bir eserin kapısındaki kün-
dekâride yaklaşık bin yılın yorgunlu-
ğunu gözlemleyebilmek mümkündür  
(Şekil 2).

Olcayto Mescit’inde şimşir ve ceviz 
kerestesi kullanılarak üretilmiş, kapıdan 
birkaç yüz yıl sonraya tarihlenen, yine 
bir kündekâri örneği olan muhteşem bir 
minber bulunmaktadır (Şekil 3).

Kündekâri; aslında sıradanlığa bir 
karşı duruştur. 

İnsanoğlunun yaratılışının teme-
linde sıradanlığa yer yoktur. Ahşabı 
işlerken de bir kapı yaparken de onu 
sıradanlıktan uzaklaştırmak için ah-
şabı, sedef, kaplumbağa kabuğu yani 
bağ, altın ve fi ldişi ile süslemek esastır. 
24 ayar altın, 0.5-1 cm’lik bağ, ahşabın 
üzerine işlenir. 

Müzeyyen kapı, müzeyyen pencere 
olarak adlandırdığımız yapı elemanları; 
çok süslü olan demektir; çünkü müzey-
yen ne kadar süslersen süsle “hayır” 
demez.  

Bir kündekâri kapının hazırlanı-
şında önce detay, sonra emek ve en 

Other fi gure shows that the cabinet 
example from Kingdom of Bahrain Pala-
ce.  As can be seen, the visual materials 
are quite spectacular. There is tortoises-
hell and 24-carat gold, pearl ivory. “Mü-
zeyyen” means that fancy, so it is pos-
sible to decorate structure as possible as. 
In preparing process of structure, there 
is some detail fi rst, then toil and fi nally 
pleasure and pride. 24-carat gold is veri-
fi ed on up to 0,5 cm (till 1 cm) thickness 
tortoiseshell that comes from Far East.  
The tortoiseshell thickness can be nearly 
35-40 cm; so handling procedure can be 
very diffi cult in this case. 

In the restoration of historic timber 
structures, lots of details are discovered, 
the traces of masters, construction tech-
niques, characteristics of the materials 
and its geometry while creating task are 
always inspiring and interesting. When 

Şekil 2: İran’dan Bir Kündekâri Kapı Örneği, 
Nizam-ül Mülk Dönemi Figure 2: Kündekari 
Door from Iran,Nizam-ül Mülk Period
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sonunda da keyif ve gurur vardır. Ka-
pıların yapımında kullanılan fi ldişi ve 
kaplumbağa kabuğu “temini zor” mal-
zemelerdir. Türkiye’de bulunmaz. Bu 
kabuklar Uzakdoğu’dan getirilmekte ve 
kalınlıkları 1 cm’e kadar varmaktadır, 
büyüklükleri en genişlerinde 35cm-40 
cm arası değişmektedir. Ayrıca bir kap-
lumbağadan on üç tane parça çıkmak-
tadır ve motifl eri bu parçalar doğrultu-
sunda değerlendirmek külfetli bir iştir. 
İşin maliyetinden çok emeği vardır. 
Kaplumbağa kabuğu ve fi ldişi malze-
melerin uluslararası alım-satımı karne-
ye bağlıdır bu ürünlerin temini oldukça 
önemlidir. Yapılan işlerden örnekleri 
aşağıda görebilirsiniz.

Tarihi ahşap kapıların onarımında 
pek çok detayı keşfediyoruz; ustaların 
izleri, yapım teknikleri, kullanılan mal-
zemelerin nitelikleri ve işi oluştururken 
kurdukları geometri her zaman ilham 
verici ve ilgi çekicidir. Fatih Cami’inin 
kapısını onarırken, kapının ağırlığının 

we were working on Fatih Mosque door, 
the weight of door was nearly a ton and 
the door was not movable. The right 
thing that we found a solution to this was 
to try turning over and over the front of 
the rear door with a chain hoist to help 
wrap the noose. As I mentioned above 
it is plastered with cement. This work 
is one that we are proud of studies. The 
band that is about to fall, and exterior 
iron piece are just present on door.  The 
fi rst band to fall into the outer part of the 
door and iron were present. This door 
is still the only remained pieces and has 
succeeded to survive after earthquakes 
from Fatih period (Figure 5).

To make these works must be a philo-
sophy in the background. This is our his-
tory, at Iran, Jordan, Egypt this is a story 
describing our perception to the univer-
se. There is some saying belong to Fuzuli 
““Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl 
ü kâl imiş ancak.” ‘’The source of everyt-
hing in the world is love; science is just a 

Şekil 3: İran’dan Bir Kündekâri Minber Örneği
Figure 3: The Kündekari pulpit from Iran

Şekil 4: Hacı Bayram Veli Türbesi 
Figure 4: Hacı Bayram Veli Tomb’s Door
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yaklaşık bir tonun üzerinde olduğu-
nu gördük, her gün kapıyı elle tutup, 
kaldırıp, çevirip çalışmak mümkün ol-
mayacağı için parçaların dökülmesini 
engelleyen bir kement ile kapıyı sarıp, 
caraskal yardımı ile kaldırarak çalış-
tık. Bu eser gurur duyduğumuz çalış-
maların başında gelmektedir. Bu kapı; 
geçirdiği depremler sonrasında ayakta 
kalmayı başarabilmiş Fatih Dönemi’n-
den kalan, orijinal haliyle korunabilmiş 
tek parçadır.

Bu eserleri yapmak için arka plan-
da bir felsefenin var olması gerekmek-
tedir. O felsefe olmadan bu eserlerin 
yapılması mümkün değildir. Bu bizim 
hikâyemizdir. İran’da, Ürdün’de, Mı-
sır’da, Balkanlar’da, dünyanın hemen 
her yerinde gördüğümüz bu eserler;  
bizim evrene,  kozmik âleme bakışımızı 
anlatan 3 boyutlu birer hikayedir.

Fuzuli’nin meşhur olan, herkes tara-
fından bilinen bir cümlesi vardır: “Aşk 
imiş her ne var âlemde İlim bir kıyl ü 
kâl imiş ancak” “Dünyada her ne var ise 
kaynağı aşktır; ilim ise koca bir yalan-
dır.” Ben kariyerime bir eğitimci olarak 
devam ettim ve bundan 500 yıl öncesin-
de yapılan bilimsel çalışmaları okuma, 
öğrenme ve öğretme şansına eriştim. 
Nihayetinde de tek bir sonuca vardım: 
Bu evrendeki her şey “aşk”tır, gerisinde 
konuşulanlar ise aşk üzerine dedikodu-
dur. Aşk’ı çıkardığımızda geriye kalan 
tek şey somut varlıktır, o da tek başına 
bir hiçtir. Cümlemize aşk olsun.

gossip’’. I continued my career as an edu-
cator; I read the scientifi c studies done 
that before 500 years, I learned and also 
teach. I have come to only one conclusi-
on. The entire thing in universe is “love”, 
all other things are just gossip about love. 
When we remove love, the remaining 
thing is just tangible, it is nothing in itself. 

Şekil 5: Fatih Cami Kündekari Kapısının Onarımı
Figure 5: Repair Work of Fatih Mosque Door


