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Önsöz
Kitap, İstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, 26-27 Nisan
2016 tarihlerinde düzenlediğimiz Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım
Sempozyumu 4 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 18 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
- 2015 kursiyerlerinin çalışmalarından örnekler sunulmuştur.
Sempozyuma bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan
konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

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

Preface
This book includes the proceedings after the ‘Symposium on Restoration
and Conservation of Timber Structures 4’ held on April, 26th-27th, 2016
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 five 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 third 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, 18 presentations in those five 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 2015 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.

* 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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Değerli katılımcılarımız,
kıymetli misafirler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mimari mirasımızın korunması amacı ile korunması gereken
kültür varlıklarının onarım ve restorasyonunda çalışan asıl aktörlerin; tekniker, usta, mimar ve mühendislerin
uygulama alanındaki eksiklerini gidermek ve yapım tekniklerine uygun
olarak inşa edilmelerini sağlamak için
2008 yılında Ahşap Eğitim Atölyesi’ni
2009 yılında da Taş Eğitim Atölyesi’ni
kurmuştur.
Yine bu amaç doğrultusunda Kültür Varlıkları Daire Başkanlığımız kurularak kültür varlıklarının tespiti, projelendirilmesi ve korunması alanında
faaliyet gösteren tüm idari birimlerimiz
tek bir çatı altında toplanmıştır.
Daire Başkanlığımıza bağlı, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) bünyemizde oluşturulan
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarımız; kültür varlıklarının inşa
edildiği geleneksel yapım tekniklerini,
özgün yapım malzemelerini bilimsel
olarak belirlemekte, korumalarını sağlamakta ve onarım önerileri hazırlanmaktadır.
Burada yürütülen çalışmalarla,
Türkiye’deki ve Türkiye sınırları dışındaki mimari mirasımızın korunması
için gerekli tüm analiz, raporlama ve
belgeleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
KUDEB’in Ahşap ve Taş Eğitim
Atölyeleri’nde yapıyı korumak için

Dear Guests,
Istanbul Metropolitan Municipality,
Department of Cultural Assets Conservation, Directorate for the Conservation,
Implementation and Supervision of Cultural Assest, Timber and Stone Training
Workshops were established in order
to educate the trainees about either the
traditional techniques of these crafts
(woodwork and stonemasonry) or restoration and conservation idea and to provide ‘well-educated teams’ for restoration
works. The main aim of the worshops is
to help protect our cultural heritage and
develop the practical skills and competencies of technicians, craftsmen, architects and engineers so that they can renovate historical buildings and landmarks
according to the established standards of
construction.
To support our efforts to protect the
city’s cultural and artistic heritage, the
city authorities also founded the Department of Cultural Assets to unite under a
single roof all administrative units responsible for identifying buildings in need of
renovation, planning restorations and
protecting cultural properties.
Created under KUDEB, Directorate
for the Conservation, Implementation
and Supervision of Cultural Assest operating under our head department,
our Restoration and Conservation Lab
prepares plans for the renovation and
restoration of historical buildings using
traditional construction techniques and
the original building materials with which
the buildings were built. The purpose of
these activities is to identify the repair

önce yapım teknolojisini tanımak
sonra korumanın temel prensiplerine
bağlı kalınarak, onarım ve restorasyon
uygulamalarını yapmak, teknik malzeme ve ustalığı bir araya getirmek ve
gelecek nesillere aktarabilmek amaçlanmaktadır.
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarının ve eğitim atölyelerinin
faaliyetleri ile kültür varlıklarının korunması, mimari mirasımızın gelecek nesillere aktarılması bugünün gençlerini,
yarının uygulayıcılarını yetiştirerek koruma alanındaki temel eksikliklerin en
önemlisini gidermeyi amaçlamaktadır.
Ahşap konusunda dünyanın diğer
ülkelerinde yapılan çalışmalar ülkemizin ilerisindedir. Gerek mevzuat
eksiklikleri, gerekse ahşabın endüstriyel kullanımında kalite ve standartlarının oluşturulmasındaki eksikler bir
an önce giderilmeli ve kültürel mirasımızın temel yapı taşlarını oluşturan
ahşabın; günümüz yapılarının üretiminde ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramları dikkate alınarak kullanılması
teşvik edilmelidir.
Bu amaçlar doğrultusunda Ahşap
Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu’nu dördüncü kez gerçekleştiriyoruz.
Sempozyumumuzda iki gün boyunca ahşap yapıların onarımı ve
restorasyonuna dair İstanbul’dan,
Anadolu’dan ve beş farklı ülkeden
gelen konuşmacılarımızın bildirileri ile
dünyada bu konu hakkında yapılmış
olan örnek çalışmaları inceleme fırsatı
yakalayacağız.

needs of the nation’s cultural heritage
structures located both in Turkey and
outside the country’s borders, and report and document them.
KUDEB’S Timber and Stone Training
Workshops aim to introduce our artisans
to the latest construction technologies
used for preserving historical buildings,
teach them how to carry out repairs and
restoration work according to the established architectural principles, combine
craftsmanship with mastery of building
materials, and pass this knowledge down
to future generations.
To support their work, the Restoration and Conservation Lab and the
workshops aim at protecting our cultural
assets, passing down our architectural
heritage to future generations and building an expert workforce to undertake this
noble endeavor.
Unfortunately, our country lags behind other countries in woodwork. To
buck the trend, both legislative deficiencies and shortfalls in establishing quality
standards for the industrial use of timber
must be immediately fixed, while timber
which is the building block of our cultural heritage landmarks should be used
more often in today’s eco-friendly, sustainable buildings.
In line with these aims, we are holding the 4th Symposium on Restoration and
Conservation of Traditional Timber Structures. Speakers from Istanbul, various
cities of Anatolia and five other countries
will be attending the two-day symposium
to share their insights and perspectives

Bugüne kadar ahşap yapılarda koruma ve onarım eğitim programlarımıza atölye çalışmalarımıza ve bu amaçla, yapılan tüm etkinliklerimize üç bin
kişiden fazla farklı meslek gruplarından katılım gerçekleşmiştir.
Sempozyumumuzda geçen yıl
olduğu gibi bu yılda Çin, İtalya, Hollanda ve Finlandiya’dan konunun uzmanı kıymetli konuşmacılarımız yer
alacaktır. Geçen yıl düzenlediğimiz
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım
Sempozyumu 3’ün kitabı ilk kez iki dilde Türkçe ve İngilizce olarak basıldı
ve şuanda fuaye alanında siz değerli
katılımcılarımıza ve koruma camiasına
sunulmaktadır.
Özellikle bildiri ve deneyimlerini
sunarak bu sempozyuma doğrudan
katkı veren konuşmacılarımıza ve
sempozyumun düzenlenmesi için başından sonuna kadar yoğun çalışan
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor verimli bir sempozyum olmasını temenni
ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür
eder, hepinize saygılar sunarım.

on, the repair and restoration of wooden
structures.
So far, more than 3,000 people have
participated in our timber training programs on the protection and repair of
structures, as well as our workshops and
other architectural activities.
As with last year’s program, our symposium will be attended by distinguished
speakers from China, Italy, Holland and
Finland. A printed version of last year’s,
Symposium on Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures 3
can now be purchased in the foyer area
and is available in Turkish and English.
I would like to thank our symposium
speakers for agreeing to share their invaluable insight with us and my fellow
lovers of architecture for giving their
time and commitment to organizing this
symposium. I hope that this will be a
wonderful symposium full of knowledge,
sharing and collaboration. Thank you for
listening and I extend a cordial welcome
to all present.

Hüseyin TOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Istanbul Metropolitan Municipality
Director of Cultural Asset Conservation
Department
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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 traditional wooden architectural techniques and details by training young and qualified restorers
and craftsmen. The 8th training programme was held in 2015 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 multidisciplinary
team, had an opportunity to deal with the original timber building materials. This
paper briefly explains this education programme and other supporting activities,
managed by full ‘effort’ to help the continuity of this traditional craftsmanship.

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı
Demet SÜRÜCÜ*

Giriş
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, ahşap
yapıların korunması ve restorasyonu
konusunda yerel yönetim sorumluluklarının bir örneği olarak, 06.08.2007 tarihli İBB Başkanlık Oluru ile kurulmuş
olup fiziki koşulların hazırlanmasının
ardından Nisan 2008’de eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Atölye çalışmalarının
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, mühen-

dislik ve ustalık faaliyetleri ile biraraya
getirilmeye çalışılmıştır.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin kuruluş
gerekçesi; İstanbul’un Dünya Mirası
Listesi’ne kabul edilmesinde önemli bir
etken olan geleneksel ahşap konut mimarisinin karakteristik yapım teknikleri
ve detaylarıyla korunması ve yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya bulunan ahşap
yapı sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak deneyimli insan gücünün topluma kazandırılması ve yaygınlaştırılması olarak özetlenebilir. Bu
gerekçeye hizmet edebilmek adına farklı
hedef kitlelere göre programlanan eğitim, seminer ve atölye çalışmaları bu yıl
da artarak devam etmiştir.

*Orman Endüstri Yüksek Mühendisi Demet SÜRÜCÜ, İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü,
demet.surucu@ibb.gov.tr
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Atölyenin yürüttüğü faaliyetler ana
başlıklarıyla; Ahşap Yapılarda Koruma
ve Onarım Eğitim Programı, Mimar Mühendis Atölye Çalışmaları, Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları, Usta Seminerleri ve Ahşap
Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu’nun düzenlenmesidir.
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin
2008-2015 yılları arasında yürüttüğü
çalışmaları ana başlıkları ile şu şekilde
özetleyebiliriz.

20

Hedef kitlenin en küçük birimi olan;
meslek liselerinin, mobilya dekorasyon,
ağaç işleri, mimari restorasyon bölümlerinde teknik lise eğitimlerini sürdüren
gençlere, haftada 6 saat ve toplamda 8
hafta süresince, ahşap yapıların korunması ve restorasyonu konusunda temel
teknik bilgileri içeren “Meslek Lisesi ve
Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Eğitimleri” adı altında uygulamalı ve teorik
eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere 117
öğrenci katılmıştır.
Diğer bir hedef kitle olan; geçimini
ahşap işleyerek sağlayan ahşap usta,
kalfa ve çıraklarına yönelik, ahşap yapım sistemleri, onarımı ve koruma konusunda “Usta ve Kalfa Eğitimleri” adı
altında iki günlük teorik ve uygulamalı
eğitimler düzenlenmiş ve eğitimlere
2008-2016 yılları boyunca toplam 256
kişi katılmıştır.
Geçen yıllarda yürüttüğümüz çalışmalarda olduğu gibi, 2014 yılı faaliyetlerimiz içinde de önceliğimiz; meslek lisesi
ve meslek yüksekokulu mezunu genç
usta adayları ve teknikerlerdi. Atölyemiz,
ulusal ve uluslararası alandaki paylaşımı
arttırarak, üniversite ve meslek yükseko-

G ELEN EK S EL

AHŞAP YAPILARDA

KORUMA VE ONARIM
E Ğ İ T İ M

P R O G R A M I

8. Dönem / 4 ay süreli
Meslek Yüksek Okulları’nın; mimari restorasyon, mobilya dekorasyon,
ağaç işleri vb. bölümleri mezunlarına 4 ay süreli “GELENEKSEL AHŞAP
YAPILARDA KORUMA VE ONARIM EĞİTİM PROGRAMI” düzenlenecektir.

Kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Mezuniyet Belgesi-Özgeçmiş-Kimlik Fotokopisi
Başvuru Süresi: 20.07.2015- 07.08.2015
Mülakat: 10-14.08.2015
Kesin Kayıt: 19.08.2015
Program Başlangıcı: 24.08.2015

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
Molla Hüsrev Mah. Kayserili Ahmet Paşa Sok. No:16-18 Süleymaniye/Fatih/İstanbul
İletişim: Demet Sürücü 0212 455 37 87- 0212 455 37 00 demet.surucu@ibb.gov.tr

www.ibb.gov.tr/kudeb

kullarının ahşap koruma ve restorasyon
derslerinde mutlaka görülmesi gereken
bir atölye olarak benimsenmiştir. Atölyemiz, ahşap yapıların restorasyonu konusunda eğitim ve onarım uygulamaları
yürütmeyi planlayan yerel yönetimlere
de fiziki koşulları, el aletleri ve makine-leriyle örnek olmaya başlamıştır.
Böylece 2008 yılında hedeflenen; ahşap
yapıların korunması ve onarımı konusunda doğru temel bilgilerin paylaşılarak yaygınlaştırılması amacına ulaşmaya
başlamıştır.
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin
sektördeki mimar- mühendis meslektaşlarımızın isteği ile 2013 yılından bugüne
düzenlediği “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları MimarMühendis Atölye Çalışmaları’na” 99
meslektaşımız katılmıştır. Atölye çalış-
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masının ana başlıkları; yapıda kullanılan
ahşap ve koruma yöntemleri, bir ahşap
yapı elemanı;kapı ya da pencere onarımı, atölye içerisinde 19.yy. sivil mimari yapı örneğinin bir odasının (taşıyıcı,
bağdadi duvar, cephe, pencere, döşeme
kaplamları) ile 1/1 ölçekte üretilmiştir.
Gerek kamuda gerekse özel şirketlerde çalışan koruma dünyasının aktörleri
olan mimar–mühendis meslektaşlarımızın ilgisi ile “Atölye Çalışmaları’nın”
dönem içerisinde daha sık düzenlenmesi
hedeflenmektedir.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyetlerinin en uzun süreli olanı; “Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı”dır. Program kapsamında, meslek
yüksekokullarının mimari restorasyon,
ağaç işleri, mimari dekoratif sanatlar gibi
mimari ve ahşap yapı elemanı ile ilgili
eğitimlerin verildiği programlarının mezunlarına; ahşap yapıların korunması ve
onarımı konusunda daha donanımlı ve
deneyimli olmaları hedefiyle, 160 saat
teori, 400 saat uygulamadan oluşan ve
yaklaşık 5 ay süren bir eğitim verilmektedir. Program kapsamında; 2008, 2009
ve 2012,2013,2014,2015 yıllarında meslek
lisesi ve meslek yüksekokulu öğrenci ve
mezunlarından oluşan toplam 85 kursiyere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Uygulamalar kapsamında İstanbul’un Dünya Miras alanlarından Zeyrek
ve Süleymaniye’deki ahşap yapılarda
bakım onarım çalışmaları yürütülmüştür.
Son yıllarda anıt eserlerimizin kapı, pencere onarımları konusunda da atölyede
çalışmalar yapılmıştır. 2015 yılı Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım
Eğitim Programı kapsamında Şehzade

Camii iç avlusu kündekari kapısının bire
bir kopyası üretilmiştir. KUDEB Ahşap
Eğitim Atölyesi 2015 -2016 faaliyet yılındaki faaliyetlerini bir Orman Endüstri
Yüksek Mühendisi, dört ahşap ustası, beş
restoratör ve kursiyer, bir restoratör stajyer grubu ile birlikte yürütmektedir. Uygulama çalışmaları kapsamında bir tablalı
kapı onarımı yapılmıştır.
Eğitim programının hedefine ulaşıp
ulaşmadığını belirlemek için, kursiyerlerin eğitim sonrası istihdamları takip edilmektedir. Bugüne kadar eğitime katılan
90 kişinin % 70’i; ahşap işleyen, onaran,
restorasyon ve koruma çalışmaları yürüten mimarlık ve mühendislik firmalarında ve ahşap atölyelerinde ara eleman
olarak çalışmaktadır, diğer 27 kişiden
ikisi dört yıllık lisans programlarına geçmiş, sekiz kişi lisans programı için sınav
hazırlığını sürdürmekte, diğer on yedi
kişi ise farklı sektörlerde çalışmaktadır.
Eğitimlerin hedefine ulaşmasında ve
istihdamın sürekliliğinde, koruma sektörünün; eski eser onarımı ve restorasyonunda uygulayıcı, denetleyici ve hedef
belirleyicilerin birlikte istihdam politikası oluşturması ve uygulamasına olanak
sağlaması gerekmektedir.
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim 2014 Programı; 10 kursiyerin
katılımı ile 2015 Programı: 10 kursiyerin katılımı ile Ağustos 2015-Ocak 2016
tarihleri arasında yürütülmektedir. Kurs
sonunda kursiyerlerimize; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından birer katılım belgesi verilecektir.
Eğitim programının teorik ve uygulamalı ders süreleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
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Ders Adı

24

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

Teorik dersler akademisyenlerin
desteği ile yürütülürken, uygulamalı
dersler ahşap yapıların korunması ve
restorasyonu konusunda tecrübeli ahşap ustalarıyla birlikte verilmektedir.
Program kapsamında; uygulamaları
desteklemek amacıyla yerinde inceleme
gezileri de düzenlenmektedir.
Uygulama çalışmaları kapsamında

üretilen ve onarılan yapı elemanlarından örnekler; sempozyumumuzla aynı
anda düzenlediğimiz “Sergi” ile koruma camiasıyla paylaşılmaktadır.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve paylaşımların
yaygınlaştırılması adına tüm inancımızla
çalışmalarımızı yürütüyoruz, destekleyen
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDEN TABLALI KAPI ONARIMI/REPAIR WORK ON THE GARDEN
DOOR OF A TRADITIONAL MASONARY BUILDING IN BESIKTAŞ/ISTANBUL
Ahşap Ustaları/Craftmen: Nadir Yıldız, Serhat Denizhan, Özer Akgün, Yusuf Taşdemir Kursiyerler/Trainess: Aslıhan Yıldız, Bircan Hilal Şişman, Berna Güneş, Beyza Dinçer, Furkan Karayel, Gürkan Tıkman,
Hakan Yücel Kömür, Sadi Başaran, Sümeyye Keleş, Zeynep Meral

DOĞU KARADENİZ ‘DEN BİR GELENEKSEL AHŞAP EV ÖRNEĞİ GÖZ DOLMASI
BİR YAPI 1:5 MAKET ÇALIŞMASI/A TRADITIONAL HOUSE AT EASTERN BLACK SEA
REGION CELLULAR/SQUER-SHAPED BOX TYPE IN 1:5 SCALE
Ahşap Ustaları/Craftsmen: Yusuf Taşdemir, Serhat Denizhan Kursiyerler/Trainees: Beyza Dinçer, Hakan Yücel Kömür, Sümeyye Keleş, Zeynep Meral
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This system that wood and stone materials are used together is called in different places of the region as build-up, wooden skeleton and frame contrary to storing
system, in this kind of structure system, wooden bearing elements that transmit all load of the structure to the base wall are used vertically. In this system, spaces
of the wooden bearing element are divided into more small pieces, a wall pattern is formed by small spaces and the small spaces, that are located between wooden
skeletons, are filled with small stone pieces.
Göz dolmalı yapılar; 150-200 yıllık geçmişleri olan ve son örnekleri giderek kaybolan yapılardır./Traditional timber structures are disppearing day by day. Istanbul
Metropolitian Municipality, Cultural Values Department, Timber Workshop, Education on Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures traniess
working to protect the “authenticity” and the “sustainabilty” of the suffered houses.

Bu çalışmada kullanılan restorasyon projesi Mimar Koray Güler’in” Doğu Karadeniz Ahşap Karkas Geleneği ve Koruma Sorunları” isimli yüksek lisans tezinden kişisel izni ile alınmıştır.

DOĞU KARADENİZ ‘DEN BİR GELENEKSEL AHŞAP EV ÖRNEĞİ GÖZ DOLMASI BİR YAPI 1:5 MAKET ÇALIŞMASI
A TRADITIONAL HOUSE AT EASTERN BLACK SEA REGION CELLULAR/SQUER –SHAPED BOX TYPE IN 1:5 SCALE

Rize-Fındıklı Aydınoğlu Evi/Aydınoğlu House in Fındıklı/Rize

Sistemin özelliği; cephelerdeki tüm dikmelerin bir modüler sisteme göre yerleştirilmiş olmasıdır./The technique is called as cellular/square shaped box type “moduler house “
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Orman Varlığımız ve Ahşap Sektöründeki Gelişmeler /
Our Forest Assets and Developments in the Wood Industry
Kenan AKYÜZ*
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Yenilenebilir tek yapı malzemesi
olan ahşap;
Karbonu bünyesinde tutması,
Depreme karşı dayanıklı olması,
Beton ve çeliğe göre daha fazla yük
taşıması,
Yangına karşı beton ve çelikten
daha dirençli olması,
Üretimi sırasında daha az enerji
harcanması, nedenleriyle her geçen gün
daha fazla kullanım alanına sahip olmaktadır.
Dünyada orman varlığı her geçen yıl
azalmakta iken, ülkemiz dünyada orman varlığının artırıldığı ender ülkeler
arasında yer almaktadır. 1973 yılından
günümüze orman varlığımız 2,1 milyon
hektar artırılmıştır. Bu süreçte ormanlarımızda bulunan servet miktarı da yaklaşık 2 kat artırılmıştır. Köylülerimiz işlendirilmekte olup, yıllık ortalama yapılan iş
karşılığı 1 milyar TL para ödenmektedir.
Odun ürünü kullanan sektörle işbirliği
içerisinde bulunularak ihtiyaç duyulan
hammaddenin daha hızlı karşılanması
amacıyla tahsisli satış yapılmaktadır.

Ülkemiz Orman Varlığı
Ülkemizde devlet ormanlarının idaresi
kanunla Orman Genel Müdürlüğüne
verilmiş olup, Orman Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini 5 ana grupta toplamak mümkündür.

Being the only recyclable construction material, wood is increasingly gaining more usage areas due to the following reasons:
It can store carbon,
It is resistant to earthquake,
It can bear more load as compared
to concrete and steel,
It is more fire resistant than concrete or steel,
Less energy is consumed during
production.
While forest assets decrease worldwide every year, our country is among
the rare countries where forest assets
are increasing. From 1973 to the present,
forest areas have been increased by 2.1
million hectare. Meanwhile, the amount
of wealth in our forests has doubled.
Our villagers are provided with job opportunities, and 1 billion TL is paid for
the average amount of work per year.
Private placement is applied in order to
supply the required raw materials more
rapidly by cooperating with the industry
using wood products.

The Forest Assets of Our
Country
The General Directorate of Forestry has
been assigned by law to the administration of public forests in our country, and
the activities of the General Directorate
of Forestry may be listed under 5 main
groups.

*Kenan AKYÜZ, Orman Mühendisi, Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı /
Kenan Akyüz, Forest Engineer, General Directorate of Forestry Head of Forest, Production and Marketing
Department
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Şekil 1: Ormanlık alan miktarımız (.milyon hektar) / Figure 1: Our forest areas (million hectare)

1. Ormanların korunması
2. Ülkemizin ağaçlandırılması ve
erozyon önleme faaliyetleri
3. Ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu
4. Ormanların işletilmesi (odun ve
odun dışı ürünler)
5. Orman köylüsünün desteklenmesi
Ülke yüzölçümünün %28,6’sı ormanlarla kaplı olup, toplam orman alanımız 22,3 milyon hektardır. Ormanlık
alanlarımızın 11,4 milyon hektarında
üretim yapılmakta olup, diğer alanlar su
havzası, mesire yeri, milli park sahası,
tabiatı koruma alanı vs. olarak koruma
altına alınmıştır.
Genel Müdürlüğümüz ülkemizin
tüm alanını kapsayacak şekilde bir yapılanmaya sahip olup, kendisine yasalarla verilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla 24 saat esasına göre
çalışmaktadır. Yapılan ağaçlandırma ve

1.The protection of forests
2.The forestation of our country and
soil conservation activities
3.The maintenance, regeneration
and rehabilitation of forests
4.The operation of forests (timber
and non-timber products)
5.Support for forest villagers
A total of 28.6% of the country’s
surface area is covered by forest, and
the total forest area is equal to 22.3 million hectares. Production is performed
on a forest area of 11.4 million hectares
while the remaining areas are preserved
as water basins, recreation areas, national park sites, natural conservation
areas, etc.
With an organization that covers all
areas of our country, our General Directorate works on a 24-hour basis in order to fulfill the obligations assigned to
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Şekil 2: Ormanlarımızdaki ağaç serveti (.milyar metreküp) / Figure 2: Tree wealth in our forests (billion
cubic meter)

koruma faaliyetleri sonucunda son 1973
yılı envanterlerine göre 20,2 milyon olan
orman alanımız 2015 yılı sonunda 22,3
milyon hektara çıkartılmıştır. Ormanlık
alanlarımı 1973 yılında günümüze 2,1
milyon hektar artırılmıştır.
1973 yılında 0,9 milyar metreküp
olan ağaç serveti, yapılan ağaçlandırma,
bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ile
2015 yılında 1,6 milyar metreküpe çıkartılmıştır.

it by law. As a result of forestation and
conservation activities, 20.2 million ha
of the forest area in 1973 was increased
to 22.3 million ha by the end of 2015.
Forest areas have been increased by 2.1
million ha from 1973 to the present.
The tree wealth of 0.9 billion cubic
meters in 1973 rose to 1.6 billion cubic
meters in 2015 as a result of forestation,
maintenance, and rehabilitation works
performed.

Ormanlık Alanlarda Yapılan
Üretim

Production in Forest Areas

Ormanlarımızın bakımını sağlamak ve
ülkemizin ihtiyaç duyduğu odun üretimini artırmak amacıyla 2000 yılında
8,8 milyon m3 olan dikili ağaç damgası,
2016 yılında 21,1 milyon m3’e çıkartılmıştır.

In order to maintain our forests and increase the timber production required
by our country, 8.8 million m3 planted
tree stamps in 2000 increased to 21.1
million m3 in 2016.
As the need for raw timber materials increases each year in our country,
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Şekil 3: Yıllara göre dikili damga miktarı (.000 m3)/ Figure 3: Planted tree stamp amounts by years
(,000 m3)

Ülkemizde her geçen yıl odun hammaddesine olan ihtiyaç artmakta olup,
bu ihtiyacın karşılanması için Genel
Müdürlüğümüz 2000 yılında 7,3 milyon
olan endüstriyel odun (tomruk, maden
direk, tel direği, kağıtlık odun, sanayi
odunu ve lif yonga odunu üretimi) üretim miktarını 2016 yılında iki katından
fazla artırarak 17,0 milyon m3’e çıkartmıştır. Üretimin talep doğrultusunda
daha da artırılması hedeflenmektedir.
Lif levha ve yonga levha sanayi özellikle son 15 yılda hızla büyümüş olup;
yonga levha üretiminde dünyada beşinci, Avrupa’da üçüncü sıradadır. Lif-levha (MDF) üretiminde dünyada ikinci,
Avrupa’da birinci sıraya yükselmiştir.
Laminat parke üretiminde ise dünyada üçüncü., Avrupa’da ise ikinci sıra-

our General Directorate increased the
7.3 million production amount of industrial timber (log, mine timber, trolley
pole, pulpwood, industrial wood and
fiber-chip wood production) in 2000 by
more than twice, up to 17.0 million m3
in 2016. The target is to further increase
production in line with demand.
The fiberboard and particleboard
industry has grown rapidly, especially
during the last 15 years. In particleboard
production, Turkey ranks fifth in the
world and third in Europe. In fiberboard
(MDF) production, Turkey has climbed
to second rank worldwide, and 1st place
in Europe. We rank third in the world
and second in Europe in laminate floorings production. With the aim of reducing the dependency of this industry on
foreign countries and to meet the need
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Şekil 4: Ülkemizde sektörler itibariyle odun ürünü kullanımı (.000 m3)/ Figure 4: Use of timber products
in our country by sector (,000 m3)

Şekil 5: Endüstriyel odun talebinin karşılanma oran ve miktarları (.000 m3)/ Figure 5: Fulfillment rates
and amounts of industrial wood demand (,000 m3)
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Şekil 6: Yıllara göre endüstriyel odun üretim miktarı (.000 m3) / Figure 6: Industrial wood production
amount by years (,000 m3)

da yer almaktayız. Genel Müdürlükçe
bu sektörün dış ülkelere bağımlılığının
azaltılarak odun hammadde ihtiyacının
karşılanması amacıyla 2000 yılında 1,3
milyon m3 olan lif-yonga odunu üretimi
2016 yılında 7,2 milyon m3 olarak gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında 7,8 milyon
ster odunu tahsisen karşılama taahhüdünde bulunulmuştur.
Yıllık 31 milyon m3 endüstriyel ve yakacak odun tüketimi yapılan ülkemizde,
bu tüketimin yaklaşık %77 ‘si devlet ormanlarından karşılanmaktadır.
Talep edilen odunun yaklaşık %15’i
özel sektör tarafından karşılanmakta,
%8’lik bir oran ise ithal edilmektedir.
6831 sayılı Orman Kanununun 30, 34
ve 40.maddelerinde gerekli değişiklikler
yapılarak dikili ağaç satışının önü açılmış olup, odun hammaddesi kullanan
kişiler ihalelerden dikili olarak aldıkları

for timber raw material, fiber-chip wood
production increased from 1.3 million
m3 in 2000 to 7.2 million m3 in 2016. We
have undertaken to provide 7.8 million
stere of wood in 2017 on a private placement basis.
In our country, 31 million m3 of industrial and fuel wood is consumed
per year, 77% of which is met by stateowned forests.
About 15% of the wood demand is
provided by the private sector, and 8% is
imported.
Since the sale of planted trees has
been allowed following amendments to
Articles 30, 34 and 40 of Forest Law No.
6831, individuals using timber raw materials are able to buy planted trees by
tender, and get those trees cut by third
parties, and market, or process them in
their own factories. These companies
have installed their own production equ-
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ağaçları istedikleri kişilere kestirerek pazarlayabilmekte veya kendi fabrikalarında işleyebilmektedir. Bu firmalar kendi
üretim ekiplerini kurmuş olup, ilerleyen
süreçte makineleşmeye de geçecektir.
6831 sayılı Orman Kanununun 40.
maddesi gereği üretim işlerinin yapılmasında orman köylerini kalkındırma
kooperatiflerinin ve köylülerin önceliği
bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 100150 bin orman köylüsüne üretim faaliyetlerinde iş imkânı sağlanmakta olup,
sadece üretim işçiliği için köylülerimize
yıllık 1 milyar TL. ödeme yapılmıştır.
Köylülerimize yıllar itibariyle üretim çalışmaları karşılığı yapılan ödemeler Şekil
7’de verilmiştir.
Profesyonel iş gücüne geçişin bir
alt yapısı olarak MEB ile Bakanlığımız
arasında yapılan Protokol kapsamında
beş yıllık süreçte 90 bin orman köylüsü eğitilerek, sertifika verilmiştir. Halk
Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen
8 günlük iş sağlığı ve güvenliği, kesim
teknikleri, standardizasyon, ilk yardım
konularında eğitimler verilmiş olup,
önümüzdeki süreçte ormanda üretimde çalışan tüm köylülerimizin eğitimi
tamamlanmış olacaktır. Bu eğitimden
geçmeyenler ve kişisel koruyucu ekipman kullanmayanlara ormanlarımızda
üretim yaptırılmayacaktır.
Dünyada odun hammaddesi talebinin artarak, 2020 yılında yaklaşık 5,5
milyar m³/yıl düzeyine çıkacağı tahmin
edilmektedir. Oysa dünya ormanlarının
toplam odun üretim gücü azami yaklaşık 3,5 milyar m³/yıl kadardır.
Ülkemizde odun hammaddesi talebi
ise, 2020 yılında yaklaşık 40-45 milyon
m³/yıl düzeyinden fazla olacağı tahmin
edilmektedir. 22,3 milyon hektar olan

ipment and will continue with mechanization in the upcoming process.
Pursuant to Article 40 of Forest Law
No. 6831, forest villages development
cooperatives and villagers have priority
in terms of production activities. Each
year, job opportunities are provided
for around 100-150,000 forest villagers
in production activities; villagers have
been paid 1 billion TL a year merely for
production labor. Payments made to our
villagers for their production are shown
in Chart 7 by years.
As part of the Protocol made between the Ministry of National Education
and our Ministry as an infrastructure for
transition to a professional workforce,
90,000 forest villagers have been trained
and certified in a period of five years. In
the 8-day training programs carried out
at Public Education Centers, training has
been provided on occupational health
and safety, cutting techniques, standardization, and first aid, and the training of
all villagers working in forestry production will be completed in the upcoming
period. Those that fail to complete this
training or use personal protective equipment will not be allowed to produce in
our forests.
The demand for timber raw material
is estimated to increase worldwide up to
5.5 billion m³/year in 2020. However, the
total timber production potential of the
forests worldwide is about 3.5 billion m³/
year maximum.
The demand for timber raw material in our country, on the other hand, is
estimated to be more than 40-45 million
m³/year in 2020. Production performed
on our 22.3 million hectare forest area is
about 20 million m³/ year.
The raw material needs of the wood
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Şekil 7: Yıllara göre köylülerimize ödenen para miktarı (.000.000 TL) / Figure 7: Amount of payment to
our villagers by years (,000,000 TL)

ormanlık alanımızdan yapılan üretim 20
milyon m³/ yıl civarındadır.
Ülkemizde ahşap sektörünün hammadde ihtiyacını tamamen yerli kaynaklardan karşılaması hedeflenmektedir.
Üretim miktarı, ormanlarımızın
mevcut kapasitesini de göz önünde bulundurarak sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında artırmaya devam edilmektedir
(endüstriyel plantasyon, genç meşçere
bakımları, rehabilitasyon çalışmaları
vs.) Bu amaçla, Genel Müdürlük olarak
ülkemizin ihtiyacı olan bütün fidanları
kendi fidanlıklarımızda üretilmeye başlanmış, yıllık ortalama 75 milyon olan fidan üretim kapasitemiz son yıllarda yapılan çalışmalarla yıllık 337 milyon adete
yükselmiştir. 2003-2014 yılları arasında
4 milyon 189 bin hektar alanda çalışma
yapılarak toplam 3 milyar 250 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur.

industry in our country is targeted to be
met totally by local resources.
The increase in the amount of production is continued in line with the
sustainability principle considering the
available capacity of our forests. (Industrial plantation, maintenance of young
stands, rehabilitation works, etc.) For this
purpose, as the General Directorate, we
started to grow all our seedling needs in
our own nurseries, and our mean annual
seedling production capacity of 75 million increased up to 337 million per year
thanks to the works conducted in recent
years. Between 2003 and 2014, we worked on an area of 4 million 189 thousand
hectares, and a total of 3 billion 250 million seedlings have been planted.
Production and marketing policies
are followed in line with the demands of
the industry. Changes have been made
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Sektörlerin talepleri doğrultusunda
üretim ve pazarlama politikaları izlenmektedir. Odun ürünlerinin satışında
uygulanan peşinatlar düşürülmüş vadeli satışlarda uygulanan vade süresi
artırılmış ve vade faizi düşürülmesi gibi
alıcı ve sanayicilerin lehine değişiklikler
yapılmıştır.
Odun ürünü kullanan sektörün ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanabilmesi
amacıyla lif-levha, kağıt fabrikaları ve
kapasitesi 25 bin m3/yıl üzerinde olan
firmalara tahsisen satış yapılmaktadır.
Profesyonel işgücünün oluşturulması için alt yapı hazırlanmaktadır (MEB ile
yapılan protokol, meslek standartlarının
hazırlanması MYK, sertifikasyon. vs.).
Hammadde maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli tedbirleri alınmaktadır
(KDV, fonlar, rampa satışları, dikili ağaç
satışları vs.).
Ülkemizde orman ürünleri sanayinin gelişme durumu ve hammadde
talebi göz önüne alındığında mevcut
üretim durumumuza göre oluşan arz
açığını karşılamada endüstriyel plantasyonların önemi ortaya çıkmaktadır.
Artan odun hammadde talebinin karşılanmasında hızlı gelişen yerli ve yabancı türler ile yoğun kültür yöntemleri
kullanarak endüstriyel plantasyon ormanları kurulmaktadır.
Ülkemizden özellikle Avrupa birliği üye ülkelerine ihracat yapacak olan
müşterilerimizin ihracat yapmasındaki
engellerin ortadan kaldırılması amacıyla
sürdürülebilir orman yönetimi çalışmaları kapsamında 2,4 milyon hektar orman alanında FSC (Forest Stewardship
Council) orman yönetim sertifikası alınmıştır. Ormanlarımızın %11’i sertifikalandırılmış, üretimin de %18’ i sertifikalı
ormanlardan yapılmaktadır.

in favor of the buyers and industrialists,
such as a reduction in the advance payments applied to the sale of timber products, the extension of maturity periods
for sales for the account, and a decrease
in maturity interest rates.
With the aim of meeting the needs
of the industry using timber products
more rapidly, private placement to fiberboard, paper factories, and companies with a capacity over 25,000 m3/year
can be applied.
Infrastructure is being prepared for
the creation of a professional workforce.
(Protocol made with Ministry of Education, preparation of occupational standards with Professional Competency Board,
certification, etc.)
Necessary precautions are being taken in order to reduce the raw material
costs. (VAT, funds, ramp sales, planted
tree sales, etc.)
Considering the development of the
timber products industry and the demand for raw materials in our country,
the importance of industrial plantations
is obvious in meeting the supply deficit
according to our current production state. Industrial plantation forests are being
built by using intensive cultivation methods with rapidly-growing local and foreign species to meet the increasing timber raw material demand.
An FSC (Forest Stewardship Council)
forest management certificate has been
obtained for a 2.4 million ha forest area
as part of the sustainable forest management works conducted in order to eliminate the obstacles in export for companies that are willing to export, especially
to European countries. 11% of our forests
have been certified, and 18% of production is carried out on certified forests.
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Kaybolan Ahşap Mimarlık Mirasımız/ 				
Vanishing Wooden Architectural Heritage of Istanbul
Reha GÜNAY*

İstanbul bir zamanlar ahşap evleriyle bir masal şehrini andırıyordu.
Saraylar, konaklar, yalılar, evler hepsi ahşaptandı. Arnavut kaldırımlı dar
sokaklar üzerinde yükselen çıkmalı,
cumbalı, geniş saçaklı, kafesli, iki katlı,
üç katlı evler, ahşabın verdiği zarafetle
ince ince oyulmuş, eklenmiş, bezenmiş bir ayrıntılar bütünüydü. Sokak
boyunca yürürken bu mimarlığın verdiği perspektifler ancak bir İstanbul
sokağında görülebilirdi.
Ahşap çatma Türklerce çok beğenilen bir sistem olmalıdır ki yüzyıllar
boyu yegâne ev yapım yöntemi olarak
devam etmiştir. Türklerin yayıldığı
topraklarda daha önce gelişmiş bir
başka konut yapım sistemi yoksa konut mimarlığı hep ahşap çatma yöntemiyle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla
ahşap çatmalı ev, geleneksel konut
mimarlığı olmuştur. Orta Anadolu’da
tarih öncesi çağlara kadar giden kerpiç yapım yöntemi hâkimdir. Doğu
ve Güneydoğu, Suriye, Mısır kısmen
Akdeniz, Ege güçlü bir taş mimarlık
geleneğine sahiptiler. Balkanlar ise bu
yeni mimarlığı hemen benimsediler
ve İstanbul’u örnek alarak geliştirdiler ve Osmanlı yöneticileri bu uzak
yerlere bile ahşap konut mimarlığını
götürdüler. Geleneksel ahşap evi götüremedilerse, dolapları, tavanı, çinileri taşıdılar; örneğin Kahire’yi diğer

Istanbul used to look like a fairy tale city
with its wooden houses. The palaces, villas, waterfront mansions, and houses were
all wooden. Two-storey or three-storey
outwardly projecting houses with latticed
bay windows and large eaves rising over
cobbled lanes were the combination of the
finest, most delicately carved, inset, ornamented details that wood could grace. The
perspectives inspired by this architecture
while walking along the street could only be
seen on an Istanbul street.
Wooden framing must have been a
system that was highly appreciated by the
Turks, as it has been the only house construction method for centuries. Unless there
has been another previously developed
house construction system in the lands inhabited by the Turks, the method of wooden framing has always been preferred in
residential architecture. Therefore, houses
with wooden frames have become the traditional residential architecture. The adobe construction method that goes back to
the Prehistoric Ages is dominant in Central Anatolia. The regions of Eastern and
Southeastern Anatolia, Syria, Egypt, part of
the Mediterranean, and the Aegean had a
strong stone architectural tradition. The Balkans immediately adopted this new architecture and developed it by taking Istanbul
as an example. Nevertheless, the Ottoman
rulers took wooden residential architecture
even to these remote places. When they
were unable to raise the traditional wooden
houses, they took the cabinets, ceilings, and
tiles (Cairo). As an example, we can show

Prof.Dr. Reha GÜNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi, Emekli Öğretim Görevlisi/ Yıldız Technical University,
Professor (retired)
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örnekler olarak da Datça’da Mehmed
Ağa Konağı ve Sudan’da Suakin’i
gösterebiliriz. Zamanımıza kalan en
erken örnekleri 17.yy’a uzanan ve 20.
yy’a kadar devam eden ahşap yapım
geleneği gösterdiği süreklilik bakımından önemlidir. 20. yüzyıl başında
İstanbul evlerinin % 95’inin bu yöntemde yapılmış olduğunu söylersek
bu devamlılığın ne kadar güçlü olduğu anlaşılır.
Orta Asya’da Türklerin Anadolu’ya göç etmeden önce yaşadığı bölgelerde bugüne kalmış evlerin çok
büyük bir kısmının ahşap çatma yöntemiyle yapıldığını gördüm. Ahşap
çatma tekniği, geriye doğru 8.yy.’a
kadar izlenebilmiştir. Bu bilgiler bize
Anadolu’ya gelen Türklerin Orta Asya’da ahşap çatma tekniğini bildiğini
göstermektedir. Türkler, Anadolu’da
da ahşap çatmayla karşılaştılar ve konutlarını ahşap malzemeyle yapmaya
devam ettiler.
Ahşap çatmanın belki de en önemli seçim nedeni çadır yaşamına uygun
olarak dış ortama daha çok açılmaya
imkân vermesiydi. Böylece dışa açık
sofalı ev tipi ortaya çıktı. Ahşap çatma
inşaat, daha çok pencere açılmasına,
çıkmalar ve geniş saçaklar yapılmasına olanak veriyordu. Böylece iklim
denetimi sağlıyor, rutubetli ortamda
mekânlar iyi nefes alıyor, nemin yoğuşmasına izin vermiyor, oda içleri ve eşyalar kuru oluyordu. Eskinin
geleneksel yaşamında önemli bir yer
tutan ve dış dünyaya bütünüyle açılan
mekânlar olarak, sofanın bir köşesinde köşk oda ortaya çıkıyor ve sayeban
denilen çadırlı gölgeliklerden ilham
alınarak yapılan ahşap seyir ve bahçe

Mehmed Ağa Villa in Datça and Suakin in
Sudan. The wooden construction tradition,
the earliest surviving examples of which
date back to the 17th century and continues
until the 20th century, is important in terms
of its continuity. If we consider that 95% of
the houses in Istanbul at the beginning of
the 20th century were built using this method, we can understand how strong this continuity is.
In Central Asia, I have observed that the
majority of the houses that have survived today in the regions where the Turks lived before migrating to Anatolia were built using
the method of wooden framing. The wooden framing technique can be traced back to
the 8th century. This information shows us
that the Turks who came to Anatolia from
Central Asia already knew the technique of
wooden framing.
The Turks encountered wooden framing
in Anatolia as well and continued to build
their houses with wooden materials. Perhaps the most important reason for choosing wooden framing was that it allowed one
to extend further outwards, similar to tent
life. Thus, the housing type with open anterooms emerged. A wooden-framed construction allowed for more windows, more
outward projection, and large eaves. Thus,
it provided air-conditioning; the rooms
breathed well in the humid environment,
the humidity never condensed and the indoors and furniture were kept dry. The pavilion room emerged at one corner of the
anteroom as an important place in old tradition and opened all the way to the world
outside. Meanwhile, the wooden landscape
and garden pavilions inspired by tented canopies called sayeban were very compatible
with this system and could be easily built.
The attractive aspect of the system for the
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köşkleri bu sistemle çok iyi uyuşuyor
ve kolayca inşa ediliyordu. Sistemin
Türkler için cazip bir yanı ise çadır
gibi çabuk kurulabilmesidir. Devamlı hareket ve yayılım halinde olan bir
toplum için bu faktör önemlidir yine
aynı nedenle ahşap yapı detayları basit olup, karmaşık geçme detayları yerine kolay geçmeler ve çivili birleşimler tercih edilmiştir. Aynı basit yapım
yöntemini tarihte devamlı hareket
halinde batıya yayılmış olan Amerikan toplumunun yapı detaylarında da
izlemek rastlantı değildir. Ayrıca bu
sistemin deprem bölgeleri için uygun
bir yapı tarzı olduğu başından beri
biliniyor olmalıdır. Ahşap çatma yöntemi, yığma ahşap yöntemine göre
malzeme bakımından daha ekonomik
olduğu için ahşabı az yöreler için de
uygundur.
Belirli bir süre sonra eskiyen ahşap evler, yenilendiği zamanın sanat
akımlarına kolaylıkla cevap verebiliyor, ailenin yeni ihtiyaçlarını da karşılıyordu. Yangınlar da yenilenmeye
yol açan etkenlerdi. Bir anda yok olan
mahalleler bu yapım tekniği ile kısa
sürede yeniden yapılabiliyordu.
Konut mimarlığı tümüyle ahşap
iken topluma ait yapılar; camiler,
medreseler, imaretler, hamamlar,
bedestenler taş ve tuğladan yapılırdı.
Kente uzaktan baktığımızda alçak,
koyu renkli, irili ufaklı, kırmızı damlı,
bazen yeşil bahçeli bir mahalle dokusu üzerinde yükselen beyaz duvarlar,
kubbeler, minareler, selviler görürdünüz. Bu zıtlık o dönem insanının
hayata bakışından kaynaklanıyordu.
İnsan fani (ölümlü) olduğuna göre
insanın evi de mülkü de geçici ol-
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Turks was that it could be set up quickly like
a tent. This factor is important for a society
that was constantly moving and spreading.
For the same reason, the wooden structural details are simple and easy fitting spiked
joints were preferred instead of complicated fitting details. It is no coincidence that
the same simple construction method can
be observed in the construction details of
American society, which spread to the west
as history went on. It must also be known
from the outset that this system is a suitable
construction style for earthquake zones. The
wooden framing method is more economical in terms of material than the wooden
block method and is thus also suitable for
regions scarce in wood.
The wooden houses that grew old after
a certain period of time could easily respond
to the artistic trends when they came to be
renovated and could meet the new needs of
the family. Fires were also among the factors leading to renovation. Neighborhoods
that were destroyed at an instant could be
rebuilt in a short time with this construction
technique.
While residential architecture was entirely made of wood, the public structures,
mosques, madrasas, imarets, baths and bazaars were made of stone and brick. If we
could look at the city from a distance, we
would have seen white walls, domes, minarets, and cypress trees rising over low, dark,
large and small neighborhoods with reddish
roofs and occasionally green gardens. This
contradiction stemmed from people’s life
perspective in that time. Since humankind
is mortal, the houses and properties of humankind had to be temporary, as well. Society on the other hand was permanent, so
it had to be made durable. Today’s children
would barely believe us if we told them that
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malıydı ama toplum baki (kalıcı) idi
o zaman dayanıklı yapılmalıydı. Bugünün çocuklarına bütün İstanbul’un
ahşap evlerden oluştuğunu söylesek
ne kadar inanırlar ama öyleydi, bu bir
gerçekti.
Bugün İstanbul’da ahşap olarak kalan en eski evler 17.yy’dan geriye gitmez. Ancak İstanbul ahşap ev mimarlığında yalnız değildi. Bütün Anadolu ve
Balkanlar evlerini ahşaptan yapıyordu.
Türklerin konut mimarlığı tarzı buydu.
İstanbul bazen dörtte birini yok eden
yangınlar, modernleşme, sonra da çok
yoğun bir göç sonucunda giderek artan
vahşi bir kentleşme altında her şeyini
kaybetti, doğasını, tarihini, mahalle
dokusunu, komşusunu, bakkalını, siluetini ve tabii ahşap konutunu. Çok
katlı yapılaşmanın getirisi o kadar güçlüydü ki bir sokağını bile koruyamadık
ayrıca anormal yoğunluk artışının kötü
sonuçlarını hala kestiremiyoruz.
İstanbul bir başkent olarak her zaman sanatın yaratıcı merkezi olmuştur.
Her şeyin en iyisi, en güzeli İstanbul’da
idi. Bütün Osmanlı coğrafyasının gözü
İstanbul’da olup sanatını izliyor ve elverdiğince taklit ederek ona ulaşmaya
çalışıyordu. Bugün İstanbul dışında
görüp de hayran olduğumuz evler
veya evler bozulsa da evlere ait bazı
ayrıntılar bize nasıl heyecan veriyorsa
İstanbul’da bunların çok daha iyisi ve
güzeli olduğunu biliyoruz ancak onları
yitirdiğimiz de bir gerçektir.
Şimdi eskiden yeniye konut mimarlığını daha iyi anlamak için bize
kalan bazı görsel belgeleri ve canlı örnekleri inceleyelim:
Bursa Yeşil Cami’deki bir odanın duvarındaki nişler 15.yy.daki Türk odası hak-

Istanbul was entirely made up of wooden
houses; but that is the truth.
The oldest wooden houses in Istanbul
today date back furthest to the 17th century. Yet, Istanbul was not alone in wooden
house architecture. The entire Anatolian
and Balkan regions were building their
houses out of wood. That was the residential architectural style of the Turks. Istanbul
has lost everything to fires that sometimes
destroyed a quarter of it, modernization
and then brutal urbanization that increased
as a result of intense immigration. It has
lost its nature, history, neighborhood texture, neighbors, grocers, silhouette and of
course its wooden residences. The effect
of multi-storey construction was so strong
that we could not even protect a single
street. Plus, we still cannot predict the poor
results of abnormal density increase.
As a capital, Istanbul was always a
center of creative arts. The best and most
beautiful of everything was in Istanbul. The
entire Ottoman territory looked up to Istanbul and watched its arts, aspiring to be
Istanbul by imitating it as much as possible. Just as how we are excited to see some
houses or the details of damaged houses
that we encounter and admire outside Istanbul, we know that Istanbul had better
and more beautiful examples of these, yet it
is also true that we have lost them.
Now let us examine some of our visual
documentation and surviving examples to
better understand residential architecture
from past to present:
The niches on the wall of a room in Bursa’s Green Mosque provide us some insight
into the Turkish rooms of the 15th century.
(Figure 1).
Although the Privy Room of Murad
III constructed by Mimar Sinan in the 16th
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Şekil 1: Bursa Yıldırım ve Yeşil
Cami’deki yan odalarda sanki bir
evin odalarında bulunan ocak ve
dolaplar görülür. Aynı cephe düzeni
daha sonraki geleneksel odalarda
ahşap olarak izlenir. Yeşil Cami
1420./ Figure 1:The side rooms in
Bursa’s Yıldırım and Green Mosques
have the hearths and cabinets seen
in the rooms of a house. The same
frontage layout is followed in wood
in the subsequent traditional rooms.
Green Mosque 1420.

Şekil 2: Topkapı Sarayı
Harem bölümünde III.
Murad’ın Mimar Sinan’a
yaptırdığı oda, tepe
pencereleri, ocak ve
nişleriyle geleneksel Türk
odasının motiflerini içerir,
1578./ Figure 2: The room
built by Mimar Sinan at the
order of Murad III in the
harem section of Topkapı
Palace has the motifs
of a traditional Turkish
room with its clerestories,
hearths and niches, 1578.

kında bize bazı fikirler veriyor (Şekil 1).
16.yy.’da Mimar Sinan tarafından
yapılan III. Murad Odası kârgir olmasına rağmen oda içinde bulunan
elemanlar bizi bu dönemdeki ahşap
bir odanın da az çok böyle olduğunu
hatırlatıyor (Şekil 2).
Zülüflü Baltacıların Topkapı Sarayı’ndaki koğuşu mescidi, hamamı,
çeşmesi ile sanki o dönemin bir soka-

century was masonry, the elements in the
room suggest us that a wooden room of that
time would also have been more or less in
this form (Figure 2).
The Ward of the Zülüflü Guards at
Topkapı Palace resembles a street of those
times with its small mosque, bath and
fountain. The wooden tradition continues
even at the palace (Figure 3).
In this rare panorama painted in 1559,
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Şekil 3: Topkapı Sarayı’nda harem hizmetkarlarından olan Zülüflü Baltacılar’ın koğuşu sanki bir şehir
sokağı üzerinde yer alan mescit, hamam, çeşme, tütün (çubuk) odası, kahve ocağı, yatakhane olan ahşap
yapılardan oluşur. 16.yy’dan, 20.yy’a kadar yenilenerek devam etmiştir./ Figure 3: The Ward of the Zülüflü
Guards, the servants of the harem in Topkapı Palace, looks like it is composed of wooden structures
with a mosque, bath, fountain, tobacco room, coffee room, and dormitory located on a city street. It was
renovated and maintained from the 16th century to the 20th century.

ğını andırıyor. Sarayda bile ahşap geleneği devam ediyor (Şekil 3).
1559’da yapılan bu nadir panoramada M. Lorichs ahşap evlerle sarılan
camileri, medreseleri, hamamları büyük bir gerçeklilikle çizmiştir (Şekil 4).
17.yy.’da İstanbul’da konut mimarlığını yüzyılın sonunda yapılan
Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı temsil eder (Şekil 5). Ancak bu yüzyıla
ait İstanbul’da başka örnek kalmasa
da Anadolu’da ve Balkanlarda kalan
yapılardan öğrenebiliyoruz. Bursa
Mudanya’da bu yüzyıla ait üç evden
ikisi ne yazık ki çok yakın bir zamanda bilinçsizce yıkıldı. Bunlardan 1634

M. Lorichs painted a lifelike depiction of the
mosques, madrasas and baths surrounded
by wooden houses (Figure 4).
Residential architecture in Istanbul in
the 17th century is represented by Amcazade
Hüseyin Paşa Mansion built at the end of
the century (Figure 5). Even though there is
no other example in Istanbul from that century, we can learn from the surviving buildings in Anatolia and the Balkans. Two thirds
of the houses from this century in Mudanya,
Bursa were unfortunately destroyed a while
ago in an insensible manner. The House of
Halil Ağa dated 1634 presented a great representation of that period with its magnificent ornamentation (Figure 6).
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Şekil 4: Melhior Lorichs’in
Galata’dan 1559 yılında
yaptığı panoramanın bu
paftasında ahşap evlerle
sarılmış cami, medrese,
hamam gibi kârgir toplum
yapıları görülüyor./ Figure
4: This section of Melhior
Lorichs’ 1559 panorama
from Galata shows
masonry public structures
such as mosques,
madrasas and baths
surrounded by wooden
houses.
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Şekil 5: Konut mimarlığının en önemli örneklerinden olan Köprülüler Yalısı; 1699 tarihiyle biliniyor. Zamanımıza
kalan yapı, yalının selamlık köşküdür. Deniz üzerine taşan bu muhteşem yapı ne yazık ki bir türlü onarılamıyor.
Planı, cephesinin emsalsiz tasarımı, içindeki artık tam anlamıyla lime lime olmuş olağanüstü bezemesi ile
benzersiz olan bu anıta ne yazık ki kimse elini süremiyor./ Figure 5: One of the most important examples of
residential architecture, Köprülüler Mansion is known to date back to 1699. The surviving structure is what was
the waterfront mansion’s selamlik. This magnificent structure jutting out towards the sea has unfortunately
been left unrepaired for some reason. Unfortunately, nobody touches this unique monument with its plan, the
unmatched design of its façade and its extraordinary, yet tattered interior decor.
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Şekil 6: İstanbul’da örneği kalmasa
da Anadolu’da ve Balkanlarda
17.yy.’da konut mimarlığının bize
kalan bazı örneklerini görüyoruz.
Bursa Mudanya’da bu yüzyıla ait
üç evden ne yazık ki sadece biri
harabe olarak ayakta durmaya
çalışıyor. Bunlardan 1634
tarihli Halil Ağa Evi muhteşem
bezemeleriyle o devri çok iyi
temsil ederken birkaç yıl önce
Koruma Kurulu kararıyla yıkıldı./
Figure 6: Although there are no
examples in Istanbul, we see
some of the surviving examples
of residential architecture in
Anatolia and the Balkans from
the 17th century. Unfortunately,
only one of the three houses from
this century in Mudanya, Bursa is
left standing, although it too is in
ruins. Representing its era with its
magnificent ornamentation, the
House of Halil Ağa built in 1634
was demolished by the decision
of the Preservation Board a few
years ago.
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tarihli Halil Ağa Evi muhteşem bezemeleriyle o devri çok iyi temsil ediyordu (Şekil 6).
Topkapı Sarayı III.Ahmed Yemiş
Odası (Şekil 7), batılılaşma döneminin arifesinde bugüne kalmış en
önemli yapılardandır. 18.yy.’da Barok sanat Türk mimarlığına nüfuz etmeye başlamıştı. Topkapı Sarayı’nda
Kara Mustafa Paşa Köşkü, dönemin
ahşap yapılarını çok iyi temsil etmektedir (Şekil 8).
Zamanımıza yaklaştıkça elimizdeki yazılı, çizili belgeler de çoğalmaya
başlıyor. Böylece bu dönemi daha iyi
izleyebiliyoruz. Bazı minyatürlerde

The Fruit Room of Ahmed III in Topkapı
Palace (Figure 7) is one of the most important structures left today reflecting the prevalent style on the eve of the Westernization
period. In the 18th century, Baroque art began to penetrate into Turkish architecture.
Kara Mustafa Pasha Pavilion at Topkapı
Palace represents the wooden structures of
the period very well (Figure 8).
As you get closer to our time, the written documents we have to hand start to increase. Thus, we can better track this period.
In some miniatures, the streets and houses
are painted in the background while describing a story. When we compare these
paintings with actual examples of architec-
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Şekil 7: Topkapı Sarayı III.Ahmed Yemiş Odası Batılılaşma döneminin arifesinde (1705) bugüne kalmış en
önemli yapılardandır. Pano içlerinde vazo içinde çiçekler ve meyve tabakları çok sevilmiş bir motif olarak
iki yüzyıl daha İstanbul ve taşra evlerinde kullanılmıştır./ Figure 7: The Fruit Room of Ahmed III (1705) in
Topkapı Palace is one of the most important structures left today reflecting the prevalent style on the eve
of the Westernization period. For two more centuries vases of flowers and fruit plates were used as a very
popular motif on the panels of Istanbul and rural houses.
Şekil 8: 18.yy.’da Barok sanat
Türk mimarlığına nüfus etmeye
başlıyor. Topkapı Sarayı Kara
Mustafa Paşa Köşkü (1704,
1752) sarayın bu yeni sanatı
nasıl yorumladığını gösteriyor./
Figure 8: In the 18th
century, Baroque art began
to penetrate into Turkish
architecture. Topkapı Palace’s
Kara Mustafa Paşa Pavilion
(1704, 1752) shows how the
Ottoman palace interpreted
this new art.
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Şekil 9:18.yy.’da Osmanlı ile ilişkileri olan devletlerin elçileri aracılığıyla Türk evi, Türk yaşamı konusunu merak
ettiklerini ve bazı ressamları bu konuda bilgi toplamaya teşvik ettiğini biliyoruz. Bu arada Lehistan Sarayı’nın
topladığı sayıları yüzü aşan 1780 tarihli suluboya resimlerin çok gerçekçi olarak yapıldığını görüyoruz./ Figure
9: We know that other states which had relations with the Ottomans in the 18th century reflected their
curiosity about the Turkish houses and Turkish life through their messengers and that some painters were
encouraged to gather information on this subject. Meanwhile, we see that more than a hundred watercolor
paintings dating from 1780 collected by Lehistan Sarayı (the Palace of Poland) are very realistic.

sokak ve ev resimleri bir hikaye anlatılırken fon olarak çizilmiştir. Bu
resimleri gerçek mimarlık örnekleriyle karşılaştırdığımızda onları bire bir
yansıtıyor olması minyatürlerin gerçekliği konusunda bizi uyarıyor.
Yine bu dönemde Osmanlı ile ilişkileri olan devletlerin elçileri aracılığıyla Türk evi, Türk yaşamı konusunu
merak ettiklerini ve bazı ressamları
bu konuda bilgi toplamaya teşvik
ettiğini biliyoruz. Bu arada Lehistan
Sarayı’nın topladığı; sayıları yüzü
aşan 1780 tarihli suluboya resimlerin çok gerçekçi olduğuna hiç şüphe
duymuyoruz (Şekil 9).
1800 yılında Galata Kulesi’nden

ture, we are alerted of the realism of miniatures, as the miniatures reflect these structures as they really are.
We also know that, in this period, other states which had relations with the Ottomans reflected their curiosity about the
Turkish houses and Turkish life through
their messengers and that some painters
were encouraged to gather information
on this subject. We also have no doubt
that more than a hundred watercolor
paintings dating from 1780 collected by
Lehistan Sarayı (the Palace of Poland) are
very realistic (Figure 9).
A panorama painted from Galata Tower
in 1800 shows that even the Galata district,
where the Genoese lived, was full of wood-
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Şekil 10: 1800 yılında İngiliz Barker tarafından yapılan bu panoramada daha çok Cenevizlilerin oturduğu
Galata bölgesi bile ahşap evlerle dolu görünüyor. Bu dönemde popüler olan bu tür panoramalar Avrupa’da
20 çapı metreye yakın binalarda 360 derece şehir görüntüleri sunuyordu. Barker’in İstanbul panoraması
da Londra’da uzun süre izlenmiştir./ Figure 10: In this panorama made by the English painter Barker in
1800, even the Galata district, where the Genoese lived, seems to be full of wooden houses. These types of
panoramas, which were popular in that period, offered 360-degree city views in Europe of buildings across a
diameter of approximately 20 meters. Barker’s Istanbul panorama also drew interest in London for a long time

çizilen bir panorama daha çok Cenevizlilerin oturduğu Galata bölgesinin
bile ahşap evlerle dolu olduğunu gösteriyor (Şekil 10 Barker Panoraması).
19.yy.’da fotoğrafın icadı ile beraber belgeler büsbütün somutlaşıyor.
Bugün tamamen ticaret bölgesine
dönüşen Bayezid Eminönü-Sirkeci
arasında yoğun bir ahşap konut dokusu izliyoruz. Aynı şekilde Bayezid
Cerrahpaşa; Tophane Cihangir ma-

en houses (Figure10. Barker’s Panorama).
In the 19th century, the documents became more concrete thanks to the invention of photography. We can observe a
dense wooden housing texture between
Beyazıt Eminönü and Sirkeci, which has
been completely transformed into a center
of trade today. We also see photographs
of the neighborhoods of Beyazıt Cerrahpaşa and Tophane Cihangir covered with
wooden residences.
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Şekil 11: Topkapı Sarayı I.Abdülhamid Odası (1774-89), 18.yy.’da sultanlar, yabancı mimarlara yeni sanatın
uygulandığı odalar, köşkler yaptırdılar ve malzeme olarak hep ahşap kullandılar/ Figure 11: Topkapı Palace
Privy Room of Abdulhamid I (1774-89). In the 18th century, the sultans ordered foreign architects to build
rooms and mansions where the new arts could be applied. However, they always used wood as their material

hallelerinin ahşap konutlarla kaplı
fotoğraflarını izliyoruz.
Bu yüzyıldan Topkapı Sarayı’nda
da önemli örnekler vardır:
Abdülhamid Odası (Şekil 11), III.
Osman Köşkü, III. Selim Odası Topkapı Sarayı’nda kalan önemli ahşap
örneklerdendir. Hasköy’deki Aynalıkavak Kasrı’nı da bunların arasında
saymamız gerekir (Şekil 12).
Anadolu’da kalan bazı örnekler
bugün ancak saraylarda görebileceğimiz zarafette yapıların taşrada da olduğunu gösterir. Yenişehir Şemaki Evi

Topkapı Palace also has important examples from this century:
The Privy Room of Abdulhamid (Figure
11), the Pavilion of Osman III and the Privy
Room of Selim III are among the important
wooden examples in Topkapı Palace today.
Aynalıkavak Pavilion in Hasköy must be
considered among these (Figure 12.).
Some examples in Anatolia today
show that in the countryside there were
also buildings with the grace we can see in
palaces. Yenişehir’s House of the Şemaki
(Figure 13) and Bursa’s Muradiye House
(Figure 14) reflect the plan of the Turk-
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Şekil 12: Hasköy’deki ahşap Aynalıkavak Kasrı/ Figure 12: The wooden Aynalıkavak Pavilion in Hasköy
must be considered among these
Şekil13: Anadolu’da kalan
bazı örnekler bugün ancak
saraylarda görebileceğimiz
zarafette yapıların taşrada
da olduğunu gösterir. Bursa
Yenişehir Şemaki Evi (18.
yy.başı)/ Figure 13: Some
examples in Anatolia today
show that in the countryside
there were also buildings
with the grace we can see
in palaces. The House of
the Şemaki in Yenişehir,
Bursa (beginning of the 18th
century)

(Şekil 13), Bursa Muradiye Evi (Şekil
14), Türk Evi planını çok iyi yansıtmaktadır. Bayramiç Hadımoğlu Konağı (Şekil 15), Birgi Çakırağa Konağı
(Şekil 16), Safranbolu’daki Emirhocazade Ahmet Bey Evi (Şekil 17) diğer
bazı örneklerdendir.
İstanbul’da sarayların dışında da
özenli ahşap yapıları görmek mümkündü; Bebek’teki Kavafyan Evi bu-

ish house very well. Bayramiç Hadımoğlu
Villa (Figure 15), Birgi Çakırağa Villa (Figure 16) and the House of Emirhocazade
Ahmet Bey in Safranbolu (Figure 17) are
among other examples.
In Istanbul, elaborate wooden structures
are also observed in constructions other than palaces. Kavafyan House in Bebek
is one of the important examples that has
survived until this day. Kanlıca Saffet Paşa
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Şekil 14: Bursa’daki
Muradiye Evi, Türk
Evi planını çok iyi
yansıtmaktadır/ Figure
14: The Muradiye
House in Bursa reflects
the Turkish house plan
very well
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Şekil 15: Bayramiç Hadımoğlu
Konağı (1796) bir saray
yapısıyla yarışan bezemesi
ile İstanbul’daki mimarlığın
taşraya yansımış olgun bir
örneğini sergiler/ Figure
15:Bayramiç Hadımoğlu
Villa (1796) exhibits a
mature example of Istanbul
architecture reflected in
the countryside with its
decoration competing with a
palace structure
Şekil 16: Birgi Çakirağa
Konağı (18.yy) özellikle
açık sofası, eyvanı, sekileri,
köşkü, tahtı ile Türk evinin
çok iyi bir temsilcisidir. Üç
katlı yapı özgün boyalı ahşap
elemanlarıyla da ilgi çekicidir./
Figure 16: Birgi Çakırağa
Villa (18th century) is a very
good representation of the
Turkish houses, especially with
its open anteroom, exedra,
terrace, pavilion and throne.
The three-storey structure also
has attractive original painted
wooden elements
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Şekil 17: Safranbolu’daki
Emir Hocazade Ahmet
Bey Evi’nin (18.yy.) baş
odası çok amaçlı kullanılan
geleneksel oda düzenini
çok iyi yansıtır/ Figure
17:The master room of
Emirhocazade Ahmet Bey
House (18th century) in
Safranbolu reflects the
traditional multipurpose
room layout very well
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Şekil 18: İstanbul’da saraydan başka yapılar arasında yine saray mensuplarının yaptırdığı yalılar saraya
yakışır görkemde olabilir. Kanlıca Saffet Paşa Yalısı (1760)/ Figure 18: Among structures other than the
palace in Istanbul, waterfront mansions built by members of the court may have a glory worthy of that of a
palace. Kanlıca Saffet Paşa Mansion (1760)

güne kalmış önemli örneklerden biridir. Kanlıca Saffet Paşa Yalısı (Şekil
18), Bebek Yılanlı Yalı, Sadullah Paşa
Yalısı (Şekil 19), Kanlıca Hekimbaşı
Yalısı, Üsküdar Çüruksulu Yalısı’nı
(Şekil 20) sayabiliriz.
Dönemin bir başka belgeleme
şekli olan gravürler de bu yüzyılda
giderek çoğalıyor. Gezgin ressamların eserleri Osmanlı hakkındaki

Mansion (Figure 18), Bebek Yılanlı Mansion, Sadullah Paşa Mansion (Figure 19),
Kanlıca Hekimbaşı Mansion and Üsküdar
Çüruksulu Mansion (Figure 20) can be considered among these.
Engravings, another form of documentation in those times, also increase in this
century. The works of the traveling painters adorn books and travel stories about
Turkey or attract the attention of Europe-
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Şekil 19: Çengelköy Sadullah Paşa Yalısı (18.yy.sonu) klasik Osmanlı özelliklerini yansıtsa da oval sofası ile Barok
etki altına girmiş görünüyor/ Figure 19: Despite reflecting classical Ottoman characteristics, Çengelköy Sadullah
Paşa Mansion (late 18th century) seems to have been influenced by Baroque style with its oval anteroom.
Şekil 20: Üsküdar Çüruksulu Yalısı eski gravürlerden izlediğimiz kadarıyla konumu aynı kalsa da zaman içinde
çok kez yenilenmiş görünüyor/ Figure 20: Over the years Üsküdar Çüruksulu Mansion seems to have been
renovated many times, even though its position remains the same as we can see in the old engravings.

kitapları, seyahatnameleri süslüyor
veya albüm olarak Avrupa sosyetesinin merakını çekiyor. D’Ohsson 1788
tarihli olmakla bu gravürlerin en eskilerinden (Şekil 21).
19.yy.’da hem belgeler hem de
canlı örnekler artıyor. Bu dönemin
ruhunu en güzel yansıtanlar bence
örneklerin kendisinden çok gravürlerdir. Fotoğrafın icadından önce
gezgin ressamlar hayran olarak katıldıkları İstanbul ortamını, yaşadıkları
bu sihirli mekânları, görerek değil
duyarak resimlerine aktardılar. Allom
ve Bartlett, daha sonra Flandin bunların başında gelir (Şekil 22).
19.yy.’dan çok örneği incelediğimizde artık fotoğrafın da devreye girdiği bu dönemde bütün konutları hatta sarayı bile ahşap olan İstanbul’dan
benim son kalan örnekleri belgeledi-

an high society as an album. D’Ohsson’s
work dated 1788 is one of the oldest of
these engravings (Figure 21).
Both documents and real examples
increase as we go into the 19th century.
What reflects the spirit of those times, I
think, are the engravings rather than the
examples themselves. Prior to the invention of the photograph, traveling artists
painted the atmosphere of Istanbul they
experienced with admiration, these magical places they lived in, not by seeing,
but hearing them. Allom and Bartlett,
then Flandin, were the most remarkable
among these (Figure 22).
I could give many examples from the
19th century. However, I would like to
show some photographs of Istanbul where
all the houses and even palaces were made
of wood and through which I documented
the last examples of the period when pho-
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Şekil 21: Allom’un 1835’te yaptığı gravür Said Paşa Sarayı/ Figure 21: Both documents and real examples
increase as we go into the 19th century. What reflects the spirit of those times, I think, are the engravings rather
than the examples themselves. Traveling artists painted the atmosphere of Istanbul they happily experienced,
these magical places they lived in, not by seeing, but hearing them. Allom and Bartlett, then Flandin were the
most remarkable among these.Here, we see the engraving made by Allom in 1835. Said Paşa Palace
Şekil 22: D’Ohsson 1788 tarihli bu
gravürü en eskilerinden biri olarak bir
Türk konağında bir harem odasındaki
günlük yaşamı yansıtırken evin
mimarlığı ve donanımı hakkında
değerli bilgiler veriyor/ Figure 22:
Another method of documentation
in those times, the engravings of the
traveling painters adorned books and
travel stories about Turkey or attracted
the attention of European high society
as an album. One of the oldest
engravings, this work by D’Ohsson
dated 1788 gives valuable information
as to the architecture and furnishings
of the houses while reflecting the daily
life in a harem room of a Turkish villa
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Şekil 23: Üsküdar Nurbanu Sultan (Atik Valide) Külliyesi
İstanbul’un en büyük iki külliyesinden biridir. Burada
medresenin dersanesi altından geçen sokak üzerinde
mütevazı konutlar ev ve toplum yapıları arasındaki
ahşap-taş zıtlığını çok iyi yansıtıyor/ Figure 23: I would
like to show some photographs of Istanbul where all
the houses and even the palace were made of wood.
Through these photographs I have documented the last
examples of the 19th century when photography has
just come into play. The Üsküdar Nurbanu Sultan (Atik
Valide) Complex is one of Istanbul’s two biggest social
complexes. Here the modest houses on the street that
passes under the lecture hall of the madrasa reflect the
wood and stone contrast between houses and public
structures very well
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Şekil 24: İstanbul’un seçkin bir mahallesi olan Sultanahmet’ten
şuanda yerinde olmayan son örnekler/ Figure 24: These last
examples in Sultanahmet, an elite neighborhood of Istanbul,
were also demolished and have disappeared

ğim bazı fotoğrafları paylaşmak istiyorum (Şekil 23, Şekil 24, Şekil 25).
Sonuç olarak ahşap ev, Orta Asya’dan beri her döneme uyum göstererek 1300 yıl süregelmiş ve 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar, Türklerin
başlıca konutu olmuş sonra da birdenbire kaybolmuştur.

Şekil 25: İstanbul’un bir boğaz köyü olan
Kanlıca’dan bir sokak/ Figure 25: A street of
Kanlıca, a Bosporus village in Istanbul

tography had just come into play.
In conclusion, wooden houses had
conformed to every era since the days
when the Turks lived in Central Asia and
lasted for 1300 years. They served as the
main housing for Turks until their sudden disappearance in the first quarter of
the 20th century.
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Seurasaari Açık Hava Müzesi ve Müze Binası
Koleksiyonunun Korunması/ Seurasaari Open-Air Museum
and Conservation of the Museum Building Collection

Açık hava müzesi, bir arkeolog ve etnolog olan Profesör Axel Olai Heikel
tarafından kurulmuştur. Stockholm’de
bulunan Skansen ve Oslo’da bulunan
Bygdøy gibi İskandinav örnekleri, bu
yeni müzeye ilham kaynağı olmuştur.
Seurasaari yalnızca bir müze değildir,
aynı zamanda her yıl yaklaşık 700.000
kişinin ziyaret ettiği bir dinlenme ve
doğal koruma alanıdır. Müze binaları
yalnızca yaz mevsiminde açık olsa da
Seurasaari adası yıl boyunca tüm vatandaşlara açıktır. Bu durum, koruma ve
müze çalışmaları açısından belli zorluklar getirmektedir.
Açık hava müzesindeki tüm binaların yeri değiştirilmiş, yani bu bölgeye
taşınmıştır; bu binalar yerinde korunan
binalara kıyasla değerlerini az da olsa
kaybetmiştir. Müze binaları koleksiyonu içerisinde, Finlandiya’nın güney
kıyısından Karuna Kilisesi (1688), Güneybatı Finlandiya’dan Kahiluoto Malikânesi (1790) ve Batı Finlandiya’dan
Antti Çiftliği (19. yüzyılın başları) yer
almaktadır. Müzeye ait en küçük bina,
yüksek bir ağaç kütüğü üzerine inşa
edilmiş olan küçük Nili Müştemilatı’dır
(Laponya); en ilginç olanı ise 2. Dünya
Savaşı sırasında Ruslara karşı kaybedilmiş bir bölge olan Karelya’ya ait büyük
“Pertinotsa” ağaç evidir.

The open-air museum was founded
by Professor Axel Olai Heikel, archaeologist and ethnologist. Scandinavian
examples, such as Skansen in Stockholm
and Bygdøy in Oslo, served as inspirations for the new kind of museum. However, Seurasaari is not only a museum; it
is also a recreation area and nature reserve visited by approximately 700,000
people every year. Even though the museum buildings are only open during the
summer, the island of Seurasaari itself is
open to all citizens throughout the year.
This presents certain challenges to conservation and museum work.
All of the buildings in the open-air
museum are translocated, i.e. they have
been moved there; in their time, the buildings have been even slightly undervalued compared to protected buildings
that have been preserved in situ. The
collection of museum buildings includes the Karuna Church (1688) from Taivassalo on the southern coast of Finland, the Kahiluoto Manor House (1790)
from Southwest Finland, and the Antti
farmstead from Western Finland (early
19th century). The smallest individual
museum building is the tiny Nili outbuilding from Lapland, built on top of
a tall tree stump, while the most exotic
one is the large log house “Pertinotsa”
from Karelia, an area lost to Russia in
the Second World War.

Jani Puhakka, Konservatör, Finlandiya Ulusal Eski Eserler Kurumu, Kültürel Çevre Yönetimi Dairesi,
Restorasyon Hizmetleri/ Building Conservator, Finland’s National Board of Antiquities, Cultural
Environment Management Department, Restoration Services
*
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Şekil 1:
Seurasaari’nin
genel
görünümü
Figure 1: An
overall image
of Seurasaari
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Müze binaları, orijinal konumlarından taşınmış olsa da ölü eserler değildir.
Bu eserler, müze içerisinde aktif bir iletişimsel beceriye sahip olup, geçmişi, şu
anı ve bulundukları dönemin değerlerini
yansıtmaya devam etmektedir.

Metot ve Metodoloji
Müze binası, müzeye ait bir eserdir
Seurasaari Açık Hava Müzesi’ndeki binalar eser olarak sınıflandırılmakta fakat
zorlu hava koşullarında sergilenmektedir. Müzede denetimli koşullar altında
saklanan eserlere kıyasla bu binaların
korunabilmesi için sürekli olarak yoğun
bir bakıma ihtiyaç vardır. Açık hava müzesindeki tamamı ahşap olan binaların
hiçbiri ısıtılmamaktadır. Değişen koşullar, koleksiyonun korunması ve bakımı
açısından kendine has zorluklar yaratmaktadır. Binanın kendisi müzeye ait bir
eser olup, aynı zamanda bir sergi alanıdır, bu da binanın korunma ihtiyacı ile
çatışmaktadır.
Farklı dönemlerdeki binalar ve insanlar arasındaki ilişki, açık hava müzelerinin ilginç ve çağrışımsal bir par-

The museum buildings are not dead
monuments, despite being removed
from their original locations. They continue to have an active communicative
ability in the museum and they produce a range of reflections of the past, the
present and the values of each era.

Methods and Methodology
A museum building is a museum artefact
The buildings in the Seurasaari
Open-Air Museum are classified as artefacts, but they are exhibited in challenging natural conditions. Compared
to museum artefacts kept in controlled
conditions, buildings require constant
intensive maintenance to ensure their
preservation. All of the buildings in the
open-air museum are unheated and
constructed out of wood. The changing conditions create their own special challenges for the preservation and
maintenance of the collection. The building, itself a museum artefact, should
also be an exhibition space, which is in
conflict with the need to preserve it.
The relationship between peop-
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Şekil 2: Orijinal konumu olan Konginkangas, Orta Finlandiya’daki Niemelä kiralık çiftlikleri/
Figure 2: The Niemelä tenant farm at its original location in Konginkangas, Central Finland
Şekil 3: Seurasaari’ye taşındıktan sonra müze binaları koleksiyonuna katılan Niemelä kiralık çiftlikleri/
Figure 3: The Niemelä tenant farm after being moved to Seurasaari, where it is a part of the collection of
museum buildings

çası olmuştur. Binalar, bir yandan çeşitli
duygular uyandırıp farklı sorular sordururken bir yandan da güzellik anlayışının, kullanılan malzemelerin özgünlüğünün ve aynı zamanda geleneksel
el sanatları bilgi birikiminin uzmanlar
ve farklı geçmişlere sahip, meslekten
olmayan kişilerin bakış açılarına göre
yorumlanmasına ilham vermektedir.
Ne de olsa iyi bakılan açık hava müzesi
alanları ve koruma faaliyetleri çerçevesinde bakımı gerçekleştirilen müze binaları, inşa edilen kültürel ortamın bakımının nasıl sürdürülebildiğine ilişkin
milli bir örnek teşkil eder.

Seurasaari’de Binaların
Korunması ve Değişen İlkeler
Yıllar boyunca, müze binalarının korunması ve bakımına ilişkin prensipler
Seurasaari’de de değişikliğe uğramıştır.
Koruma ve restorasyon ile ilgili sorular üzerinde yaklaşık 100 yıldır düşünülmektedir. Belli bir dönem boyunca,
çeşitli kimyasallar kullanılarak binala-

le and buildings in different eras plays
an interesting and evocative part in the
open-air museum. The buildings inspire emotions and questions as well as
interpretations of beauty, the authenticity of materials as well as traditional
handicrafts know-how from the perspectives of experts and lay persons with
different kinds of backgrounds. At their
best, the well-tended open-air museum
area and the museum buildings that are
maintained through conservation are a
national example on the maintenance of
built cultural environment.

Building Conservation in
Seurasaari and Changing
Principles
Over the years, the principles of the conservation and maintenance of museum
buildings have changed in Seurasaari as
well. The questions of conservation and
restoration have been contemplated for
roughly 100 years. During a certain period of time, the aim was to preserve the
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rın orijinal durumlarında korunması
amaçlanmıştı; onarımda çoğunlukla endüstriyel yollarla üretilmiş materyaller
kullanılıyordu, bu da materyallerin üzerindeki zanaat izlerini ve geleneksel yapı
ve onarım tekniklerini yavaş yavaş yok
etmeye başlamıştı. Farklı türde onarım
işlemleri gerçekleştiriliyor, bunun sonucunda da kimi zaman binaların görünümü dahi değişebiliyordu.
20. yüzyılın ortalarında, binaların
görünümüne öncelik verilmeye başlanmıştır. Binaları koruyup bakımlarını
sağlamanın tek doğru yolunun, öncelikle binayı kuşatan koşullara etki etmeye
çalışarak, her bir döneme özgü nitelik ve
yöntemlerle gelenekleri korumak olduğu anlaşılmıştır.
Günümüzde mümkün olması halinde, binaları korurken farklı dönemlere
ait katmanlar da korunmaktadır. Eski
fakat iyi durumdaki onarımlar ve materyaller, geçmişe ait koruma ve restorasyon felsefe ve ilkelerinin hatırlatıcısı
olarak saklanmaktadır. Amaç, hasarı
önlemeye yönelik kapsamlı tedbirler
alınarak binanın bakım ve korunma durumuna etki etmektir. Önleyici koruma
tedbirleri, temel olarak binanın yakın
çevresine ve bina içerisindeki koşullarla diğer risk faktörlerinin izlenmesine
odaklanmaktadır.
Amaç; gerekli görülen yerlerde, orijinal yapıda ve binanın orijinal bölgesinde kullanılmış yöntem ve materyallerin
benzerlerini kullanarak yapıları koruyup restore etmektir. Bu nedenle bina
koruma sürecinde prensipte yüzyıllar
boyunca hemen hemen hiç değişmemiş
teknikler kullanılmaktadır. Aynı zamanda hedef; ahşap yapılardaki geleneksel
uzmanlığın yanı sıra eski çalışma yön-

buildings in their original condition mainly by using various chemicals, and the
materials used for repairs were largely
produced industrially, which resulted in
a loss of the marks of craftsmanship from
the materials; the traditional know-how
of repairs and construction also began
to disappear. Different kinds of repairs
were made; as a result, even the appearance of the buildings might sometimes
change. In the mid-20th century, the aim
was to emphasise the first stage of the
buildings’ appearance. However, it was
later acknowledged that the only right
way to preserve and maintain buildings
is to do it in a manner characteristic of
each period and preserve traditions, primarily attempting to influence the conditions surrounding the building.
Today, layers from different periods
are preserved while conserving buildings, if possible. Old, well-functioning
repairs and materials are preserved as
reminders of past philosophies and
principles of conservation and restoration. The aim is to influence the welfare
and preservation of the building comprehensively by measures that prevent
damage. Preventative conservation measures are mainly focused on the immediate surroundings of the building and
also monitoring the conditions and other risk factors inside the building.
The aim is to conserve and restore
structures where taking action is necessary by using similar methods and
materials as those used in the original
structures and the building’s original
area. Therefore, building conservation
uses techniques that have in principle
remained almost the same for centuries.
At the same time, the goal is to preserve

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 3

2 0 1 6

Şekil 4: 1880’li yıllarda Güneybatı Finlandiya’da Taivassalo’daki orijinal yerinde bulunan Kahiluoto Malikânesi
Figure 4: Kahiluoto Manor House at its original location in Taivassalo in Southwest Finland, ca. 1880
Şekil 5: Seurasaari Açık Hava Müzesinde yer alan Kahiluoto Malikânesi (O dönemde binanın 1790’lardaki
orijinal görünümünün sunulması amaçlandığı için veranda kısmı 1940 yılında kaldırılmıştır.)
Figure 5: Kahiluoto Manor House in the Seurasaari Open-Air Museum. The porch was removed in 1940,
because the intention at the time was to present the original appearance of the building in the 1790s
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Şekil 6: 2012 yılında kapsamlı bir koruyucu müdahalenin ardından Seurasaari’de yer alan Kahiluoto Malikânesi
Figure 6: Kahiluoto Manor House in Seurasaari in 2012 after extensive conservation
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temleri ve malzeme bulma yolları gibi
maddi ve manevi kültürel mirası bir arada korumaktır.

Sonuçlar ve Tartışma

58

Geleneksel ve modern
Kapsamlı belgelendirme, müze binalarını koruma sürecinin bir parçasıdır.
Müze binaları için Finlandiya Ulusal
Eski Eserler Kurumu’nun arşivlerinde
yer alan fotoğraf ve belgeler ile Finlandiya Ulusal Arşiv Hizmetleri sayesinde geleneksel tarih araştırma ve bilgi edinme
süreci mümkün hale gelmiştir. Binalar
üzerinde yapılan daha kapsamlı koruma
ve restorasyon çalışmaları ile bağlantılı
olarak, bu binaların yapı ve onarım geçmişine ilişkin bilgiler sürekli olarak incelenmekte ve yeni bilgiler edinilmektedir.
Daha önce uygulanmış olan koruyucu işlemlerden özgün yapı ögelerinin
belirlenmesi işlemi her zaman kolay bir
süreç değildir ve onarım geçmişine ait
bilgi edinilmesinin yanı sıra saha araştırması da gerektirir. Kapsamlı altyapı
araştırmaları ve hasar ölçümleri sırasında yıllardır öğrencilerle iş birliği yapılmakta olup, pek çok konservatör ve restoratör, Seurasaari’de bulunan binalar
üzerine tez hazırlamıştır. Amaç, müze
binaları hakkında toplanan tüm yeni bilgileri Finlandiya Ulusal Eski Eserler Kurumu’nun arşivleri üzerinden kamuya
açık hale getirmektir.
Yapı araştırmaları ve belgelendirme sürecinde modern teknolojiden de
faydalanılmaktadır. Hedef, Ulusal Eski
Eserler Kurumu belgelendirme çalışma
grubunun da yardımıyla 3 boyutlu lazer
tarayıcılar kullanarak tüm binaların güncel çizimlerini oluşturmaktır. Bu sayede,
boyutsal açıdan doğru hasar ölçümleri

intangible cultural heritage along with
the tangible, meaning traditional expertise in wood construction as well as old
working methods and ways of acquiring
materials.

Results and Discussion
Traditional and modern
Comprehensive documentation is a part
of maintaining museum buildings. For
museum buildings, traditional research
of history and collecting information is
made possible by the Finnish National
Archives Service and the photographs
and documents found in the Finland´s
National Board of Antiquities’ archives.
In connection with more extensive conservation and restoration work on the
buildings, information on their construction and repair history is always studied
and completed.
Identifying authentic structural elements among the previous conservation treatments is not always simple,
and it requires field research in addition
to knowledge of the history of repairs.
Cooperation with students has already
been utilised in extensive background
research and damage surveys for years,
and many conservators and restorers
have completed their thesis on the buildings in Seurasaari. The aim is to bring
all new information gathered on the
museum buildings publicly available through the Board’s archives.
Modern technology is also utilised
in structural research and documentation. The goal is to use 3D laser scanning to create up-to-date drawings of all
buildings with the help of the National
Board of Antiquities’ documentation
working group. Dimensionally accura-
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Şekil 7: Niemelä kiralık çiftliği ana binası üzerinde lazer tarama yapılarak elde edilmiş materyal/ Figure 7:
Material obtained by laser scanning on the main building of the Niemelä tenant farm
Şekil 8: Niemelä kiralık çiftliği kütük onarım işlemlerinin boyutsal açıdan doğru şekilde belgelendirilmesi/
Figure 8: Dimensionally accurate documentation on the log repairs in the Niemelä tenant farm

yapılabilmekte ve bunlar CAD yazılımı
kullanılarak taranmış materyaller için bir
temel oluşturmaktadır.
Müze binaları hakkında bilgi toplamak için materyal araştırmaları da yapılmaktadır. Renklendiricilerin ve bağlayıcı
maddelerin araştırılmasında kullanılan
analiz ekipmanlarının sunduğu olanaklardan özellikle iç mekânların incelenmesinde faydalanılmaktadır. Ulusal Eski
Eserler Kurumu tarafından seçilmiş olan
ekipmanlar arasında elde taşınır X-ışını
floresan, kızılötesi spektroskop ve mikroskop yer almaktadır. Gerekli hallerde
iş ortaklarından da analiz talep edilmektedir. Ahşap iskeletler dendrokronoloji
yoluyla kapsamlı olarak incelenmiştir
ve X-ışını makinesi ve rezistograf kullanılarak kütük yapılarındaki kök hasarlarını incelemek üzere yeni yöntemler
geliştirilmektedir. Çalışma grubu, binaların incelenmesinin yanı sıra farklı türde doğal materyaller ve yüzey işlemleri
kullanılarak oluşturulmuş yüzeyleri de
test edip incelemektedir. Seurasaari’de
metal yüzey işlemleri ve katranlamanın
yanı sıra dış cephe boyaması açısından

te damage surveys are carried out and
marked as a base for the scanned materials using CAD software.
Materials research is also used to accumulate information on the museum
buildings. The possibilities offered by
the analysis equipment in researching
pigments and binders are used in the
study of interiors in particular. The National Board of Antiquities’ own selection of equipment covers handheld X-ray
fluorescence and infrared spectroscopes as well as microscopy. If necessary,
analyses are also ordered from partners.
Log frames have been studied comprehensively using dendrochronology, and
new methods are being developed for
studying rot damage to log structures
using an X-ray machine and a resistograph. In addition to studying buildings,
the working group tests and studies
surfaces created by using different kinds of natural materials and surface treatments. There are several test fields in
challenging conditions in Seurasaari for
both metal surface treatments and tarring as well as exterior painting. In fact,
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Şekil 9: Modern ve
geleneksel araçlar
Niemelä’da bir
araya gelmesi/
Figure 9: Modern
and traditional
tools meet in the
Niemelä
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da zorlu koşullara tabi çeşitli test sahaları mevcuttur. Aslında, seksendokuz
binanın tamamı çeşitli materyallerin ve
ahşap yapıların dayanıklılığına ilişkin
bilgi sağlayan büyük bir test laboratuvarı
işlevi de görmektedir.
Geleneksel alet ve yöntemlerin yanı
sıra, teknik koruma işlemlerinde modern aletlerden ve teknolojiden de faydalanılmaktadır. Uygulanabilir olduğunda, modern yapı metotlarının yanı
sıra farklı türdeki elektrikli aletler de
müze binalarını koruma çalışmalarına
yardımcı olmaktadır. Örneğin, Seurasaari’nin killi topraklarında yer alan
binaların temelleri yerinde dökülmüş
kazıklarla sağlamlaştırılmıştır. Materyalleri kullanmaya yardımcı olmak amacıyla Koruma Merkezi’nin kendi marangoz
atölyesi ve doğrama makineleri mevcuttur fakat binalarda değiştirilen tüm ahşapların son yüzey işlemleri daima elle
yapılmaktadır.
Modern elektrikli aletlerin yanı sıra,
zanaatkârlık ve ahşabın materyal olarak
geleneksel kullanımı da korunmuştur.
Kullanılan ahşabın bir kısmı, her sefe-

all of the 89 buildings also act as a large
test laboratory that provides information on the durability of various materials
and wooden structures.
Modern tools and technology are
also used in technical conservation in
addition to the traditional tools and
methods. Different kinds of power tools
as well as modern construction methods, when applicable, help with conserving the museum buildings. For example, the foundations of the buildings in
Seurasaari’s loamy soil have been stabilised with bored piles. The Conservation
Centre has its own carpentry shop and
woodworking machines to help with
working the materials, but all of the
wood replaced in the buildings is always
finished by hand.
In addition to the modern power
tools, craftsmanship and the traditional
use of wood as a material are preserved. Some of the wood used is selected
from the forest one trunk at a time, and
particular attention is paid to the high
quality of the materials. All felled timber must also be processed further into
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rinde tek ağaç gövdesi olmak üzere ormandan seçilmekte ve yüksek kalitede
materyaller kullanmaya son derece özen
gösterilmektedir. Kesilen tüm keresteler, yarma, biçme ve yontma gibi geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak
işlenmeli ve uygun yapı materyallerine
dönüştürülmeli ardından, materyal eski
yöntemlerle kurutulup saklanmalıdır.
Yapı teknikleri ve materyallerinin yanı
sıra, koruyucu müdahale projesinde geleneksel yapılarda çalışırken, yapı ögelerinin yeni materyallerle değiştirilmesi
gerekiyorsa orijinal yapının biçimi ile el
işçiliği izlerinin de korunması amaçlanmalıdır. Bu durumda, kullanılan aletler
de orijinal aletlerle aynı olmalıdır.
Ahşabın ormandan inşaata kadar süren yolculuğu, uzun, zorlu ve vakit alan
bir süreçtir. Örneğin, kilise çatısı padavrası olarak kullanılmaya uygun yaşlı çam
ağaçları, genellikle halihazırda korunur
durumdadır. Bunun yanı sıra modern
ormancılık, yapı çalışmalarına uygun,
geleneksel olarak kullanılan ahşap türlerini bulmayı zorlaştırmaktadır; huş ağacından yapılmış çatılarda, çitlerde ve çit
bağlantılarında kullanılan ağır kirişlere
uygun küçük ağaçlar, bodur kaldıklarında yok edilerek denetimli ormanlardan
temizlenmektedir. Ahşap tedariki için
Ulusal Eski Eserler Kurumu geniş ormanlara sahip devlet orman mülkiyeti
kuruluşları ile iş birliği yapmaktadır ve
kereste aynı zamanda özel orman sahiplerinden ve küçük kereste fabrikalarından da satın alınmaktadır.
Bina bakımı açısından personel kaynağı da az olduğundan, koruyucu müdahale ve restorasyon hizmetleri de özel
uzmanlardan satın alınmaktadır. Seurasaari’deki çalışmalar, rekabetçi ihale
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suitable construction materials using
traditional production methods, such
as splitting, sawing and hewing. After
this, the material must be dried and
stored in the old way. In addition to the
construction techniques and materials,
when preserving expertise in traditional
construction in a conservation project,
the aim is to preserve the shape of the
original structure as well as the marks
of craftsmanship if structural elements
need to be replaced with new material.
In that case, the tools should also match the originals.
The journey of wood from the forest
to a building is a long, challenging and
time-consuming process. For example,
old pine trees suitable for use as church
roof shingles are usually already protected. In addition, efficient modern
forestry makes it difficult to find types
of wood traditionally used for construction, when stunted, suppressed trees
suitable for weight beams used on a
birch-bark roof, fencing and fence ties
are cleared out of a managed forest. In
procuring wood, the National Board of
Antiquities cooperates with the state
forest owner organisations with their
vast forest properties, but timber is also
purchased from private forest owners
and small sawmills.
Because personnel resources for
building maintenance are small, conservation and restoration services are
also purchased from private experts.
The work in Seurasaari also includes
construction management projects,
where knowledge of the legislation on
competitive tendering and the ability to
monitor the implementation of contracts are necessary.
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Şekil 10: Geleneksel yöntemlerle kesilen kalaslar/ Figure 10: Sawing planks by traditional methods

mevzuatına dair bilgi sahibi olmanın ve
sözleşme uygulamalarını takip edebilme
yetisinin gerekli olduğu yapı yönetimi
projelerini de kapsamaktadır.

Sonuç
Seurasaari Bina Koruma Merkezi’nde
toplanan bilgiler, çeşitli yollarla kamu
kullanımına açık hale getirilmektedir.
Her bir koruma projesinde, herkesin serbestçe okuyabileceği koruyucu müdahale
raporları hazırlanarak arşive eklenmektedir. Ulusal Eski Eserler Kurumu restorasyon hizmetleri ve bina koruma grubu,
uygun zamanlarda seminerler organize
etmekte, bunun yanı sıra müze bölgesinde her yıl gösteriler düzenlenmektedir.

Conclusion
The information accumulated at the
Seurasaari Building Conservation
Centre is distributed for public use in a
variety of ways. Each conservation project generates conservation reports for
the archives, which are freely available
for everyone to read. The restoration
services and the building conservation
working group of the National Board
of Antiquities organise seminars whenever possible, and in addition, demonstrations are arranged annually in
the museum area. Information is also
disseminated via cooperation with experts and the educational institutions
in the field. Visitors are received at the
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Şekil 11: Seurasaari’de el sanatları günlerinden bir fotoğraf/ Figure 11: Handicraft days in Seurasaari

Sahadaki eğitim kurumları ve uzmanlarla yapılan iş birlikleri aracılığıyla da
çeşitli bilgiler sunulmaktadır. Ziyaretçiler Koruma Merkezi’ne kabul edilmekte,
kendilerine bina koruma ve restorasyon
çalışmaları açısından müze binalarının
bakımına yönelik bilgiler verilmektedir.
Ayrıca, çalışma grupları müze alanındaki
mevcut koruma projelerine ilişkin bilgi
panoları hazırlamayı amaçlamaktadır.
Günümüzde, geleneksel medyanın yanı
sıra sosyal medya da müze binalarının
bakım sürecinin bir parçasıdır. Binalara
iyi bakıldığını gösteren fotoğraflar ve bilgiler, Seurasaari bina koruma Facebook
sayfasında paylaşılmaktadır.
Bina koruma çalışmalarındaki amaç,
geleneksel el sanatlarının korunmasına
ilişkin ulusal çapta sürekliliği canlandırmak, devam ettirmek, geliştirmek ve aynı

Conservation Centre, and they are told
about the maintenance of the museum
buildings from the points of view of
building conservation and restoration.
In addition, the working group aims to
create information boards on current
conservation projects in the museum
area. Today, social media is also a part
of the maintenance of museum buildings in addition to the traditional media. Photographs and information on
the good care of buildings are shared
on the Seurasaari building conservation Facebook page.
Building conservation aims to find
ways to inspire preserve and develop
national continuity in maintaining traditional craftsmanship and create practical examples of good repair methods
that promote preservation. Another
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zamanda koruyucu müdahalelere teşvik
eden doğru onarım yöntemlerine ilişkin
uygulamalı örnekler oluşturmaktır. Bir
diğer önemli bakış açısı da sürdürülebilir
gelişimdir; buna ilişkin ilkeler, koruyucu
müdahale hedeflerine uygundur. Kültürel
miras üzerinde çalışan diğer uzmanlarla
birlikte konservatörler de toplumda değerler, müzeler, eserler ve insanlar arasında bir diyalog geliştirmekte, bu da müze
ziyaretçilerinin ve tüm vatandaşların geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı kolayca anlayabilmesini sağlamaktadır.
Tarihi ahşap ve kütük binalar, küresel kültürel mirasın önemli bir parçasıdır. Bunların sayıları her geçen gün çok
ciddi bir hızda azalmakta, geleneksel
yapı bilgileri ise yok olmaktadır. Uzmanlık alanına yönelik eğitim programları kapatıldığından ve eski uzmanlar da
emekliye ayrıldığından, ahşap binaların
korunmasında ve onarımında uzmanlaşmış olan kişi sayısı da azalmaktadır.
Bu sebeple; ahşap binalara ve konservatörlere, restoratörlere verilen önem gitgide artmaktadır. Açık hava müzelerine
verilen değerin de arttığı görülmektedir.
Bir zamanlar tehlike altındaki binalar bu
bölgede sadece toplanırken, günümüzde
anıt olarak sınıflandırılmakta, müze eseri
olarak korunmakta ve bu binaların profesyonel olarak bakımı yapılmaktadır.
Seurasaari Açık Hava Müzesi, yüz
yıllık bir müze olarak; Finlandiya’nın
başkenti Helsinki’nin en önemli turizm
merkezlerinden biri haline gelmiştir.
Müze binalarının aynı zamanda Finlandiya devletine ait stratejik açıdan önemli
binalar olduğu da teyit edilmiştir; bu durum binaların en azından şimdilik korunmasının ve bakımlarının sürdürülmesinin
garanti olduğu anlamına gelmektedir.

important perspective is sustainable
development; its principles are consistent with the goals of conservation.
Together with other experts working
with cultural heritage, conservators
create a dialogue in society between
values, museums, artefacts and people,
which allows museum visitors and all
citizens to form an easily comprehensible image of the connections between
the past and the present.
Historical wooden and log buildings are an important part of the global
cultural heritage. Their number is constantly and alarmingly decreasing, and
the traditional construction know-how
is disappearing. The number of experts
specialised in the conservation and repair of wooden buildings is also decreasing, because the training programmes
that specialise in the subject are being
shut down and the older generation
of experts are retiring. Because of this,
the appreciation of wooden buildings
is increasing, as is that of conservators
and restorers. It also seems that the
appreciation of open-air museums is
on the rise. Once, threatened buildings were collected there; now they have
been classified as monuments, are protected as museum artefacts and maintained professionally.
The over 100-year-old Seurasaari
Open-Air Museum has claimed its place as one of the most important tourist
attractions in Helsinki, the capital of
Finland. The museum buildings have
also been confirmed as strategically important properties owned by the state
of Finland, which means that their preservation and maintenance is secure, at
least for the time being.
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Geçmişten Bugüne Bir Bellek Mekânı: Halet Çambel-		
Nail Çakırhan Yalısı’nda Kültürel ve Fiziksel İzler		
Past and Present in a Memory Site: The Historical and
Physical Fabric of Halet Çambel and Nail Çakırhan’s Yalı
Paolo GIRARDELLI,
Z. Ayşe GÜNGÖR*

2005 yılında Cumhuriyet döneminin ilk
nesil arkeologlarından Prof. Dr. Halet
Çambel, Boğaz kıyısındaki ahşap yalısını Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlamıştır.
Söz konusu kurum, yalıyı ve bahçesini restore edip içinde “Halet Çambel
ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel
Mimarlık ve Tarih Uygar Merkezi” adıyla bir araştırma merkezi kurmak üzere,
2007 yılından beri çeşitli girişimlerde
bulunmaktadır. Kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi için çoktan çeşitli girişimlerde bulunan Boğaziçi
Üniversitesi, bina ve bahçenin olağanüstü tarihsel ve mimari önemini göz
önüne alarak, 2009 yılında Halet Çambel Yalısı’nın restorasyonunu içeren
kapsamlı bir projenin fonlandırılması
için hükümet programına başvurulmasına karar verdi1. Söz konusu proje hem

In 2005, the eminent archaeologist
Halet Çambel, educated in the early
Turkish republican period, donated her
seaside wooden mansion (yalı) on the
Bosphorus shore to Boğaziçi University
(Figure 1, Figure 2).
Since 2007, the university made various attempts to restore the mansion and
its garden, and establish a research center
named “Halet Çambel and Nail Çakırhan
Archaeology and Classical Architecture
Research Center”. Having made several attempts to preserve and make use of
cultural assets, in 2009 Boğaziçi University decided to apply for a state program
for the funding of an extensive project
including restoration of Halet Çamlıbel
Mansion, considering the extraordinary
historical and architectural importance
of the building and garden1. Said project
proposes both the restoration of the mansion and garden as part of an international academic project, and creation of the

*Paolo GİRARDELLİ, Sanat Tarihçisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi / Associate Professor, Faculty of Art and Sciences, Department of History, Bogaziçi Universty,
Z.Ayşe GÜNGÖR, Y.Mimar Restoratör, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık
Bölümü Öğretim Görevlisi (emekli) / Architect, MSc. Conservation,Marmara Universty, Faculty of Fine
Arts, Department of Interior Design Lecturer (retired)
1
Bu inisyatiften önce, 2007 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü içinde, Paolo Girardelli
yönetmenliğinde 07 HB 907 kodlu araştırma projesi başlatıldı (“The Cambel-Cakirhan house in
Arnavutkoy. Historical and socio-cultural study of an Ottoman seaside mansion from the first half of
the 19th century” - Arnavutköy’de Çambel-Çakırhan Evi. 19.yüzyılın ilk yarısından bir Osmanlı yalısının
tarihi ve sosyo-kültürel incelemesi). Bu proje kapsamında, binanın giriş katındaki odalardan birinde bir
ofis kurulmuş, yalının yerleşim tarihi içindeki yeri ve önemi, arşiv ve bibliyografik malzemeleri ışığında
değerlendirilmeye başlanmıştır. Öğrencilerin katılımıyla evin içinde bulunan mobilya ve diğer eşyaların
envanteri hazırlanmaya başlanmış ve Y. Mimar Restoratör Z.Ayşe Güngör yardımıyla ilk teknik-mimari
incelemelerine başlanmıştır./ Prior to this initiative, in 2007, a research project was started in History
Department of Boğaziçi University with the code 07 HB 907 under the supervision of Paolo Girardelli
(“The Cambel-Cakirhan house in Arnavutkoy. Historical and socio-cultural study of an Ottoman seaside
mansion from the first half of the 19th century” - Arnavutköy’de Çambel-Çakırhan Evi. 19.yüzyılın ilk
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Şekil 1: Yalının doğu (deniz) cephesinin genel
görünüşü (2012) / Figure 1: General view of the
east (sea) façade of mansion (2012)

Şekil 2: Yalının batı (arka) cephesinin genel
görünüşü (2012) / Figure 2: General view of the
west (rear) façade of mansion (2012)

yalının ve bahçenin uluslararası akademik bir proje kapsamında restore edilmesini, hem de kazı çalışmalarının Prof.
Dr.Aslı Özyar tarafından yürütüldüğü
Tarsus’taki bir arkeolojik araştırma yapısının yaratılmasını öngörüyor2. Prof.
Dr.Özyar tarafından yürütülen proje;
2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından kabul edildikten sonra, Kalkınma Bakanlığı’nın maddi ve kurumsal
desteğiyle günümüze kadar devam etmektedir. Bu bildiride, bir tarafta projenin tarihsel ve kültürel boyutu, öte
yandan restorasyon sürecinin mimari ve
teknik özellikleri ele alınacaktır.

structure of an archaeological research
in Tarsus excavation works of which are
carried out by Prof.Dr. Aslı Özyar2. The
project that is conducted by Prof.Dr. Özyar was approved by the State Planning
Organization in 2010, and continues today with the financial and institutional
support of the Ministry of Development.
In this statement, historical and cultural
aspect of project will be discussed as well
as the architectural and technical characteristics of the restoration process.

Kentsel Gelişim İçinde
Ahşap Yapı
1820’lerde İstanbul’un Avrupa yakasında, Arnavutköy’de Çorlulu Ali Paşa ve

Wooden construction in 		
urban development
This historic mansion was built in the
1820’s in Arnavutköy, at the European
side of İstanbul, in the proximity of the
estates of Çorlulu Ali Paşa, and of the
representative of the Principality of Wal-

yarısından bir Osmanlı yalısının tarihi ve sosyo-kültürel incelemesi). As part of this project, an office
was prepared in one of the rooms on ground floor of the building, and place and importance of the
mansion within settlement history was started to be evaluated in the light of archive and bibliographical
materials. With the participation of students, inventory of the furniture and other items in the house
was started to be prepared, and the first technical-architectural researches were commenced with the
support of Master Architect Restorator Z.Ayşe Güngör.
2
Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi, bu amaçla restore edilmiş tarihi çırçır
fabrikası Şubat 2017 faaliyete açılmıştır (http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesitarsusa-uzandi-100-yillik-circir-fabrikasi-gozlukule-kazilari-arastirma-me)/ Boğaziçi University TarsusGözlükule Excavations Research Center, a historical ginnery renovated for this purpose, was opened
in February 2017 (http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesi-tarsusa-uzandi-100-yillikcircir-fabrikasi-gozlukule-kazilari-arastirma-me)
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Eflak Kapı Kethüdası’nın malikânelerinin yakınında bir arsada inşa edilmiş
olan yalı, hem mimari özellikleri hem
de bahçe tasarımı açısından son derecede nadir ve iyi korunmuş tarihi bir
mekândır. Bina ve bahçenin gelişmesi
20.yüzyıl’da yapılan ve batılılaşan mimari özellikleri ortaya çıkaran bazı değişikliklere rağmen, mevcut bina, Geç Osmanlı yerleşim düzeni, mimari kültürü,
peyzaj/bahçe anlayışı ve kentsel yaşam
tarzını yansıtması açısından benzersiz
bir örnektir.
1815 tarihli Bostancıbaşı kayıtlarından, ahşap yapının henüz mevcut
olmadığını öğreniyoruz (Kayra ve Üyepazarcı, 1992). Yerinde, muhtemelen
Rum asıllı olan ve “Hristo’nun oğlu”
olarak anılan bir şahsın kereste dükkânı bulunuyordu. Oldukça kozmopolit ve
özellikle önde gelen Ortodoks Fenerli ailelerin malikânelerinin bulunduğu
Arnavutköy ve Kuruçeşme civarında,
zamanında Cenova ile Venedik Cumhuriyetleri’ne ait yazlık sayfiyeler, Prusya
Elçiliği dragomanının evi, Patrikhane’ye
bağlı bir Rum akademisi ve ilk batılılaşmış bahçelerin örneğini içeren Dimitri
Kantemir’in malikânesi yer alıyordu3.
Ancak 1821 Yunan ayaklanmasını izleyen yıllarda bu bölgedeki Rum gayrimenkullerinin çoğuna el konulmuş ve
farklı bir toplumsal topoğrafya oluşmaya
başlamıştı. Halet Çambel Yalısı’nın tarihi tam olarak bu süreçle iç içe gelişiyor.
Venedik’te İtalyanca yayımlanan İncic-
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lachia, and constitutes a rare example of
extremely well preserved architectural
structure and terraced garden. Except
for a few changes dating form the 20th
century, and witnessing the westernization of architectural characteristics, the
extant structure is a unique document
of settlement culture, landscape/garden
concept, and urban lifestyle in the late
Ottoman period.
According to the Bostancıbaşı records
from 1815, the wooden structure didn’t
exist back then (Kayra and Üyepazarcı,
1992). Instead there was the timber shop
of a person that was probably of Greek
origin, and called “son of Hristo”. In the
Arnavutköy and Kuruçeşme surroundings that were particularly cosmopolitan
and dominated especially by the estates
of eminent Orthodox Fener families,
there were summer resorts of Geneva
and Venice republics, house of the dragoman of the Prussia Embassy, a Greek
academy related to the Patriarchate, and
the manor of Dimitri Kantemir reflecting an example of the first westernized
gardens3. However, in the years following the Greek Revolt of 1821, most
of the Greek estates in this area were
seized, leading to a different social topography. History of Halet Çamlıbel’s
Mansion develops precisely along with
this process. According to the Boğaziçi
Summer Resorts (1831) book of İncicyan published in Italian in Venice, most of
the real estates of Greek families in Ku-

Arnavutköy toplumsal topoğrafya için: Ansel, 2016; Artan, 1994. 18. yüzyıl Boğaz gelişmesi için: Artan
1988, Hamadeh 2008. Bazı kaynaklara göre Kantemir Malikhanesi Ortaköy’de yer alıyordu, ancak 18.
yüzyıl’da basılmış bazı haritalardan, konumunun oldukça Kuruçeşme’ye yakın olduğu anlaşılmaktadır.
/ For Arnavutköy’s social topography: Ansel, 2016; Artan, 1994. For development of the Channel in
18th century: Artan 1988, Hamadeh 2008. Some resources claim that Kantemir Manor was located in
Ortaköy, however it understood from some maps published in the 18th century that the location is quite
near to Kuruçeşme.
3
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yan’ın Boğaziçi Sayfiyeleri (1831) kitabına göre Kuruçeşme ve Arnavutköy’deki
Rum ailelerinin gayrimenkullerinin çoğu
1830’lardan önce Ermeni ailelerin ellerine geçmiş bulunuyordu 4. Aznavour adlı
bir Osmanlı Ermeni tebaa tarafından
hazırlanan İtalyanca metinde, sayfiye ya
da yalı kelimesinin karşılığı “villeggiatura” olarak tercüme edilmiştir. Buradan,
o dönemin kültüründe yalı kavramı ile
İtalyan peyzaj kültürüne ait “villa” kavramının arasında bir bağlantı olduğu
anlaşılıyor. Her ikisinde de göze çarpan
hem kentsel hem de kırsal iki farklı boyutu bünyelerinde taşıyor olmalarıdır.
Bazı yazarlara göre, örneğin Orhan Erdenen (1993) ve Salah Birsel (2005)’in
kitaplarında belirttiği gibi 1830’larda Alman askeri mühendis H. Von Moltke bir
süre bu binada ikamet etti. Onun mektuplarından öğrendiğimiz kadarıyla kaldığı yer bir Ermeni ailesine ait ahşap bir
binaydı (Moltke 1999). 1835–1839 yılları
arasında İstanbul’da yaşayan ve Arnavutköy’de 29 Kasım 1835’ten, 1836 sonbaharına kadar kalmış olduğu söylenen
Moltke’nin anıları -12 Şubat 1836 tarihli
mektup- kuşkusuz önemli bir tanıklıktır.
Ancak bir Ermeni ailesine ait olduğunu
söylediği yapıyı anlatırken yaptığı betimlemelerin yalının mimari özellikleri
ile karşılaştırıldığında, buradaki yapıyla
uyumluluğu tartışmalıdır5. Sinan Genim
ise Moltke’nin, Akıntıburnu üzerinde
yer alan Serasker Kapısı Baştercümanı Mavdirali Efendi’nin büyük ahşap
yalısında kaldığı bilgisini vermektedir

ruçeşme and Arnavutköy were seized by
the Armenian families before 1830s 4. In
an Italian text prepared by an Ottoman
Armenian citizen called Aznavour, summer resort or mansion was translated as
“villeggiatura”. It is therefore understood
that there is a relation between the mansion concept of that period’s culture, and
“villa” concept of the Italian landscape
culture. The striking aspects of both is
that they incorporate two different dimensions: urban and rural. According to
some authors including Orhan Erdenen
(1993) and Salah Birsel (2005), German
military engineer H. Von Moltke stayed
in this building for a while in 1830s. His
letters tell us that the building he resided
in was a wooden construction that belonged to an Armenian family (Moltke
1999). Memories of Moltke (the letter
dated February 12, 1836) who lived in
İstanbul between 1835 and 1839, and is
said to have resided in Arnavutköy from
November 29, 1835 to the fall of 1836,
are without doubt a significant witness
of the building. However, his descriptions of the building that is said to belong
to an Armenian family are controversial
when compared to the architectural
characteristics of the mansion5. Sinan
Genim, on the other hand, suggests that
Moltke stayed in the large wooden mansion of Sir Mavdirali, the Lead Translator
of Seraskier Gate located on Akıntıburnu (Genim 2006, 372). This information
complies with those mentioned by Moltke about his landlord in his letter.

İnciciyan’ın izlenimi ancak kısmen doğrulanabilmiş (Ansel, 2016). Fakat Halet Çambel arsası konusunda,
Rum asıllı Hristo’dan bir Ermeni aileye geçişten bahsedebiliriz. / The observation of İnciciyan could be
confirmed to a certain extent only (Ansel, 2016). However, we can talk about the transfer of Halet
Çambel land from the Greek Hristo to an Armenian family.
5
Erdenen 1993, 785-791; Von Moltke, 1960, 30-31. / Erdenen 1993, 785-791; Von Moltke, 1960, 30-31.
4
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Şekil 3: Zemin kat planı / rölöve çizimleri (Tasarımevi Mimarlık) / Figure 3: Ground floor plan / survey
drawings (Tasarımevi Mimarlık)

(Genim 2006, 372). Bu bilgi Moltke’nin
mektubunda ev sahibi hakkında verdiği
bilgilerle de uyumludur.
Halet Çambel ve diğer sözlü kaynaklara göre sonraki dönemlerde, bina ve
bahçe, nesilden nesile saray bahçıvanları yetiştirmiş bir Ermeni aile tarafından
kullanılıyordu6. Binayı incelemiş olan
mimar Turgut Cansever’e (1920-2009)
göre de, yalının temelleri 1820’li yıllara
tarihlendirilebiliyor. Prof. Dr. Afife Batur’a göre ise binanın oransal özellikleri
II. Mahmud’un dönemine ait bir klasisizm yansıtıyor.
Yalının iç düzeni bir yandan geleneksel orta sofalı Osmanlı özelliklerine
sahip olmakla beraber, diğer yandan

According to Halet Çambel and other verbal resources, in the later periods,
the building and garden were used by an
Armenian family that raised palace gardeners throughout generations 6. And the
architect Turgut Cansever (1920-2009)
claims that foundations of the mansion
can be dated back to 1820s. According
to Prof. Dr. Afife Batur, the proportional
characteristics of the building reflects the
classicism of the Mahmud II period.
The interior layout of the mansion
possesses Ottoman characteristics with
traditional central anteroom as well as
westernized items such as double staircase. As a partial distinction from the
characteristics of a “classical” Ottoman

8.10.1945 tarihli bir tapu senedine göre: “Sağ taraf Stavraki dükkânı ve Anika menzili ve bahçesi
ve bayan damat Matas ef. Bahçesi; sol taraf mukaddema Musurus Paşanın elveym Halil Paşa zevcesi
Fatma Safiye Hanım sahilhanesi ve bahçesi ve bazen Amerikan Mektebi bahçesi arkası Mariyanda kadın
ahırı cephesi 1. Cadde. Bahcıvan başısının ahvadındanArmenuhi, Arisyak, İskuhi hanımlar + Karabet
Dikranden 18.000 liraya ev bahçe ve suyun tamamı satış” (Erdenen, 1993, s. 788). / A title deed with
the date 8.10.1945
6
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Şekil 4: Yapının ana merdiveninin genel görünüşü
(2012) / Figure 4: General view of the main
staircase of building (2012)
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çift merdiven gibi batılılaşmış öğeleri
de göstermektedir. “Klasik” Osmanlı
bir malikânenin özelliklerinden kısmen
uzaklaşarak, binaya ana girişi bahçe
üzerinden değil, doğrudan ana eksenindeki ve sokağa açılan kapıdandır.
Öyle bir mekânsal kurgu 1820’lerden
daha geç bir dönemde gerçekleşmiş
olabilir mi? Restorasyon uygulamasında yapılacak olan tespitlerin öyle bir
soruya cevap verilebileceğini düşünüyoruz (Şekil 3, Şekil 4).
Ancak hem Arnavutköy hem Boğazın Avrupa yakasındaki başka bölgelere
ait yerleşim kültürünün özellikleri göz
önüne alındığında, mekân kuruluşunun
bazı batılı özelliklerinin çok erken dönemlerde kullanılmaya başlandığı hatırlanmalıdır. Elimizde olan,Tarabya’da
bulunan ve 1840’li yıllarına tarihlenen
bir örnekte, Halet Çambel yalısına ben-

manor, the main entrance of the building is directly from the door that is on the
main axis and opens to the street, rather
than through the garden. Is such a spatial
construction likely to have occurred later
than 1820s? We hope that such question
will be answered by the determinations
to be made during restoration (Figure 3,
Figure 4).
However, considering the characteristics of settlement culture of both
Arnavutköy and other areas on the European side of Bosporus, it mustn’t be
forgotten that some western characteristics of constructions were started to be
used in very early periods. In an example
located in Tarabya dating back to 1840s, a
symmetrical layout and entrance location
can be seen similar to that of Halet Çamlıbel mansion7. Therefore, it is possible to
suggest that the general spatial characteristics of the mansion include westernized
characteristics right from the beginning,
i.e. 1820s. The later added materials and
decorative details naturally reflect a different and later westernization process.
The most important changes in terms of
exterior view of the building as well as its
relation with the garden coincide with
the time that mansion was acquired by
the family of Halet Çambel. Balconies on
the main facade were added in 1930s, and
the old kitchen that was originally independent from the building was connected to the southwest corner of the construction through an additional transition

Söz konusu örnek, 1847 yılında Abdülmecid tarafından İngiltere Büyükelciliği’ne bağışlanan ve ilerde
yazlık olarak kullanılan bir Ermeni ailenin yalısı (The National Archives, Kew, FO 925/3379). Boğaz’daki
yazlık sefaret binaları için: Girardelli 2014. / Said example is the mansion of an Armenian family, which
was donated in 1847 by Abdülmecid to the British Embassy, and used as a summer residence in the
later periods (The National Archives, Kew, FO 925/3379). For summer embassy buildings on the channel:
Girardelli 2014.
7
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zer bir simetrik düzen ve giriş konumu
görülebilir7. Bu nedenle, yalının genel
mekânsal özelliklerinde baştan beri,
yani 1820’lerden beri batılılaşmış özellikleri içermesi olasılığını kabul edebiliriz. Sonradan eklenen malzeme ve dekoratif detaylar tabii ki ayrı ve daha geç
bir batılılaşma sürecini yansıtmaktadır.
Binanın dış görünümü ve bahçe ile ilişkisi açısından en önemli değişiklikler ise
yalının Halet Çambel ailesi eline geçtiği
döneme rastlıyor. Ana cephesindeki balkonlar 1930’larda ilave edilmiş ve aynı
dönemde binadan bağımsız olan eski
mutfak, ek bir geçiş mekânı ile binanın
güneybatı köşesine bağlanmıştır. Güneydoğu köşesinde teknik bir ek yapılmış ve bahçenin doğu kenarına bir müştemilat inşa edilmiştir. Ancak Alman
Arkeoloji Enstitüsü koleksiyonlarında
saklanan tarihi Arnavutköy resimlerinde 1900 civarı yalının boğazdan görünümünden anlaşıldığı gibi, o zamanki
bina, balkonlar hariç, şimdiki haline son
derece yakındır (Şekil 5).
Yalı ve bahçesi, ilk olarak, ‘Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’
tarafından 12.IV.1968 tarih ve 3898 sayılı
karar ile … Arnavutköy sahillerini süsleyen tarihi ahşap konaklara son örnekler
olması sebebiyle muhafazaları gerekli olduğunun Belediyeye bildirilmesine karar
verildi’ ibaresiyle korumaya alınmıştır 8.
Daha sonra yine aynı Kurul tarafından 10.X.1970 tarih ve 5595 sayılı
karar ile Boğaziçi sahil şeridinde bulunan birçok yapı ile birlikte, Beşiktaş
ilçesinde bulunan yapılar kapsamında,
I. Grup korunması gerekli eski eser
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Şekil 5: 20. yüzyıl başı Yalı’nın Boğazdan görünüşü
Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf Arşivi, Anonim,
Foto No: 7261/ Figure 5: View of the mansion
from channel at the beginning of 20th century
Photo archive of German Archaeology Institute,
Anonymous, Photo No: 7261(rear) façade of
mansion (2012)

space. A technical addition was made on
the southeast corner, and a backhouse
was constructed on the east corner of the
garden. However, as is seen in the view of
mansion from the channel around 1900
in the historical Arnavutköy pictures kept
in the collections of German Archaeology
Institute, the building at that time looks
quite similar to its current state except for
the balconies (Figure 5).
The mansion and its garden were
firstly taken under preservation by the
‘High Council of Ancient Buildings and
Monuments’ with the decision dated
12.IV.1968 and numbered 3898 under the
phrase ‘… it was decided that the Municipality must be informed about the requirement to preserve them for their status as last examples of historical wooden
mansions on the shores of Arnavutköy’ 8.
Then with the decision of the same
Council dated 10.X.1970 and numbered
5595, it was registered under Group I ancient building that needs to be preserved,

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.IV.1968 tarih ve 3898 sayılı kararı/ Decision
of High Council of Ancient Buildings and Monuments with the date 12.IV.1968 and number 3898
8
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olarak tescil edilmiştir 9.
Tasarımevi Mimarlık tarafından üstlenilen ve çeşitli akademik kurumların
katılımıyla gerçekleşen restorasyon projesi kapsamındaki incelemeler ve analizler, çeşitli açılardan binanın tarihini
daha yakından anlamak ve belgelemek
için son derece yardımcı olacaktır.
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Bahçe
Binanın temelleri büyük ihtimalle
1820’lerde atılmış olmasına rağmen
bahçenin tasarımı ve altyapısal düzeni
daha eski bir döneme rastlıyor. Zaten
Halet Çambel’in mülkünün en önemli
ve nadir özelliği, binadan daha da eski
olan peyzaj ve bahçesinin, bina ile beraber esas tasarımını korumuş olmasıdır.
Genellikle bu tip bitişik ve yakın
mülklerde, görüldüğü gibi ahşap binaların yıkılıp modern ve beton binaların
inşa edilmesi, binalar korunmuş olsa da
bahçelerinin özelliklerini kaybetmeleri
ya da iki durumun birden gerçekleşmesi söz konusudur. Bahçenin yapısı 18.
yüzyılda rastladığımız boğaz kıyılarının
kentsel/kırsal gelişiminin tipik bir örneği
ve şehrin merkezine bu kadar yakın olan
bir özel mülk olarak istisnadır.
Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek
gibi odaklar arasında oluşan yerleşimlerde tipik düzen olarak sahil tarafında
oldukça birbirine yakın konutlar ve arkalarında taş duvarlarla çevrili dar ve
uzun arsalar mevcuttur (Şekil 6).
Her malikâneye hem Boğaz’dan
doğrudan giriş, hem de yeterince geniş
bir bahçe sağlayabilmek için gelişmiş
bu düzen, kıyıda “kentli” bir atmosfer
taşıyan mimari cephelerin arkalarında

along with many constructions on the
Bosporus Shore, as part of the constructions in Beşiktaş district 9.
Researches and analyses undertaken
by Tasarımevi Mimarlık and performed
with the participation of various academic institutions as part of the restoration
project will be extremely helpful in understanding and documenting the history
of building from various perspectives.

Garden
Although the foundations of building
most likely date back to 1820s, design
and infrastructural layout of the garden
coincides with an earlier period. The most
important and rare aspect of the property of Halet Çambel is that the landscape
and garden that are older than the building have preserved their original design
along with the building.
As is seen in such contiguous and
close properties, wooden buildings are
generally pulled down to be replaced by
modern and concrete buildings, or even
if the buildings are preserved, their gardens lose their characteristics, or both
conditions apply. The structure of garden is a typical example of urban/rural
development of channel shores seen in
18th century, and an exception as a private property that is located very close
to the city center.
In settlements between centers such
as Kuruçeşme, Arnavutköy and Bebek,
the typical layout consisted of houses on
the shore side that were very contiguous,
with narrow and long lands on the back
surrounded by stone walls (Figure 6).
Developed to provide a direct en-

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.X.1970 tarih ve 5595 sayılı kararı / Decision
of High Council of Ancient Buildings and Monuments with the date 10.X.1970 and number 5595
9

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

Şekil 6: Eldem, S.Hakkı,
1993., Boğaziçi Yalıları
Rumeli Yakası I, Vehbi
Koç Vakfı, s. 94-95,
İstanbul / Figure 6:
Eldem, S.Hakkı, 1993.
Boğaziçi Yalıları Rumeli
Yakası I, Vehbi Koç Vakfı,
p. 94-95, İstanbul

“kırsal” bir çevre yaratmıştır. Bahçelerin
özellikleri doğrudan bu düzene bağlıdır.
Örneğin, eğilimli arsaları daha verimli
kullanmak amacıyla istinat duvarlarıyla
oluşturulmuş taraçalara, her seviyede
yeterince sulama ve drenaj imkânı sağlamak için kanalizasyon, sarnıç ve çeşme
gibi yapılara, seviyeleri birbirine bağlayan taş merdivenlere, aynı zamanda
manzaraya bağlı niş, sedir, cihannüma
gibi mimari öğelere rastlamak mümkündür. Üretim çeşitliliği açısından,
bahçenin iki farklı eksende gelişmesi de
önemlidir: ilk seviyeler güneye doğru
bakarken, üst setleri daha batıya doğru
eğiliyor. Her mülke sahil tarafında kentsel yaşam nitelikleri ve yamaç tarafında
zirai üretim alanı yaratılmış olur. Halet
Çambel Yalısı’nın temsil ettiği yerleşim
kültürü içinde, Boğaz kıyısına dik ve yalıların arka yamaçlarında uzanan arsalar boş araziler değil, oldukça işlenmiş
mimari ve mühendislik eserleridir. Esas
özelliklerini mucizevî bir şekilde korumuş olan bu yalının etrafındaki mülklere bakılırsa, Arnavutköy Amerikan Kız
Lisesi haricinde bütün arsalar ya beton
yapılarla işgal edilmiş, ya da bahçesi

trance from the Bosporus to each manor as well as a sufficiently large garden,
this layout created a “rural” environment at the back of architectural facades
that adopted an “urban” atmosphere
on the shore. Characteristics of the gardens are directly related to such layout.
For instance, it is likely to see terraces
constructed with retaining walls to use
inclined lands more effectively, constructions such as sewage, cisterns and
fountains to enable irrigation and drainage at all levels, stone steps that connect
the levels, and also architectural items
such as niches, divans, gazebos added for
the sake of view. In terms of production
versatility, it is important that the garden
develops on two different axes: while the
first levels face south, the upper sets are
more inclined towards west. Thus, urban
life qualities are provided for each property on the shore side, and an agricultural
production area is created on the slope
side. In the settlement culture represented by Halet Çambel Mansion, the lands
that lie upright to the Bosphorus and on
the rear slopes of mansions are not empty
lands, but rather well-treated architectur-

73

2 0 1 6

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 4

Şekil 7: H.Çambel-N.Çakırhan Yalısı’na
bitişik arsalarda gelişen uygunsuz
müdahaleler ve yapılaşma İBB web
sayfasından alınmış uydu görüntüsü
(https://sehirharitasi.ibb.gov.tr)/ Figure 7:
Inappropriate interventions and settlement
developed on the lands adjacent to the
mansion of H.Çambel and N.Çakırhan,
Satellite view taken from the web page of
İstanbul Municipality (https://sehirrehberi.
ibb.gov.tr)
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kısmen korunmuş olan arsalarda bahsettiğimiz mimari ve mühendislik yapısı
bozulmuştur (Şekil 7).
Bugüne dek nadiren ulaşabilmiş ve
bazı kaynaklara göre III. Selim döneminde Boğaz bahçelerinde yaygınlaşmaya başlayan, Fars asıllı bir bahçe tasarımı öğesi olan “serdab” (White, 1845,
s. 314-15; Eldem 1976 ve 1979) örneği
de Halet Çambel Yalısı’nın avlusunda
mevcuttur (Şekil 8). Söz konusu mekân,
kısmen yeraltına ve bahçeye açılan serin
bir taş odadır. Günümüzde nadiren bulunan bu peyzaj tasarımı öğesinin en bilinen örnekleri, Beylerbeyi bahçesindeki
II. Mahmut dönemimde kalmış olan ile
Yeniköy’deki Tingirian Ailesi’ne ait bahçede bulunan serdablar’dır. T.C. Kültür
Bakanlığı tarafından hazırlanan İstanbul
Kültür Envanteri içinde sadece bu iki
örneğin bulunduğunu düşünürsek (ikisi
şehir merkezinden daha uzak yerlerde),
Halet Çambel Yalısı’nın bahçesindeki
serdabın önemini daha iyi anlayabiliriz.
Bütün bu yapısal, kültürel ve estetik
özellikleri çok hassas ve artık korunması
zor bir denge oluşturuyor. Bu dengeyi
yeniden yaşatmak; restorasyon projesinin esas amacıdır. Bu sebeple yeniden
yaşatmak için hazırlanan proje uluslararası bir akademik araştırma inisiyatifi

al and engineering works. With regards
to the properties surrounding this mansion that has miraculously preserved its
original characteristics, all lands except
for the Arnavutköy American Girls’ High
School are invaded by concrete structures
or the said architectural and engineering
structure is lost on the lands with partially preserved gardens (Figure 7).
According to some rare resources, we
can also see an example of “serdab”, a
garden design item with Persian origin
that started to be popular in the Bosphorus gardens of Selim III period (White,
1845, p. 314-15; Eldem 1976 and 1979),
in the yard of Halet Çambel Mansion
(Figure 8). Said place is a cool stone room
that opens partially to underground and
garden. The most known examples of
this landscape design item that is rarely
seen today are the serdab in Beylerbeyi
garden dating back to Mahmut II period,
and “serdabs”, found in the garden of
Tingirian Family in Yeniköy. Considering
that these two (they are at more distant
locations to the city center) are the only
examples found in the İstanbul Culture Inventory (www.kulturenvanteri.
org) prepared by the Republic of Turkey Ministry of Culture, we can better
understand the importance of serdab in
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Şekil 8: Yalının
arka avlusuna
açılan “serdab”
görüntüsü /
Figure 8: The
view of Serdab
that opens to
the backyard of
mansion

kapsamında gerçekleştirildi. Kültürel
peyzaj korunması, rölövesi ve değerlendirmesinde özel tecrübesi olan Floransa
Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü arasında
bir anlaşma gerçekleştirildi. Bu anlaşmanın kapsamında bahçe, birbirine bağlı ve
birbirini etkileyen öğelerden oluşan dinamik bir sistem olarak değerlendirildi.
Binanın esas iç ve dış özellikleri ile
bahçenin doğal ve mimari yapısının olağanüstü bir şekilde korunmuş olması,
yalının sahiplik ve kullanım tarihine de
bağlamak gerekmektedir. Hem duayen
arkeolog Prof. Dr. Halet Çambel, hem
de yalıda onunla birlikte elli yıldan fazla yaşamış olan eşi Nail Çakırhan, ömür
boyunca kültürel, mimari ve antropolojik
mirasları korumaya kendilerini adamış
insanlardır. Onların çabaları, tarihi binaya ve bahçeye gösterdikleri saygı, bu
koruma inisiyatifine ilham veren esas unsurlardandır. Hem rölöve çizimleri sırasında, hem de restitüsyon ve restorasyon
projesi çalışmalarında, mirasın sadece
fiziksel boyutu değil, ona bağlı olan bu
kültürel değerleri ön planda bulunuyor.

the garden of Halet Çamlıbel Mansion.
All these structural, cultural and aesthetic characteristics constitute a very
delicate and hard-to-maintain balance.
Reconstructing this balance is the main
purpose of the restoration project. Therefore, the project prepared with such an
aim was realized as part of an international academic research initiative. An
agreement was made between the University of Florence Architecture Department that has specific experience in preservation, survey and utilization of cultural
landscape, and Boğaziçi University History Department. As part of this agreement, garden was evaluated as a dynamic
system that consists of interrelated items
that affect each other.
The extraordinary preservation of the
original interior and exterior characteristics of the building as well as the natural and architectural structure of garden
should also be attributed to the ownership and use history of the mansion. Both
the doyenne archaeologist Prof. Dr. Halet
Çambel and her husband Nail Çakırhan
who lived with her in the mansion for
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Projelendirme ve Belgeleme
Çalışmaları/ Ahşap Bir Yapıda
Strüktürel Analiz Çalışmaları
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Yapı, yapıldığı günden bu yana gerek
plan şeması ve cephe düzeni, gerekse
strüktür ve malzeme bakımından çok
fazla fiziki müdahaleye maruz kalmamış
ve kimliğini çok büyük ölçüde koruyabilmiştir. Bunun yanı sıra, hazırlanan
taşıyıcı sistem rölövesinin sonuçlarına
bakıldığında, yapının taşıyıcı dağılımında belirli noktalarda baş gösteren düzensizlikler, değişkenlikler ve ana sisteme eklemlenen ara destek parçaları
yapının farklı dönemlerde, çok sayıda
onarım geçirdiğini kanıtlamaktadır. Bu
bağlamda restitüsyon projesinde 3 ana
dönemde incelenen yapının, ahşap
strüktürünün incelenmesi ve bulgulara
ve öngörülere dayalı bir analizinin yapılmaya çalışılması önemli bir çalışmadır.
Rölöve çizimleri ve belgeleme/ araştırma çalışmaları kapsamında;
a. Rölöve Çizimleri (Ana Yapı+ Müştemilatlar+Bahçe Duvarları)
b. Rölöve Raporu
c. Fotoğrafik Belgeleme Çalışması
d. Taşıyıcı Sistem Rölöve Raporu
e. Taşıyıcı Sistem Projesi
f. Malzeme ve Konservasyon Raporu
g. Yangın Güvenliği Çalışmaları ve
Raporu
h. Ağaç Rölövesi ve Değerlendirme
Raporu
ı. Harita Mühendisliği Çalışmaları
j. Zemin Etüdü (Yermühendislik
Projesi) hazırlanmıştır.
Rölöve çalışmaları aşamasında ayrıca,
50 adet kapı detayı (1/10 ölçeğinde), 21
adet pencere detayı (1/10 ölçeğinde), 32
adet ahşap tavan profili detayı (1/1 ölçeğinde) ve çok sayıda ayrıntı detayı çizilmiştir.

more than fifty years are people that
dedicated their lives to the preservation
of cultural, architectural and archaeological heritages. Their efforts, and respect
to the historical building and garden are
the main factors that inspired this preservation initiative. Both during the survey
drawings, and restitution and restoration
project, particular importance is given not
only to the physical aspect of the construction, but also to these cultural values
attached to the heritage.

Projecting and Documenting
Works / Structural Analysis
Works on a Wooden Construction
Since it was built, the construction hasn’t
been subject to many physical interventions in terms of both the plan scheme
and facade layout, and structure and materials, and has preserved its identity to
a large extent. Besides, considering the
survey of the prepared carrier system,
disorders and variations found on specific points of the carrier distribution of
the construction, and intermediate supporting pieces added to the main system
prove that construction has undergone
several repairs in different periods. In
this context, inspection of the wooden
structure of construction and analysis
based on findings and predictions that
are performed in 3 main periods of the
restitution project are important.
As part of the survey drawings and
documentation/research activities:
a. Survey Drawings (main construction+ backhouses + garden walls)
b. Survey Report
c. Photographic Documentation
Works
d. Carrier System Survey Report
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Şekil 9: A-A Kesiti / Rölöve Çizimleri/ Figure 9: A-A section / survey drawings (Tasarımevi Mimarlık)

Şekil 10: Giriş (deniz) cephesi/ rölöve çizimleri/ Figure 10: Entrance (Sea) façade / survey drawings (Tasarımevi Mimarlık)
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Şekil 11: Pencere
detayı / rölöve
çizimleri/ Figure
11: Window detail
/ survey drawings
(Tasarımevi
Mimarlık)
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Şekil 12: Kapı
detayı / rölöve
çizimleri/ Figure
12: Door detail /
survey drawings
(Tasarımevi
Mimarlık)

Şekil 13: Yalıda bulunan ahşap tavan profilleri / rölöve çizimleri/ Figure 13: Wooden ceiling profiles in the
mansion / survey drawings (Tasarımevi Mimarlık)

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

Şekil 14: Yalıda
bulunan ahşap tavan
profillerinden detay
/ rölöve çizimleri/
Figure 14: Details
from the wooden
ceiling profiles in the
Mmansion / survey
drawings (Tasarımevi
Mimarlık)
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Son derece detaylı yapılan analitik
rölöve çizimleri aşamasında yapının taşıyıcı sisteminin tespitine yönelik olarak
yapılmış olan ‘taşıyıcı sistem rölövesinin10 çalışma yöntemi ve bulgular aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

Ahşap Taşıyıcı Sistem Analiz
Çalışmaları
Açmalar
Bağdadi çıtalı ve sıvalı iç duvarların çatlak olan ve çoğunlukla sıvaların döküldükleri yerlerinde, son derece titiz bir
çalışmayla açmalar yapılarak, taşıyıcı
sistemin analiz edilmesi çalışması yapılmıştır.
Dış cephelerde ise, zemin kotuna yakın noktalarda pervazlar ve/veya en alt

e. Carrier System Project
f. Material and Conservation Report
g. Fire Safety Works and Report
h. Tree Survey and Evaluation Report
i. Surveying Engineering Works
j. Soil Survey (Earth Engineering Project) have been prepared.
In the survey works stage, 50 door
details (on a 1/10 scale), 21 window details (on a 1/10 scale), 32 wooden ceiling profile details (on a 1/1 scale) and
many other details were drawn.
The method and findings of the ‘‘carrier system survey’’ performed for the
determination of carrier system during
the extremely detailed analytical survey
drawings stage10 have been explained
below in detail.

Taşıyıcı Sistem Rölövesi ve Raporu Y. Mimar Ali Kurultay - Y. Mimar Mustafa Birer tarafından
hazırlanmıştır. / Construction System Survey and Report have been prepared by M.Architect Ali Kurultay
and M. Architect Mustafa Birer.
10
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kaplama tahtaları çivilerinden sökülerek
sistemin anlaşılması sağlanmış, işlemin
bitmesini takiben kaplamalar yerlerine
çakılmışlardır.
Döşeme sisteminin tespiti için ise
daha önceden onarım gördüğü anlaşılan
ahşap kaplamalar çivilerinden sökülerek
kaldırılmış, gerekli tespitlerin yapılmasından sonra tekrar yerlerine çakılmışlardır.
Söküm ve açma işlemleri yalnızca
uzman mimar ve restoratörler tarafından titizlikle basit el aletleri (keser, kerpeten, spatula, iskarpela) kullanılarak
yapılmıştır.
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Çıplak Gözle Yapılan Gözlemler/
Elde Edilen Veriler
Bir mekânın döşeme kaplamasıyla tam
altında yer alan mekânın tavan kaplaması yönleri esas alındığında-eğer döşeme kirişlerinin yönü statik gereksinimlerden ötürü değişmemişse- döşeme
kirişleri, ahşap kaplamalardaki çivi izleri
takip edilerek tespit edilebilmiştir. Döşemelerde önce çiviler işaretlenmiş, hiza
oluşturacak olanların altında kiriş olduğu düşünülerek çizimlere aktarılmıştır. Tavanlarda ise, mekanın üstündeki
döşemeyle ilişkisi göz önüne alınarak
çivi izleri, üst katın döşeme tespitleriyle karşılaştırılmıştır. Aynı şekilde gözle
tespit edilebilen yüksekliğe kadar (1. kat
hizası) cephelerde de bu şekilde ahşap
dikmelerin varlığı ön görülmüştür.
Bağdadi İç Duvarlardaki Açmalar:
Z02 no.lu Oda -1
Z02 no.lu Oda -2
Z03 no.lu Merdiven Holü -1
Z03 no.lu Merdiven Holü -2
Z03 no.lu Merdiven Holü -3
Z03 no.lu Merdiven Holü -4
Z03 no.lu Merdiven Holü -5

Wooden Structural System
Analysis Works
1. Openings
Construction system was analyzed by
creating openings in an extremely meticulous way, at parts of the lathed and
plastered interior walls with cracks, and
mostly peeled off plaster.
On the exterior façades, moldings
and/or the lowest clapboards were nailed
off to understand the system, and nailed
back in their places after the completion
of process.
For the identification of flooring system, wood sidings that were decided
to have been repaired previously were
nailed off, removed, and nailed back in
their places following the required determinations.
Removing and opening processes
have been performed only by expert architects and restorators meticulously by
using basic hand tools (adze, nipper pliers, scrapers, chisel).

2. Observations Made With the
Naked Eye/Obtained Data
Based on the ceiling covering directions
of the space right below the flooring of
a space (if the direction of joists haven’t been changed due to static requirements), joists could be identified by tracing the nail marks on the wood sidings.
Firstly, nails were marked on the sidings,
and transferred to the drawings considering that there is a joist under those that
align with each other. On the ceilings,
nail marks were compared with the siding marks of the upper floor considering
the relationship with the sidings on the
space. Similarly, presence of studs was
predicted on the faces up to the visible
height (1st floor line).
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Şekil 15: Zemin kattaki duvarlardaki açma yerleri/
Figure 15: Opening places on ground floor (Y.Mimar/ M.
Architect Ali Kurultay-Y.Mimar/M. Architect Mustafa Birer)

İ09 no.lu Merdiven Holü -1
İ09 no.lu Merdiven Holü -2
İ09 no.lu Merdiven Holü -3
İ10 no.lu Hol
İ12 no.lu Hela
İ13 no.lu Banyo
Dış Duvarlardaki Açmalar:
Batı (Arka) Cephe -1
Batı (Arka) Cephe -2
Güney (Yan) Cephe -1
Güney (Yan) Cephe -2
Kuzey (Yan) Cephe -1
Döşemelerdeki Açmalar:
Z02 no.lu Oda Zemin
B02 no.lu Oda Zemin

Verilerin Değerlendirilmesi
Çıplak gözle yapılan gözlemler, analitik
rölöve çizimlerinin incelenmesi, çeşitli
ölçüm yöntemleriyle yapılan çalışmalar ve hipotetik yaklaşımlar (konunun
uzmanı akademisyenlerle yapılan çalışmalar) sonucunda, taşıyıcı sistemin ge-
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Şekil 16: Z02 no.’lu
mekânda yapılan
açma/ Figure 16:
Opening made in
place no:202
Şekil 17: Z03 no.’lu
mekânda yapılan
açma/ Figure 17:
Opening made in
place no. Z03

Openings on the lathed interior walls:
Room - 1 No. Z02
Room - 2 No. Z02
Vestibule - 1 No. Z03
Vestibule - 2 No. Z03
Vestibule - 3 No. Z03
Vestibule - 4 No. Z03
Vestibule - 5 No. Z03
Vestibule - 1 No. İ09
Vestibule - 2 No. İ09
Vestibule - 3 No. İ09
Hall No. İ10
Toilet No. İ12
Bathroom No. İ13
Openings on façade
West (back) façade 1
West (back) façade 2
South façade 1
South façade 2
North façade 1
Openings on floorings
Floorings on no. Z02 room
Floorings on no. B02 room
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Şekil 18: Z03 no.’lu mekânda yapılan 3 no.’lu açmanın
rölöve çizimi/ Figure 18: Survey drawing No. 3 made in
place no. Z03

Şekil 18 a: Z03 no.’lu mekânda yapılan 4 no’lu
açmanın rölöve çizimi/ Figure 18a: Survey
drawing No.4 made in place no.Z03
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Şekil 19: 2. kattaki duvarlardaki açma yerleri/ Figure 19:
Opening places on second floor ( Y.Mimar/ M. Architect Ali
Kurultay-Y.Mimar/M. Architect Mustafa Birer)

Şekil 20: İ09 no.’lu mekânda yapılan açma
Figure 20: Opening made in place No. İ09
Şekil 21: 112 no.’lu mekânda yapılan açma
Figure 21: Opening made in place No.112
Şekil 22: Arka (batı)
cephede yapılan
açma/ Figure 22:
Openings made on
west façade
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Şekil 23: 1. kattaki döşemelerindeki açma yerleri
Figure 23: Openings on first floor floorings
( Y.Mimar/ M. Architect Ali Kurultay-Y.Mimar/M.
Architect Mustafa Birer)
Şekil 24: B02 no.’lu mekanın döşemesinde yapılan
açma/ Figure 24: Openings on no. B02 room

nel strüktürü ve farklı elemanları tespit
edilebilmiştir.
Açma yapılan yerlerde ve çatı aralarında yapılan incelemelerde, döşeme ve
dikmelerde yer yer gelişigüzel kullanımların olduğu gözlenebilmektedir. Yine
açma yapılan yerlerde bazı dikmelerin
önlerinde, bağdadilerin çakılması için ek
parçalar kullanıldığı, bazı yerlerde ise bu
parçaların hiç olmadığı, bazı duvarların
ön ve arka yüzlerini farklı dikmelerin
oluşturduğu tespit edilmiştir. Açılan
yerlerin çoğunda-duvar, döşeme ve tavanlarda-taşıyıcı olan bütün ahşap elemanların ön kısımlarında tahta, kadron,
çıta vb. elemanlar tespit edilmiştir. Bu
ahşap elemanların tavanda ve döşemede; hem döşeme yön değişikliklerinden
doğan kaplama zorluğunu yok etmek,
hem de ahşap kaplamadan önce zemini
teraziye getirmek amacıyla kullanıldıkları düşünülmektedir. Duvarlarda ise
bağdadi çıtalarını, dikmelerin önündeki
bu ahşap elemanlara çakmak suretiyle dikmelerin yaralanmasını önlemek
amacı güdüldüğü tahmin edilmektedir.

Analysis of Documents and
Measurements
As a result of observations made with
the naked eye, analysis of analytical
drawings, studies with various measurement methods and hypothetical
approaches (work done by expert academicians), the general structure and
different elements of the carrier system
could be determined.
It can be observed that there are indiscriminate uses in floorings and sewers in the places where the trenches are
opened and between the roofs. In the
fronts of all the wooden elements which
are the carriers of the openings - walls,
floors and ceilings - boards, cadres, Elements were identified. It is thought
that these wooden elements are used in
the ceiling and upholstery to eliminate
the difficulty of covering caused by the
changes of the floor direction and to
bring the floor to the scale before the
wood is covered.
The horizontal lattices detected in
the openings in the horizontal direction
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Şekil 25:
Zemin kat taşıyıcı
sistem planı/
Figure 25: Ground
floor structural
system plan (A.
Kurultay-M. Birer
Çizimleri)
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Şekil 26: 1.kat taşıyıcı sistem planı/ Figure 26: First floor construction system plan (A. Kurultay-M. Birer
Çizimleri) Şekil 27: 2. kat taşıyıcı sistem planı/ Figure 27: Second floor construction system plan (A.
Kurultay-M. Birer Çizimleri)

Yatay yöndeki açmalarda tespit edilen yatay hatıllar, kimi yerde (Z03 no.lu
merdiven holü 3 ve İ09 no.’lu merdiven holü
1) dikmeleri de keserek kullanılmıştır.
Bu şekilde bir kullanımın pek de rastlanmamış bir örnek olmasından dolayı, tespit edilecek bir yerde bir düşey açmanın
da yapılması, böylelikle -varsa- yatayda
kullanılmış olması muhtemel başka hatılların tespiti için önem arz etmektedir.
Bunların dışında ahşap sistem, alışılageldik yöntemlerle kurulmuştur. Dikdörtgen mekânların genellikle kısa kenarlarına paralel ahşap kirişleme yapılmıştır. Üst
katlarda cumba ve balkon olan odaların
döşemelerinde, cepheye paralel yerleştirilmiş olan kirişler, duvara belli mesafe-

were used in some places (Z03 Staircase
3 and I09 Staircase 1) by cutting the studs.
Since a use in this way is an uncommon
example, a vertical opening in a place
to be detected is thus also important
for the identification of other possible
beads which may have been used horizontally. Except the differences;
Apart from these, the wooden structural system was constructed by usual
methods. Rectangular spaces are usually
made of wooden beams parallel to the
short sides. In the upstairs the balconies and balconies of the rooms in the
upholstery, parallel to the front of the
beam, the wall at certain distances have
been used by changing the direction.
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Şekil 28: Çatı arası
taşıyıcı sistem planı/
Figure 28: Inter roof
construction plan
(A. Kurultay-M. Birer
Çizimleri)
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Şekil 29: A-A ve B-B kesitleri taşıyıcı sistem gösterimi/ Figure 29: View of A-A ve B-B Section construction
details (A. Kurultay-M. Birer Çizimleri)

Şekil 30: Genel
sistem bilgisi
Figure 30:
Construction
Sytem Plan (Sigma
Mühendislik)

lerde yön değiştirilerek kullanılmıştır.
Bu bağlamda, eldeki veriler ışığında,
taşıyıcı sistem rölövesinin, bilimsel ve
akademik düzeyde olabildiğince doğru
olarak hazırlanabilmesine çalışılmıştır.
Ancak yer yer minimal düzeyde farklılıkların ve sapmaların olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Consequently, in the light of the
available data, it has been tried to prepare the bearing system survey report
as accurately as possible at the scientific and academic level. However, at a
minimum, the possibility of differences
and deviations should be taken into
account.
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Ming ve Çing Hanedanlarına Ait Çin İmparatorluk
Saraylarındaki Dış Kapı ve Pencerelerin Türleri ve
Stilleri Üzerine Bir İnceleme/Study on the Types and
Styles of Exterior Doors and Windows in Chinese
Imperial Palaces from the Ming and Qing Dynasties
Zhao PENG,
Wang YIMIAO*

Yasak Şehir olarak da bilinen Saray
Müzesi, ilk kez 1406 yılında Ming İmparatoru Zhu Di tarafından hizmete
sokulmuş ve 1911 yılında Çing Hanedanı sona erinceye dek imparatorluk
sarayı olarak kullanılmıştır. 505 yıllık
bir süre boyunca, Çin üzerinde hükümdarlığını ilan etmiş 24 Ming ve Çing
İmparatoruna kraliyet sarayı olarak
hizmet vermiştir. 106 hektarlık bir alanı
kaplayan bu saray, 179.700 metrekarelik antik mimari yapılar ve eski eserler
barındırmaktadır. Bina kompleksi, antik Çin Saray Mimarisi’nin muhteşem
bir başyapıtı olmasının yanı sıra, aynı
zamanda dünyanın en büyük ve en iyi
korunmuş ahşap yapılı saray kompleksidir. Bina düzeni ve mekânsal tasarım açısından, simetrik planlama ve
merkezi eksen gibi bina özelliklerinin
yanı sıra, arka taraftaki yerleşim yerleri
ve ön taraftaki idari bölümü ile Yasak
Şehir, antik Çin mimarisinin kusursuz
bir örneğidir. Sanat ve mimaride gelinebilecek en yüksek düzeyi temsil eden
Yasak Şehir, 300 yılı aşkın bir süre boyunca Çing Hanedanına ait resmi binalar üzerinde derin bir etki bırakmıştır.

The Palace Museum, also known as
the Forbidden City, was first commissioned by the Ming Emperor Zhu Di in
1406 and had been used as the imperial palace until end of the Qing Dynasty
in 1911. Over the course of 505 years,
it served as the royal palace of 24 Ming
and Qing emperors where they exercised sovereignty over China. Covering an area of 106 hectares, it contains
179,700 square meters of ancient architecture and relics. The building complex
is not only a magnificent masterpiece
of ancient Chinese palace architecture,
but also the world’s largest and most
well-preserved wood-structure palace
complex. In terms of building arrangement and spatial sequence design, the
Forbidden City is the paragon of ancient Chinese architecture, featuring
traditional building vocabularies such
as symmetrical planning, a central axis,
and a layout of government in the front
with residence in the rear. Representing
the highest level of accomplishment in
art and architecture, the Forbidden City
had exerted a profound influence on the
official buildings of the Qing Dynasty
for over 300 years.
The exterior doors and windows are
an indispensible part of ancient Chinese

*Zhao PENG, Yüksek Mühendis, Saray Müzesi/ Senior Engineer, the Palace Museum, Wang YIMIAO,
Yüksek Lisans Öğrencisi, Pekin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü/ Graduate Student,
Beijing University of Civil Engineering and Architecture
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Dış kapılar ve pencereler, antik Çin
mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ahşaptan yapılmış olan dış kapı ve pencereler, binadaki farklı kullanımlara bağlı
olarak farklı türlerde ve stillerdedir. Tang
ve Song Hanedanları’nın ilk dönemlerine (M.S. 618 - M.S. 1279) ait ahşap kapı
ve pencerelerin çoğu, daha az ayrıntı
barındırmakta ve yalnızca birbirine paralel yatay çubukların kestiği eşit aralıklı
dikey çubuklardan oluşmaktadır. Ming
ve Çing Hanedanları’nın sonraki dönemlerinde, insanların kapı ve pencerelerin dekoratif değerine karşı gösterdiği
artan farkındalık, farklı bina işlevlerine
yönelik dikkat çekici ve kimi zaman da
son derece karmaşık ahşap kafeslerin
yaygınlaşmasına yol açmıştır. Dış kapı
ve pencereler hava etkisiyle aşınmaya
ve hasara maruz kalan hassas yapı ögelerinden oluştuğu için sık sık onarım ve
koruyucu müdahale işlemlerinden geçmiştir. Sonuç olarak, tarihi değerini yitiren dış kapı ve pencerelere arşivlerde ve
kayıtlarda çok az yer verilmektedir. Aynı
zamanda, dış kapı ve pencereler genellikle bina işlevindeki değişikliklerden
doğrudan etkilenen mimari ögelerdir.
Bu yapıların sanatsal ve tarihi değerini
daha iyi belgeleyebilmek adına, dış kapı
ve pencereler üzerinde sistematik çalışmalar yapılmalıdır. Ming ve Çing Hanedanları’na ait resmi binaların dış kapı ve
pencereleri üzerinde yapılmış eski çalışmalar, çoğunlukla somut detaylar ve
veri analizleri içermeyen basit nitelikteki
çalışmalardır. Bu çalışmada, toplanan
veriler doğrultusunda Ming ve Çing Hanedanları’na ait resmi binalardaki birkaç
temsili dış kapı ve pencere türü ve stili
açısından Yasak Şehir detaylı olarak ele
alınmıştır.

architecture. Made of wood, the exterior
doors and windows have various types
and styles depending on the different
uses of a building. Most existing wooden doors and windows from the earlier
Tang and Song Dynasties (618 A.D.1279A.D.) have the less elaborate form,
which is constructed simply with bars
equally spaced, vertical, and crossed by
parallel horizontal bars. In the later Ming
and Qing Dynasties, people’s increasing awareness of the decorative value of
doors and windows gave rise to various
wooden lattices with remarkable and
sometimes extremely complex patterns
that responded to different building
functions. Because exterior doors and
windows are crafted from fragile structural members susceptible to weathering
and damaging, they frequently underwent repair and matching in conservation projects. As a result, exterior doors
and windows have been historically
undervalued and underrepresented in
archives and records. At the same time,
exterior doors and windows are an architectural element that is usually directly
impacted by change in building function.
In order to better document their artistic
and historic value, systematic study on
exterior doors and windows is needed.
Past studies about exterior doors and
windows of official buildings from the
Ming and Qing Dynasties are mostly
introductory works that lack concrete
details and data analysis. This paper
takes the Forbidden City as an example
to elaborate, on the groundwork of data
collection, on a few representative types
and styles of exterior doors and windows
in the official buildings from the Ming
and Qing Dynasty.
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İç koridor

Dış saçak

Şekil 1: Dış kapı ve pencerelerin zemin planına bir örnek
Figure 1: Ground plan of exterior doors and windows: an example

Antik Çin mimarisindeki dış kapı ve
pencereler, binanın ana yapısından bağımsız ahşap kapı ve pencerelere dikkati çekmektedir. Bunlar saçak ya da ana
kolonlar arasına yerleştirilir. Bu yapı
ögeleri dış saçak ya da iç koridor ile aynı
hizadadır (Şekil 1 ve Şekil 2).

1. Yasak Şehirdeki Dış Kapı ve
Pencerelerin Türleri
1.1 Geshan
Geleneksel Çin mimarisine özgü bir
yapı ögesi olan geshan, hem kapılarda
hem de pencerelerde kullanılır. Bir geshan kapıda; çerçeve, kapı ve pencerelerin üst gövdesinde bulunan ling (kafes
ve desenlerde kullanılan farklı şekil ve
büyüklükteki çubuklar) ve alt gövdedeki
panolar olmak üzere üç bileşen mevcuttur (Şekil 3). Bir geshan ayrıntılı olarak
aşağıdakileri içerir:

Exterior doors and windows in ancient
Chinese architecture point to the wooden doors and windows independent of
the building’s main structure. They are
positioned in between the eave or principal columns. Their position can also be
viewed as in line with the exterior eave or
the inner corridor (Figure 1 and Figure 2).

1. Types of Exterior Doors and
Windows in the Forbidden City
1.1 . Geshan
A building element unique to traditional
Chinese architecture, geshan is used in
both doors and windows. A geshan door
has three components—rim, ling (bars of
different shapes and sizes used in the
lattices and patterns) on the upper body
of doors and windows, and board(s) on
the lower body (Figure 3). In detail, a geshan includes:
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İç koridor
Dış saçak

Şekil 2: Dış kapı ve pencerelere ait bir kesit örneği/Figure 2: Section of exterior doors and windows: an example
92

a. Çerçeve. Geshan’ın gövde iskeleti
olan çerçeve, bianting (yan çerçeveler)
ve motou (üst çerçeve) kısımlarından
oluşur.
b. Gexin (kafes ve desenlerin bulunduğu kısım). Geshan’ın üst gövdesinde
bulunan gexin, en geniş ve biçimsel açıdan en farklı kısımdır. Bir dekorasyon ve
yaratıcılık örneği olan gexin, geshan’ın sanat ve el işçiliğini en çarpıcı şekilde ortaya koyan kısmıdır. Gexin, farklı türlerde
ling çubuklardan oluşur. Seyrek ve düzenli bir biçimde yerleştirilmiş olan ling
çubuklar, havalandırma ve binaya giren
güneş ışığı miktarını azaltma amaçlarıyla kullanılır. Gexin tipi bir kafeste, bir
ya da iki kat ling çubuk bulunabilir. Tek
kat gexin’de, ling çubukların içerisi kağıt
kaplıdır, iki kat gexin’in ise her iki tarafı da kağıt kaplıdır. İki kat gexin’de, dış
katman çerçeveye bağlıdır, iç katman ise
değiştirilebilir olup, kağıt ya da tül kaplıdır. Gexin ling çubukların her iki tarafın-

a. Rim frame. The body frame of geshan,
the rim frame includes bianting (frame on
the sides) and motou (frame on the top).
b. Gexin (where the latticework or
patterns are). Located on the upper
body of geshan, it is the largest and most
stylistically varied part. Providing room
for decoration and creativity, gexin best
showcases geshan’s art and craft. Gexin
composes of various types of ling bars.
Sparsely and orderly placed, the ling
bars serve in venting and restricting the
amount of sunlight that enters the building. A gexin latticework can have either
one or two layers of ling bars. The single-layer gexin is covered by paper inside
of the ling bars, whereas the double-layer gexin has paper covering both sides.
In double-layer gexin, the outer layer is
attached to the rim frame, while the inner layer is replaceable and covered by
paper or gauze. The patterns of gexin
ling bars on both sides are identical.
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Ling Çubuk

Aksesuar
Kaplama

Süpürgelik
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Aksesuar Kaplama

Şekil 3: Geshan ve Bileşenleri/ Figure 3: Geshan and Its components

da da aynı desenler mevcuttur.
c. Süpürgelik. Yüzeyi genellikle kalıpla dekore edilmiş ahşap şerittir. Kapı ve
pencerelerin alt gövdesine yerleştirilir.
d. Aksesuar kaplama. Bir geshan kapıda bir ya da en fazla iki adet aksesuar
kaplama panel bulunabilir. Gexin’in alt
kısmına, süpürgeliğin ise üst ya da alt
kısmına yerleştirilebilir. Aksesuar kaplama, çerçevede kullanılan ahşap öge
sayısını belirleyen bir unsur olduğu için
sayısı geshan kapı ve pencerelerin büyüklüğünü ve boyutunu da belirler. Bu
nedenle dörtlü-motou geshan (bir adet
aksesuar kaplama paneli) ve beşli-motou geshan (iki adet aksesuar kaplama
paneli) gibi adlara sahip farklı türler
mevcuttur.

c. Skirt board. It is a wooden board
often decorated with moulding on the
surface. It is installed on the lower body
of the doors and windows.
d. Accessory board. There can be
one and at most two panels of accessory boards on a geshan door. It can be installed below gexin and above the skirt
board, or below the skirt board. Because
accessory board determines the number of wooden members used in the rim
frame, its number determines the size
and dimension of the geshan door and
windows. Therefore, there are different
types that have names such as four-motou geshan (one panel of accessory board
used) and five-motou geshan (two panels
of accessory boards used).
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Şekil 4: Perde tutucu/ Figure 4: Curtain holder

Şekil 5: Rüzgar kapısı/ Figure 5: Wind door

1.2 Kapılar
1.2.1 Geshan Kapılar
Önceki bölümde bahsedilen geshan
kapı, aslında çoğunlukla binanın ön ve
arka kısmında ışık ihtiyacı olan odalara
yerleştirilen ve kapı işlevi gören bir geshan türüdür.

1.2 Doors
1.2.1 Geshan Doors

1.2.2 Perde Tutucu
Geshan kapılar havalandırma ve güneş
ışığı sağlama konusunda yetersiz kaldığı için havalandırmayı ve sıcaklık durumunu iyileştirmek amacıyla geshan kapılara ek olarak genellikle perde tutucu
ve rüzgar kapısı gibi araçlar da yerleştirilir. Perde tutucu, tipik olarak kuzey
Çin’de kullanılan bir araçtır. Bu araç, iki
kapı genişliği boyunca uzayan ve çerçevenin en yüksek noktasına ulaşan, geshan kapıların yüzeyine takılan ahşap bir
iskeletten oluşur. Kış aylarında içeriyi
sıcak tutmak için perde tutucuya pamuklu bir perde asılabilir, yaz aylarında
ise iç kısmı soğutmak ve böcekleri uzak
tutmak için bir bambu perde asılabilir.
1.2.3 Rüzgar Kapısı
Yasak Şehrin dış kapı ve pencerelerinde
görülebileceği gibi, saray binalarında
geshan kapılara yalnızca perde tutucu

1.2.2 Curtain Holder

The geshan door mentioned in the previous section is in fact one type of geshan
that functions as door, which is mostly
installed in the front and back of a building to rooms that require lighting.
Because geshan doors are inefficient at
venting and providing sunlight, devices
such as the curtain holder and the wind
door are often installed in addition to
geshan doors in order to enhance ventilation and temperature regulation.
The curtain holder is a device typical in
northern China. It includes a wooden
frame attached to the surface of geshan
doors, stretching over the width of two
doors and reaching the highest point
of the rim frame. In the winter, a cotton curtain can be hanged on the curtain holder to keep the inside warm; in
the summer, a bamboo curtain can be
hanged to cool the interior and to keep
the bugs away.

1.2.3 Wind Door
As seen in the exterior doors and windows of the Forbidden City, palatial
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eklenmiştir, konut binalarında ise perde tutucunun orta kısmındaki boş alana
monte edilmiş ilave bir rüzgar kapısı da
vardır. Rüzgar kapısı, hava giriş çıkışını
düzenlediği ve içeriyi sıcak tuttuğu için
bu adı almıştır. Çoğu rüzgar kapısı tekli
ünite olarak kurulur. Rüzgar kapısına
pamuklu ve bambu perdeler asılabilir.

1.3 Pencereler
Yasak Şehirde pek çok farklı dış kapı
ve pencere türü mevcuttur. Pencerenin
yerine bağlı olarak, denizlikli pencereler, yatay pencereler, rüzgar pencereleri, vb. mevcuttur. Açılış biçimine
bağlı olarak ise katlanabilir-çıkarılabilir
pencereler, itilebilir pencereler, asılabilir pencereler, geshan pencereler, vb.
mevcuttur. Gexin stiline bağlı olarak da,
kafes pencereler (yükselen merdiven
biçimli pencereler, kare biçimli pencereler ve karo biçimli pencereler dahil)
ve desenli pencereler (üç çizgili altıgen
desenli pencereler ve çift çizgili kare
pencereler de dahil) mevcuttur. İşleve
bağlı olarak ise gerçek pencereler ve
dekoratif pencereler mevcuttur.
1.3.1 Geshan Denizlikli Pencere
Geshan denzilikli pencereler ya da kısaca denizlikli pencereler, duvarlara
denizlklikli olarak takılan bir pencere
türüdür (Şekil 6). Gexin, aksesuar kaplama ve çerçeveden oluşan bu pencere, görünümü ve açılış biçimi itibarıyla
geshan kapılara benzer. Tek fark, geshan
kapıda süpürgelik mevcuttur, denizlikli pencere de ise süpürgelik yoktur.
Karma olarak kullanılan dış kapı ve
pencerelerde, geshan kapılar ve denizlikli pencereler çoğunlukla bir arada
kullanılır. Denizlikli pencereler ve geshan kapılar üzerindeki gexin stillerinin
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buildings have only the curtain holder
added to geshan doors, whereas residential buildings have an additional
wind door installed in the void space
in the middle of the curtain holder.
The wind door got its name because it
regulates the air exchange and keeps
the inside warm. Most wind doors are
installed in singular unit. Cotton and
bamboo curtains can be hanged on the
wind door.

1.3 Windows
There are a variety of types among exterior doors and windows in the Forbidden City. Depending on the location of the window, there are threshold
windows, horizontally attached windows, wind windows etc. Depending
on the way it opens, there are foldable-removable windows, pushable
windows, hangable windows, geshan
windows etc. Depending on the style
of gexin, there are latticework windows
(including rising-stair-shaped windows, square-shaped windows, and
diamond-shaped windows) and patterned windows (including triple-cross
hexagon patterned windows and double-cross square windows). Depending
on the functionality, there are real windows and suggestive windows.

1.3.1 Geshan Threshold Window
Geshan threshold windows, or threshold
windows in short, is a type of window
installed on walls with threshold. (Figure 6) Composed of gexin, accessory
board(s), and rim frame, its appearance
and the way of opening are close to
those of geshan doors. They differ in that
geshan door has a skirt board while the
threshold window does not. In mixed
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Şekil 6: Dış Geshan kapılar ve denizlikli pencereler
Şekil 7: Yatay pencere
Figure 6: Exterior Geshan doors and Threshold windows Figure 7: Horizontally attached window
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Şekil 8: Katlanabilir-çıkarılabilir pencere ve açılma biçimi
Figure 8: Foldable-removable window and the way of opening

muntazamlığı, dış cephede uyumlu bir
dikey görünüm sağlar.

1.3.2 Yatay Pencere
Denizlikli pencerenin üst kısmına takılan bu pencere, daha küçük bir pencere panelidir. Temel olarak aydınlatma
amacıyla kullanılan bu pencere, açılmayacak şekilde tasarlanmıştır.
1.3.3 Katlanabilir-Çıkarılabilir
Pencere
Katlanabilir-çıkarılabilir pencere, geleneksel Çin mimarisini temsil eden bir
pencere stilidir. Üst ve alt panelden
oluşur. Üst panel katlanabilir pencere
olup, dışarı doğru açılabilir ve iki demir

uses of exterior doors and windows, geshan doors and threshold windows are
often used in tandem. The uniformity
of gexin styles on the geshan doors and
threshold windows create a harmonious
vertical look on the façade.

1.3.2 Horizontally Attached Window
Attached to the upper part of the threshold window, it is a smaller panel of window. It is used mainly for lighting purposes and is not meant to open.

1.3.3 Foldable-Removable Window
The foldable-removable window is a
representative window style in Chinese
traditional architecture. It consists of an
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Şekil 9: İkili katlanabilir-çıkarılabilir pencere ve açılma biçimi
Figure 9: Double foldable-removable window and the way of opening

çubukla desteklenir. Alt panel ise çıkarılabilir pencere olup çerçeveye takılıdır
fakat istenildiği takdirde çıkarılabilir.
Katlanabilir-çıkarılabilir pencere havalandırma ve içeriye giren güneş ışınlarının miktarını ayarlama açısından
verimli olduğu için çoğunlukla sarayın
konut binalarında kullanılır.
Yasak Şehirde aynı zamanda alt çıkarılabilir paneli üst panele bağlı olan
ve çıkarılamayan ikili katlanabilir-çıkarılabilir pencereler de vardır. Üst ve alt
paneller yukarı doğru katlanabilir ve iki
adet demir çubukla desteklenir.

1.3.4 İtilebilir Pencere
İtilebilir pencereler çoğunlukla sarayda,
depoda, maiyet ofisinde, vb. kullanılır.
Bütün bir panelden oluşur ve genellikle
geniş bir penceredir (Şekil 10). Çerçeveden ve ling çubuklardan oluşan bu
pencere, iskeletin üst kısmında dönerek açılan bir menteşeye sahiptir.
1.3.5 Asılabilir Pencere
Bu karma stildeki kafes pencerenin kökeni, kuzeydoğuda yaşayan Çin halkına ait konut binalarına dayanmaktadır
ve bu pencere türü Mançurya’ya özgü
özelliklere sahiptir (Şekil 11). Görünüş
itibarıyla itilebilir pencereye benziyor
olsa da asılabilir pencere farklı bir gexin

upper and lower panel. The upper panel is called the foldable window, which
can open outward and supported by
two iron rods. The lower panel is called
the removable window, which is attached to the rim frame but can be taken off. Because the foldable-removable
window is efficient at ventilating and
regulating sunlight, it is most found on
residential palace buildings.
There are also double foldable-removable windows in the Forbidden City,
whose lower removable panel is connected with the upper panel and cannot be
taken off. Both upper and lower panels
can be folded upward and supported by
two iron rods.

1.3.4 Pushable Window
Pushable windows are often used in
palace, storage, the entourage’s office,
etc. It consists of an entire panel and is
usually large in size (Figure 10). Composed of the rim frame and ling bars, it
has a hinge on the top of the frame that
rotates open.

1.3.5 Hangable Window
The mixed-style latticework window
originates from residential buildings of
commoners in northeastern China and
has Manchurian characteristics (Fig. 11).
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Şekil 10: İtilebilir pencere ve detayları/ Figure 10: Pushable windows and details

Şekil 11: Asılabilir pencere ve detayları/ Figure 11: Hangable windows and details
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stiline sahiptir ve ling çubukların dışındaki pencere kağıt ile kaplanır. Çerçevenin iki ucu az miktarda dışa çıkık
olup, pencerenin açılmasını sağlayan
bir menteşeye sahiptir ve bu menteşe de iki taşıyıcı demir çubuk üzerine
asılıdır. İtilebilir pencere çoğunlukla
saraylarda ve depolarda kullanılırken,
asılabilir pencere konut binalarında
kullanılır.

1.3.6 Rüzgar Penceresi
Rüzgar pencereleri (Şekil 12), geshan
pencerenin dışına takılan ve ling çubukları aralıklı olarak yerleştirilmiş
olan bir koruyucu pencere türüdür.
Rüzgar pencereleri çoğunlukla denizlikli penceresi olan konut binalarında
kullanılır. Bir odada dört adet denizlikli pencere mevcutsa rüzgar penceresi
ortadaki iki adet denizlikli pencerenin
üst kısmına takılabilir. Rüzgar pencereleri perde tutucu gibi görünüyor olsa
da, bu pencere türlerinin yükseklikleri
ayarlanabilmektedir.

Although similar to pushable windows
in appearance, the hangable window
has different gexin style and its window
paper is covered on the outside of ling
bars. The two ends of the rim frame protrude out by a little and have a hinge that
rotates the window open, which is then
hanged on two supporting iron rods.
Whereas the pushable window is found
mostly on palaces and storages, the
hangable window is used on residential
buildings.

1.3.6 Wind Window
Wind windows (Figure 12) is a type of
shielding window installed on the outside of geshan window, whose ling bars
are sparsely placed. The wind windows
often appear on residential buildings
that have threshold windows. If a room
has four threshold windows, the wind
window can be installed on top of the
two threshold windows in the middle.
Although wind window looks like the
curtain holder, its height is adjustable.
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Şekil 12: Rüzgar pencereli denizlikli pencereler/ Figure 12: Threshold windows with wind windows

Dekoratif Pencere
Şekil 13: Üç
çizgili altıgen
dekoratif
pencere/ Figure
13: TripleCross hectagon
suggestive
window

1.3.7 Dekoratif Pencere
Gerçek pencereler havalandırmayı ve
güneş ışınlarının miktarını düzenlerken, Yasak Şehirde gerçek pencere işlevi görmeyen, dekoratif pencere adında bir pencere türü daha mevcuttur.
Denizlikli pencerelerin üzerine takılan
bu dekoratif pencerelerde iki kat gexin
mevcuttur. Ahşaptan yapılmış olan iç
katman beyaza boyanır (Şekil 13). Dekoratif pencereler kimi zaman gereken
yerlerde manzarayı değiştirmek ve zen
felsefesine uygun ya da sanatsal bir gö-

1.3.7 Suggestive Window
Whereas real windows vent and regulate
sunlight, there is a window type in the
Forbidden City named suggestive window, which does not function as a real
window. Installed on threshold walls,
suggestive windows have two layers of
gexin. The inside layer is made of wood
and painted in white. (Fig. 13) Suggestive windows are sometimes used in
gardening as a landscaping technique to
manipulate view where it is needed and
to create an artistic or zen composition.
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rüntü oluşturmak amacıyla bahçecilikte
bir peyzaj tekniği olarak da kullanılır.

2. Yasak Şehirdeki Dış Kapı ve
Pencerelerin Stilleri ve Yapıları
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Yasak Şehir’deki tüm kapı ve pencere bileşenleri arasında, gexin biçimsel
olarak en farklı ve en ilginç olanıdır.
Ling çubuklar, değişik kompozisyonlar
oluşturacak şekilde farklı biçimlerde
düzenlenebilir. O dönemlerde, bu tür
bir tasarım özelliğinden yalnızca estetik amaçla değil aynı zamanda işlevsel
olarak da faydalanılıyordu. Örneğin,
cam Çin’de yaygın kullanılan bir yapı
materyali olmadan önce Çing Hanedanlığı’nın ilk dönemlerinde ve Ming
Hanedanlığı’nda pencereler genellikle
tül ve kâğıt gibi hafif materyallerle kaplanıyordu. Tül ve kağıt, gexin üzerinde çok sayıda destek noktasına ihtiyaç
duyduğu için bitişik ling çubuklar arasındaki mesafe yeterli destek noktası
sağlayacak kadar azdı. Cam; Çing Hanedanlığı döneminin ortalarında popüler hale geldikten sonra, ling çubuklar
arasındaki mesafe de artmaya başladı.
Ayrıca Çing Hanedanının son dönemlerinde, gexin olarak bütün bir cam
panel kullanılan az ling çubuklu ya da
hiç ling çubuk bulunmayan pencereler
ortaya çıktı.
Gexin stillerinin çokluğuna rağmen,
tasarımları daha iyi anlayabilmemiz
için sistematik bir sınıflandırma şarttır.
Yasak Şehir’deki dış kapı ve pencerelerde görüldüğü gibi, yan kategorilere
de ayrılabilen desenli stil ve kafes stili
olmak üzere iki ana stil mevcuttur.

2.1 Desenli Stil
Çing’in öngörülen hiyerarşik bina kullanımında, mesnet seti (dougong) bir

2. Styles and Structures of
Exterior Doors and Windows in
the Forbidden City
Among all components of doors and
windows in the Forbidden City, gexin
is the most stylistically varied and is the
most interesting to look at. Ling bars can
be arranged in different ways to form
various compositions. At the time, such
design feature not only served aesthetic
purposes but also addressed pragmatic
issues. For example, before glass became a prevalent building material in
China, windows in the Ming and the
early Qing Dynasties were often covered
with light materials such as gauze and
paper. Because gauze and paper require
a lot of points of support from gexin,
the distance between adjacent ling bars
was close to provide sufficient points
of support. As glass became popular in
the mid-Qing Dynasty, the distance between ling bars started to further. In the
late Qing Dynasty, windows with less or
no ling bars that used an entire panel of
glass as gexin also emerged.
Despite the multitude of gexin styles,
systematic categorization is needed to
help us better understand the designs.
As seen in the exterior doors and windows in the Forbidden City, there are
two main styles, the patterned style and
the latticework style, which can be further divided into secondary categories.

2.1 The Patterned Style
In Qing’s projected hierarchical uses
of buildings, the bracket set (“dougong”) were a symbol for status and
power. The patterned gexin doors and
windows were only allowed on larger buildings that had bracket sets and
were banned from the general ones
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Merkezi Uyum
Konağı/ Hall of
Central Harmony

Zihinsel Olgunlaşma
Kapısı/ Gate of
Mental Cultivation

İmparatorluk Huzur
Konağı/ Hall of
Imperial Peace

Zihinsel Olgunlaşma
Salonu/ Hall of
Mental Cultivation

İyilik Salonu/
Hall of Benevolence

Yüce Uyum
Kapısının Batı
Verandası/ West
Veranda of the
Gate of Supreme
Harmony

Üç Çizgili Altıgen/
Triple-Cross
Hexagon

Üç Çizgili Altıgen/
Triple-Cross
Hexagon

Baiqiu Desenli
Üç Çizgili Altıgen/
Triple-Cross
Hexagon with Baiqiu
Pattern

Baiqiu Deseni (Antik
Sikke Deseni)/
Baiqiu Pattern
(Ancient Coin
Pattern)

İki Çizgili Kare,
Çapraz Kesişimli/
Double-Cross
Square, Diagonally
Intersected

İki Çizgili Kare, Dikey
Kesişimli/ DoubleCross Square,
Orthogonally
Intersected

Şekil 14: Desenli pencere stillerine örnekler/ Figure 14: Some patterned window styles

statü ve güç sembolüydü. Desenli gexin
kapı ve pencereler yalnızca mesnet
seti bulunan geniş binalarda kullanılabiliyordu; bunların mesnet seti bulunmayan genel binalarda kullanımı
yasaktı. Gexin stiline bağlı olarak, desenli stil üç çizgili altıgen ve iki çizgili
kare desenlere ayrılır. İki çizgili desen
dikey kesişimli (birbirini dik olarak kesen ling çubuklar) ve çapraz kesişimli
(karo biçiminde kesişen ling çubuklar)
olmak üzere iki alt stile ayrılır. Kesişen
ling çubuklarda kare örgüler ya da karo
örgüler daha önemsiz ya da hiyerarşik
açıdan daha alt kademedeki binalarda
bulunur (Şekil 14).

2.1.1 Üç Çizgili Altıgen Desen
“Dikey-çapraz örgü” olarak da bilinen
üç çizgili altıgen desende, ortada dikey
ling çubuk ile çapraz olarak kesişen bir
çift ling çubuk mevcuttur. Ling çubuklar
altıgenin merkezinde toplanıp, altıgen
biçimini oluşturur. Ling çubuklar, dekoratif amaçla bitki motiflerinin oyulduğu
uç kısımlarda genişler. Geshan desenlerinin öngörülen hiyerarşisinde, üç çiz-

without. Depending on the style of
gexin, the patterned style is divided
into of triple-crossed hexagon and double-crossed square patterns. The latter
one has two sub-styles, orthogonally
intersected (ling bars perpendicularly
intersected with each other) and diagonally intersected (ling bars intersected
in the shape of diamond). Square grids
or diamond grids of intersecting ling
bars are found in less important or hierarchically lower buildings (Figure 14)
2.1.1 Triple-Crosse Hexagon Pattern
Also known as “orthogonal-diagonal
grid”, the triple-cross hexagon pattern has a pair of ling bars diagonally
intersected with a vertical ling bar in
the middle. The ling bars converge at
the center of the hexagon and form the
shape of hexagon. The ling bars get
broader at the end, where decorations
of vegetation motifs are carved. On the
projected hierarchy of geshan patterns,
the triple-cross hexagon is the most
important. Therefore, the most revered
buildings, such as the Hall of Supreme
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Yüce Uyum Konağı/ Hall
of Supreme Harmony

Yüce Uyum Kapısı/ Gate
of Supreme Harmony

Doğal Olgunlaşma
Kapısı/ Gate of Nature
Cultivation

Bin Yıllık Kasır/
Thousand-Year Pavilion

Uyumu Koruma Konağı/
Hall of Preserving
Harmony

Şekil 15: Üç çizgili altıgen desenlere örnekler/ Figure 15: Some Triple-Cross hexagon patterns
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gili altıgen en önemlisidir. Bu nedenle,
merkezi eksendeki Yüce Uyum Konağı
ve Uyumu Koruma Konağı gibi en saygın binaların hepsinde, geshan kapı ve
pencerelerin üzerinde üç çizgili altıgen
deseni mevcuttur.
Üç çizgili altıgen desenin üzerindeki ling çubuklar üzerinde sıkı bir zıvana
delik geçme işlemi uygulanmıştır. Kesişen dikey ve çapraz ling çubuklar bir
noktadan yayılan üçgenler oluşturur
(Şekil 15).

2.1.2 İki Çizgili Kare Desen
“Çapraz dikey örgü” olarak da bilinen
iki çizgili kare stil, çapraz olarak kesişerek ortada buluşan ve bir kare ya da
karo şekli oluşturan iki adet ling çubuktan oluşur. Ling çubuklar, dekoratif
amaçla bitki motiflerinin oyulduğu uç
kısımlarda genişler. Geshan desenlerinin öngörülen hiyerarşisinde, iki çizgili
altıgen en önemlisidir, bunu ikiçizgili
kare takip eder. Zihinsel Olgunlaşma
Salonu’nun dış kapı ve pencerelerinde
kullanılan baiqiu deseni de (antik sikke
deseni) bir iki çizgili kare desen türüdür
(Şekil 16).
2.2 Kafes Stili
Kafes stili, yukarıda bahsedilen desenli stile kıyasla daha az detay içerse de
yine de biçimsel açıdan farklıdır ve pek

Harmony and the Hall of Preserving
Harmony on the central axis, all have
triple-cross hexagon design on their geshan doors and windows.
Ling bars on the triple-crossed hexagon pattern are tightly tenoned and
mortised. The intersecting orthogonal
and diagonal ling bars form a radiating
triangle (Figure 15).
2.1.2 Double-Cross Square Pattern
Also known as the “crossed orthogonal
grid”, the double-cross square style is
constructed with two ling bars intersected in a cross, which converge at the
center and form a square or a diamond.
The ling bars get broader at the end,
where decorations of vegetation motifs
are carved. On the projected hierarchy
of geshan patterns, the double-cross
hexagon is the most important, followed by the double-crossed square.
The baiqiu pattern (ancient coin pattern) used on the exterior doors and
windows of the Hall of Mental Cultivation is also a type of double-cross
square pattern (Figure 16)
2.2 Latticework Style
The latticework style is less elaborate
than patterned styles discussed above,
but it is as well stylistically varied and
has a lot of tricks and ornaments. As
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İki Çizgili Kare, Çapraz
Kesişimli/ Double-Cross
Square, Diagonally
Intersected

İki Çizgili Kare, Çapraz
Kesişimli/ Double-Cross
Square, Diagonally
Intersected

İki Çizgili Kare, Çapraz
Kesişimli/ Double-Cross
Square, Diagonally
Intersected

İki Çizgili Kare, Dikey
Kesişimli/ Double-Cross
Square, Orthogonally
Intersected

Baiqiu Deseni (Antik
Sikke Deseni)/ Baiqiu
Pattern (Ancient Coin
Pattern)

Dünyevi Huzur
Salonu/ Hall of Earthly
Tranquility

İyilik Salonu/ Hall of
Benevolence

Askeri Eminlik Konağının
Batı Verandası/ West
Veranda of the Hall of
Martial Valor

Yüce Uyum Konağının
Batı Verandası/ West
Veranda of the Hall of
Supreme Harmony

Zihinsel Olgunlaşma
Salonu/ Hall of Mental
Cultivation

Şekil 16: İki çizgili kare desen/ Figure 16: Double-Cross square pattern
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Dikey Ara Kafes/
Vertical Interval Lattice

Ağ Kafes/
Net Lattice

Örgü Kafes/
Frame-Grid Lattice

Kıvrımlı Kafes/
Meandering Lattice

Bordürlü Kafes/
Rim Lattice

Şekil 17: Beş temel kafes stili/ Figure 17: Five basic latticework styles

çok motif ve ustalık barındırır. Yasak
Şehir’deki dış kapı ve pencerelerde görüldüğü gibi kafes stili; dikey ara kafes,
ağ kafes, örgü kafes, kıvrımlı kafes ve
bordürlü kafes olmak üzere beş ana yapıya ayrılır (Şekil 17).

2.3 Doğramacılıktaki Geçmeler
Dış kapı ve pencereler, stil ve kullanılan
zıvana delik geçme türü açısından farklılık gösterdiği için bunların standart bir
adı ve stili yoktur. Aşağıdaki tabloda,
Yasak Şehir’deki geshan kapı ve pencerelerde kullanılan yaygın zıvana delik
geçme türleri listelenmiştir. Bu veriler,
bina incelemeleri doğrultusunda toplanmıştır.

seen in exterior doors and windows in
the Forbidden City, latticework style
can be classified into five main constructions, vertical interval lattice, net
lattice, frame-grid lattice, meandering
lattice, and rim lattice (Table 4).
2.3 Joinery
Because the exterior doors and windows are varied in style as well as
the types of tenon and mortise used,
their names and styles have not been
standardized. The table below lists
several common tenon and mortise
types found on geshan doors and windows of the Forbidden City. Data was
collected from surveying of buildings.
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Lamba Zıvana
Geçme/ Tenon
and Mortise
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Geçme Resmi/
Illustration of
Joinery

Kullanılan Ögeler/
Members Used

Yorum/
Comment

Köşe Zıvana/
Corner Tenon

Geshan Bianting ve Motou
Kesişimi/ Intersection of
Geshan Bianting and Motou

Çoğunlukla
Görünür/ Mostly
Visible

Köşe Zıvana/
Corner Tenon

Geshan Bianting ve Motou
Kesişimi/ Intersection of
Geshan Bianting and Motou

Çoğunlukla
Görünür/ Mostly
Visible

Çapraz Zıvana/
Cross Tenon

Ling Çubukların Kesişimi/
Intersection of Ling Bars

Altıgen Zıvana/
Hexagon Tenon

Ling Çubukların Kesişimi/
Intersection of Ling Bars

T Şektlinde
Zıvana/
T-Shaped Tenon
Kare ve T
Şeklinde Zıvana/
Square and
T-shaped Tenon
Combined
L Şeklinde
Zıvana/
L-Shaped Tenon

Çift T Şeklinde
Zıvana/ Double
T-Shaped Tenon

Fotoğraf/ Photo

Ling Çubukların Kesişimi/
Intersection of Ling Bars

1. Ling Çubukların Kesişimi
2. Ling Çubukların ve
Çerçevenin Kesişimi/
1.Intersection of Ling Bars
2.Intersection of Ling Bar
and Rim Frame

Görünür ya da Gizli/
Visible or Hidden

Ling Çubukların Kenarda
Kesişimi/ Intersection of
Ling Bars on the Edge

Çoğunlukla
Yükselen Merdiven
Biçimli/ Mostly
Rising-Stair-Shaped

Motou ve Bianting’in Ortada
Kesişimi/ Intersection of
Motou and Bianting in the
Middle

Çoğunlukla
Yükselen Merdiven
Biçimli/ Mostly
Rising-Stair-Shaped

Şekil 18: Yasak Şehir’deki Geshan’da kullanılan yaygın doğramacılık stilleri/ Figure 18: Common joinery
styles found in Geshan of the Forbidden City
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3. Sonuç

3. Conclusion

Çin’in en büyük saray kompleksi olan
Yasak Şehir, dünya için son derece değerli bir kültürel varlıktır. Etkileyici derecede düzgün ve hassas yerleşim planı, Çinlilerin tarih öncesi zamanlardan
bu yana ana karakterini korumuş yerel
bir yapı sistemini kullanmış olduklarının güçlü bir kanıtıdır. Yasak Şehrin
antik mimarisinde mimari stil, yapı,
inşa teknikleri ve öngörülen hiyerarşi
açısından yerel ilkeler benimsenmiştir.
Çin’in nesillerden bu yana saygı gören binaları ve eserleriyle övünç duyan
Yasak Şehir, antik mimariye ve tarihe
dair, Çing Hanedanı’nın kuzey Çin
bölümünde bulunan resmi binalara
yönelik kapsamlı bilgiler ve kaynaklar
sunan muazzam bir yaşayan veri tabanı gibidir. Yasak Şehrin mimarisine yönelik geçmiş çalışmalar doğrultusunda,
akademik çevreler saray kompleksinin
yerleşim planının ardındaki felsefeye
ya da farklı binaların yapı teknikleri
üzerine artık daha fazla odaklanmaktadır. Bu çalışmalarla etkileyici bir akademik sonuç elde edilmiş olsa da mimari
bileşenler hakkında daha sistematik
araştırmalar yapılması gerekmektedir;
buna yukarıda bahsedilen dış kapı ve
pencereler örnek olarak verilebilir. Bu
çalışmada, dış kapı ve pencerelerin türleri, stilleri ve yapıları incelenmiş olup,
ileride bunların zaman içerisinde ve
bölgeye göre nasıl değiştiklerini gösteren araştırmalar da yapılmalıdır. Ming
ve Çing Hanedanları’nda kullanılmış
olan dış kapı ve pencerelere ilişkin bir
arşiv hazırlanması ve koruyucu müdahale projeleri açısından uygun bir altyapı oluşturulması umut edilmektedir.

The largest palace complex in China, the
Forbidden City is an invaluable cultural asset to the world. Its imposing scale
and precise layout are a strong evidence
testifying to the fact that Chinese have
always enjoyed an indigenous system of
construction that has retained its principal characteristics from prehistoric
times. The ancient architecture in the
Forbidden City embraces indigenous
principals in terms of architectural style,
construction, building techniques, and
projected hierarchy. Boasting China’s
time-honored buildings and artifacts,
Forbidden City is an immense living database of ancient architecture and history, providing inexhaustible information and resources for studying official
buildings in northern China in the Qing
Dynasty. As far as past studies of the
architecture in the Forbidden City are
concerned, the academia has been putting more emphasis on the philosophy
behind the layout of the palace complex,
or on the construction techniques of individual buildings. While these studies
have obtained impressive academic results, there is more systematic research
to be conducted about architectural
components; an example would be the
exterior doors and windows discussed
above. This essay has studied the types,
styles, and structures of exterior doors
and windows, but for future research,
there is more to be investigated about
how they have changed in time and
by region. The hope is to formulate an
archive of exterior doors and windows
in the Ming and Qing Dynasties and
to provide reasonable groundwork for
conservation projects.
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18. Yüzyıla Ait Güney İtalya Mimarisinde Kerestenin
Geleneksel Kullanımı: Çatı Yapılarının Restorasyonu/
Traditional Use of Timber in XVIII Century South Italian
Architectures Restoration of Roof Structures
Francesca BRANCACCIO*

Kerestenin inşaat malzemesi olarak
kullanımı antik dönemlere kadar uzanır; bunun için çeşitli bölgelerde özel
teknikler geliştirilmiştir. Akdeniz bölgelerinde, özellikle de Güney İtalya’da,
kereste çoğunlukla çatı ve döşemelerde
kullanılıyordu.
Bu makalede, kerestenin Güney
İtalya mimarisindeki geleneksel kullanımı ile bu antik yapıların restorasyonuna ilişkin örneklere ve kriterlere değineceğiz. Gerçekleştireceğimiz örnek
durum analizinde; Acerra’da (Napoli)
bulunan 11.-20. yüzyıla ait bir şato,
Portici’de (Napoli) bulunan 18.- 19.
yüzyıla ait bir Kraliyet Ahırı’nın çatısı
ve Tufo’da (Avellino) bulunan 19. yüzyıla ait bir sülfür madeni yapısının çatısı gibi, Güney İtalya-Campania bölgesindeki bazı 18.-19. yüzyıl restorasyon
örneklerini ele alacağız.
Tarihi ahşap yapılar bir “çeşitlilik”
örneği olarak değerlendirilebilir; bu
çeşitlilik, her bir yapıyı ya da parçayı
nitelendirmekte ve nesilden nesle aktarılan bu mirasın gerçekliğini ortaya
koymaktadır. Çeşitlilik; hem yapının
farklı hiyerarşik düzeylerdeki değişkenliğini hem de tipolojik farklılığını i f a d e
eder. Restorasyon ve onarım amacıyla
bu yapıları incelerken yerine getirmemiz
gereken temel görevler; bu özelliklerin

The use of timber as a construction
material dates back to ancient history:
specific techniques differently developed within different regions. In the
Mediterranean regions, specifically in
South Italy, timber was mainly used for
roof and floor structures.
In this paper we will deal with traditional use of timber in south Italian
architectures and with criteria and case
studies of restoration of these ancient
structures. The case study analysis that
we will carry out focuses on some XVIII–XIX century examples of restoration
in the region Campania, in South Italy:
a XI century-XX century castle in Acerra (Naples), the roof of a Royal Stables of the XVIII-XIX century in Portici
(Naples), and the roof of a XIX century
building for the Mine of Sulfur in Tufo
(Avellino).
Historical timber structures can be
considered a paradigm of “diversity”,
which characterizes each artifact or part
of it, and represents a mark of heritage authenticity. “diversity” indicates
both the “variability” of the structure
at its different hierarchical levels, and
the “variation” in the typological form.
The main tasks to fulfill, when we have
to study these structures in order to restore and repair them, are recognizing,
capturing and interpreting these peculiarities.

Francesca BRANCACCIO, Dr. Mimar, Kültür Varlıkları Restorasyonu Uzmanı/ Architect - PhD. History of
Architecture/Heritage Restoration
*
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Şekil 1: 18.19. yy’da İtalya/
Figure 1: Italy, XVIII - XIX century
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farkına varmak ve bunları ele alıp yorumlamaktır.
Eski ahşap yapıların restorasyonundaki sorunlar günümüzde İtalya’da oldukça önemlidir. Bunun nedeni; restorasyonun yalnızca eski biçimleri yeniden
oluşturma ihtiyacıyla değil, aynı zamanda antik materyalleri mümkün olduğunca koruma gerekliliğiyle de ilişkili
olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, tarihi
mirasın korunmasına yönelik giderek
artan bir farkındalık oluşmasıdır. Geçtiğimiz yüzyılda (1980’lerde) ahşap yapıların yıkılması öngörülen ve çatılarda
yeni çelik yapıların kullanımının önerildiği restorasyon projelerine sıklıkla
rastlamak mümkündü. Bunun yanı sıra,
tabakalı ahşabın yaygın olarak kullanılması eski ahşap yapıların yerini yeniden
yeni tabakalı kirişlerin ve kafes kirişlerinin almasının da başlangıcı olmuştur.
Benimsenen restorasyon yaklaşımı,
çatı “çeşitliliğine” saygı duymayı hedefler; bu çeşitlilik aynı zamanda yapının
orijinalliğinin bir simgesi, kusurlarının
nedeni ve farklı çözümler bulmaya teşvik edici bir etmendir.

Şekil 2: 18 yy. Sicilya Krallığı haritası/ Figure 2: “La
Carta del Regno delle Due Sicilie e le Province al di qua
del Faro”, Map of the Kingdom of Sicily - XVIII century

The problem of restoration of old
timber structures is nowadays of strong
importance in Italy, because there is an
increasing awareness towards the preservation of historical heritage, by understanding also that the matter of restoration is not only linked to the needing
of reproducing the old shape, but also
to the necessity of preserving as much
as possible the ancient materials. In the
last century, in the ’80, it was frequent to
assist at restoration projects which forecasted the destruction of timber structures and proposed new steel structures
for the roofs. Moreover, the wide spread
of gluelam, determined also the recurring replacement of old timber structures with new plywood beams and
trusses.
The adopted approach of restoration
aims at respecting the roof “diversity”,
which is at the same time the mark of its
originality, the cause of its deficiencies,
the stimulus for finding out different
solutions.
Before starting any restoration, it is
necessary to know: a throughout pre-
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Şekil 3: 14.yy -19
yy.’larda ahşap
strüktür örnekleri/
Figure 3: Examples
of timber structures
- Italy, XV-XIX
centuries

Herhangi bir restorasyon çalışmasına başlamadan önce, kapsamlı bir ön inceleme gerçekleştirilmesi gerekliliği göz
önünde bulundurulmalıdır. Kerestenin
ve ek yerlerinin geometrisini, karakteristiğini bilmek, yapı üzerinde meydana
gelmiş hasarların nedenlerini araştırmak
ve planlanan müdahaleye yönelik gerekli tüm bilgileri sağlamak çok önemlidir. Kültür varlığı ağaç işleri mühendisliği kapsamındaki teorik ve uygulamalı
tüm araştırma konuları için ahşap elemanların mekanik özelliklerine yönelik
yerinde ve tahribatsız incelemeler yapılması çok önemlidir. Mevcut ahşap yapılardaki (tutkallı çelik bağlantılar) eski
ve yeni tip ek yerlerinin statik ve sismik
hareketlerini inceleyerek ve geleneksel
bağlantıların güç, sağlamlık ve esneklik
özelliklerini ele alarak, ahşap yapılara
yönelik doğru yapısal rehabilitasyonun
nasıl tasarlanacağının ve hesaplanacağı-

liminary investigation campaign must
be carried out. It is necessary to know
the geometry and the characteristics
of timber and joints, to investigate the
causes of the damages occurred to the
structure, to provide all the necessary
information for the intervention planning. Among the research topics - both
theoretical and applied - considered
within the heritage timber engineering
it is important to approach mechanical characterization of timber elements
with in-situ non-destructive tests. It is
important to find out how to design and
calculate a correct structural rehabilitation of timber structures, by studying
static and seismic behavior of traditional
and innovative joints for existing timber
structures (glued-in steel connections),
approaching also strength, stiffness,
ductility of traditional connections.
It is important to bear in mind that
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Şekil 4: Modern yapılar: çelik ve ahşap makaslar (lamine ahşap makas)/ Figure 4: Modern structures:
timber and steel, glulam
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nın belirlenmesi çok önemlidir.
Binanın özellikle çatı ve döşemeleri
ihmal edilmiş olduğundan, eski binalarda ahşap onarım işlemine sıklıkla ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Tüm
yapılar gibi ahşap yapılar da bozulmaya
maruz kalır; bu bozulma yalnızca çatlak,
kopma, deformasyon kaynaklı yapısal
bir bozulma değil, aynı zamanda kerestenin yapısından kaynaklı biyolojik bir
bozulmadır. Herkesin bildiği gibi, iyi havalandırılmayan rutubetli yerler, mantar
oluşumu ve böceklenme açısından son
derece elverişli koşullara sahiptir. Oluşan bozulma sonucunda, tarihi bulguların yanı sıra binanın korunaklılığı ile
binadaki yapı elemanlarının emniyeti
ve güvenliği de yitirilir. Bu nedenle tüm
yapı üzerinde ve aynı zamanda yapının
her bir ahşap elemanı için birebir incelenip tasarlanması gereken kapsamlı ve
eksiksiz bir müdahale şarttır. Günümüz
koşullarında, yapılacak müdahalenin tasarlanması ve yapının statik olarak doğrulanması için mevcut duruma ilişkin
bilgiler eksiksiz ve tam olmalıdır. Ahşap
yapıların tanılanmasında bu yapıların
korunma durumunun ve yapısal işlevselliğinin anlaşılması, yapı projesinin
yükümlülüğündedir.
Her türlü müdahalede, yapının tarihine ilişkin bilgiler mevcut olmalıdır.

timber repairs in old buildings are usually
necessary because the building has been
neglected, and particularly its roof and
its floors. Like all structures, also timber
structures are exposed to degradations:
not only structural, caused by fractures,
disconnections, deformations, but degradation caused by the organic nature of
timber, such as biological degradation.
Notoriously damp and poorly ventilation and damp places, providing perfect
conditions for fungal and insect attack.
The consequences of degradations are
the loss of the historical evidence, the
protection of the building itself, but also
the security and safety of the structures
of the building. This is why an extensive
and complete intervention is often required, which must be studied and designed case by case, on the whole structure, but also for each timber element of
the structure. The static verification of
the structure and the design of interventions both need the most complete and
whole knowledge of the current status
in nowadays situation. The diagnostic
of timber structures must give liability
to the structural project through the understanding of the state of preservation
and of the structural functionality.
The historical knowledge is fundamental for any kind of intervention. The
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Teknoloji ve dönüşüme ilişkin bilgiler,
tüzüklerden, yönetmeliklerden (güzel
sanatlar ve el sanatları kurumları), bilimsel incelemelerden, Güney İtalya’da
yazılmış makalelerden (18.-19. yy), yazılı talimatlardan, müşteriler ve mimarlar
arasındaki yazışmalardan, teknik şartnamelerden ve aynı zamanda resim ve
çizim gibi ikonografik belgelerden ya
da hesap defteri gibi mali kayıtlardan
elde edilebilir. Modern araştırmalar ve
uygulamalar, daha iyi ve daha kapsamlı
bilgiler elde etmeyi sağlar. İncelediğimiz
örneklerde matematikçiler, mimarlar,
mühendisler ve uygulayıcılar tarafından
mükemmel bir yapıya ilişkin ilkeleri derlemek ve paylaşmak amacıyla yazılmış
kitaplar; teknolojileri, teknik bilgileri ve
materyalleri anlamaya yardımcı olabilir
(şu gibi önemli çalışmalar: G. La Pazzaja,
1727 Arithmetic and Geometry; M. Gioffredo, 1756 About architecture; N. Carletti,
1772 Instructions on architecture; F. De
Cesare, 1885; The Science of Architecture;
L. Ragucci, 1852, Practical Principles of
Architecture). Mimarların ve topografların çizimleri de aynı şekilde önemlidir
ve buna ilişkin farklı çalışma kategorileri belirlenmiştir. Mimarlar; birinci sınıf
çizimler yapmıştır; duvar, tonoz, çatı ve
tavan yapımında çalışan inşaat işçilerini
çizmişlerdir, doğramacılar ve marangozlar ikinci sınıf çizimler yapmıştır: karkas,
kapak, merdiven, dolap ve evdeki her
türlü küçük parçanın üretimine ait işleri
çizmişlerdir. Üçüncü sınıfa ait işler; ince
işler olarak anılan mobilya ve dekorasyon malzemesi yapan mobilyacılar ve
metal ögelerle çalışan demircilere ait çizimlerdir.
Asıl önemli olan kereste türlerinin,
tipolojisinin, ölçülerinin ve mevcut
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knowledge of technologies and transformations can come out from charters
and regulations (arts and crafts corporations), treatises, essays in south Italy
(XVIII –XIX), written instructions, together with letters between clients and
architects technical specifications, but
also from iconographical documents
such as pictures and drawings, or from
economical records like accountancy
books. Contemporary studies and implementations give the right support to
a better and deeper knowledge. In our
case studies books written by mathematicians, architects, engineers and
practitioners to codify and share the
principles of the perfect way of building can help in understanding technologies, knowhow and materials (such
as the meaningful titles: G. La Pazzaja, 1727 Arithmetic and Geometry; M.
Gioffredo, 1756 About architecture; N.
Carletti, 1772 Instructions on architecture; F. De Cesare, 1885; The Science of
Architecture; L. Ragucci, 1852, Practical
Principles of Architecture). The drawings of the architects and surveyors are
very important as well, and the different categories of works were specified:
architects used to draw first class works
(construction workers, involved in doing walls, vaults, roofs, ceilings); woodworkers, carpenters were of second
class: «rough workers» made «frames,
closings, stairs, wardrobes and all kind
of minor parts in the houses». «Kind
workers», cabinetmakers (ebanista)
made furniture and decorations in third
class were blacksmiths working on
metal elements.
Of great importance is the identification of timber species, typology, di-
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kusurlarla anormalliklerin dağılımının
belirlenmesidir. Ek yerlerine ve ahşap
ögelerle bunların teknolojik kusurlarına ilişkin yapılacak net geometrik incelemeler sayesinde, yapıya dair doğru
yapısal bilgilere ulaşılabilir.
Zamanla oluşan ahşap çürümesi de
önemli bir konu olup, bu durum kontrol edilmeli ve mevcut oran ölçülmelidir. Dirence göre değerlendirme ve
derecelendirme tanılamasında bu çalışma esas alınmıştır. Çatlak, kopma ve
deformasyon gibi mekanik hasarlar da
incelenip anlaşılmalıdır.
İlk aşamada, yapının her bir ögesinin
özel ve detaylı bir biçimde tanımlanması, önemli bozulmaların ve eksikliklerin
değerlendirilmesi, yapılan değişikliklerin
tespit ve takip edilmesi ve ek yerlerinin
mevcut durumunun değerlendirilmesi
yoluyla gerçekleştirilen gözle muayene
veya klinik gözlemler, değerlendirme
bulguları yer alır. Tanılamada herhangi
bir şüphe olması durumunda, bir numune alınıp laboratuvarda analiz edilebilir.
Elde edilen sonuç, yapısal planın belirlenebilmesi için elemanlarınve yapısal sistemlerin hiyerarşik olarak düzenlenmesi
yoluyla ve yerinde yapılan incelemeler
aracılığıyla ahşap eleman ya da dikey
taşıyıcı yapılar arasındaki bağlantıların
türünü ve verimliliğini tespit eden ve
yıkım, imar ve güçlendirme gibi orijinal
yapı üzerindeki yapısal değişikliklere
kadar giden geometrik bir ölçümdür.
Fotogrametri, yapıların erişilemeyen kısımlarını tespit etmeyi sağlayarak yapısal tanılamaya yardımcı olur ve yapısal
tanılamayı destekler. Ögelerin türleri ve
bunların direnç sınıfları, aşağıdaki İtalyan yasalarına göre belirlenir: UNI 11118
(Kültürel Miras - Ahşap Yapılar – Ahşap

mensions and distributions of imperfections and anomalies. The constructive
knowledge and understanding of the
structure can be reached through an
accurate geometric survey, both on the
wood elements and their technological
defects, and on the joints. The wood decay eventually present is also important,
it has to be checked and quantified. On
this survey is based the diagnosis for the
evaluation and grading according to the
resistance. Also mechanical damages
must be investigated and understood:
cracks, disconnections, deformations.
The first step is based on clinical
observations and autopsy findings or
a visual survey, through a specific and
detailed description of every element of
the structure and evaluations of essences degradations, lacks, with detection
and tracking of alteration and evaluation of the conditions of joints. In case
of doubts in identification a specimen
can be taken and analyzed in laboratory. The result is a geometrical survey,
by means of in situ inspections, for the
identification of structural scheme, with
hierarchical arrangement of members
and structural systems, detecting the
type and efficiency of connections either
between timber members, or to vertical supporting structures, going back to
structural changes from original configuration, demolitions, reconstructions,
consolidations. A photographic survey
aids and integrates the structural identification, by allowing detecting inaccessible parts of the structures. As a results,
the species of the elements and their resistant class, are identified according to
the following Italian codes: Code UNI
11118 (Cultural Heritage - Wooden Ar-
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türlerin belirlenmesine ilişkin kriterler)
ve UNI 11119 (Kültürel Miras - Ahşap
Yapılar - taşıyıcı yapılar - ahşap ögelerin tanılamasına ilişkin yerinde yapılan
muayeneler). Geometrik ölçüm, teknik
profil kapsamında sınıflandırılıp değerlendirilmiş ve genel yapı içerisine yerleştirilmiş ahşap yapının her bir elemanın
boyutsal olarak ölçümlenmesini kapsar. Bu nedenle ölçüm, plan ve kısımları içeren grafik çizimlere (her bir kiriş
ve kafes kiriş için) dönüştürülmelidir.
Bu ölçüm, çok küçük hatalar haricinde
herhangi bir hata olasılığı olmadan doğru yere yerleştirmeyi sağlayan bir “lazer
tarayıcı” ile de desteklenebilir. Daha
sonrasında bu çalışma, ana çatı yapısı
üzerinde tanısal bir ölçüm yapılarak tamamlanmalıdır. Yerinde tanılama işlemi, ahşap yapıların çevresel koşullarını
değerlendirmek, doğal kusurları, hasarları ve bozulmaları ortaya çıkarmak ya
da ahşap türlere ve mekanik özelliklere
ilişkin elemanları gözle derecelendirme
yoluyla nitelemek amacıyla yapılır. Çevre koşulları açısından, ahşap kirişlerdeki
taşıyıcı duvarlarda oluşan rutubet, su
sızıntısı ve yetersiz havalandırmanın ve
iklimlendirmenin yanı sıra yoğuşma gibi
diğer arızi etmenler lokal hasarlara yol
açmış ve böceklenme ile biyolojik bozulmalara sebebiyet vererek çürümeye
neden olmuştur. Çürümedeki değişim
restorasyondan öncesinde, sonrasında
ve restorasyon esnasında kontrol edilip
izlenmelidir. Çürükler, yarıklar, lif ayrılması, böceklenme ve biyolojik hasar durumları gibi kusur ve değişikliklerin yeri
ve büyüklüğü de belirlenmelidir. Bazı
durumlarda, aşırı bükülme ve basınç geriliminden kaynaklı hasarlar da bağlantı
noktalarındaki ilişkileri ile tespit edil-
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tifacts – Criteria for the identification of
wooden species) and Code UNI 11119
(Cultural Heritage - Wooden Artifacts
- Load-bearing structures - On site inspections for the diagnosis of timber
members). The geometrical survey consists in measuring each single element
of the timber structure in its dimensions,
classified and evaluated under the technical profile and located in the overall
structure. The survey must therefore be
translated into graphical drawings of
plans and sections (executed for each
truss and beams). The survey can also
be supported by a “laser scanner” that
allows to located in the exact position
all the hand survey without possibility
of errors, if not minor ones. Afterwards,
the work must be completed with the diagnostic survey on the main structure of
the roof. In situ diagnostic evaluate the
environment conditions of the timber
structures, or to evidence the presence
of members natural defects, damage
and decay situations, or to characterize
the elements as respect to the wooden
species and mechanical properties by
visual grading. Concerning the environment conditions, somewhere humidity
in the bearing walls at timber beams
supports, water infiltrations, lack of aeration and ventilation as well as other occasional factors, like condensation, have
been cause of local damage and have favored both insect and biological attacks,
giving rise to degradations. It must be
checked and monitored before / during/
after. Furthermore, the location and extent of defects and alterations, such as
knots and shakes, fiber deviation, insect
attacks and biological damage must be
identified. In some cases also damag-
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Şekil 5: Ahşaptaki
böcek ve mantar
tahribatı, budaklar,
yorulma ve
bağlantıdaki
bozulmalar/ Figure
5: Identifying
defects and
degradation in
timber structures:
insect and fungi
attacks, natural
defects (knots and
shakes, overstress,
connection
degradation)

114

melidir. Ölçümlenen yapıların tanılama
işlemi, gözle muayene ve geometrik
ölçüm süreçlerinden oluşan birinci basamak olarak adlandırılan muayenenin
uygulanması yoluyla gerçekleştirilebilir.
İkinci aşama; ikinci basamak muayene ile ilişkilidir; bu aşamada tahribatsız testler yapılır ve özellikle duvar
içi bölümleri ya da dahili kısımlar gibi
görünmeyen kısımlar üzerinde gözle
muayenenin yanı sıra yerinde tanısal
tahribatsız teknikler aracılığıyla aletli
analizler yapılarak halihazırda başlanmış olan tanılama işlemi tamamlanır.

es due to overstress in bending and in
compression must be detected together
with connection failures. The identification of the surveyed structures can be
carried out by applying the inspection
Level I, which consists of both visual
and geometrical surveys.
The second phase is linked to the
inspection Level II, which includes non
destructive tests and completes the already started diagnosis, by completing
it with instrumental analysis, through
diagnostic non destructive techniques
in situ, that can integrate the visual
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Gözle muayene ve tahribatsız yöntemler
yoluyla gerçekleştirilen tanılama işlemi,
kusurların ve olası bozulmaların tanılanmasına ve ahşap elemanların mekanik
özelliklerinin belirlenmesine yardımcı
olur.
Matkapla açılan deliklere karşı ahşabın gösterdiği direncin ölçüldüğü rezistografi, en kolay ve güvenilir tekniklerden biridir.
Ahşap üzerinde gerçekleştirilen gözle muayene ve teknik tanılama işlemlerinin amacı, ahşap türlerinin (UNI 11118
doğrultusunda), ahşabın nem miktarının, biyolojik bozulma riski sınıflarının
(EN 335-1/2) belirlenmesi, önemli kusurların yeri ve boyutu ile bozulma işaretleri ve olası hasarların yanı sıra kritik
bölgelerle kritik bölümlerin yeri, biçimi
ve boyutu da dahil olmak üzere ahşap
ögelerin geometrisinin ve morfolojisinin
tespit edilmesi, bir bütün ve/veya tek bir
kritik alan olarak ahşap ögelerin direncine göre derecelendirme yapılmasıdır.
Son madde, sonuçların üzerinden
geçilip belli teknik belgeler (raporlar ve
çizimler) şeklinde detaylandırılmasını
ve en uygun müdahalelerle çözümlerin belirlenmesini içerir. Gerçeğe yakın
modeller üzerinde yapılan yapısal analiz, güç ve sertlik kapasitesini tahmin
etmeye yardımcı olur. Önceki yeterlik
ve deneyimler doğrultusunda önerilmiş
olan uygun güçlendirme çalışmaları belirlenip bilimsel olarak test edilir. Yapısal
model, bazı özel yazılımlar (SAP 2000
gibi) kullanılarak gerçekleştirilen yapısal analizler doğrultusunda hazırlanır.
Her bir yapısal bileşenin taşıma kapasitesini ve bunun tüm yapı hareketine
olan etkisini değerlendirmek amacıyla
üç boyutlu FEM modu oluşturulmuştur.
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analysis, in particular on parts that are
not able to be seen, such as the parts in
the walls or the internal parts. Diagnosis, by means of both visual inspections
and Non-Destructive methods, helps
the identification of defects and possible
deteriorations and then the determination of the mechanical properties of timber members. The resistography is one
of the most practical and reliable technique, by measuring the resistance that
timber opposes to the penetration of a
point that is activated by a drill.
The objectives of visual analysis and
technical diagnosis on timber are identification of wooden species (according
to UNI 11118), wood moisture content,
classes of biological attack risk (EN 3351/2), geometry and morphology of timber elements, including position and
extension of the main defects, signs of
decay and eventual damages, position,
form and dimension of the critical zone
and critical section, grading according
to the resistance of timber elements as a
whole structure and/or in single critical
areas.
The last action deals with the crossing and elaboration of results on specific technical documents (reports and
drawings) and the recognition of the
best interventions and solutions. The
structural analysis, made on well-approximated models, allows to estimating strength and stiffness capabilities.
The identification of the appropriate
retrofitting interventions, proposed on
the previous competences and experiences, is then scientifically tested. The
structural model comes from structural
analyses that are been carried out by using some specific software (such as SAP
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Şekil 6: Binanın üç boyutlu modeli ve çatının üç boyutlu FEM Modeli/ Figure 6: Virtual 3d structural model
of a building; Virtual 3d FEM model of timber elements of the roof

Genellikle, antik ahşap sistemlere özgü
yüksek çeşitlilik düzeyi ve düzensizlik
nedeniyle geometrik modeller, yapısal
sunumun sadeleştirilmesine rağmen her
bir yapının, kompleksin genel hareketlerine yönelik gerçek ve karşılıklı katkısını koruyan öge biçimlerine ve bağlantı
türlerine ilişkin bazı benzeşimlerden
muhakkak etkilenir. Elemanlar; özellikle
eksen boyunca sabit olan eşdeğer enine
kesit özelliklerine sahip sınırlı kiriş ya da
kafes kiriş elemanları olarak modellenir.
Elemanlar arasındaki bağlantılar ise sabit olarak varsayılan çatı makas birleşimi
olarak modellenir.

2000). Three-dimensional FEM mode
has been set up aiming at evaluating
the bearing capacity of each structural
component and its contribution to the
behavior of the whole structure. Generally, due to high level of variability
and irregularity, peculiar of the ancient
timber systems, the geometrical models
are necessarily affected by some approximations, related to the elements shapes
and connection types, which, although
simplifying the structural rendering,
preserve the real mutual contribution
of each substructure to the overall behavior of the complex. In particular
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Ahşap yapı mirasının korunmasını
hedefleyen uygun bir inceleme prosedüründe; duvarların yıkılma olasılığını
en aza indirmek amacıyla geçici yapı
oluşturma ihtiyacını öne çıkaran bir dizi
ön inceleme ve ölçüm yapılması öngörülmelidir. İtalya’daki projenin şu anki
durumunda, özel bir iskele kurulması ve
geçici bir kaplama yapılması mümkün
değildir. İskele ve kaplamanın her ikisi
de son derece önemlidir; bunlar iki farklı
amaca yönelik olup, mevcut durumda
sadece şantiyede kullanılabilir. Geçici çatı uygulaması hasarlı elemanların
detaylı bir şekilde incelenip muayene
edilmesini ve ardından kış mevsiminin
gelmesiyle birlikte daha fazla hasar oluşumunu önlemeyi sağlar.
Tüm müdahalelerde ve restorasyon çalışmalarında güvenliği ön planda
tutarak, öngörülemeyen problemlerin
azaltılmasını sağlayan bu metodoloji,
yapının her bir ögesi üzerinde uygulanmalıdır. Her müdahalede ön işlem
olarak tanılama yapılmalıdır fakat planlanan koruyucu bakım işlemi açısından
restorasyon sonrası için de öngörülebilir. Doğru bir bakımın kuralları; bilgi birikimi, analiz ve stratejik bir müdahaleyi
içerir. Ahşap ve metalik parçalarla yüzeyleri düzenli olarak temiz tutmak ve
mevcut zamanlama, materyal, operatör
ve talimatlarla doğru bir bakım programı yapabilmek için malzemelerin kimyasal-fiziksel özelliklerini bilmek çok
önemlidir. Ahşap ve metaller üzerinde
bozulmayı önleyen koruyucu bakım işleminin (temizleme ve restore etme)
yanı sıra, sorunları gidermeye yönelik
düzeltici bakım işlemi de (rötuş ve yenileme) uygulanabilir.
Kritik bir biçimde tasarlanmış olan
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members are modeled as truss or beam
finite elements, having equivalent cross
section features, constant along the axis,
besides connections between members
are generally modeled as hinges, with
the exception of the ribs to spines joint
which has been assumed as fixed.
A suitable procedure of investigation
aiming at the preservation of the timber
structural heritage should envisage a set
of preliminary investigation and surveys
that highlighted the need to put in place
temporary structures in order to avoid
possible collapses of the walls. It is never possible, at the moment of the project in Italy, to have specific scaffolding
and a provisional cover. Both, the scaffold and the cover, are important, and
they can be used only at the moment of
the worksite: they have a dual purpose.
First they allow a thorough investigation
and inspection of damaged elements
and secondly they provide a shelter of
the structure below the roof in order to
avoid further damage due to the arrival
of the winter season.
This methodology must be applied
on every element of the structure and
gives the advantage of reduction of unforeseen problems giving best security
in interventions and restorations. The
diagnostic activity is preliminary in every
intervention, but it can also be forecasted after the restoration for planned preventive maintenance. Knowledge, analysis, strategically intervention give the
rules for a correct maintenance. It is important to know the Chemical-physical
characteristics of the materials, to keep
the timber, the metallic parts, the surfaces clean periodically and to program
a correct maintenance with timing,
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Şekil 7: Kayma
desteğinin
montajına ait
detaylar/ Figure
7: Details of
the integration
of a sliding
support with
dissipative system
(“Sismocell”)
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ahşap çatının tamamının ya da bazı kısımlarının restorasyonu ya da rekonstrüksiyonu, orijinal ana değerleri olabildiğince koruyarak mimari simgesel
elemanların orijinal etkisinin yanı sıra
binanın kimliğini de korumayı amaçlamalıdır. Bunu anlamı; özgün tarihi ve
estetik nitelikleri korumayı amaçlayan
ve geri alınabilirlik, uyumluluk, minimum müdahale gibi kriterleri esas alan
olası teknik çözümlerin dikkatle seçilmesi gerektiğidir. Tüm bu süreçlerde ah-

materials, operators and instructions.
Maintenance can be preventive when
it prevents degradations (cleaning and
refresh) on timber and metals, but also
corrective when it helps repairing problems (re-touch and re-new) on timber
and metals.
The restoration or the reconstruction
of some parts or of the whole wooden
roof, designed in a critical way, must
aim at the restoration of the identity
of the building, as well as to the initial
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şap yapılara yönelik sürdürülebilirlik ve
korunma hedefi ön planda tutulmalıdır.
Bu çalışmadaki tarihi yapı örneklerinde kullanılmış olan ahşap; kestanedir (Castanea sativa Miller). Güney İtalya’daki yapılarda kavak (Populus alba,
Populus tremula, Populus nigra, Populus
nigra italica) ve meşe de (Quercus petraea, Quercus cerris, Quercus robur, Quercus
ilex) kullanılmıştır. Bunlar, ülkenin diğer
bölgelerine kıyasla daha yaygın olup,
göknar ve kayın ağacından daha ucuzdur. Kestane kerestesi, dayanıklılığın
önemli bir faktör olduğu yapıda yaygın
olarak; karkasta, pencere ve kapılarda ve
dış mekânlarda çitlerde kullanılmıştır.
Kestane kerestesi; açık kahverengi, orta
sertlikte, ince damarlı ve oldukça gözenekli bir materyaldir. Her ikisi de aynı
familyaya ait ve her ikisi de benzer bir
dokuya sahip olduğu için kimi zaman
meşe ağacı ile karıştırılır. Başka bir koruma işlemine ihtiyaç bırakmayan mükemmel ve doğal bir dış ortam direnci
sağlayan kestane, yüksek miktarda tanen içerdiği için meşe ağacından daha
dayanıklıdır. Gelişim evresinin büyük
bir bölümü tamamlanan yaşlı kestane
ağacı kesildiğinde hemen çarpılmaya başlar. Kavak, ilave düz kısımlarda
(guarnimento) kullanılmıştır. Kestane
ağacının çürüme nedenleri ve tipolojisi arasında renk değişiklikleri, biyolojik
bozulmalar, böceklenme, yüzey çatlakları ve ahşap böcekleri yer almaktadır.
Güneş ışınlarından kaynaklanan renk
değişiklikleri, UV ışınlarının yol açtığı oksidasyon nedeniyle bol miktarda
kahverengi ve grimsi yüzeylere sebebiyet verir; UV ışınlarıyla çözünen lignin,
bozunuma uğrayıp yüzeye çıkar. Biyolojik bozulmalar; böceklenme ve yüzey
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impact of architectural figurative items,
restoring, as far as possible, the original
core values. This means, for example,
a critical selection of possible technical
solutions, trying to keep the distinctive
historical and aesthetic characteristics
and following the criteria of reversibility, compatibility and minimum intervention. All this processes aims at sustainability and conservation of wooden
structures
The timber that we usually find in
the structural examples that we present
here, used in historical buildings structure, is chestnut (Castanea sativa Miller).
In South Italy poplar (Populus alba, Populus tremula, Populus nigra, Populus nigra
italica) and oak (Quercus petraea, Quercus
cerris, Quercus robur, Quercus ilex) were
also used in building. They were available and less expensive than fir and beech
tree from other parts of the country.
Chestnut timber has a dominant role
(windows, doors, building construction,
fences) used for armaggio (frame) for
which durability is an important factor.
It is light brown in color, moderately
hard, fine-grained, and rather porous. It
is sometimes confused with oak wood:
they belong to the same family; both
woods’ textures are similar. It is more
durable than oak because it contains
many tannins, that give it excellent natural outdoor resistance, and saves the
need for other protection treatment. After most growth is achieved, older chestnut timber tends to split and warp when
harvested. Poplar was used for “guarnimento”, (added plane parts). Among
the typologies and causes of decays of
chestnut timber, we can find chromatic alterations, biological attacks, insects,
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çatlakları iklimsel farklardan, sıcaklık
değişimlerinden, yağmurun ardından
çıkan güneşten ve iç nemden (küf, mantar, böcek, yüzey çatlağı, boyutsal darbe
(altta kalma), esmer ve beyaz çürüklerden (dikey çatlaklar ve parçalanma)
kaynaklanır. Bu bozulma, selüloz ve lignin kısımlarına zarar verdiği ve ahşapta beyazlaşmaya yol açtığı için strüktür
elemanının taşıma gücünü olumsuz
etkileyen beyaz çürüklüktür. Bazı renk
değişikliklerine renk mantarları yol açar.
Ahşabın içine su nüfuz ettiğinde bu durum yüzey çatlakların, dikey çatlaklara
yol açar ve eskiyen ahşabın bozulmasına
neden olur. Böcekler için uygun bir ortam sağlayan nem ve rutubetin yol açtığı ahşap böcekleri, kerestenin sert ya
da yumuşak kısımlarına saldırıp ahşabın
parçalanıp dökülmesine neden olabilir
(bazı böcekler; lictidi, anobium punctatum, lynctus brunneus, hylotrupes bajulus ve hesperophanes gibi).
Mevcut bozulmanın tipolojisini, dağılımını, zaman içindeki gelişimini ve
bozulmadan kalan enine kesitin ne olduğunu anlamamız gerekir. SEM Analizi (taramalı elektron mikroskobu), ahşabın anatomisini anlamaya yardımcı
olabilir; şeffaf kesit halinde analiz yaparak ahşabın anatomik yapısındaki değişiklikleri anlamak fayda sağlayacaktır.
Mevcut durumda tarihi ahşap yapıların
restorasyonu, özel standart tüzüklerde
yazılı geçici proje metodolojileri tarafından desteklenmemektedir. İtalyan topraklarında, Avrupa’da ve tüm dünyada
bulunan antik çağlara ait çok sayıdaki
anıtsal binayı göz önünde bulundurduğumuzda, bu durum oldukça şaşırtıcıdır.
Genellikle, antik ahşap sistemlere
özgü yüksek çeşitlilik düzeyi ve düzen-

fissures cracks, xylophage insects. Chromatic alterations, due to sun radiation,
consist of lost of brown color and grayish surface, because of the oxidation activated by UVA rays: lignin, solubilized
from UVA rays, degradates and comes
on surface. Biological attacks, insects,
fissures cracks are caused by climatic excursions, change of temperatures,
changing from rain to sun, internal
moisture: moulds, fungus, insects, fissures, dimensional shocks (swallows),
white and black rot (orthogonal fissures
and timber crumbles). This degradation
is corrosive as it attacks cellulose and
lignin and gives to timber a white color.
Some chromatic alterations are caused
by Chromogenous fungus. When water
penetrates timber it creates fissures and
vertical cracks, it degradates timber that
becomes old. The presence of xylofage
Insects, hosted by dump and moisture,
that create the right habitat for insects,
might attack the tough part of timber,
or the soft part, and reduce timber into
powder (Lictidi, Anobium punctatum,
Lynctus brunneus, Hylotrupes bajulus
and Hesperophanes.).
We must understand which are the
typologies of degradations and their
distribution and evolution in time, and
to understand which is the residual
cross section. SEM Analysis (Scanning
Electronic Microscope) can help in an
anatomic recognition of the timber, it is
useful to know the stratigraphy of timber with stratigraphies and analysis in
lucid section. At present, the restoration
of ancient timber structures is still not
supported by an ad-hoc set-up methodology codified in dedicated standard rule
documents. This is even more aston-
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sizlik nedeniyle geometrik modeller,
yapısal sunumun sadeleştirilmesine rağmen; her bir yapının genel hareketlerine
yönelik gerçek ve karşılıklı katkısını koruyan öge biçimlerine ve bağlantı türlerine ilişkin bazı benzeşimlerden muhakkak etkilenir. Elemanlar özellikle eksen
boyunca sabit olan eşdeğer enine kesit
özelliklerine sahip sınırlı kiriş ya da kafes
kiriş elemanlar olarak modellenir, arasındaki bağlantılar ise bağlantı detayları
ve bağlantı elamanları ile çözülür.
Projelerin çoğu, net bir şekilde tanımlanmış hedeflere sahiptir; binaya
ilişkin belirli örnek durumlar doğrultusunda tanımlanmış problemlere göre
çeşitli çözümler üretilebilir. Amaç, restorasyon işlemini hem estetik hem de tarihi koşullara uygun bir biçimde, ahşap
yapının yapısal bütünlüğünü koruyarak
gerçekleştirmektir. Bu nedenle teknik
uzmanlık ve özel beceri gerektiren ahşap onarım işlemlerinde dikkatli bir ön
muayene yapılmalıdır.
Burada belli bir çözümün analiz edilip incelenmesi aşamasında bir mimarın
karşılaşabileceği tipik sorunlardan bazılarını ele alabiliriz.
Ahşap problemleri; böcek istilasından, mantar oluşumundan ve kurutulmamış kerestenin kuruması esnasında
meydana gelen yarılma ve ayrılma gibi
durumlardan kaynaklanabilir. Onarım
çalışmaları genellikle ahşabın ıslak duvara gömülmesi ya da temasından kaynaklanan kiriş ucu sorunları, enine kesit
üzerinde mantar oluşumu ya da böceklenmeden kaynaklanan hasarlar ve kerestenin nem oranındaki değişikliklerden kaynaklanan dikey çatlaklar gibi
durumlarda gerçekleştirilir. Görünenin
aksine, ahşap yapılar yüzyıllar boyunca
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ishing if considering the huge amount
of monumental buildings from ancient
ages wide spread on the Italian territory,
as well as in Europe and worldwide.
Generally, due to high level of variability and irregularity, peculiar of the
ancient timber systems, the geometrical
models are necessarily affected by some
approximations, related to the elements
shapes and connection types, which,
although simplifying the structural rendering, preserve the real mutual contribution of each substructure to the overall behavior of the complex. In particular
members are modeled as truss or beam
finite elements, having equivalent cross
section features, constant along the axis,
besides connections between members
are generally modeled as hinges, with
the exception of the ribs to joint which
has been assumed as fixed.
Most of the projects are formulated with clearly defined objectives, and
the solutions could be originating from
the problems that are identified in the
specific case studies of the building. The
aims are to have a successfully restored
structural integrity of the timber framework and to both satisfy aesthetic and
historical requirements. Therefore, timber repair needs a careful preliminary
investigation, some specification, and
particular skills in execution.
We can here indicate some of the
typical problems that an architect could
face in the phase of analysis and study of
a particular solution.
Timber failure may be attributed to
insect infestation, fungal attack, shakes
and splits caused during the drying out
of unseasoned timber. The most common repair types would usually deal
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ya da son 20-30 yıl içerisinde değiştirilmiş olabilir. Bazı durumlarda, genellikle
de yoğun restorasyon çalışmalarında,
keresteler elle işlenmiş veya biçimlendirilmiş ve önceki işlerden toplanıp yeniden kullanılmıştır. Bazı durumlarda ise
restorasyon esnasında keresteler makine kullanılarak yontulmuştur.
Restorasyon tercihi, her bir projede
benimsenen felsefeye ve yaklaşıma bağlı
olarak değişkenlik gösterebilir; onarım,
restorasyon ya da olduğu gibi korumaya
yönelik bir karar alınmalıdır, burada asıl
dikkate aldığımız kriter, bulabildiğimiz
orijinal tarihi kanıtlar üzerinde daima
mümkün olduğunca az değişiklik yapmaktır.
Ahşap yapıları onarmanın pek çok
yolu vardır ve kimi zaman birden fazla
onarım yönteminin kullanılması uygun
olabilir. Ahşap üzerinde onarım işlemi
gerçekleştirirken aynı türde materyal seçimi çok önemlidir. Nem içeriği, onarılan ahşabın nem içeriğinin + -%1’lik dilimi içerisinde olmalıdır. Bu koşul yerine
getirilmediği takdirde, kerestelerin farklı
kuruma hızından ötürü onarılan ek yerlerinde sorunlar meydana gelebilir.
Restorasyon işlemi, analiz sonuçları
doğrultusunda ve deneyimli uygulayıcılarla profesyonellere danışıldıktan sonra,
uygun bir kaynaktan tedarik edilmiş kereste kullanılarak “benzer nitelikteki onarım” biçiminde uygulanabilir; bu işlem
aynı zamanda çelik çember ya da plaka
kullanımının orijinal materyali koruyup
güçlendirdiği “birebir onarım” veya bazı
durumlarda her ne kadar tartışmaya açık
olsa da, “reçineyle restorasyon” şeklinde
de olabilir.
“Benzer nitelikteki onarımlar”. Tipik
bir ahşap onarım işleminde, ana kiri-

with beam end repairs, due to timber
being embedded or in contact with
damp masonry, losses of cross sectional area due to fungal or insect attack,
longitudinal cracks appearing due to
changes in moisture content of the timber. Despite appearances, much of the
timberwork might have been changed
during the centuries or in last 20-30
years. In some cases the timbers were
hand worked or wrought, salvaged from
earlier work and reused, usually during
drastic restoration. In other cases timber
has been hewn using machinery during
restoration.
The choice of restoring depends
largely upon discussions over the exact
philosophy and approach taken to each
individual project: a decision must be
made to repair, restore or conserve, and
the criteria that we follow is always to
modify as less as possible the original
historical evidences that we are able to
find.
There are many ways of repairing
timber structures and sometimes a mix
of repair types may be appropriate.
When carrying out a repair using timber it is important to select material of
the same species, the moisture content
must match to within 1% that of the
timber being repaired. If this condition
is not met, the different drying rates of
the timber may cause problems with the
repair joint.
Restoration - decided on the analysis
results and through consultation with
experienced practitioners and professionals - can be executed as a “like-forlike repairs”, using timber from an appropriate source, but also of an “honest
repair”, where the use of steel strapping
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şin yapı kerestesi mantar oluşumundan
ötürü çürümüş, aşık bağlantısı ise çatıdaki sızıntıdan ötürü böceklenmiş olabilir. Kamalı bağlantıda, aşık kısmının
sağlam ucu mevcut uca kamalı bağlantı
ile tutturulur ve paslanmaz çelik cıvatalarla sabitlenir. Kamanın kare ucu, ek
yerinin arka uçları arasından görülebilir durumda olacaktır. Kiriş ucu onarımlarında, kiriş uçlarının orijinalliğini
mümkün olduğunca korumak amacıyla
birleştirilmiş kamalı bağlantı onarımı
uygulanarak geleneksel benzer nitelikte
bir onarım yaklaşımı benimsenir. Kirişin
değiştirilmesi gerekebilir; bazı durumlarda çürümenin boyutu, değiştirme
dışındaki diğer çözümleri olanaksız kılmaktadır. Kereste uçlarının çürüdüğü
yerlerde, örneğin rutubetli dış duvarlarda, genellikle kamalı bağlantılar kullanılır. Çürüyen ahşabın çıkarılıp sağlam
malzemeyle değiştirilmesini sağlayan
bu yaklaşım, yapısal bütünlük açısından
ek yerleri üzerinde dikkatli bir biçimde
gerçekleştirilmelidir. Kamalı bağlantılar
genellikle kereste yüzeylerinin her biri
arasında kullanılan geleneksel kama ya
da yapıştırıcılarla paslanmaz çelik cıvata
ya da vida kullanılarak sabitlenir.
“Nasıl bulduysan öyle koru” felsefesini benimsemek her zaman için iyi bir
başlangıç noktasıdır; benzer nitelikte
onarım işleminin uygulandığı yerlerde,
kamalı onarım işlemi maksimum miktarda orijinal ahşabın korunmasını sağlar. Ahşap kiriş bu denli bozulduğunda
tek olası çözüm tüm ögeyi değiştirmektir. Bu karar verilirken, söz konusu ahşabın tahmini kullanım ömrü de hesaba
katılmalıdır. Tüm kirişin değiştirilmesi,
çözülmesi gereken önemli lojistik problemlere ve karmaşık erişim sorunlarına
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or plates helps to reinforce and permits
to save more original material, or a restoration with resins, which can have
sometimes a place, although controversial in certain circumstances.
“Like for like repairs”; in a typical
timber repair, the structural timber of
the principal beam might have suffered
from fungal decay, and the connection
of the purlin had suffered from insect
attack, as a result of a leaking lead roof.
In a wedged scarf joint, the new end of
a purlin is spliced to the existing with a
wedged scarf and fixed with stainless
steel bolts. The square end of the wedge
can be seen between the heels of the
joint. A rafter end repairs is a traditional like-for-like approach to repairing a
rafter end, using a spliced scarf repair
to retain as much of the original rafters
as possible. A replacement beam can
be required: in some cases the extent of
decay prohibits any solution other than
replacement. Scarf joints are commonly used where the ends of timbers have
decayed, for example in a damp exterior
wall. This approach, which enables the
decayed timber to be cut out and replaced
with sound material, depends on careful
joint detailing for its structural integrity.
Scarf joints are usually fixed using stainless steel bolts or screws with traditional
wedges or adhesives used between each
timber surface. To adopt the philosophy
of ‘conserve as found’ is always the best
starting point, and where like-for-like
repairs are to be used, scarfed repairs
allow the maximum amount of original
timber to be retained. When a timber
beam has deteriorated to such an extent
the only possible solution is to replace
the complete member. The decision
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yol açabilir. Kirişin değiştirilmesi, doğru
uzunluk ve kesitte, doğru nem oranına
sahip ve doğru türde kiriş bulabilmek
gibi pek çok zorluğu da beraberinde getirecektir.
“Birebir onarım”; ahşabın metal
konstrüksiyon ile güçlendirilmesi yöntemi, orta çağlara kadar uzanan köklü
bir geçmişe sahiptir. Pek çok örnekte
bu restorasyon yöntemi, geri dönüştürülebilme ve tarihi materyaller üzerinde
mümkün olduğunca az değişiklik yapma avantajına sahip olunmasını sağlar.
Ahşap onarım stratejileri arasında, tarihi
dokuya sahip yüksek miktardaki materyalin atılması yıkıcı bir işlem olarak
görülmektedir; bazı durumlarda metal
konstrüksiyon kullanımına öncelik verilmelidir. Bazı durumlarda, yerinden
oynayıp duvardan çıktığı için mahya
kirişini güçlendirme işlemi çatının yüksek tarafında da gerçekleştirilebilir; taşıma kapasitesini iyileştirmek için ahşap
üzerinde önceden kesilmiş bir yuvaya
paslanmaz çelik kiriş ara levhası takılıp duvara yerleştirilebilir. En yaygın
yöntemlerden biri ana kirişin çürüyen
taşıyıcı ucunu eski haline getirmek için
kiriş ara çelik levhası takmaktır. Ahşap
iskeletin çeşitli ögelerinin birbirleriyle
etkileşime geçme yolunu değiştiriyor
gibi algılansa da metal plakalar ahşabın
onarılmasında planlı ve uygun maliyetli
bir yol olabilir. Çatı kirişleriyle aşık arasındaki bağlantılar çelik plaka ve köprülü bağlama parçaları ile güçlendirilebilir.
Plaka, yumuşak çelik üst plakanın kenarına kaynaklanmış köprülü bağlama
parçaları aracılığıyla alttaki aşık üzerinde ilave destek sağlar. Kesişim yerindeki zıvana-delik geçme üzerinde oluşan
böceklenmeden ötürü aşık ile ana kiriş

must take into account the perceived life
span of the particular timber. Replacing
an entire beam can entail significant
logistical problems and complex access
issues which need to be overcome. The
replacement of a beam poses many difficulties: sourcing a beam of the correct
length and section, of suitable moisture
content, of correct species.
“Honest repair”; reinforcing timber
with metalwork has historical precedents, dating back to the middle ages.
In many instances this way of restoring
can be seen as having the advantage
of being reversible and of taking away
less historical material as possible. The
removal of large chunks of historic fabric during some timber repair strategies
is viewed as destructive and invasive,
and consideration must be given to the
use of metalwork in some instances. In
some case reinforcing a ridge beam can
be done on the raised end of a roof, because it had moved and pulled out of the
stonework: in order to reinstate its bearing capacity a stainless steel flitch plate
could be inserted into a pre-cut slot in
the timber and built into the masonry. One of the most common uses involves inserting a flitch plate to reinstate
the decayed end bearing of a principal
beam. Although perceived as altering
the way in which various members of a
timber frame interact with one another,
metal plates can provide an engineered
and cost-effective way to repair timber.
Connections between the rafters and
the purlin could be reinforced with steel
plates and stirrup cradles. The plate
provided addition support to the purlin
below via stirrup cradles welded to the
side of the mild steel upper plate. When
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arasındaki bağlantı zayıfladığında, aşık
üzerine yumuşak çelik bir plaka sabitlenip ana kiriş desteklenebilir.
“Birebir onarım” ya da “benzer nitelikte
onarım” yöntemlerinden hangisi seçilirse seçilsin, ilk olarak kiriş ucunun neden
çürüdüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Rutubetli duvarlarla temas halinde
olan ahşap, mantar kaynaklı çürüme
açısından uygun koşullara sahiptir. Nem
oranı %20’den daha az olan ahşaplarda bir sorun olmadığı görülmektedir.
Tercihen, tüm ahşap materyallerin nem
oranı %15 civarında olmalıdır. Çürüme
düzeyini belirleyebilmek ve bazı kısımları değiştirmede kullanılan yeni ahşabın
uyumluluk durumunu anlayabilmek için
nem ölçümü yapılması çok önemlidir.
“Reçineli onarım”; korumaya yönelik
en tartışmaya açık onarım yöntemlerinden biri yapı kerestesi onarımlarında
reçine kullanımıdır. Ön yargılar çoğunlukla bilgi eksikliğinden ve bu teknolojinin anlaşılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Reçine işlemi yapılan
kereste katılaşıp su geçirmez bir hal
alacağından, olağan nemden ve bitişik
kerestenin termal hareketlerinden etkilenmeyecektir. Bunun ahşabın yapısal
performansını bozma olasılığı vardır
fakat reçine ile onarım son dönemlerde
ortaya çıkmış bir yöntem olduğundan,
uzun vadeli etkileri henüz belli değildir.
Basit kiriş uçları, bozulmuş ahşabın çıkarılıp uç kısımlarına betonarme demiri
takılmasıyla ve reçinenin önceden biçimlendirilmiş kalıplara dökülüp orijinal
profilin yeniden oluşturulmasıyla kısmen ya da tamamen değiştirilebilir. Genelde daha sert önlemler alacak kadar
derin olmadıkları için ahşap kirişlerde
oluşan ve performansı olumsuz yönde
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the connection between a purlin and a
principal beam is weakened due to the
insect infestation of the mortice and
tenon joints at the intersection, a mild
steel plate can be fixed to the top of the
purlin and supported over the principal
beam.
Whether to choose an “honest repair” or a “like-for-like repair”, it must
be remembered why the end of the
beam has rotted in the first instance.
Timber in contact with damp masonry
sets up the conditions for fungal decay.
Timber with moisture content of less
than 20 % does not seem to suffer. Ideally, the moisture content of all timber
should be about 15 %. It is important to
measure the moisture in order to state
the decays and to understand the compatibility of the new timber used to replace some parts.
“Resin repairs”; one of the most
controversial repair methods in conservation is the use of resin for structural
timber repairs. Prejudices often stem
from the lack of knowledge and understanding of this technology. Timber
treated with resins can become stiff and
impermeable and may not be subject to
the usual moisture and thermal related
movement of the adjacent timber. It is
possible that this could impair the structural performance of the timber, but as
resins are a relatively recent, their long
term effects remain uncertain Simple
beam ends can be partially or entirely
replaced by cutting away the infected
timber, inserting reinforcing rods into
the timber ends and pouring resin into a
pre-formed mould box, thus re-forming
the original profile. Cracks and fissures
in timber beams which threaten their
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etkileyen çatlaklar ve yüzey çatlakları üzerinde de reçine kullanılabilir. Kuruma sebebiyle oluşan dikey çatlaklar,
uygun merkezlerdeki çatlaklar üzerinde
ve doğru açılarda dikey delikler açarak
onarılabilir; demirler bu önceden hazırlanmış deliklere reçine enjekte edilerek
sabitlenebilir. Kirişin üst ve alt bölümlerindeki kesme dönüşümü de böylece eski haline getirilmiş olur. Alt kısma
yerleştirilecek basit bir ahşap tampon
sayesinde onarım işlemi fark edilmeyecek bir hale getirilebilir. Reçine kullanılarak çözülebilecek bir diğer problem
de mantar oluşumu ya da böceklenme
nedeniyle ahşap kirişin enine kesit bölümündeki yoğun hasardır. Çoğu durumda, çürüme kirişin nispeten kısa kesiti
üzerinde sınırlı kalır ve bu durum kirişin
tamamen değiştirilmesini gerektirmez.
Farklı olasılıkların bir sonucu olarak, bu
teknolojilerin bir kombinasyonunun uygulanması uygun olabilir.
İlk örnek, en üst katıyla cepheleri
restore edilen ve üst katı yeniden kullanılan Castle of Acerra’dır (Napoli)1; bu
çalışma, şatonun çevresindeki alanın
kentsel yeterliliğine ilişkin daha büyük
bir müdahalenin aşamalarından biri olmuştur. Yapı, antik bir Roma tiyatrosu-

performance may also benefit from the
use of resins, as they are rarely deep
enough to warrant more drastic measures. Longitudinal cracks caused by drying may be simply repaired by drilling
vertical holes at right angles and through
the fissures at appropriate centers; rods
can be fixed into these pre-prepared
holes with injected resin. Reinstatement
of the shear transfer of the upper and
lower section of the beam is thereby
restored. A simple timber plug on the
underside makes this repair inconspicuous. Another common problem which
can benefit from the use of resins is the
loss of a significant cross sectional area
of a timber beam due to fungal or insect
attack. In many instances the decay is
confined to a relatively short section of
the beam and does not warrant wholesale replacement.
As a result of these different possibilities a combination of a number of
these technologies may be appropriate.
The first example is the restoration
of the last floor of the Castle of Acerra
(Naples)1, one of the steps of a bigger
intervention that interests the urban
requalification of the space around the
castle, the restoration of façades and the

Acerra, Güney İtalya bölgesindeki Napoli şehrinde bulunan Campania’nın bir kasabası olup, başkentin
15 km (9 mil) kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bölgenin en eski şehirlerinden biri olan Acerra, Osci
tarafından kurulmuş, M.Ö. 216 yılında Hannibal tarafından yıkılmış, M.Ö. 210 yılında ise yeniden
kurulmuştur. M.Ö. 90 yılındaki Sosyal Savaş sırasında Roma üssü olarak kullanılmıştır. 826 yılında,
Lombardlar buraya bir şato inşaat etmiş, bu şato daha sonra Napolili Bono tarafından yıkılmıştır. 881
yılında Sarazenler tarafından yağmalanmıştır. Daha sonraları ilçenin merkezi olarak Normandiyalıların
hakimiyetine girmiştir. Napoli Krallığının bir parçası olarak Aquino, Origlia, Orsini del Balzo ve 14961812 yılları arasında ise Cardenas yurtluğu olarak kullanılmıştır. Gösterişli şato, tarihinin görkemli bir
yansımasıdır./ Acerra is a town of Campania, southern Italy, in the Metropolitan City of Naples, about 15
kilometres (9 miles) northeast of the capital in Naples. It is one of the most ancient cities of the region,
founded by Osci, destroyed by Hannibal in 216 BC, restored in 210 BC. It served as a Roman base during
the Social War in 90 BC. In 826 the Lombards built here a castle, later destroyed by Bono of Naples. In
881 it was sacked by the Saracens. Later it was a Norman possession, the seat of a county. As part of the
Kingdom of Naples, it was a fief of the Aquino, the Origlia, the Orsini del Balzo and, from 1496 until
1812, the Cardenas. Its Baronal castle follows great part of its history.
1
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Şekil 8: Acerra Kalesi; genel görünüş, cepheler, ahşap çatının eksen ölçümsel detayı; mimari çözüm,
bitkilendirme ve enerji etkinliği/ Figure 8: The Castle of Acerra (Naples, South Italy): general view, façades.
Explosed axonometric detail of the timber roof: architectural solution, plant design and energy efficiency

nun üzerine inşa edilmiştir.
Tarihi belgeler, zaman içerisinde şatonun geçtiği modernleşme evrelerini ve
merkezi yönetim ile yerel feodal güçler
arasındaki çekişmelerde yapının oynadığı stratejik rolü gözler önüne sermektedir. Şato, bugünlerde şehrin merkezi
haline gelmiş olup, kasabanın kültürel
mirasının çok yapılı kültürel işlevler sunan (Halk Kütüphanesi, Devlet Konservatuvarı, Maske ve Kukla Müzesi, Köy
Kültürü Müzesi) bir parçası olarak halka açılmıştır ve sosyal-simgesel bir yer
olarak şehir için gerçek bir ekonomik
değerdir. Çatı restorasyonu, üst katların kullanılabilmesini sağlayarak ve bu
tarihi anıtla diğer mevcut kültürel yerler
arasında bağlantı kurarak mekânın görünürlüğünü, çekiciliğini artırır ve şehrin
büyük bir ekonomik getiri elde etmesine
katkıda bulunur. Çatı katlarının yerleşim planı, kent alanlarının niteliğine ve
bağlantısına uygun bir işlev seçerek ve
ihtiyaçlarını tarihi ve mimari değerlerle
bütünleştirerek geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, tarih ile yeni teknolojiler arasındaki

reuse of the upper level of the building.
It was built on top of an ancient Roman
theater.
Historical documents tell of the various episodes of modernization of the
castle with the passage of time and, indeed, of the strategic role the structure
played in various struggles between the
central authority of the state and local
feudal powers. The castle is nowadays
the central heart of the city, it is opened
to the public as part of the cultural heritage of the town, offering heterogeneous
cultural functions (Public Library, Civic
School of Music, Masks and Puppets
Museum, Rural culture Museum) and it
represents a social and symbolic place,
a future real economic asset for the city.
The restoration of roof structures gives
the possibility of using the upper floors
and to connect this historic monument
to the other existing cultural places,
empowering the visibility and attractiveness of the place and participating
in generating a greater economic feedback for the city. The layout of the attics
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uyumu kullanarak devamlılığı artırmayı,
minimum düzeyde müdahalede bulunmayı ve müdahalenin sürdürülebilirliğini sağlayarak yapılan eklentinin geri
döndürülebilirliğini mümkün kılmayı
ve simgesel kimliğine dikkat çekmeyi
amaçlar. Proje, kamu binasına ilişkin işlevleri yerine getirerek, planlı bir bakım
ve yönetim bilinci içerisinde binayı bölgeyle ilişkilendirerek ve enerji tasarruflu
düşük etkili materyaller ve teknolojiler
seçerek uyumluluk ve geri döndürülebilirlik kriterlerini karşılar.
“Sürdürülebilirlik”, mevcut özellikleri iyileştirmek, geliştirmek ve uygulamak
amacıyla tüm süreç içerisinde benimsenen davranıştır. Sunulan örnekte, tanılayıcı testlerle sağlanmış olan bir tasarım
kullanılarak, binanın eski haliyle uyumlu
ve “kullanım ömrü” boyunca sürdürülebilir olan çözümler, teknolojiler ve materyaller önerilmektedir. Esnek gelişim
sürecinde, “yeninin” tasarlanmasında
geniş çaplı bir teknoloji kullanılır.
Önerilen çalışma, koruma ve yenilemenin yanı sıra restorasyon sürecinin
sürdürülebilirlik metodolojisini gözler
önüne sermekte, tarihi ve sanatsal değerlerle kültürel miras kullanımını çoğaltmakta, negatif etkiyi azaltırken çevre
dostu materyaller ile yüksek teknoloji ve
yüksek verimliliğe sahip entegre sistemlerin benimsenmesine ilişkin kısıtlamaları ve olasılıkları analiz etmektedir.
Ahşap kafes kiriş üzerinde yapılan
incelemeler: farklı alanlarda ahşabın
yoğunluğunu kontrol etmek ve bozulmuş kısımların varlığını saptayabilmek
için ahşap kafes kirişlerin bazı elemanları üzerinde penetrometre rezistograf
kullanılarak otuz farklı test gerçekleştirilmiştir. Testlerde; ahşabın “ortalama

was developed by choosing a function
that is compatible with the quality and
the connection of urban spaces, and by
integrating its needs with historical and
architectural values. The approach aims
at maximizing permanencies, using
compatibility between history and new
technologies, minimal intervention, reversibility and attention to the figurative
identity of the addition, by ensuring the
sustainability of the intervention. The
project meets the respect of compatibility and potential reversibility by implementing the functions of the public
building, by relating it to the territory,
in view of a planned maintenance and
management awareness, and by choosing energy efficient and low impact materials and technologies. “Sustainability” means the attitude used in the whole
process, in order to enhance, improve
and implement the features. In the proposed case-study, the design, mediated
by diagnostic tests, proposes solutions,
technologies and materials compatible
with the old building and sustainable
throughout its “life cycle”. In a process
of flexible improvement the design of
the “new” uses a widespread technology. The proposed contribution wants
to shows the methodology of a sustainable process in restoration, among
conservation and innovation, increases
the historical and artistic values and the
use of the heritage; it analyzes limits
and possibilities of adopting eco-friendly materials, high technology, integrated
high-efficiency systems, while minimizing its impact.
Investigations on truss timber: 30
tests have been performed with penetrometer Resistograph on some el-
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Şekil 9: Accera Kalesi; üst kat; koruma ve yenileme/ Figure 9: The Castle of Acerra (Naples, South Italy):
the upper floor, among conservation and innovation
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Şekil 10: Accera Kalesi, ahşap makasların testi/ Figure 10: The Castle of Acerra (Naples, South Italy):
tests on a timber truss

yoğunluğa” sahip olduğu tespit edilmiştir; otuz vakadan yalnızca iki tanesinde,
boşluk olduğunu gösteren tepe noktaların sıfırlanması durumu meydana gelmiştir.
Daha sonradan Fıstık çamı (Pinus
pinea L.) olduğu belirlenen ahşabın türünü tespit amacıyla iki ahşap numunesi üzerinde morfo-anatomik analiz
yoluyla kimyasal laboratuvar testleri
yapılmıştır. UNI 11035-2 2003’e istinaden Pino Home, S1 - S2 - S3 kategorileri kapsamına girebilen “diğer yumuşak
kereste / İtalya” türlerine aittir.
Müdahaleler aşağıdaki felsefeye
göre tasarlanmıştır:
Halihazırda gerçekleştirilmiş güçlendirme müdahalelerinin; özellikle
mekanik metal çubukların uygulamasıyla birlikte mevcut dikey yapılara olan

ements of timber trusses, to check the
density of the wood in different areas
and the presence of deteriorated areas. From the tests detected an “average
density” of the wood has been detected,
with the presence - in only 2 cases out of
30 - of resets of peaks that indicate the
presence of voids.
Chemical laboratory tests were also
carried out on two wooden samples
have been allowed, through Analysis
Morfoanotomica, in order to identify the
type of wood that was found to be Stone
Pine (Pinus Pinea L.).
With reference to the UNI 11035-2
2003 Pino Home belongs to the species
“other softwoods / Italy” that can enclose the categories S1 - S2 - S3
The interventions were designed
with the following philosophy:
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Şekil 11: Accera
Kalesi, üst kat
ahşap çatının
iyileştirilmesi/
Figure 11: The
Castle of Acerra
(Naples, South
Italy): upper floor
- cross section of
the consolidation
of the timber roof

Şekil 12: Acera
Kalesi- ahşap
çatının metal
profillerle
iyileştirilmesinin
detay çizimleri/
Figure 12: The
Castle of Acerra
(Naples, South
Italy): upper floor
- detail of the
consolidation of
the timber roof
with steel profiles.
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bağlantısı açısından değerlendirilmesi;
Mümkün olması halinde orijinal
halini koruyarak ve bağlantıları yeniden
yerleştirerek yeni çatı katının tamamen
kullanışlı bir hale getirilmesi;
Su geçirmez bir hale getirmek ve
enerji tasarrufu kriterlerini karşılayıp
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla
çatıyı oluşturan tüm katmanların incelenmesi.
Önerilen çözüm, kafes kirişlerin
mevcut tasarımının metal zincirlerle
korunması yönündedir.
Bu çözüm, şu müdahaleleri kapsamaktadır: 1- 1:20 uzunluğundaki ahşap
kafanın aynı nitelikteki bir ahşap ile
değiştirilmesi; HEB 260 profille oluşturulmuş mekanik plaka ekleyerek çatı
alanına erişimin iyileştirilmesi; yeni
bağlama çubuklarına destek görevi de
gören 200x20 metal plakalar aracılığıyla
kafa desteği sağlanması; her biri spiral
şeklinde 8 mm çapında yeni uyumlu/
paslanmaz çelik bağlama çubuklarının
kullanılması.
Yapılan tasarım modeli analizine
göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir:
Kafes kirişin duvara takılmasına
yönelik yeni çelik profiller onaylanmış
durumdadır; bir hat şeklinde ahşaba kafesin duvarla birleştiği noktaya
enlene metal kayıt kullanımı yapının
hareketlerini gerilim açısından iyileştirmektedir.
Ahşap kafes kirişlerin kafa değişimi sayesinde bozulma sorunu ortadan
kalkmıştır.
Bağlama çubuğu elemanı onaylanmıştır.
İkinci örnek ise Avrupa’daki iki kapalı ahırdan (Napoli-Portici Kraliyet
Sarayı Bourbon hanedanına ait ahırlar)

Review of already realized consolidation interventions especially from the
point of view of the connection to existing vertical structures with the realization of a mechanical bead;
Make the new attic entirely usable recovering, where possible, to their
original configurations and the repositioning of the chains;
Review the stratigraphy of the roof
to make it waterproof and to keep up
with energy saving criteria and sustainability.
The solution proposes to save the existing design of the trusses with metal
chains.
The solution provides the following
interventions: Substitution of the wooden head, for the length of 1 -1:20, with
wood of the same essence; Improving
access to the roof perimeter walls by
introducing a mechanical bead created
with a profile HEB 260; A headset support of carpiate realized through 200x20
mm metal plates that double as engagement for new tie-rods; New pair of harmonic / stainless steel tierods diameter 8
mm each of the spiral type.
The analysis of the design model was
satisfied, and it can be concluded that:
The new steel profiles for the attachment of the truss to the wall through
the mechanical bead are all verified and
the introduction of the curb improves
the behavior of the structure in terms of
voltages;
Thanks to the replacement of the
heads of the wooden trusses are overcome problems to the attack;
The tie-rod element is verified.
The second case study is the example of a huge timber roof in one of the

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

133

Şekil 13: Acera Kalesi ahşap elemanların üç boyutlu modeli: iyileştirme öncesi ve sonrası/ Figure 13: Virtual
3d FEM model of timber elements of the roof of the Castle of Acerra (Naples, South Italy) :before and after
the consolidation
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birinin büyük ahşap çatısıdır2. Mascabruno Sarayı’nda inşa edilmiş olan Binek
Atları Ahır Binası, Bourbon Kraliyet Süvarisi askerlerini ağırlamak üzere yapılmış çok katlı bir yapıdır. Zemin katta
ahırlar, depolar, döşemelik eşyalar, zindanlar, eskrim salonu, binicilik ve terzilik atölyeleri, ayakkabı bölümü vb., alt
katta ise ahırların yanındaki ikinci avluda at ahırları mevcuttur. Burası, atların
eğitilmesine yönelik nadir bir binicilik
okulu örneğidir. Uzun dikdörtgen biçimi ve duvarlardaki çift sıralı açıklıklar
Viyana’daki örnekten ilham alınarak yapılmıştır.
Calabria’dan gelen kestane ağacından yapılmış Palladyen kafes kiriş, ince
kağıt ve alçı ile gizlenen, Napoli’ye özgü
bir asma tavan örneğidir. Kafes kiriş, çatıya ait 4 metre yükseklikte bir yapı olan
asma tavanı da taşımaktadır. Bu yapı,
bir tekne inşaatçısı tarafından oluşturulmuştur; aynı merkezleme işlemi tekne
inşasında da uygulanır; asma tavan ters
çevrilmiş bir gemi omurgası şeklindedir.
Projenin tamamı ölçüm, haritalama,
bilişsel analiz, çatı ögelerinin bağlanıp
sabitlenmesi, kafes kirişlerdeki düğüm-

two already existing covered stables in
Europe, the stables of Bourbon family in
the Royal Palace of Portici, Naples2. The
building of the Riding Stables was born
in Mascabruno Palace, a multi-storey
structure to host the troops of the Royal
Bourbon Cavalry. On the ground floor
there were the stables, the warehouses,
the upholstery, the prisons, the fencing
hall, the riding and the tailoring workshops, footwear, etc .; on the bottom, in
the second courtyard next to Stables, the
horse stables. It is a rare example of a
riding school for the training of horses.
It was inspired by the model in Vienna
for the elongated rectangular shape and
the two rows of openings on the walls.
The Palladian Truss in chestnut
wood, coming from Calabria, is an example of Neapolitan false suspended
ceiling, hidden by tissues and plaster.
The Truss kept the false ceiling as
well, being the structure of the roof 4 meters higher. The structure was realized by
a boat-builder, the same centering was
used in boat construction: the false ceiling acts like an upside down keel.
The whole project consists in sur-

Portici Kraliyet Sarayı (Reggia di Portici ya da Palazzo Reale di Portici), eski bir kraliyet sarayıdır.
Günümüzde, University of Naples Federico II tarafından işletilen botanik bahçelerine (Orto Botanico di
Portici) ev sahipliği yapmaktadır. Daha öncesinde bir İngiliz bahçesi, hayvanat bahçesi ve çiçek bahçeleri
içeren büyük bir mülkün bir parçası olarak kullanılmıştır. Charles ve eşi Saksonya Prensesi Maria Amalia,
Elbeuf Dükünün villasını ziyaret ettiklerinde bölgeden çok etkilenmişlerdir; Portici’de yalnızca kişisel
mülk olarak değil, aynı zamanda krallığa seyahat eden yabancı devlet adamlarını ağırlamak üzere de
kullanılacak sarayın inşasının başlatılmasını emretmişlerdir. Çalışmalar, Antonio Canevari önderliğinde
1738 yılının sonlarında başlamıştır. Sarayın iç duvarları ressam Giuseppe Bonito tarafından fresklerle
kaplanmış, bahçeler ise Joseph Canart tarafından mermer heykellerle dekore edilmiştir./ The Royal Palace
of Portici (Reggia di Portici or Palazzo Reale di Portici) is a former royal palace. Today it hosts the Orto
Botanico di Portici, The Botanic Gardens, operated by the University of Naples Federico II.
They were once part of a big estate that included an English garden, a zoo and formal parterres.
Charles and his consort Princess Maria Amalia of Saxony were impressed by the area of Portici when they
visited the villa of the Duke of Elbeuf: they ordered the construction of a palace in Portici that would
act, not only as a private residence, but as a place to receive foreign officials travelling to the kingdom.
Works began at the end of 1738 being Antonio Canevari charged of the project. The painter Giuseppe
Bonito frescoed the interior of the palace, while the gardens were decorated with marble sculptures by
Joseph Canart.
2
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Şekil 14: Portici
Kraliyet Sarayı
(Napoli) kapalı
ahırlar/ Figure 14:
The covered stables
in Royal Palace of
Portici (Naples):
longitudinal section
/ cross section

lerin güçlendirilmesi, yüzeyin, ahşap
iskeletin ve ahşap yapı ögelerinin restorasyonu gibi işlemlerden meydana
gelmektedir. Müdahale işlemi, Vezüv
bölgesindeki tarihi gemi inşası geleneğini taşıyan mimari bir doku niteliğindeki
yapıyı korumak amacıyla müdahalesiz
ve dengeleyici bir uzay çatı sisteminin
takılmasıyla çatı katının taşıyıcı yapıları üzerindeki yükü mümkün olduğunca
azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Burada-

veying, mapping and cognitive analysis,
anchor and stabilization of the roof elements and system consolidation of the
node of the trusses, together with restoration of the finishing, and wood frames
and of timber structural elements.
The intervention is designed to reduce as much charges as possible to
the supporting structures of the attic
with the insertion of a stabilizing space
system non-invasive, with the aim of
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Şekil 15: Portici Kraliyet Sarayı (Napoli) kapalı ahırlar, kemerli kafes kiriş/ Figure 15: The Covered Stables
in Royal Palace of Portici (Naples): the Palladian Truss in chestnut wood and false suspended ceiling
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ki amaç, aynı zamanda çatıya dikkatli ve
etkili bir biçimde ulaşılmasını da sağlamaktır. Doğal bozulma ve materyal eskimesi kaynaklı durumlar tespit edilmiş
ve orijinal binaya yapılan ilave müdahalelerden kaynaklanan hasarlardan ve
orijinal materyallerin doğal durumunu
etkileyen patolojik fiziksel, kimyasal ve
mekanik nedenlerden ayrı olarak sınıflandırılmıştır. Projede yenilikçi metodolojiler uygulanmıştır. Ahşap ögeler,
yeniden entegre edilerek ya da yeniden
inşa edilerek tanımlanıp ölçümlenmiştir:
27 rekonstrüksiyon
70 eklenti
60 nokta olduğu gibi korunmuştur.
Müdahalede, ağaç yiyen hayvanlara
karşı ahşabın yoğun bir şekilde ilaçlanması için toz ve atıkları gidermek üzere
müdahalede bulunulacağı öngörülmüştür.
Ahşabı güçlendirmek için reçine enjeksiyonu yapılarak dikkatli bir biçimde
müdahalede bulunulmuştur.
Ahşap dikmelerde özel bir teknik
kullanılmıştır; büyük çiviler ateşte ısıtılıp ahşap tokmakla dövülmüştür,
yüksek ısı nedeniyle ahşap kırılmadan

preserving the artifact as exemplary architectural configuration, sinking in the
historical tradition of shipbuilding existing in the Vesuvius area. It aims as well
to allow an efficient and punctual closer
visit to the roof. The phenomena of natural degradation and aging of materials
have been identified and separated from
those of pathological physical, chemical
and mechanical causes that influenced
the natural behavior of the original materials, damages due to additional interventions on the original building. Innovative methodologies have been applied
in the project. The wooden elements
were identified and calculated by reintegrating or rebuilding them:
27 reconstructions
70 additions
60 points intact
The intervention has forecasted to
remove dust and waste, to make deep
disinfestations of wood from wood-eating animals.
Punctual interventions of resin injections have been done consolidate the
wood.
For studs a special technique was
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Şekil 16: Portici Kraliyet Sarayı (Napoli) kapalı ahırlar, ahşap çatı iyileştirme müdahaleleri/ Figure 16: The
Covered Stables in Royal Palace of Portici (Naples): the interventions of consolidation of the timber roof

küçülmüş, soğuduğunda ise yeniden
genleşerek ahşabın içinde kıvrılan çiviyle bütünleşmiştir. Kıvrılmış uç, çivinin hiçbir şekilde yerinden çıkmamasını sağlar: Bu kafes kirişler, yüzyıllardan
sonra bile şaşırtıcı bir biçimde işlevini
yerine getirebilmektedir.
Tufo’da (Avellino) bulunan 19.
yüzyıla ait Sülfür Madeni binasının
restorasyonu sırasında3, mimarlardan
ve restorasyon uzmanlarından oluşan
ekip; ilk restorasyon projesinde çıkarılarak yerine yeni bir tabakalı ahşap
yapı yapılması planlanmış olmasına

used; big nails were red-hot in the
fire and was then placed in a wooden
hammer blows ; for the strong heat
the wood retreated without breaking ,
and then re-expand when cooled , becoming one with the nail that curved
inside the wood. The curved tip causes
the nail cannot pull in any way: These
trusses after centuries still perform admirably in their task.
While restoring the XIX century
building for the Mine of Sulfur in Tufo
(Avellino)3, the team of architects and
restorers took the strong decision of

Tufo bölgesi, Roma öncesi dönemlerde yerli halkın yaşadığı bir bölgedir. Kökeni çok eskiye dayanan Tufo
kasabası, Lombard döneminde geliştirilmiş olup, Ariano Kontu tarafından yurtluk olarak kullanılmıştır.
Daha sonra Normandiyalılar ve Angevinler bu topraklarda yaşamaya başlamış ve mülklerini korumak
amacıyla kasabanın ufak merkeziyle özellikle Şatosunu muhafaza altına almıştır. Son dönemlerde sülfür
madeninin keşfedilmesiyle birlikte Tufo nispeten ekonomik refaha kavuşmuştur. Tren istasyonunun
birkaç metre ilerisinde, “Di Marzo” Sülfür Madeninin bulunduğu muhteşem bir endüstriyel arkeoloji
kompleksi yer almaktadır, 1866 yılından beri var olan bu bölge, taşlama yöntemini tarım sektörüne
kazandırmıştır. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ilk yarısında, endüstriyel bir bölge olmasından
ötürü Tufo’nun nüfusu büyük ölçüde artmış ve madenciler bundan böyle meyve üretimine bağlı
olmayan ücretler almaya başlamıştı. Bu ekonomik refah dönemi kısa sürmüş, altmışlı yılların sonunda
bu küçük taşra kasabası bir kez daha kuzey İtalya’ya ve yurt dışına göç vermeye başlamıştır./ The Tufo
area was inhabited by indigenous peoples in pre-Roman times. The town of Tufo has ancient origins and
it developed in the Lombard age: it was a fief of the Count of Ariano. Then the Normans and the Angevins
inhabited these lands and made the small center and in particular of its Castle a bulwark in defense of
their possessions. More recently Tufo experienced a period of relative economic prosperity, due to the
discovery of the sulfur mine. A few meters of the railway station, even today, is the imposing complex
of industrial archeology consists of Mines of Sulphur “Di Marzo”, dating back to 1866 where it was the
grinding of the product that is in the past wide commitment to agriculture. In the late nineteenthcentury
and the first half of the twentieth century Tufo’s population grow considerably because of being an
industrial era: the mine workers could count on a remuneration that was no longer dependent from
agriculture fruits. This relative prosperity was short-lived and the end of the sixties the small rural
townexperienced once again the phenomenon of migration, both to the north of Italy and abroad.
3
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Şekil 17: Portici Kraliyet Sarayı (Napoli) kapalı ahırlar, ahşap kafesler bağlanma kirişi- ahşap makas
birleşim/enine kesitlerinin birleştirilmesine müdahale şekilleri/ Figure 17: The Covered Stables in Royal
Palace of Portici (Naples): details of the interventions of consolidation of the timber truss heads

rağmen, ahşap çatıyı korumaya karar
vermiştir. Bu bina, bir mineral sülfür
çıkarma ve işleme alanı olarak endüstriyel arkeolojinin nadir görülen bir örneğidir. Proje, yemek ve şarap turizmine özel bir hizmet merkezi oluşturmayı
amaçlayan endüstriyel kompleksin ve
maden kompleksinin bir kısmının iyileştirilip restore edilmesini sağlamaktadır. İlk proje, orijinal kapsamın yapısını
tamamen değiştirmiştir.
Üst örtünün yeniden tasarlanması;
duvarın üst kısmına bir sıra tuğla uygulanması yerine orijinal hatıl ile aynı yükseklikte ahşap hatılın metal çatal şekilli
plakalar ile birleştirilerek yerleştirilmesi
şeklinde yeniden tanımlanmıştır.
Ultrasonik testlerle ve çekiç testleriyle gerçekleştirilen ölçümlerin ve
mevcut kafes kirişlerin dikkatle değerlendirilmesinin ardından, çatının mev-

keeping its wooden roof, even if the first
restoration project forecasted to destroy
it and make a new glue lam structure.
The building is a rare example of industrial archeology, a place of extraction
and processing of mineral sulfur. The
overall project provides for the recovery
and restoration of a portion of the industrial and mining complex that aims
to create a service center dedicated to
food and wine tourism system. The first
project, in fact, completely changed the
nature of the original coverage. The design redefinition of the package cover
provides, instead, the implementation
of a brick in armed curb on the top of
the wall which form the new portion of
the ridge, on which converged, at the
same height, the original beams in wood,
joined by metal forks on plates anchored
to the curb. After careful assessment of

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

Şekil 18: Tufo’daki Mulino Giardino’nun genel planı, sülfür madeni yapısının fotoğrafı/ Figure 18: Mulino
Giardino in Tufo (Avellino, South Italy): general plan and photos of the mine of sulfur building

cut haliyle korunabilecek olması olasılığı teyit edilmiştir; üst örtünün termal
performansını iyileştirecek olan iyileştirme faaliyetleri, orijinal ahşap ögelerin kısmi entegrasyonu ve buna bağlı
olarak çatı kaplamasının onarılması,
her öge için incelenmiştir.
Yapı üzerinde geometrik ve fiziksel
sorunlara ilişkin net bilgi edinebilmek
amacıyla aşağıdakiler öngörülmüştür:
Binanın en iyi dış cephesini belirleyebilmek için Leica TCR 1205+ takimetre ile planimetrik ölçümlerin yanı
sıra, kesitler ve bağlantı detayları üzerinde metrik ölçümler yapılması;
Statik planların belirlenmesi;
Ahşabın korunma durumunun belirlenmesi için gözle muayene yapılması;
Tahribatsız ve tahribatlı testler ara-

the existing trusses and surveys carried
out with ultrasonic and hammers tests,
the possibility of preservation of the
existing roof was confirmed, and it was
possible to identify, element by element,
the recovery actions and the partial integration of the original wooden elements and the consequent rebuilding of
the roof covering, improving the thermal
performance of the package.
On the structure, in order to get the
perfect knowledge of both geometrical
and physical issues, were forecasted:
planimetric surveys with tachymeter
Leica TCR 1205+ to locate the perfect the
exterior form of the building, together
with metric measurement of sections and
connection details;
Identification of static schemes;
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Şekil 19:
Tufo’daki Mulino
Giardino’nun
ahşap çatı
strüktürü
Figure 19:
Mulino Giardino
in Tufo (Avellino,
South Italy): The
timber structure
of the roof
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cılığıyla deneysel çalışma gerçekleştirilmesi
Testler, aşağıdaki gibi tahribatsız ve
aletli inceleme teknikleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir:
Materyalin elastik-dinamik niteliklerinin ve homojenlik derecesinin
değerlendirilmesine yönelik ultrasonik
testler;
Ahşap katmanların sertliğinin ve
dokusunun belirlenmesine yönelik beton çekici testleri;
Damarlar üzerinde paralel ve dikey
basınç testleri gerçekleştirmek üzere 2
numune üzerinde yapılan tahribatlı
testler;
Taşıyıcı bölümden kirişlerin merkez
hattına kadar değişkenlik söz konusu
olduğu için tanılayıcı testler sayesinde,
materyalin kırılma direncini ölçmek
mümkün olmuştur. Doğrudan ultrasonik testlerden elde edilen değerlere
göre, taşıma direncinin merkez hattı
direncine göre ortalama %60 olduğu
belirlenmiştir. Kiriş kafaları özellikle du-

Visual survey campaign to determinate the state of conservation of wood;
Experimental Campaign developed
through non-destructive and destructive tests.
Tests were performed using non-destructive testing of instrumental investigation techniques such as:
Ultrasonic testing for the evaluation
of the elastic-dynamic characteristics and
the degree of homogeneity of the material;
Rebound hammer tests for estimation of hardness and texture of the wood
layers;
Destructive tests through withdrawals of n. 2 samples for performing
compression tests in parallel and perpendicular to the grain;
Through diagnostic tests it was possible to measure the resistance to breakage of the material, and most importantly, that this is variable from the support
to the center line of the beams. Interpreting the values of the direct ultrasonic
tests, it was evident that the support re-
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Şekil 20: Mulino Giardino’nun strüktürün kayma ve gerilim diyagramları, metal elemanlarla iyileştirilmesi
Figure 20: Mulino Giardino in Tufo (Avellino, South Italy): structural verification of the timber structure of the
roof: normal and shear stress diagrams. Consolidation by integrating iron elements.

Şekil 21:Mulino Giardino’nun çatısının restorasyon sonrası fotoğrafı/ Figure 21: Mulino Giardino in Tufo
(Avellino, South Italy): the consolidated and restored roof transmitted to the future.
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varla temas eden noktalarda bozulmaya
uğradığı için bu sonuçlar görsel olarak
da teyit edilebilir. Bunun yanı sıra, materyalin kırılma mukavemeti açısından
elde edilen ortalama değerler, doğrudan ultrasonik testler (37,3 MPa) doğrultusunda basınç kırılma testleri (37,95
MPa) ile hemen hemen aynıdır. Yapılan
doğrudan ultrasonik testler, “C” kısmına ait kirişlerin kiriş ekseni boyunca oldukça ciddi durumda olduğunu ortaya
koymuştur, bu nedenle hepsi aynı ahşap
kalitesine ve kesitine sahip yeni kirişlerle değiştirilecektir.
Her bir kiriş, sismik ve sismik olmayan aktiviteler kapsamında farklı yük
koşulları altında doğrulanmıştır.
Tarihi binalarda yapı kerestelerinin
restorasyonu zorlu ve tartışmaya açık
bir süreçtir; çatılar tarihi ve estetik bir
öneme sahip olduğundan restorasyon
işlemi geri döndürülebilir olmalı ve minimum düzeyde müdahalede bulunulmalıdır. Buradaki amaç, orijinal ahşabı
ve kullanılan teknolojileri olabildiğince
korumaktır; bunun için her bir duruma
özel en uygun stratejiyi uygulayabilmek
amacıyla mevcut ilkeler ve teknikler iyice anlaşılmış olmalıdır.
Restorasyon, antik bir ahşap kafes
kirişin nasıl işlediğini anlayarak, diğer bir deyişle geleneksel ögelerinin
ne olduğunu tespit ederek, başka bir
yöntem kullanıldığı takdirde kaybolabilecek izleri koruyarak ve gerektiğinde bunları eski haline getirerek ve bakımlarını yaparak, mümkün olduğunca
zarar vermeden materyali orijinal haliyle korumak demektir. Bu aşamaların amacı, ahşap yapıların maddi ve
manevi değerlerini gelecek kuşaklara
aktarabilmektir.

sistance is on average 60% of the center
line resistance. Such results can also be
detected visually, since the heads of the
beams are particularly deteriorated in
areas of contact with the masonry. In
addition the average values obtained
in the breaking strength of the material
is almost equivalent in respect of direct
ultrasonic tests (37.3 MPa) for both to
compression breaking tests (37,95 MPa).
Direct ultrasonic tests also confirm
that the beams belonging to the body
“C” are in serious condition along the
axis of the beams, and therefore will be
completely replaced with new beams of
the same section and quality of the wood.
Each beam was verified in different
charge conditions, under non seismic
and seismic actions.
The restoration of structural timber
in historic buildings is demanding and
controversial: roofs are of historic and
aesthetic significance, and restoration
must rely on reversible and minimal interventions. The aim is to save as much
as possible original timber and technologies, and this demands a thorough understanding of principles and techniques
in order to reach the most suitable strategies, case by case.
Restoring means protecting, conserving, maintaining as much as possible, by
understanding how an ancient timber
truss works, which means to find out
which are the traditional elements, to find
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 the tangible and intangible values of
timber structures to future generations.
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Vernadoc Kamplarının Koruma Çalışmaları Üzerine Etkileri;
Tayland Örneği / The Effects of Vernadoc Camps on
Conservation Works, The Case of Thailand
Süheyla KOÇ*
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Yöresel mimari, dünyanın neresinde
olursa olsun, hangi ekonomik şartlarla
yüzleşirse yüzleşsin, koruma alanında
her zaman anıtsal yapıların gölgesinde,
yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalmıştır. Yöresel mimari denilince, sadece
o yörede yer alan geleneksel konutlar
değil, kent dokusu ile bütünleşik bir
ilişkide bulunan geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş diğer yapı türleri de
dikkate alınmalıdır. Yöresel veya bir
başka deyişle geleneksel mimari, onu
oluşturan toplumun özelliklerini, yaşama alışkanlıklarını, bölge ile kurdukları
ilişkileri anlamamız açısından büyük
önem taşımaktadır. Dünyanın kültürel
çeşitliliğini de yansıtan geleneksel mimarlık ürünleri, kültürün bir örnekleşmesi ve tüm dünyadaki sosyo-ekonomik değişim nedeniyle terk, iç denge ve
bütünleşme gibi ciddi sorunlarla karşı
karşıya kalmıştır. Geleneksel mimari
mirasın bakımı ve korunması amacıyla 1999’da ICOMOS’un Meksika’daki
onikinci Genel Kurulu’nda, Venedik
Tüzüğü’ne ek olarak “Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (Charter on the Built Vernacular Heritage)” imzalanmıştır.
2000 yılında, yöresel mimari mirasın
korunmasında küresel bir bakış açısı
sunmak, küresel bir ortamda yöresel
mimari mirasın incelenebileceği, uzmanların da tavsiyeler ile destekleye*

Regional architecture, anywhere of
the world, no matter which economic
conditions it faced, being in the shadow
of monumental structures, always came
face to face with danger of extinction in
protection field. When we say regional
architecture, not only traditional houses
being located in that region, but also other structures, constructed with traditional methods related integratedly with
urban fabric, must be considered. Regional architecture, in other words vernacular architecture is of capital importance
with regard to understand the characteristics lifestyle habits and the relations
of the society that formed it. Vernacular
architecture works which reflects the
cultural diversity of the world had faced
with serious problems such as abandonment, internal harmony and integration
due to the uniform culture, socio-economic alteration in the world. On the
purpose of maintaining and protecting
the heritage of vernacular architecture,
Charter on the Built Vernacular Heritage
is signed in addition to Charter Venice,
at the 12. General Assembly of ICOMOS
in Mexico. In 2000, CIAV (International
Committee for Vernacular Architecture)
is established as international scientific
committee of ICOMOS in order to submit a global perspective for protecting
the heritage of vernacular architecture
and to constitute a forum where the heritage of vernacular architecture can be

Süheyla KOÇ, Y. Mimar / Architect, MSc. Conservation, Doctoral Candidate at Istanbul Technical University
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bileceği bir forum oluşturmak amacıyla
ICOMOS Uluslararası Bilimsel Komitesi olarak CIAV (International Committee for Vernacular Architecture)
kurulmuştur. ICOMOS’un hedefi doğrultusunda uluslararası işbirliğini teşvik
ederek, yöresel mimari mirasın tanımlanması, çalışılması ve korunması üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla, yöresel
mimari miras hakkında koruma ilkeleri,
standartları, araştırma, sorumlu uygulama, inovasyon ve bilgiyi tanımlayan,
geliştiren ve teşvik eden uluslararası bir
ağ kurmuştur (URL 1)

VERNADOC Nedir?
2004 yılında ICOMOS CIAV’ın Japonya’daki toplantısında, Fin Mimar Markku Matilda’nın, geleneksel Fin Mimarlığı’ndan öğrendiği ve geliştirdiği çizim
tekniği ve yaptığı çalışmaları anlatması
ile Vernadoc (Vernacular Documentation) yani yöresel mimarinin belgelenmesi çalışmaları, uluslararası bir ortamda
tanınırlık kazanmıştır. Matilla (2015),
yöresel mimari mirası, sadece hükümet desteği veya yasalar ile değil, kendi
geleneğinin değerini bilip, ona sahip
çıkan, onunla gurur duyan insanlar ile
korumanın mümkün olabileceğini savunmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle
mimarların, temel mesleki yeteneklerini kullanarak, yerel geleneklerin ne
kadar pratik, akılcı ve güzel olduğunu
çizimlerle ifade ederek o geleneklere
olan saygılarını göstermelerini önermektedir. Özellikle uluslararası aktörlerin, halkın yerel geleneklerin eşsiz ve
dünya çapında saygı duyulan eserler
olduğunu anlaması konusunda etkin
bir rol üstlenmesi gerektiğinin de altını çizmektedir. Vernadoc’ta ana pren-
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studied in a global platform and the specialists can support with recommendations. Promoting the international cooperation towards ICOMOS’s goal, focused
on identifying, studying and protecting
the vernacular architecture. With this
goal, a network is established that identifies develops and promotes the conservation principles, standards, researches,
responsible applications, innovations
and information about the heritage of
vernacular architecture.

What is VERNADOC?
VERNADOC in other words, documentation of vernacular architecture, gained a
recognition in an international platform
through the studies of a Finn architect
Markku Matilda who learned and advanced the drawing technic from traditional
Finn Architecture. Matilla (2015) defends
that the heritage of vernacular architecture can be protected not only with government support and regulations but
also with the people who appreciate the
value of his own convention, who protect it, who are proud of it. Within this
scope, Matilla suggests that first of all the
architects, stating with the drawings how
practical, rationalist and good the local
customs are and using the basic professional abilities, must show their respects
to the conventions. He also emphasizes
that the international actors must play an
active role in the matter of public understands that the local customs are unique
and worldwide respected works. Main
principle of Vernadoc is to do the work
as far as simply. Measurement will be
made in the site and it will be drawn with
hard edged lead pencil to the final slim
drawing carton directly. Measurement is
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Şekil 1: Vernadoc Around the World Tanıtım
Kitapçığı / Figure 1: Vernadoc around the world
introductory book
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sip, işi olabildiğince basit bir şekilde
yapmaktır. Ölçüm alanda yapılacak ve
doğrudan, nihai ince çizim kartonuna,
sert uçlu kurşun kalem yardımıyla çizilir. Ölçüm, geleneksel yöntemlerle yapılır; üçgenleme yöntemi, su hortumu
ile sıfır çizgisi belirleyerek kot ölçümü
vs. gibi alınmaktadır. Alandan stüdyoya
geçildiğinde, çizim kartonunda gereken
tüm bilgiler, doğru yerinde ve doğru
ölçüsünde olacak şekilde yer almaktadır. Mürekkepleme işlemi, stüdyo ortamında yapılır. Malzemeyi göstermek
için doku, üç boyut etkisi vermek için
de gölgelendirme yapılır. Böylece elde
dilen çizim, hem istenildiğinde dijitalleştirilebilir, hem de meslekten olmayan birisi bile çizime bakarak yapının
güzelliğini ve korunmasının gerekliliğini anlayabilir (Şekil 1). Vernadoc’ta
kullanılan araçlar, çelik şerit metre, su
terazisi, su hortumu, çizim kartonu, kalem, cetvel gibi basit, sağlam ve ucuzdur. Tüm ölçüm ve çizim aletleri, her
mimar da bulunan temel araç ve gereçler olup, dünyanın her bölgesinde, her

made with traditional methods, such as
triangulation method, grade measurement by determining zero line with water hose. After passing to the studio from
the site, all required informations on
drawing carton must be in the right place
with right measures. Inking operation is
made at the studio. Texture is made to
show the material, shading is made to
simulate the three dimensional. By this
way, obtained drawing can be digitalized
on demand and also anyone non-professional can understand the beauty and the
importance of the protection of the structure (Figure 1). Equipments which are
used for Vernadoc are simple, durable
and cheap; steel tape measure, water level, water hose, drawing carton, pen and
ruler. All measuring and drawing tools
are the basic equipments that each architect obtains and these tools are in the
same characteristic that is utility all over
the World and under any climate conditions. (Matilla, 2015)
Another principle is the situation
that the camps face with each other. It
is expected by the nations who are participated this camp that they arrange international camps at their own countries
later on. In this way, international cooperation will be stronger day by day and
they will be able to appeal for help when
required. Participants will be responsible
of transportation fees to the working site
at their countries, other fees will be covered by the organizers. The language of
the camp is determined as local English,
by this way, not knowing language isn’t
considered as an obstacle (Matilla, 2015).
Vernadoc concept consists of four
stages. First, international documenta-
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türlü iklim şartlarında kullanılabilecek
özelliktedir (Matilla, 2015).
Bir diğer prensip, kampların karşılıklı olma durumudur. Bu kampa katılan milletlerden, daha sonra kendi
ülkelerinde de bir uluslararası kamp
düzenlemeleri beklenmektedir. Böylece
uluslararası işbirliği gün geçtikçe güçlenecek ve herhangi bir yardım gerektiğinde hemen yardım istenilebilecektir.
Katılımcılar, sadece kendi ülkelerinde
çalışma sahasına olan ulaşım ücretlerinden sorumlu olup, diğer ücretler organizatörler tarafından karşılanacaktır.
Kampın dili yöresel İngilizce olarak belirlenmiştir, böylece dil bilmemek, katılıma bir engel olarak görülmemektedir
(Matilla, 2015).
Vernadoc konsepti, dört aşamadan
oluşmaktadır. Birincisi, bir hafta arazide, bir hafta da stüdyoda olacak şekilde toplam iki hafta süren uluslararası
belgeleme kampı. İkincisi, elde edilen
çizimlerle hemen kampın sonrasında o bölgedeki halka hitaben bir sergi
düzenlenmesi. Üçüncüsü, araştırma
konusu, yapılan kampla ilişkili olacak
şekilde, hem profesyonellerin hem de
halkın katılabileceği bir günlük bir seminer ve son olarak elde edilen çizim
ve verilerin kitaplaştırılması aşamasıdır.
(Matilla, 2015).
Matilla (2015), bu projenin hedeflerini, uluslararası ilgi ile yerel yapı
geleneğinin önemine dikkat çekmek,
yöresel mimari hakkında uluslararası karşılaştırmalı malzeme toplama ve
ortak kullanıma açık, uluslararası bir
ağ kurmak olarak tanımlamıştır. CIAV
içinse hedef; toplantılarla bağlantılı
pratik aktivite yapmak, yerel miras çalışmaları için uluslararası yardım ver-
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tion camp, continues totally two weeks,
whose one week will be in the site and
one week will be at the studio. Second,
an exhibition will be organized addressed to the people there with the obtained
drawings shortly after the camp. Third,
a one day symposium will be organized,
to this symposium both professionals
and the people can attend and research
object of this symposium will be related
to the performed camp. Final stage is to
publish into a book the obtained drawings and data (Matilla, 2015).
Matilla (2015) identified the aims of
this project as remarking the importance of convention of regional construction
with international interest, as collecting
international comparative material about
vernacular architecture and as setting
up an international network open for
common use. And the aim for CIAV is
to make practice activity works related
to the meetings, to provide international assistance for vernacular heritage
works and to promote the participation
of young professionals to CIAV works.
With this scope, first international Vernadoc camps is carried out in Langelmaki region of Finland with participants
from China, Egypt, Finland and Italy
in 2005. Since 2005, camps under the
name of Vernadoc are organized throughout the different places of the World
regularly every year, within the scope of
ICOMOS CIAV. Related to the ICOMOS
CIAV general meeting, the camps are organized in 2010 Sweden, in 2011 Paris,
in 2012 Abu Dhabi, in 2013 Portugal.
Except these, between 2005 – 2015, 11
camps in Finland, 2 camps in Romania,
1 camp in Estonia, 1 camp in Italy, 28
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mek ve genç profesyonellerin CIAV
çalışmalarına katılımını teşvik etmektir.
Bu kapsamda, ilk uluslararası Vernadoc
kampı, 2005’te Çin, Mısır, Finlandiya ve
İtalya’dan katılımcılarla Finlandiya’nın
Längelmäki bölgesinde yapılmıştır.
2005 yılından itibaren de, “Vernadoc”
adı ile ICOMOS CIAV bünyesinde, her
sene düzenli olarak dünyanın farklı
bölgelerinde kamplar düzenlenmektedir. ICOMOS CIAV genel toplantısı ile
ilişkili olarak, 2010’da İsveç’te, 2011’de
Paris’te, 2012’de Abu Dhabi’de ve
2013’te Portekiz’de kamplar düzenlenmiştir. Onun dışında 2005-2015
yılları arasında Finlandiya’da 11, Romanya’da 2, Estonya’da 1, İtalya’da 1
ve Tayland’da 28 kamp düzenlenmiştir
(Şekil 2). Hepsi birlikte toplamda, üç
kıtada, 21 farklı ülkeden, 21 farklı dili
konuşan, 8 farklı yazı sistemine sahip
ve ondan fazla farklı din ve inançtan
gelen binden fazla katılımcı olmuştur
(Matilla, 2015).

Tay Mimarisi
Tayland, eski adıyla Siam, resmi adıyla
Tayland Krallığı, Güneydoğu Asya’da
yer alıp, kuzeyinde Laos ve Myanmar,
doğusunda Laos ve Kamboçya, güneyinde Tayland Körfezi ve Malezya, batısında ise Andaman Denizi ve Myanmar
ile sınırları bulunmaktadır. Yüzölçümü
yaklaşık 513.000 km2 olan Tayland’da,
66 milyonluk bir nüfus bulunmaktadır.
Tayland Krallığı Parlamenter Monarşi
ile yönetilmektedir. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Bangkok’tur.
Ülkenin resmi dili Tayca’dır. Nüfusun
%95’lik bir bölümü Budizm dininin
Theravada koluna mensuptur. Tropik
bir iklime sahip olan Tayland’da üç

Şekil 2 : Vernadoc’un Tarihçesi / Figure 2: History
of Vernadoc

camps in Thailand are organized (Pict.2)
Totally, there had been participants more
than 1000 at 3 continents, who are from
different religion and belief more than
10, who has 8 different writing systems,
who speak 21 different languages (Matilla, 2015).

Thai Architecture
Thailand, officially the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is in the
Southeast Asia, bordered to the North
by Myanmar and Laos, bordered to the
east by Laos and Cambodia, to the South
Gulf of Thailand and Malaysia, and to
the West by Andaman Sea and Myanmar. Its surface area is approximately
153.000 km² and its population is 66 million people. The kingdom of Thailand
is administered by parliamentary monarchy. Bangkok is the capital and the
most crowded city of Thailand. Its official
language is Thai. 95% of the population belongs to Theravada subsection of
Buddhism. Three seasons exist in Thailand which has a tropical climate (hot,
cool and monsoon). The culture of Thai
is intensively influenced by India, China,
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mevsim (sıcak, serin ve muson) yaşanmaktadır. Tay kültürü, Hindistan,
Çin, Kamboçya, Laos, Burma ve diğer
Güneydoğu Asya Ülkelerinden yoğun
bir biçimde etkilenmiştir, aynı şekilde
Budizm de bu etkileşimler altında şekillenmiştir.
Tayland’da bilinen en eski insan yerleşimi 40.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Tarihi dönemler; antik
medeniyetler (Mon- Khmer-Malay,
9.yy-13 yy), Sukhothai (1238-1438),
Ayutthaya (1350-1767), Lanna (13. yy
ortası- 19. yy) ve Rattanakosin (18. yy
sonu- günümüz) olarak beş döneme
ayrılabilir. 13.yy öncesine dair kesin
ve net bilgiler bulunmamakla birlikte,
Tayland kültür ve mimarisinin doğrulanabilir tarihi M.Ö.500’lü yıllardan
bugüne Tay medeniyetinden büyük
etkileri bulunan Dvaravati, Srivichai
ve Khmer dönemlerinden izlenebilmektedir. Bilinen tarihteki başkentleri, Sukhothai, Ayutthaya ve Rattanakosin’dir. Geleneksel Tay Mimarlığı,
Güneydoğu Asya’nın geliştirdiği eşsiz
mimarlığın çok çeşitli etkileyici yönlerini yansıtmaktadır. Tarımsal yaşam
tarzından dolayı, geleneksel Tay mimarisi, ataların; sıcak ve nemli iklimi
ile zengin doğal çevrede nasıl konforlu
bir yaşam sağlanır konusundaki tecrübelerine dayanmaktadır. Tay kültürü,
sosyal standartları ve yaşam tarzı ile
can alıcı, dini ve eşsiz bir mimari karakterin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Geleneksel Tay mimarlığında, kolaylıkla inşa edilebilen modüler
sistemler kullanılmaktadır. Geleneksel
Tay mimarlığı, selden ve böceklerden
korunma amacıyla kâgir temeller veya
ahşap ayaklar üzerinde yükseltilmiş
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Cambodia, Laos, Burma and other Southeast Asia countries. In the same way,
Buddhism is took shape under these interactions.
The oldest human habitation in Thailand comes from 40.000 years ago. Historic Periods consist of 5 periods; Antique Civilizations (Mon- Khmer-Malay
9.c – 13. C), Sukhothai (1238-1438),
Ayutthaya (1350-1767), Lanna (middle
of 13. century – 19. C) and Rattanakosin (the end of 18. century – these days).
Even though there aren’t exact and clear informations about 13. century and
before, sustainable history of Thailand
culture and architecture can be observed
by Dvaravati, Srivichai and Khmer periods which have a great influence by Thai
civilizations from 500s B.C. up to these
days. Capitals within the known date are
Sukhothai, Ayutthaya and Rattanakosin. Traditional Thai architecture reflects
the a great variety of impressive aspects
of the unique architecture improved by
Southeast Asia. Due to the agricultural
life style, traditional Thai Architecture
is based on their ancestor’s experiences
about how they provided a comfortable
life within hot and humid climate in a
wealthy and natural region. Thai culture contributed to the improvement of a
crucial, religious and unique architectural character. An easy to build modular
system is used for traditional Thai Architecture. Traditional Thai Architecture
is built on the ground raised over timber
footing or masonry foundation in order
to defend themselves from flood and
insects. The constructions which reflect both local history and religious belief
with symbolic ornaments on high and
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zeminler üzerinde inşa edilmişlerdir.
Yüksek ve eğimli çatılarda sembolik
süslemeleri ile hem yerel tarihi, hem
de dini inançları yansıtan yapılar, Tay
mimarlığının temelini oluşturmaktadır. Yapıda kullanılan ahşap, taş ve saz
gibi malzemelerin tamamı doğadan
elde edilmektedir. Tay mimarlığında,
önemli inançların mimari tasarıma
büyük etkisi vardır. Pek çok geleneksel Tay tapınağı, kalın tuğla duvarlarla
masif olarak inşa edilmiştir. Genellikle
tapınaklar bulundukları bölgenin simgesel yapıları olmuştur. Tayland, Budist bir ülke olduğu için, tapınaklar da
halkın gündüz ibadet edebileceği kutsal mekânlar olarak tasarlanmıştır. Geleneksel Tay evleri ise, hem kraliyetin,
hem sıradan insanların konforla yaşayabilecekleri alanlardır (Chitranukroh
ve Buranakarn, 2006).
Zengin kültürel mirasına rağmen,
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde,
Tayland’ı sadece Ban Chiang Arkeolojik Alanı (1992), Tarihi Ayutthaya
Kenti (1991) ve Sukhothai Tarihi şehri ve çevresi (1991) temsil etmektedir.
Phimai Kültür yolu ve ona bağlı Phanomroong and Muangtam Tapınakları
(2004), Phuphrabat Tarihi Parkı (2004),
Wat Phra Mahathat Woramahawihan,
Nakhon Si Thammarat (2012) ve Lanna’nın Başkenti Chiang Mai Anıtları ve
Kültürel Peyzajı (2015) ise UNESCO
Dünya Miras Geçici Listesinde yer almaktadır (URL 4). Kral I. Rama’dan beri
başkentliği üstlenen Bangkok, Dünya
Miras Listesi’ne giremese de Kraliyet
Sarayı, Wat Pho, Wat Arun, Wat Phra
Kaew ve Chao Phraya Nehri ile Güney
Asya’nın en çok turist çeken yerleşim
yerlerinden biridir.

inclined roofs underlie the Thai architecture. All the materials used within the
structure such as wooden, stone and
sedge are obtained from the natüre. Important beliefs have a great influence to
architectural design in Thai architecture.
Many traditional Thai Temple are constructed with thick brick walls massively.
Generally, temples have become the
symbolic structures of the region where
they have been. Because Thailand belongs to Buddhism, temples are designed as
sacred spaces where the people can pray
on daytime. Traditional Thai houses are
the fields where the kingdom and common men can live comfortably. Though
it’s rich heritage of culture, only Ban Chiang Archeological Site (1992), Historic
City of Ayutthaya (1991) and Historic
Town of Sukhothai and Associated Historic Towns (1991) represent Thailand
on the World Heritage List of UNESCO.
Phimai Culture Road and the Associated
Temples of Phanomro ong and Muangtam (2004), Phuphrabat HistoricalPark
(2004), Wat Phra Mahathat Worama
hawihan, Nakhon Si Thammarat (2012)
and Monuments, Sites and Cultural
Landscape of Chiang Mai, Capital of
Lanna(2015) take place in World Heritage Temporary List of UNESCO (URL4).
Though it couldn’t take part in World
Heritage List of UNESCO, Bangkok which is the capital since king 1st Rama, is
one of biggest tourist destinations with
Royal Palace, Wat Pho, Wat Arun, Wat
Phra Kaew and Chao Phraya River.

ICOMOS CIAV Vernadoc 		
Thailand 2015 Camp
In Thailand which has a great cultural
heritage, though vernacular architecture
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ICOMOS CIAV Vernadoc
Tayland 2015 Kampı
Zengin bir kültürel mirasa sahip olan
Tayland’da, ahşap yapıların ağırlıkta olduğu yöresel mimarlık ürünleri,
anıtsal yapılar kadar, koruma yasalarında ve uygulamalarında hak ettiği
yeri pek fazla bulamasa da Vernadoc
kampları için Tayland’ın dört bir yanından geleneksel mimarlık ürünleri
çalışılmıştır. Bangkok’ta 10 kamp düzenlenirken, Phetchaburi’de 4, Loei’de
4, Songkhla’da 2, Nakorn Si Thammarat’ta 2, Samut Prakarn’da 2, Chanthaburi, Nakor Ratchasima, Petchaboon ve Phrae Lambang’da birer kamp
düzenlenmiştir.
Katılımda bulunduğumuz kamp,
Ekim 2015’te Tayland’ın Phetchaburi kentinde düzenlenmiştir. ICOMOS
CIAV Vernadoc Tayland 2015 Kampı olarak bilinen bu kampta, Wat Yai
Suvannaram Tapınağı’nın Sala Kan
Parian denilen ahşap salonu çalışılmıştır. Phetchaburi, Tayland’ın ortasında,
Bangkok’un güneyinde, Bangkok’a iki
buçuk saatlik mesafede, Tayland körfezindeki sahilleri ile küçük ölçekli bir
yerleşim alanıdır. Tarihi Khmerlere
ve Ayutthaya dönemine kadar giden
Phetchaburi’deki en önemli yapılar
olarak, 4. Rama’nın emriyle Batı tarzında inşa ettirilen yazlık saray ve tapınakların bulunduğu Phra Nakhon Khiri
Tarihi Parkı, 6. Rama’nın hastalığını çabuk atlatması için sahil kıyısında ahşap
olarak inşa edilen Mrigadayavan yazlık
sarayı, Wat Yai Suvannaram Tapınağı, Wat Mahathat Worawihan ve Wat
Kamphaneg Laeng Tapınağı sayılabilir.
Wat Yai Suvannaram, 17. yüzyılda
Ayutthaya döneminde inşa edilmiş, 5.
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Works in which wooden structures are
dominant, couldn’t find its well-deserved place within the conservation laws
and applications as much as monumental structures, for VERNADOC Camps, traditional architecture Works are
studied all-around of Thailand. While
10 camps are organized in Bangkok, 4
camps in Phetchaburi, 4 camps in Loei,
2 camps in Songkhla, 2 camps in Nakorn Si Thammarat’ta, 2 camps in Samut
Prakarn, 1 camp in Nakor , Ratchasima,
Petchaboon and Phrae Lambang are organized.
The camp we attended is organized in Phetchaburi town of Thailand in
October, 2015. At this camp known as
ICOMOS CIAV Vernadoc Thailand 2015
camp, a wooden hall, called as Sala Kan
Parian from Wat Yai Suvannaram Temple, is studied. Phetchaburi is a small scaled settlement in the middle of Thailand,
with 2 and a half hours distance at the
South of Bangkok and with coasts of
Thailand Gulf. The most important structures which go back to historical Khmer
era and Ayutthaya period in Phetchaburi
are; Phra Nakhon Khiri Historical Park
where the summer palaces and temples
have been and which is constructed by
the order of 4th Rama in the western-style, Mrigadayavan summer palace which
is constructed to pull through the illness
of 6th Rama promptly along the coast
by wooden style, Wat Yai Suvannaram
Temple, Wat Mahathat Worawihan and
Wat Kamphaneg Laeng Temples.
Wat Yai Suvannaram is constructed
in 17th century in Ayutthaya period and
it underwent various repairs during 5th
Rama period (1868-1910). Main temple
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Şekil 3: Wat Yai Suvannaram Ana Tapınak /
Figure 3: Wat Yai Suvannaram main temple

Şekil 4: Sala Kan Parian / Figure 4: Sala Kan
Parian

Rama döneminde (1868-1910) çeşitli
onarımlar geçirmiştir. Ana tapınak, ibadet için toplanılan alan, kütüphane, konaklama yerleri, eğitim yerleri gibi pek
çok birimden oluşmaktadır. En dikkat
çekenleri, içinde altın Buda heykelinin
olduğu, penceresiz olarak inşa edilen
ana tapınaktır. Duvarlarında Ayutthaya döneminden kalma freskler özgün
olarak günümüze kadar gelebilmiştir
(Şekil 3). Havuzun ortasında bulunan,
üç ahşap ayakla taşınan ahşap yapı,
kütüphane olarak tasarlanmıştır. Palmiye yapraklarına yazılan metinleri,
böceklerden ve yılanlardan korumak
için yapı suyun ortasında inşa edilmiştir. Bir diğer dikkat çeken yapı da,
tamamen tik ağacından inşa edilmiş
çok amaçlı salondur. Bu salon Ayutthaya’da bir prensesin konutu olarak
kullanılmaktadır, ancak Burmalıların
saldırısı ve dönemin değişmesi sonucu, 18. yüzyılda yapı taşınarak Wat Yai
Suvannaram’ın bir parçası olmuştur.
Kamp kapsamında da, toplanma, halka
seslenme, bir nevi rahip ve halkı buluşturan bir fonksiyon üstlenen bu salon
çalışılmıştır (Şekil 4).
Tayland kültüründe ve yaşam biçi-

consists of many sections such as library,
accommodation places and education
places. The most remarkable one is the
main temple which is constructed without window and has a golden Buddha
sculpture inside. Frescos date back to
Ayutthaya period could come until today
originally (Figure 3). Wooden structure
being in the middle of the pool and carried with three timber footings is designed as library. The structure is constructed in the middle of the water in order to
keep the texts written on palmate leaves
from the insects and snakes. Another remarkable structure is the multi-purpose
hall constructed completely by teak. This
hall is used as the house of princess but
as a result of attack of Burmanes and variation of the period this structure has
become a part of Wat Yai Suvannaram
being carried at 18th century. This hall
which is studied during the camp, undertakes a function of gathering, calling
for the people and bringing together the
monk and the people (Figure 4).
It is possible to follow the effects of
religion in culture and life style of Thailand within the Vernadoc camps. There
were some special rituals which needed
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minde dinin etkisini Vernadoc kamplarından da takip etmek mümkündür.
Wat Yai Suvannaram tapınağının bir
birimi olan ahşap salonda çalışmalara
başlamadan önce tamamlanması gereken bazı özel ritüeller vardı. Öncelikle tapınağın başrahibinin rızasının
alınması gerekiyordu. Bunun için her
bir katılımcı özel olarak hazırlanmış
çiçekleri, dizlerinin üzerinde ve saygılı
bir şekilde rahibe verdi. Erkekler rahibin eline verirken, Theravada Budizminde rahiplerin kadınlara dokunması yasak olduğu için, kadınlar rahibin
önündeki örtüye bırakıyorlardı. Daha
sonra ana tapınakta yer alan altın Buda
heykelinin önünde diz çökülerek, dualar okunması ve üç kez secdeye kapanılmasıyla Buda’nın da rızası alınmış
olunuyordu. Son olarak da anıt ağacın
altında yer alan Ganisha’ya şans getirmesi için 7 adet tütsü yakıldı. Bir Hindu
tanrısı olan Ganisha’ya, Taylandlıların
da tapması, farklı kültürlerin yıllar boyu
komşuluk ve ticaret gibi ilişkilerle birbirini nasıl etkilediğini ve dini inançların bile nasıl harmanlandığını anlamak
açısından çarpıcı bir örnektir. Taylandlılar için oldukça normal karşılanan bu
ritüeller, yabancı katılımcılar için ilginç
bir deneyim olmuştur. Bir başka deyişle, Vernadoc kampları, sadece gidilen
ülkenin yapı kültürünü değil, dini ve
sosyal kültürünü de yakından tanıma
konusunda etkili bir araç olmuştur.
Bangkok’ta buluşup, Phetchaburi’ye geliş ve ritüellerin tamamlanması
bir günü almıştır. Tam anlamıyla çalışmalara ancak ertesi gün başlanabilmiştir. 32 kişilik ekip yapıyı gezdikten
sonra, plan, kesit, görünüş ve detay
olarak farklı ölçeklerde, hangi çizimle-
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to be completed before beginning to
study in the wooden hall a part of Wat
Yai Suvannaram Temple. First of all, it
was essential to get the approval of abbot (The leaders of monks). For this approval, each participant offered the flowers
prepared distinctively over their knees
obeisantly. While men gave the flowers
into the hands of abbot, women left the
flowers over the cover in front of the
abbot, because it was forbidden for the
abbot to touch the women. Later on, the
approval is gotten by going down on the
knees in front of the Buddha sculpture,
praying and groveling three times. Lastly, seven pieces of incense were burnt in
order to bring luck to Ganisha under the
monumental tree. It is a striking example that even Thais worship to Ganisha,
a Hindu God, for understanding how
different cultures effects each other with
neighborhood and commercial relations
year in and year out and how religions
are blended. These rituals that Thais take
them normally are interesting experiences for participants. In other words, Vernadoc camps are an effective means to
know not only the structural culture of
the visited country but also religious and
social cultures of the country well.
It took one day to meet in Bangkok,
to come to Phetchaburi and complete the rituals. It was next day to begin
studying properly. After the 32 people
of team looked round the structure and
after deciding who will make which
drawing within different scales as plan,
section, facade and detail, zero point is
determined from inside and outside of
the structure with the help of water hose.
Similarly, the position of the zero point
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Şekil 5: Arazi çalışmaları / Figure 5: Field works

Şekil 6: Stüdyo çalışmaları / Figure 6: Studio works

rin kim tarafından yapılacağı kararlaştırıldıktan sonra, su hortumu yardımı
ile yapı içinden ve dışından sıfır noktası belirlenmiştir. Aynı şekilde paftalar
arası dil birliği sağlamak için de paftada sıfır noktasının konumu kararlaştırılmıştır. Daha sonra, tek başına veya
duruma göre ikinci-üçüncü kişinin yardımıyla, herkesin kendi çizimi ile ilgili
gerekli ölçümleri yapılmıştır (Şekil 5).
Günümüzde, teknolojinin katkıları ile
ölçümler makineler ile yapılmakta, arazideki çalışma süresi azalırken, ofisteki
çalışma süresi artmaktadır. Bu kampta,
arazideki çalışma süresi bir hafta ile sınırlı olduğu için stüdyoda lazım olacak
her türlü ölçüm ve detayın arazideyken
tamamlanması gerekmektedir. Bu da
yapıyı birebir hissetme, tanıma konusunda etkili olmuş ve herkes yapının
özellikle belirli bir bölümü hakkında
uzmanlaşmıştır. Kesit çizenler, daha
çok strüktürel sorunların farkına varırken, detay çizenler süslemelerdeki ve
noktasal detaylardaki inceliklere daha
hâkim duruma gelmişlerdir. Stüdyo ise,
yapılan ölçümlerin sanatsal çalışmalara
dönüştüğü yerdir (Şekil 6). Farklı kalınlıktaki rapidoları, yine farklı oranlarda
sulandırılmış mürekkep ile kullanarak,

over the drawing carton is decided in order to ensure the language unity between the drawings. Later on, required measurements for everybody’s own drawing
are made alone or with help of second
or third person according to circumstance (Figure 5). In these days, measuring
is made by machine in association with
technology, while working time in the
field diminishes, working time in office
increases. With this camp, because the
working time in the field is limited as
one week, all the details and measurements required for studio must be completed during the field time. This way was
effective about knowing and perceiving
personally the structure and everyone
specialized about especially one particular part of the structure. While the ones
who draw the sections mostly noticed
the structural problems, the ones who
draw the details had a good knowledge
over point and ornament details. Studio
is the place that the measurements become artistic works (Figure 6). Figuring the
texture of the timber with failure using
inking pens in different thickness with
ink watered in different rates add a realistic signification to the drawing, along
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Şekil 7: Kamp sonucu elde edilen çizimler / Figure 7: Drawings obtained after the Camp

ahşabın dokusunu, bozulması ile birlikte ifade etmek çizime gerçekçi bir ifade
katmakta, gölgenin eklenmesi ile de üç
boyutlu algı sağlanmaktadır. Katılımcılar, farklı kültür ve eğitim sistemlerinden gelmekte, mimar-öğrenci, Asyalı-Avrupalı gibi farklılıklar olmasına
rağmen, çizimlerde dil birliği sağlanmış, sergide çizimler bir ekip işi olarak
sergilenmiştir (Şekil 7). Ölçüm ve çizim
sürecinde yapılan gözlemler sonucu ile
yapım teknikleri ve yapının özellikleri
şu şekilde sıralanabilir.
Yapı malzemesi olarak, sert ve
suya dayanaklı tik ağacı kullanılmıştır. Taşıyıcı ayaklar, kirişler, duvarlar, kapılar, pencereler, çatı ve çatıyı
oluşturan elemanların hepsi tik ağacından elde edilmiştir. Ahşap dışında malzeme olarak, pişmiş topraktan
elde edilen kiremitler ve son dönem
onarımlarında zemin döşemesi ve yapı
çevresine döşenen kaldırım taşı, giriş
bölümlerinde ise kireç harçla sıvanmış,
yığma olarak inşa edilmiş tuğla karşımıza çıkmaktadır.
Ahşap geçme sistemleriyle kurulan yapı, prefabrik elemanlardan oluştuğu için sökülüp, yeniden birleştirilmesi ve taşınması kolaydır. Modüler

with adding the shadow, three dimensional perception is ensured. Participants
come from different culture and education systems, though there were some differences such as architect – student, Asian- European, language unity is ensured
with drawings, and these drawings are
exhibited as a team work at the exposition (Figure 7). As a result of investigations during the measuring and drawing
period, we can put in order construction techniques and characteristics of the
structure as in the below;
As structure material, stiff and water
resist teak is used. All the pillars, girders,
walls, doors, windows, roof and roof stuff
are obtained from teak. As a material except for timber, roof tile obtained from
terra-cotta, paving stone paved at last
period repairs to the round of the structure and brick constructed as masonry,
plastered with lime mortar at entry section appear in front of us.
Structure constituted with wood
joint system is easy to disassemble and
assemble because it consists of precast.
In a structure designed as modular system, there are 4 pillars in the short side,
11 pillars in the long side. Pillars are in
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bir sistemde tasarlanmış yapıda, kısa
yönde 4 dikme, uzun yönde 11 dikme yer almaktadır. Dikmeler sekizgen
formdadır. Uzun yönde tüm dikmelerin arası 3 metre iken, kısa yönde ortadaki giriş daha geniş olacak şekilde
3m-4m-3metrelik aralıklar bulunmaktadır. Ortadaki dikmeler, en yüksek çatı
seviyesindeki kirişlerle çerçeve oluşturmaktadır, onun dışında hiçbir kotta birbirlerine bağlanmamaktadırlar. Birinci
ve ikinci kademedeki çatılara kiriş ve
dikmeler yardımıyla bağlanmaktadır.
Döşemeyi taşımak amacı ile bir buçuk
metre arayla kirişler yerleştirilmiştir.
Dikme ve kirişlerden oluşan sistemde,
çatıyı taşıyan ana dikmelerin içe doğru, duvarların ise dışa doğru eğildiği
gözlenmiştir. İlk gözlemlerde, bu eğilmelerin strüktürel bozulmalar olduğu
düşünülmüştür. Tay mimarlığı ile ilgili
daha detaylı bilgiler edinildiğinde yapıların, selin yıkıcı etkisinden korunmak
ve havalandırma için ayaklar üzerinde
yükseltildiği, ancak güçlü sel ve rüzgârlara karşı rijit bir strüktür oluşturmak için ayakların, zemine 90 derece
açıyla değil, yapının merkezine doğru
eğimli olacak şekilde inşa edildiği, elde
edilen bu yarı açık mekânın da, pirinç
öğütme, dokuma, depolama gibi çeşitli
işlevlerde de kullanıldığı öğrenilmiştir (Boonjub, 2009). Bu durumda çatıyı
taşıyan ana dikmelerdeki eğiklik özgün
olup, duvarların dışa doğru eğilmesinin
strüktürel bir problem olduğu anlaşılmıştır. Uzun yönde, yani kuzeyde ve
güneyde ikişer dikmenin içi boşalmış,
taşıyıcı özellikleri zayıflamıştır. 3 cm’lik
döşeme tahtasında yer yer zayıflayan
noktalar bulunmaktadır.
Çatı formları, yapı türüne ve sınıfı-

the shape of octagon. While the distance
between all long side pillars are 3m, at
short side, there are 3m-4m-3m distances by the way that middle entry will be
larger. The pillars in the middle compose
a frame with girders at the highest roof
level; they don’t link at any grade except
for this. They link to first and second
level roof via girders and pillars. Girders with one and a half meter distance
are placed in order to carry the flooring.
It is noticed that main pillars that carry
the roof are bent inwards, walls are bent
outwards at the system consists of pillars
and girders. At first investigations, these
bending are thought to be structural defaults. When detailed information about
Thai architecture is obtained, we noticed
that; structures are raised over the legs to
avoid the destructive effect of the flood
and for ventilation, but in order to create
a rigid structure against the strong flood
and wind, the pillars are constructed in a
bent form through the center of the structure not with 90 degree angle to the floor and also we noticed that this obtained
half open place is used for various works
such as; grinding rice, weaving and storage (Boonjub, 2009). At this stage, it is
understood that bending at main pillars
that carry the roof are original and walls
bent outwards is a structural problem. At
the long side, in other words in the north
and south facade, inside of two each pillars is discharged and load bearing capacity is decreased. There are weak points
partly at 3cm floor wood.
Roof forms differ according to structure kind and class. While residential
buildings have single roof, religious buildings and palaces have multi-level ro-
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Şekil 8: Sala Kan Parian / Figure 8: Sala Kan Parian

Şekil 9: Sala Kan Parian / Figure 9: Sala Kan Parian

na göre farklılıklar göstermektedir. Konutlar tek çatılı olurken, dini yapılar ve
saraylar da çok katmanlı çatılar görülmektedir. Geniş alanları örten tek bir
çatı hantal bir görünüm vereceği için,
parçalı ve yükselen çatı formu estetik
olarak daha çok tercih edilmektedir.
45 derece ile başlayan çatı eğimi, en
yüksek çatıda 50 dereceyi bulmaktadır.
Sala Kan Parian’da da, üç aşamalı çatı
gözlenmektedir. En alt çatı daha geniş
ve daha düşük eğimlidir; onunla bitişik ve daha yüksek eğimli olarak ikinci
aşamadaki çatı yer almaktadır ve tüm
çatı gövdesinden yükseltilmiş olarak
üçüncü aşamada en yüksek çatı bulunmaktadır. Birinci ve ikinci aşamada
kırma çatı gözlenirken, üçüncü aşama
beşik çatı olup, üçgen alınlarda renkli
seramik ve altın varaklı süslemeler yer
almaktadır. Saçaklar, süslemeli eliböğründeler tarafından taşınmaktadır (Şekil 8, Şekil 9). Çatı arasında yılanların
yuva yapmış olduğu gözlenmiştir.
Yapının doğu yönünde iki kapı,
batı yönünde üç kapı bulunmaktadır.
Batı yönde ortada yer alan ana giriş
kapısı, kemerli, ahşap oymalı, zengin
motifli ve altın varaklı olup, zarif bir işçiliğe sahiptir. Diğer kapılar dikdörtgen

ofs. Because single roofs covering a wide
surface seem unwieldy, a sectional and
rising roof form is mostly preferred from
esthetics aspect. Roof slope beginning
with 45 degree can reach 50 degree in a
high roof. 3 stage roofs are observed at
Sala Kan Parian. Bottom roof is wider
and has lower slope, roof at the second
stage takes place adjacent to it and with
high slope, at third stage the highest roof
takes place raised from whole roof shaft.
While hipped roof is observed at first and
second stage, third stage is gable roof,
multicolor ceramic and gold leaf ornaments have been at triangle front. Eaves
are carried by ornamental knee braces
(Figure 8, Figure 9). It is seen that the
snakes made nests among the roofs.
There are two doors towards east
side, three doors towards west side.
Main entrance door been in the middle
and towards west side is arched, wood
carving, rich patterned, gold leaf and it
has an elegant labour. Other doors are in
the shape of rectangle and plain.
There are totally 19 windows at
the structure; 1 towards east, 9 towards
north, 9 towards south. Windows are
plain and in the shape of rectangle but
only 2 windows placed in the middle of
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Şekil 10:
Myrigadavayan
Sarayı /
Figure 10:
Myrigadavayan
Palace
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formda ve sadedir.
Yapıda, doğu yönde bir pencere,
kuzeyde 9, güneyde 9 olmak üzere toplam 19 pencere bulunmaktadır. Pencereler, sade ve dikdörtgen formdadır,
sadece kuzeyde ortada yer alan iki pencere kemerli olup, prens ve prenses için
yapıldığı söylenmektedir.
Yapı genelinde süslemeler, kapı,
pencere, çatı alınlığı, saçak ve eliböğründelerde görülmektedir. Ayrıca dikmelerin sekiz yüzünde altın varakla
işlenmiş farklı motifler bulunmakta,
duvarların bir kısmında da fresk izleri
gözlenmektedir.
Çalışma temposu yoğun olduğu
kadar, serbest zamanlar da bir o kadar verimli programlanmıştır. Sadece
çalışılan yapı değil, onu ortaya çıkaran
kültürü ve ortamı bütüncül bir şekilde
anlamak için, hem yapı yakın çevresinde, hem de Phetchaburi bölgesinde yer
alan diğer yapılar da ziyaret edilmiştir.
Böylece yapının, bölgede yer alan diğer
kültürel miras varlıkları ile arasındaki

north are arched and it is thought to be
made for prince and princess.
The ornamentations in the structure
are located in the doors, windows, pediments, eaves and braces. Also, at the 8
side of columns, there are different patterns and fresco marks are seen at certain
parts of walls.
While working tempo is intensive,
free times are organized so productive.
In order to understand not only studied
structure but also the culture and the environment which created the structure
completely, other structures are also visited both around the structure and located
in Phetchaburi field. Thus, this enabled
us to determine the differences and similarities between our structure and other
cultural heritage units. It attracted our
notice that buildings made by masonry
technique are intense in the region where the China, India, Cambodia, Europe
effect dominates, and in the sections of
residential buildings and temples, used
with the aim of housing and education,
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benzerlik ve farklılıklar tespit edilebilmiş olmuştur. Bölgede, Çin, Hindistan,
Kamboçya, Avrupa etkisinin hâkim olduğu yığma yapım tekniği ile inşa edilmiş yapıların yoğunlukta olduğu, konutlar ve tapınakların konut ve eğitim
amacı ile kullanılan bölümlerinde ahşabın yapı malzemesi olarak kullanıldığı
dikkat çekmiştir.
Gezilen yapılardan en ilginci, geleneksel Tay kültürü ile batı teknolojisinin buluştuğu, 1923 yılında beton ve
ahşap malzeme birlikte kullanılarak,
sahil kenarında inşa edilen Mrigadayavan yazlık sarayıdır (Şekil 10). Üç
ana gruptan oluşan yapı topluluğunda,
resmi işlerle ilgili olan yapılar, tiyatro,
toplantı salonu gibi yapıların yer aldığı
grup Samosan Sevakamataya Binaları’dır. Kralın özel evi olarak kullandığı,
içerisinde, yatak odası, giyinme odası,
banyo, çalışma ofisi gibi yapıların bulunduğu alan Bisansagara Binaları, Kral
dışında hiçbir erkeğin girilmesine izin
verilmeyen kadınlara ayrılmış bölüm
ise Samudabiman Binaları olarak bilinmektedir. Toplamda denize paralel olarak inşa edilmiş 16 yapı bulunmaktadır.
Modüler sistemde inşa edilen yapıda,
Tay kültüründe yer alan hiyerarşi, sahile olan mesafe ile kendine yer bulmuştur. Sahile en yakın konumda, kral ve
ailesi, en uzak konumda da hizmetçiler
olacak şekilde tasarlanmıştır.
Yapı, hafif ve modüler sistemde inşa
edilmiştir. Geniş açıklıkları, koridorları ve yerden yükseltilmiş zemini ile
tropikal iklime uygun olarak tasarlanmıştır. Her yapının girişi ayrı olduğu
için 25 adet merdiven bulunmaktadır.
Betonarme ve tik ağacından elde edilen
ahşabın kullanıldığı yapıda, 1080 adet
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timber is used as building material.
The most attractive structure that
we have seen is Mrigadayavan summer
palace where Thai culture and West architecture meets and constructed at seashores with concrete and timber material together in 1923 (Figure 10). Within
the structure group which consists of 3
main groups, Samosan Sevakamataya
buildings are the places where the structures related to official Works and theatre, meeting hall take place. It is know
that Bisansagara buildings are the places
that the king uses as his proper house
and bedroom, dressing room, bathroom, working office and such structures
have been inside it and it is know that
Samudabiman buildings are the sections
where it is forbidden for men to enter
except for the king and it is the section
reserved for women. Totally, there are
16 structures constructed in parallel with
sea. Within the structure constructed
with modular system, hierarchy of Thai
culture found its place with distances to
coast. King and his family are closest to
the coast and servants are most distant
to the coast.
Structure is constructed by light modular systems. It is constructed proper to
the climate with wide spaces, aisles and
floor raised from ground. There are 25
pcs of stairs because the entrance of each
structure is separated. There are 1080
pieces of grooved reinforced concrete column within the structure where timber
by teak and reinforced concrete is used.
Field where the reinforced concrete has
been is used with the aim of walking trail
and it is also used for security because all
the ins and outs are open and everyone
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yivli betonarme kolon bulunmaktadır.
Betonarme kolonların olduğu alan yürüyüş yolu ve aynı zamanda her tarafı
açık ve her yerden herkes görülebildiği
için güvenlik amaçlı kullanılmaktadır.
Betonarme kolonların bir üst katta ahşap kolonlarla olan birleşiminde demir
elemanlar kullanılmıştır. Ahşap koridorlar dışında yapının diğer yerlerinde
çivi kullanılmamıştır. Tüm yapılar uzun
ahşap koridorlar ile birbirine bağlanmıştır. Koridorlar dışında kalan yapılarda, zemin kattaki kolonlar, döşemeler
ve tavanlar betonarme olup, duvarların tamamı ahşaptır. Ahşap ve betonu
birbirine bağlamak için herhangi bir
birleşim detayı uygulanmamış onun
yerine döşeme ve tavan yüzeylerinin
oluşturduğu basınç arasında ahşap
duvarların sıkıştırılması prensibi uygulanmıştır. Karınca ve böceklerin yapıya
tırmanmasını engellemek amacı ile kolonların alt hizasında küçük yivler açılmış ve bu yivler su ile doldurulmuştur.
Beton malzemeyi çok iyi tanımadıkları
ve o dönemde beton malzeme için su
yalıtımına dair çözümleri bilmediklerinden dolayı, bu uygulama uzun vadede beton malzemenin zayıflamasına
ve çözünmesine neden olmuştur. Aynı
şekilde betonu üretirken kullanılan agregaların büyüklüğü de o dönemin yapı
malzemesi bilgisi hakkında fikirler vermektedir.
Sahilde yer alması, nem, yapının
7 ayda acele bir şekilde inşa edilmesinden dolayı kullanılan ahşabın geleneksel tekniklerdeki gibi uzun süre
bekletilmemesinden kaynaklı ahşap
malzemede görülen bozulmalar ve bakımsızlık yüzünden 1987-1994 arası ve
2001-2004 yılları arası çeşitli onarımlar

can be seen by everywhere. Iron stuff is
used with joint of reinforced concrete columns with timber columns at upstairs.
Nail is not used with other parts of structures except for timber aisles. All structures are connected each other with long
timber aisles. Within structures except for
aisles, columns, pavements and ceiling
at the first floor are reinforced concrete,
whole walls are timber. Any joint detail is applicated to connect concrete and
timber, instead, principle of compressing
timber walls between compression created by pavement and ceiling surface is
applicated. With the aim of avoiding the
climbing of insects and ants, small grooves are made to the bottom lines of columns and these grooves are filled with
water. Because they didn’t know concrete material and because they didn’t
recognize the solution about waterproof
for concrete material in that period, this
application caused the concrete material to weaken and decompose. Similarly,
the sizes of aggregates for production of
concrete give us ideas about the structure
material information of that period.
The structure has various restorations between 1987-1994 and 2001-2004;
locating near the coast, humidity, squalidity and building the structure precipitately in 7 months without keeping the
used timber waiting long time as in the
traditional techniques caused rapid deterioration on timber material. Especially
between 1987–1994, applications which
are almost reconstruction are made within the structure remained uncared for
long time. Restorations works of palace,
project of which is prepared at Vernadoc camp 2013, continues at Chaoph-
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geçirmiştir. Özellikle 1987-1994 arası, uzun süre bakımsız kalan yapılarda
rekonstrüksiyona kadar varan uygulamalar yapılmıştır. 2013’teki Vernadoc
kampında da projesi hazırlanan sarayın, betonarme, tuğla ve ahşap kullanılarak inşa edilmiş Chaophraya Ramrakop Konutunda restorasyon çalışmaları
devam etmektedir. Bozulan ahşap malzeme, yaşı ve kuruluğu denk olacak
şekilde yeni ahşap malzeme ile geçme
teknikleri kullanılarak değiştirilmektedir. Restorasyon çalışmaları, daha
çok dış etkenlere en çok maruz kalan
bölüm olan çatıda yoğunlaşmıştır. Vernadoc ile başlayan süreçte, modüler
olarak yapı belgelenmekte, belgelenen
bölümlerde raspa ve kaplamalar kaldırılarak, dışardan algılanamayacak
sorunlar da tespit edilerek restorasyon
çalışmaları yapılmakta, bu süreçte elde
edilen veriler, diğer aşamalarda da kullanılmaktadır. Kültür Bakanlığı’ndan
yetkililer, Vernadoc kampı sayesinde,
belgelemedeki eksikliklerini gördüklerini, doğru belgelemenin doğru çözüme ulaşmadaki ilk adım olduğunu,
yapıdaki izleri okuyarak yapım tekniği,
bozulmalar ve pek çok konuda yapının
kendisinin nasıl öğretici olduğunu fark
ettiklerini dile getirmişlerdir. Böylece
2013 kampı ile Mrigadayavan Sarayı’nın üçüncü büyük onarım çalışmaları
başlamıştır.
Dört kez Uluslararası Vernadoc
kampına ev sahipliği yapmış olan Phetchaburi’de bu kamplar sırasında oluşan
ortam ruhunu hiç kaybetmemiştir. 2015
kampına konaklama ve yeme içme hizmetleri vererek destek olan Rabieng
Hotel, 2012 yılında yerel bir Vernadoc
kampı sırasında belgelenmiş, daha
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raya Ramrakop building which is constructed using reinforced concrete, brick
and timber. Ruined timber material is
changed with new timber material with
same wetness and dryness using insert
techniques. Restoration Works are concentrated on the roof which is the part
exposed to external factors mainly. At the
duration beginning with Vernadoc, structure is documented as modular, restoration works are made by removing rasp
and covers at the documented sections
and by determining the problems which
will not be perceived from outside, data
obtained during this period are used with
other steps. Under favour of Vernadoc
camp, authorities from Ministry of Culture expressed that they recognized the
lack of documentation, right documentation is the first step to reach the right solution and how informative the structure
itself by reading marks on the structure
about building technique, deterioration
and many subjects. Thus, Mrigadayavan
palace third big repair works began with
2013 camp.
During these camps which hosted
international Vernadoc camp four times, occurred ambiance has never lost
its soul. Rabieng Hotel, who supported
2015 camp by accommodation and catering services, was documented during
a local Vernadoc camp in 2012 and later
on owner of the hotel had the structure
restorated and began to use it as hotel
and restaurant. A restaurant known for
its kingdom menu services, a shop where
the herbs are being sold at the present
time but used as pharmacy for a period
are among the structures which are put
to active use.
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sonra mal sahibi yapıyı restore ettirerek otel ve restoran olarak kullanmaya
başlamıştır. Vernadoc çizimleri, otelin
duvarlarını süsleyen birer dekorasyon
unsuruna dönüşmüştür. Bugün kraliyet
menülerini de servis etmesiyle bilinen
bir restoran ve bir dönem eczane olarak
kullanılan günümüzde ise şifalı bitkilerin satıldığı bir dükkân da Vernadoc
kamplarından sonra aktif kullanıma
geçen yapılardandır.
Tayland’ın geleneksel yerleşim alanları, özellikle su kanalı boyunda yaşayan
topluluklar, 20. yüzyılın sonlarındaki
yol inşaatı ve yol kenarında inşa edilen
dükkânlardan olumsuz etkilenmişlerdir.
Dolayısıyla nüfusları azalmış, insanlar
şehir merkezine göç etmeye başlamış
ve yapılar bakımsız kalmıştır. Son 10
yılda turizm alanındaki gelişmeler, bu
bölgede yaşayan halkın geri dönmesine,
kimliklerinin bir parçası olarak yapılarını
restore edip, turistlerin ilgisini çekecek
alanlar oluşturma konusunda cesaretlendirmiştir. Ancak koruma çalışmaları,
alanın konumu, çevresinde turistlerin
ilgisini çekebilecek alanların olup olmaması, hükümet ve özel sektör desteği,
bütçe yardımı, halk katılımına göre farklılıklar göstermektedir. Ancak o bölgelerde ikamet eden kişilerin, yerel meta
olarak topluluğun ekonomisini teşvik
etmek amacıyla kendi ev ve dükkânlarını yeniden kullanması, ek gelir olarak yerli bilgilerini kullanarak yiyecek,
tatlı ve el ürünleri üretmesi konusunda
benzerlikler dikkat çekmektedir. Bunun
sonucu olarak, toplum giderek fiziksel,
ekonomik ve sosyal yönden gelişmiştir.
Bazı mülk sahipleri, evlerini turistler
için konaklama, kafe, restoran veya hediyelik eşya dükkânı olarak restore et-

Traditional settlements of Thailand,
especially the community who lived
along the gulley, are effected in ill part
by road construction at the end of 20th
century and by the shops constructed by
the wayside. Accordingly, their population decreased, people began to move
to town center and structures remained
uncared. Over the past decade, advances
on tourism sector encouraged the people
to turn back, to restore their structures as
a part of their identity and to constitute
new fields which will attract the tourist.
But conservation works differ from location of the site, if there are any fiel¬ds
which may attract the tourists or not, the
support of government and private sector, budget help and public cooperation.
But similarities attract our notice such as;
the people who stay those fields reutilize
their houses and shops as merchandises
with the aim of promoting the economy
of the community and they produce
food, dessert and hand work goods. As a
result of this, society advanced physically, economically and socially by degrees.
Certain landholders had their houses
restorated as accommodation place for
tourists, cafe, restaurant and souvenir
shop. Consequently, landholders would
be able to reimburse the costs for protection by means of growing tourism. Conservation Works helped to increase the
income of people and meantime helped
to provide employment for other generations with on a small scale economy.
The ones who were gone to work out of
their community or to other cities like
Bangkok once upon a time, turned back
to their families to help the small scale
enterprises such as food&beverage, dessert, boat, accommodation and souvenir
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tirmişlerdir. Sonuç olarak, mülk sahipleri turizm gelişmesi sayesinde koruma
için yaptıkları maliyetleri telafi edebileceklerdir. Koruma çalışmaları, halkın
gelirini artırmak ve aynı zamanda küçük ölçekli ekonomide farklı kuşaklar
için istihdam yaratmak için yardımcı
olmuştur. Bir zamanlar kendi topluluklarının dışında veya Bangkok gibi
başka şehirlerde çalışmaya gidenler, ailelerinin açtığı yeme-içme, tatlı, kayık,
konaklama ve hediyelik eşya gibi küçük
ölçekli işletmelerine yardımcı olmak
için ailelerinin yanına geri dönmüşlerdir (Silapacharanan, 2013). Vernadoc
kampları da, sürdürülebilir kalkınma
için yerel toplulukların koruma çalışmalarında karar ve planlama sürecine
katılımının teşvik edilmesi konusunda
önemli bir yere sahip olmuşlardır.
Kampın sonundaki sergiye, halk katılımı yüksek oranda olmuş ve tarihi yapıların mülk sahipleri, bir sonraki kampın kendi yapılarında düzenlenmesi
için adeta birbirleri ile yarışmışlardır.
Vernadoc kampları sadece bir çizimle sınırlı olmayıp, çeşitli etkinliklerde
sergilenen bu çizimler, aynı zamanda
kitaplaştırılmakta, kartpostal veya tişört olarak da satılmaktadır (Şekil 11).
Böylece Vernadoc kampına konu olan
her yapı, meşhur bir yapıya dönüşmektedir. Tayland’da Vernadoc kampı, halk
arasında popüler olduğundan daha
fazla, mimarlık öğrencileri arasında popülerlik kazanmıştır. Vernadoc kampına katılmış olmak, Taylandlı mimarlık
öğrencileri arasında bir prestij meselesi
haline gelmiştir. Bu konudaki en büyük
katkı Sudjit Sananwai ve ekibine aittir. Uluslararası Vernadoc kamplarının
yanı sıra, yerel olarak da kimi zaman

2 0 1 6

Şekil 11: Kamp sonrası düzenlenen sergiler, Tişört
ve kartpostal çalışmaları / Figure 11: Exhibitions
organized after the camp, t-shirt and postcard works

shop that their family runs (Silapacharanan, 2013). Vernadoc camps have had
an important place about promoting the
participation of decision and planning
process within the conservation works
for local community for sustainable development.
Public participation to the exhibition
at the end of the camp was in high level
and landholders of historical structures
almost competed with each other to have
the next camp arranged in their structures. Vernadoc camps don’t consist of
only with drawings; these drawings exhibited at various events also have been
published into a book and sold postcard
and t-shirt (Figure 11). By this way, each
structure subject to Vernadoc camp turns
into a famous structure. Vernadoc camp
in Thailand is more famous between
architecture students than it is famous
between people. It became a prestige issue being attended to Vernadoc camps
between Thai architecture students. The
biggest contribution about this subject
belongs to Sudjit Sananwai and his team.
Besides international Vernadoc camps,
certain camps where the participation
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katılımın 150 kişiye ulaştığı kamplar da
düzenlenmiştir. Bu etkinlikler yerel ölçekte kaldığı için, detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.
Sonuç olarak, ahşap, taş gibi doğal
malzemelerle inşa edilmiş, geleneksel
mimari mirasın nasıl belgelenmesi konusunda bir yöntemi tanımlayan Vernadoc kamplarının koruma çalışmalarına etkilerini özetleyecek olursak;
Geleneksel mimari mirasın korunmasına uluslararası işbirliğini sağlamak,
Farklı altyapılara rağmen, herkesin
anlayabileceği şekilde dil birliğine sahip
çizimler elde etmek,
Günlük yaşam, yeme alışkanlıkları ve geziler ile kültür aktarımıyla farklı
kültürleri anlamak,
Makineleşme ile günden güne
azalan değerlerin geri kazanılması; el
ile ölçüm, el çizimi, yapıya dokunmak
ve yapıyı birebir hissetmek,
Çıkan ürünlerin sanat eseri olarak
algılanması,
Mal sahiplerinin kendi evlerini de
yaptırma arzusu, böylece atıl durumda
olan yapılar için çeşitli destek, yardım
veya kendi imkânları ile onarım çalışmalarının yapılması ve para kazananların, bir sonraki kampa sponsor olması
olarak sayılabilir.
2016’da, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Vernadoc kampına, Bolu
Mudurnu ev sahipliği yapacaktır. Armutçular Konağı’nın çalışılacağı kampta yerel ve yabancı toplam 25 kişinin
katılması beklenmektedir. Vernadoc
Türkiye 2016 ile ilgili detaylı bilgiler,
Mudurnu Alan Başkanlığı’nın web sayfasında (URL 5) yer almaktadır.

reached 150 people are organized locally. Because these events are in local level,
we couldn’t reach detailed information.
Consequently, if we summarize the
effects of Vernadoc camps which identifies a method about how to document
the heritage of traditional architecture
constructed with natural materials such
as timber and stone, to the conservation
works.
Provide international cooperation
for conservation of traditional architectural heritage
Despite different background, to
obtain drawings which has a language
unity that everyone can understand
To know the different cultures through cultural transmission with daily
life, food habits and trips
To regain the decreasing values by
mechanization day by day; measurement
with hand, hand drawing, to touch the
structure and experience the structure
one to one
Completed products are perceived
as artwork
Desire that the landholders want
their home made, thus, required repair
works are made for structures which are
idle with various supports, help or with
their own means, and the ones that earn
money are the sponsors for next camp.
In 2016, within the Vernadoc camp
which will be organized in Turkey for the
first time, Bolu Mudurnu will be hosting.
It is expected that 25 people will attend
domestic and foreign to the camp where Armutçular Mansion will be studied.
Detailed information about Vernadoc
Turkey 2016 can be obtained from Mudurnu Site Management Directorate’s
web site (URL5).
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Yenikapı Batıklarında Uygulanan Konservasyon Yöntemleri/
Conservation Treatments of Yenikapı Shipwrecks
Namık KILIÇ*

166

İstanbul’un Yenikapı semtinde İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce tamamlanan kazılar ile 5. ve 11. yüzyıllar
arasına tarihlenen 37 adet batık gemi kalıntısı bulunmuştur. Bu batık gemilerin
27 tanesinin araziden belgelenerek kaldırılması, 31 tanesinin ise konservasyon
çalışmaları İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını
Koruma Anabilim Dalı tarafından üstlenilmiştir. Çalışmaların nihai hedefi bu
önemli koleksiyonun bilimsel prosedürlere en uygun şekilde korunarak, batıkların müze ortamında sergilemeye hazır
hale getirilmesidir (Kocabaş, 2015, s.5).
Araziden kaldırma çalışmaları tamamlanan gemilerin konservasyon süreci bunların tuzdan arındırma işlemi
için paslanmaz çelik havuzlara taşınması
ile başlamaktadır. Tuzdan arındırma için
40 ton su kapasitesine sahip paslanmaz
çelik havuzlar kullanılmaktadır. Tuzdan
arındırma ve kimyasal emdirme işlemi
esnasında oluşan biyolojik aktivasyona
karşı biyosit olarak EXOCIDE 1012 kullanılmaktadır. Ahşaplardan fiziksel ve
kimyasal bozulma durumlarının anlaşılabilmesi amacıyla örnekler alınmaktadır. Bu örnekler üzerinde gerçekleştirilen
analiz çalışmaları ile elde edilen verilerin yardımıyla emdirme işlemine hangi

Thirty-seven medieval shipwrecks,
dating between the 5th and 11th centuries, were uncovered by the salvage
excavations carried out under the supervision of the Istanbul Archaeology
Museums Directorate. The conservation work on 31 of these shipwrecks
has been implemented by Istanbul University Department of Conservation of
Marine Archaeological Objects. The Istanbul Archaeological Museums applied
to Istanbul University Department of
Conservation of Marine Archaeological
Objects to carry out the conservation
works of thirty-one of these shipwrecks
(Kocabaş, 2015, p.5).
Following the removal the shipwrecks from excavation site, they were
transported to stainless steel tanks with
40-ton water capacity for the desalination process. During the desalination
and chemical impregnation process,
EXOCIDE 1012 is used against biological activity. In order to determine the
chemical and physical deterioration of
the wood, samples are taken and analyzed. The impregnation solution type
is determined according to data from
these analyses. PEG (polyethylene glycol) and, Kauramin (melamine formaldehyde) are applied to the Yenikapı
shipwrecks. The increment procedure
is completed when the PEG concentration of the solution reach 45%. Following the PEG impregnation procedure,

Araş. Gör. Namık KILIÇ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarım Bölümü Genel Koruma ve Onarım Anabilim Dalı / Res. Asst. Namık KILIÇ Istanbul University,
Faculty of Letters, Restoration and Conservation Department
*
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kimyasal malzeme ile başlanacağına
karar verilmektedir. Yenikapı batıklarında emdirme işlemi için PEG (polietilen
glikol) ve Kauramin (melamin formaldehit) reçineleri kullanılmaktadır. PEG
yönteminde çözelti konsantrasyonu
%45’e kadar çıkarılmaktadır. PEG emdirme sonrasında ise ahşaplar dondurarak kurutma cihazında kurutulmaktadır.
Kauramin yönteminde ise ahşaplara
%25 konsantrasyonda Kauramin reçinesi emdirilmektedir. Emdirme sonrasında
ahşaplar kağıt havlu ve polietilen folyo
ile sarılarak sıcaklığı 50°C olarak ayarlanmış fırında kurutulmaktadır.
Yenikapı batıklarını oluşturan ahşap elemanlar suya doymuş ahşaptan
meydana gelmektedir. Suya doymuş
ahşabın konservasyonu olmazsa olmaz
işlemlerden olup aynı zamanda zor ve
uzun bir süreçtir. Bu durumdaki ahşabın konservasyonuna başlamadan önce
malzemenin özelliklerini çok iyi bilmek
gerekmektedir. Batık gemilere ait ahşap
elemanlar su altında bulundukları süre
boyunca değişime uğramaktadır. Suya
doymuş ahşap ilk aşamada her ne kadar
sağlammış izlenimi verse de aslında söz
konusu bu sağlamlık tamamen boyutsal
bütünlükten ibarettir. Bu durumdaki ahşap kütle kaybına uğramakta, ileri derecede gözenekli bir yapı olarak su altında
kaldığı süre boyunca daha geçirgen hale
gelerek tıpkı bir sünger gibi davranıp
suyu bünyesine çekmekte ve suya doymaktadır. Bu süreç içerisinde ahşabın
fiziksel ve kimyasal yapısında değişimler yaşanmaktadır. Bu değişim, gemi
ahşabını olumsuz derecede etkileyerek
ahşabın konstrüksiyonel yapısını bozup ahşabı mikrobiyal saldırılara maruz
bırakabilmektedir. Ahşabın yaşadığı bu
fiziko-kimyasal süreç bozulmayı hızlandırmaktadır (Jong,v.d., 1982, s.9).
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Şekil 1: Ahşaplar üzerinde gerçekleştirilen
yoğunluk ve su doygunluğu analiz çalışmaları /
Figure 1: The results of density and maximum
water content analyses conducted on woods

the process of dehydration is performed
by a freeze-drier. In Kauramin method,
wood is impregnated by 25% Kauramin
resin. After impregnation the wood
samples are wrapped in wet paper, then
in polyethylene and placed in an oven
set to 50°C.
While the conservation of waterlogged wood is an essential treatment,
it is also a difficult and time-consuming
procedure. Before starting the conservation of such woods, the properties of
the material must be known very well.
Wooden elements of shipwrecks undergo changes during the whole time
they remain under water. Even though
waterlogged wood seems to be durable
at first sight, this appearance is, in fact,
only a matter of dimensional integrity.
Such wooden elements lose their mass,
become highly porous and permeable
as they remain under water; hence, behaving exactly like a sponge, they absorb water in their mass and become
saturated in water. Physical and chemical changes in the structure of the wood
occur in this process. These changes affect the wood adversely to a significant
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Bozulmaların Tanımlanması
ve Analizler

168

Suya doymuş ahşabın bozulma durumunu onun yoğunluğuna ve maksimum
su içeriğine (Umax) bakarak anlayabiliriz (McConnachie, v.d., 2008, s.30). Yenikapı batıklarının bozulma durumunu
anlayabilmek için batık ahşaplarından
1-1,5 g ağırlığında örnekler alınmaktadır. Örnekler üzerinde gerçekleştirilen
maksimum su içeriği ve yoğunluk çalışmalarına göre ahşaplar sınıflandırılmakta ve konservasyon uygulaması bu
sınıflandırmaya göre gerçekleştirilmektedir (Şekil 1). Ayrıca batık ahşaplarında
meydana gelen kimyasal değişim Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) analizleri ile de anlaşılmakta
bununla ahşaplarda meydana gelen
degradasyonun boyutunu anlamak
mümkün olmaktadır. Analiz sonuçları
batık ahşaplarının polimer degradasyonuna uğradığını göstermiştir (Özden,
v.d., 2011, s.56).

Tuzdan Arındırma
Suya doymuş ahşap konservasyonunda amaç durağanlığın sağlanmasıdır.
Ancak ahşap içerisinde yer alan tuzlar
nem çekici özellikte olduklarından durağanlığı önlemektedirler (Anita, 2011).
Bu tuzlar buharlaşma sonrasında kristalleşmekte ve kristalleşme sonrasında
ahşapta çatlamalara ve pul pul dökülmelere neden olmaktadır (Smith, 2003,
s.23). Bu yüzden araziden kaldırma çalışmaları tamamlanan batık ahşapları
tuzdan arındırma çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla 40 ton su taşıma
kapasitesine sahip paslanmaz çelik havuzlarda tuzdan arındırma işlemine tabi
tutulmaktadır (Şekil 2).

extent, damaging its very construction,
which may expose it to microbial attacks. This physicochemical process accelerates the degradation of the wood
(Jong et al., 1982, p.9).

Identification of Degradation
The degree of degradation of waterlogged wood is usually correlated with
its basic density and maximum water
content (McConnachie, et al., 2008,
p.30). Wood samples between 1 and
1.5 grams approximately were taken
from the Yenikapı shipwrecks in order
to determine maximum water content
and basic density in the wood (Figure 1).
Based on this data, classification of the
woods from Yenikapı shipwrecks was
considered, and conservation procedure
was carried out based on this parameter. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) was used to determine
the chemical deterioration of Yenikapı
shipwrecks. According to this analysis, chemical structures of cellulose,
hemicellulose and lignin were altered
(Özden, et al., 2011, p.56).

Desalination
The conservation of waterlogged wood
aims to ensure stability. Yet, the salt
in the wood prevents stability as it is a
desiccating agent (Anita, 2011). The salt
inside the wood crystallizes after evaporation. Crystallization of the salt may
cause cracking and exfoliation (Smith,
2003, p.23). Having been removed from
the excavation site, the shipwrecks were
transferred into stainless steel tanks
with 40-ton water capacity for the desalination process. In order to desalinate
the woods once they were placed in the
storage tanks, the water in the tanks was
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Şekil 2: Tuzdan arındırma ve kimyasal emdirme
havuzları / Figure 2: Desalination and chemical
impregnation pools

Şekil 3: Tuzdan arındırma esnasında yapılan
ölçümler / Figure 3: Measurements performed
during the desalination process

Tuzdan arındırma işlemine alınan
ahşapların tuzdan arındırma işleminde
kullanılan su, tuz oranının arttığı dönemlerde sirkülasyon sistemi ile değiştirilmektedir. Genel olarak ilk aşamada
990 ppm olarak ölçülen tuz değeri 40
ppm’e kadar düşürülmekte ve söz konusu süreç ölçümlerle takip edilmektedir
(Şekil 3). Tuzdan arındırma işlemi esnasında biyolojik aktivasyona karşı biyosit
olarak EXOCIDE 1012 kimyasalı kullanılmaktadır (Kılıç, 2015, s.203).

circulated and replaced with fresh water
regularly (Figure 2).
The water used in the desalination
process was replaced with a circulation system when the ratio of salt increased. Salt content of woods was reduced from 990 ppm to 40 ppm in the
Yenikapı Shipwrecks Project (Figure 3).
During the desalination process, EXOCIDE 1012 was used against biological
activity (Kılıç, 2015).

Demir ve Bileşiklerinin Temizliği

The analyses carried out before conservation works revealed stains of iron and
corrosion due to iron nails used in the
assembly of ship components. PEG, an
electrolyte carrying an effective ion which
reacts with iron on wooden elements, was
employed in the conservation process of
shipwrecks. Following the reaction after
the PEG impregnation procedure, it was
shown that the oxidation of the sulphur
was catalyzed by iron species. This reaction may result in wood degradation after conservation treatment (Giorgi, et al.,
2005, p.10743). To avoid any damage on
wood during this process, corroded areas
were cleaned mechanically before being

Konservasyon uygulaması öncesinde
yapılan gözlemler gemi ahşaplarında
birleştirme amacıyla kullanılan demir
çivilerden kaynaklı korozyon olduğunu
göstermiştir. Batık ahşaplarının konservasyon işlemlerinde kullanılan polietilen
glikol etkili bir iyon taşıyan elektrolittir
ve gemi ahşaplarının birleştirilmesinde
kullanılan demirle tepkimeye girmektedir. PEG emdirme işleminden sonra
meydana gelen tepkimeyi takiben oluşan sülfür oksidasyonu demir ve bileşiklerinin kataliz görevi gördüğünü
göstermiştir. Sonuç olarak bu durum
konservasyon sonrası ahşaplarda degredasyona sebep olmaktadır (Giorgi, v.d.,

Cleaning of Iron Products
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2005, s.10743). Demir ve bileşiklerinin
gemi ahşaplarına zarar vermesini önlemek için tüm korozyonlu alanlar önce
mekanik olarak temizlenmektedir. Dişçi
aletleri ile yapılan mekanik temizliğin
ardından kimyasal temizlik işlemine geçilmektedir. Oksalat, sitrat ve EDTA’nın
bazı demir bileşiklerini çözebildiği bilinmektedir (Almkvist: 2013: 6). Yapılan
araştırmaların sonrasında %5 disodyum
EDTA (etilendiamin tetraasetik asit) ve
% 5 oksalik asitten oluşan bir çözelti ile
bu alanlara tampon yapılmaktadır. Bu
işlem, tüm demir korozyonunun bulunduğu alanlarda üç kez tekrar edilerek
uygulanmıştır. Uygulama sonrası ahşaplar su ile yıkanarak ve su içerisinde
bekletilerek nötral duruma getirilmeye
çalışılmaktadır (Şekil 4).
170

Emdirme Uygulaması
Batık ahşaplarının kuruma sonrası çekme ve çatlamaya uğramaması için bir
emdirme kimyasalı ile işlem görmesi
gerekmektedir. Yenikapı batıkları projesi
kapsamında ele geçen batık gemilere ait
ahşap elemanlara emdirme amacıyla polietilen glikol ve Kauramin (melamin formaldehit) kimyasalları kullanılmaktadır.

Polietilen glikol (PEG) Emdirme
Uygulaması
Suya doymuş ahşap malzemenin konservasyon işlemi görene kadar ıslak olarak depolanması gerekmektedir. Aksi
takdirde ahşap içerisinde yer alan suyun buharlaşması sonrasında ahşapta
geri dönüşü olmayan çekme, çatlama,
çökme gibi boyutsal deformasyonlar yaşanacak ve malzeme bütünlüğünü kaybedecektir (Schnell, Jensen, 2007, s.50).
Ahşapta meydana gelecek osmotik çökmeyi önlemek için PEG ilk aşamada %
10’un altında, düşük konsantrasyonda

Şekil 4: Demir ve bileşiklerinin ahşap gemi
elemanları üzerinden uzaklaştırılması / Figure 4:
The removal of iron and ferrous components from
the wooden elements of ships.

cleaned with a solution of 5% disodium
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid),
and 5% oxalic acid. Woods were then
subjected to a desalination procedure (Figure 4).

Impregnation
The water in the wood is replaced with
an impregnant to prevent shrinkage and
warping. PEG (polyethylene glycol), freeze-drying and Kauramin® (melamine
formaldehyde) are applied in the conservation process of Yenikapı shipwrecks.

Pre-impregnation with
polyethylene glycol and the
vacuum freeze-drying method
Before conservation treatment, waterlogged woods must be kept wet to prevent
collapse and distortion. As they were
recovered from saline or freshwater environments, air-drying or dehydration of
waterlogged woods will cause potentially irreversible cellular collapse (Schnell,
Jensen, 2007, p.50). PEG concentration
is very significant for preventing osmotic
collapse of waterlogged wood. At the beginning of the PEG treatment, PEG con-
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Şekil 5: Konsantrasyon artırımı devirdaim pompası
ile gerçekleştirilmektedir / Figure 5: Concentration
was increased with a circulation pump.

hazırlanarak emdirilmelidir. Hazırlanan
PEG çözeltisinin konsantrasyonu çok
fazla olursa bu durum ahşabın içerisindeki su ile PEG çözeltisi arasında büyük
bir osmotik fark yaratmaktadır (Mortensen, 2009, s.7). Bu sebeple PEG ilk aşamada ahşaplara %5 konsantrasyonda
hazırlanarak emdirilmektedir. Ahşaplara emdirilecek PEG çözeltisi % 45 konsantrasyona kadar artırılmaktadır (Şekil
5). PEG çözeltisinin ahşaplara penetre
ettiği gerekli analiz çalışmaları ile anlaşıldıktan sonra emdirme işlemi tamamlanmaktadır.
PEG emdirme uygulamasından sonra konservasyon işlemi ahşapların içerisindeki suyun vakumlu dondurarak
kurutma (liyofilizasyon) yöntemi kullanılarak uzaklaştırılması ile devam etmektedir (Şekil 6- Şekil 7-Şekil 8). Söz
konusu uygulama Türkiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi uzmanları tarafından
Yenikapı Batıkları Projesi bünyesinde
uygulanmıştır.
Bu yöntemde; hücre duvarında bulunan serbest su süblimleşme ile uzaklaştırılırken; kapiler tansiyon olmaz
ve hücre duvarında çökme oluşmaz.
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Şekil 6: Ahşapların kurutulmasında kullanılan
vakumlu dondurarak kurutma cihazı Şekil 7:
Ahşapların vakumlu dondurarak kurutma işlemi
için hazırlanması / Figure 6: The vacuum freezedrying equipment used for drying the woods (left).
Figure 7: Preparation of the woods for vacuum
freeze-drying process (right).

centration should not be set very high in
order to avoid collapse due to a large difference in osmotic pressure between the
water absorbed in the wood and the PEG
solution outside (Mortensen, 2009, p.7).
For this reason, PEG 2000 impregnation
process began initially with a 5% concentration in the Yenikapı Shipwrecks
Project. During this process, a chemical
material called EXOCIDE 1012 was added at a ratio of 1/1000 to eliminate any
bacterial formation in the solution. The
concentration of PEG 2000 was increased
by increments of 5% (Figure 5). The incrementation procedure was completed
when the PEG concentration of the solution reached to 45%. The impregnation
procedure was completed after analyses
confirmed that PEG was entirely absorbed by the wood.
Following the PEG impregnation
procedure, the process of dehydration
was performed by a freeze-drier used for
the first time in Turkey by Istanbul University scientists working in the Yenikapı
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Şekil 8: Ahşapların kurutma işlemi için vakumlu
dondurarak kurutma cihazına yerleştirilmesi /
Figure 8: Placing the woods in the vacuum freezedryer for the drying process.
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PEG’in ilave edilmesi çekme ve çatlamayı önlediği gibi PEG bağlı suyun bir
kısmı ile yer değiştirerek donma koruyucu (kriyoprotektan) gibi davranır ve
buzun genleşme ile yaratacağı problemleri azaltır. Aynı zamanda dondurarak
kurutma öncesi PEG’in ilave edilmesi
ahşabın mekanik dayanımını arttırır
(Schnell, Jensen, 2007, s.50). Süblimleşme olarak bilinen yönteme göre çalışan
cihaz öncelikle ahşap içerisinde yer alan
PEG ve suyu dondurmakta daha sonra
donan suyu buharlaştırarak ahşaptan
uzaklaştırmaktadır. Ahşaptan uzaklaşan
su ise kondansörde buz olarak toplanmaktadır (Şekil 9).

Kauramin Emdirme Uygulaması
Yenikapı Batıkları Projesi kapsamında
ahşapların konservasyon çalışmalarında kullanılan bir diğer yöntem ise Kauramin uygulamasıdır. Bu yöntemde
ahşaplara %25 konsantrasyonda hazırlanan Kauramin çözeltisi emdirilmektedir. Hazırlanan çözelti içerisine
%10 konsantrasyonda trietilen glikol
(TEG) ilave edilmektedir. TEG ilavesi
ile ahşaba esneklik kazandırılmaktadır.

Şekil 9: Süblimleşme prensibine göre ahşap
içerisinden uzaklaştırılan ve kondonsörde buz
olarak biriken su / Figure 9: Water removed from
the wood and accumulated as ice in the condenser
according to the sublimation principle

Shipwrecks Project (Figure 6, Figure 7,
Figure 8).
Expansion of water in the wood cells
due to freezing is avoided by pre-impregnation with PEG before lyophilization (the freeze-drying process). By the
use of freeze-drying, water is removed
without incurring either the force of its
surface tension on delicate structures or
the drag of the consolidant from the core
to the surface of the wood (Schnell, Jensen, 2007, p.50). The freeze-drier initially
reaches to the freezing point of PEG solution, and then eliminates the solidified
water in the wood through vaporization,
a process also known as sublimation (Figure 9).

Kauramin® impregnation
Boxes used for treatment were covered
with polyethylene film and Kauramin®
solutions were prepared at 25% concentration. An amount of 10% w/w triethylene glycol was added to the Kauramin®
in an effort to obtain a more flexible structure for the wood. Triethanolamine, in
the amount of 0.5 % w/w, was added to
the solution as an alkaline buffer to pro-
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Şekil 10: Ahşapların fırınlama işlemi için
hazırlanması / Figure 10: Preparation of wood for
oven-drying.

Çözelti içerisine %0,5 konsantrasyonda
trietanolamin ilave edilmektedir. Kauramin çözeltisi asidik pH değerlerinde
katılaştığından trietanolamin ilavesi ile
daha alkali bir çözelti elde edilmekte
ve ahşapların uzun süre bu çözeltide
emdirme amacıyla kalması sağlanmaktadır. Çözelti içerisine serbest kalan
formaldehitin bağlanması amacıyla %5
konsantrasyonda üre ilave edilmektedir.
Üre ilavesi, aynı zamanda daha akışkan
bir çözelti elde edilmesini sağlamakta ve
çözeltinin ahşap içerisindeki penetrasyonunu arttırmaktadır (Hoffmann, Wittköpper, 2009, s.163).
Kauramin emdirme işlemi tamamlandıktan sonra ahşaplar kağıt havlu ve
polietilen folyo ile sarılarak sıcaklığı 50550C olarak ayarlanmış fırında kurutulmaktadır (Şekil 10-Şekil 11). Kurutma
süreci ahşaba göre değişmekte olup 9 ile
11 gün arasında tamamlanmaktadır.

Değerlendirme
Konservasyon sonrası yapılan analiz
çalışmaları ile konservasyon uygulamalarının ahşapta istenilen sonucu verip vermediği anlaşılabilmektedir. PEG
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Şekil 11: Yenikapı Batıklarına ait ahşapların
kurutma işleminde kullanılan fırın / Figure 11:
The oven-dryer employed in the drying process of
woods from Yenikapı shipwrecks.

long the life of the Kauramin® solution.
Formaldehyde present in the Kauramin®
solution is very hazardous for human
health. In order to decrease the effects
of free formaldehyde, urea was added
to Kauramin® solution at a ratio of 5%
w/w. Urea also increases the ability of the
solution to be absorbed into the wood
by decreasing the viscosity of the solution and produces a more durable resin
by forming an urea-formaldehyde resin
(Hoffmann, Wittköpper, 2009, p.163).
Kauramin® impregnated samples
were wrapped in cellulose paper immediately after they were removed from the
solution. After the wood samples were
wrapped in wet paper, they were wrapped in polyethylene and placed in an
oven set to 50-55°C (Figure 10-11). The
drying period of samples differed between nine to eleven days.

Conclusion
The analyses carried out after conservation may reveal whether conservation applications produced the desired results in
the wood or not. Surface tension, shrinkage, cracks, and dimensional deformity
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Şekil 12: PEG ön emdirmesi sonrası vakumlu
dondurarak kurutma işlemi öncesi ahşap /
Figure 12: The wood after PEG impregnation and
before vacuum freeze-drying
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Şekil 13: PEG ön emdirmesi sonrası ve vakumlu
dondurarak kurutma işlemi sonrası ahşap /
Figure 13: The wood after PEG impregnation and
vacuum freeze-drying

Şekil 14: Kauramin uygulaması öncesi (üst) ve
sonrası (alt) ahşap / Figure 14: Wood before (top)
and after (bottom) Kauramin treatment.

ön emdirmesi sonrasında uygulanan
vakumlu dondurarak kurutma yönteminde ahşaplarda çatlama, çekme gibi
problemler tespit edilmemiştir. Uygulama sonrasında ahşaplarda boyutsal
durağanlık sağlanmıştır (Şekil 12-Şekil
13). PEG uygulamasından sonra ahşaplar uygun sıcaklık, ışık ve bağıl nem
koşullarında depolanmalıdır. Bu nedenle konservasyon çalışmaları PEG ile
tamamlanan ahşaplar söz konusu koşullara göre ayarlanmış ortamda depolanmaktadır (Kılıç, 2015, s.212).
Kauramin yöntemi de Yenikapı batıklarına ait ahşaplarda boyutsal
durağanlığı sağlamıştır. Sadece kimi
ahşaplarda oldukça az yatay çatlaklar
gözlemlenmiş bunun dışında herhangi
bir çekme ve boyutsal problem tespit
edilmemiştir (Şekil 14).

were not observed after pre-impregnation with PEG and the application of vacuum freeze-drying method. The woods
seemed very natural even after the procedure (Figure 12-13). Woods conserved
with PEG must be stored under optimum
temperature, light and relative humidity.
Therefore, these artifacts were stored in
an environment which satisfies these
conditions (Kılıç, 2015, p.212).
As a result analyses and visual observations no shrinkage or cracking on
treated wood with Kauramin was observed. The Kauramin® method provided
dimensional stability for shipwrecks (Figure 14). Only a few horizontal fractures
were observed on some of the woods.
The method produced rather positive results in terms of ensuring stability.
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Osmanlı Konutunda İnşaat Tekniklerinin Değişimi:
Sivrihisar’dan Bir Örnek/The Change of the Construction
Techniques in Ottoman House: An Example from Sivrihisar
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN,
Özlem KARAKUL*
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Anadolu’da hımış olarak adlandırılan
konut geleneğinin 16. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkıp, 20.yy başına kadar 300 yılı aşkın bir süre devam ettiği
bilinmektedir. Bu uzun süreli geleneğe
rağmen, günümüze ulaşan konutların
büyük kısmı 19 yüzyıla tarihlenir. 18
yüzyıla ait olduğu bilinen bazı konutlar olmakla birlikte (örneğin 1761-1764
arasına tarihlenen Birgi Çakırağa Konağı gibi) ve 17 yüzyıla ait konut neredeyse hiç yoktur. Bu durum erken döneme
ait hımış tekniği ile yapılmış, birden çok
katlı konutların özelliklerini tanımlamamızı güçleştirmektedir. Bu yazıda,
Sivrihisar’da yer alan, yapım tekniği ve
mimari elemanlar açısından Osmanlı
konutunun erken ve geç dönem özelliklerini birarada barındıran bir örnekte
yapılan tespitlere dayanarak, geleneksel konutun dönemsel özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Bu amaca uygun olarak yazının ilk
bölümü Osmanlı konutunun erken
ve geç dönem özelliklerine odaklanır.
İkinci bölümde, Sivrihisar’da yapılan
arazi çalışması sırasında keşfedilen ve
Osmanlı konutunun farklı dönemsel
özelliklerini taşıdığı düşünülen bir geleneksel konut, geçirdiği dönemlerle

It is known that the Ottoman timber
frame house tradition called as hımış in
Anatolia emerged at the end of 16th century, continued more than 300 years until the beginning of 20th century. In spite
of this long-term tradition, most of the
buildings which have reached the present day are dated in 19th century. As well
as some buildings which are dated in 18th
century are known (like Birgi Çakırağa
Manor dated between the years of 17611764), there is no building dated in 17th
century. This condition makes hard to define the properties of the buildings with
more than one storey which had built
by timber frame construction technique
from the early period. In this paper, it is
aimed to define the periodical features of
the traditional house through the investigations on a case in Sivrihisar, which include the early and late period features of
the Ottoman house in terms of building
technique and architectural elements.
With respect to this aim, the first
chapter of the paper focuses on the early and late era features of the Ottoman
house. In the second chapter, a traditional house which was discovered during a
field excursion in Sivrihisar and which
is considered to involve different historic features of the Ottoman house, is described with the periods it has survived.
The periodical features of the building
are visualized with the aid of hypotethical
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birlikte tanımlanır. Yapının dönemsel
özellikleri, yapım tekniğindeki farklılıklara dayanan hipotetik çizimlerle
görselleştirilir. Üçüncü ve son bölümde ise Osmanlı konutu ve incelenen
örnekle ilgili değerlendirmeler yer alır.

drawings prepared basing on the differences in the building technique. The third
and last chapter includes evaluations on
the Ottoman house and case of the study.

Osmanlı Konutunun 		
Dönemsel Özellikleri

It is safe to say that the traditional houses in Anatolia, which were built single-floored with locally available materials
(such as mudbrick, stone, timber, reed and
claysoil) are started to be built two-floored
after the 17th century, first in Istanbul and
then gradually in whole Anatolia. This
house tradition called hımış (timber frame)
is continued with almost similar characteristics until the beginning of the 20th century in great part of the Ottoman territories.
Therefore, building techniques before the
17th century evolves in time and as a result
of availability of new materials, the elements and their formation in the Ottoman
house change.
Within a spatial configuration that grounds
on privacy, the earlier examples of the
building type called the Ottoman house
dating to the 17th century are buildings
inside a courtyard encircled with high periphery walls. By the midst of the 18th century, the building is started to be placed to
the street side in the building plot. While
access to the building is given in two stages, from the street to the courtyard and
from the courtyard to the house in buildings directed to the courtyard, in the examples of later period entrance to the building
is entered directly from the street.
When the studies on the origin and
properties of the Ottoman house are considered as a whole, although they vary in
mass, plan, facade, element, ornament features, timber is the decisive main material

Yerelde ulaşılabilen malzemelerle (kerpiç, taş, ahşap, saz ve killi toprak gibi)
tek katlı olarak inşa edilen Anadolu’daki konutunun 17.yüzyıldan sonra
İstanbul’dan başlayarak iki katlı olarak
inşa edilmeye başlandığı; hımış olarak
adlandırılan bu konut geleneğinin Osmanlının yayıldığı coğrafyanın büyük
kısmında 20. yüzyıl başına kadar benzer özelliklerle uygulandığı söylenebilir. Böylece 17.yüzyıl öncesine özgü
yapım teknikleri zaman içinde evrilmiş, yeni malzemelerin temin edilebilir
hale gelmesiyle, Osmanlı konutundaki
elemanlar ve bunların biçimlenişi de
değişmiştir.
Geleneksel Osmanlı konutu olarak
tanımlanan yapı türünün 17.yy. gibi
erken döneme tarihlenen örneklerinde
mahremiyeti esas alan parsel düzeninde konut, yüksek duvarlarla çevrili avlu
içinde bir yapıdır. 18. yüzyılın ortalarından itibaren yapı, parselin sokağa
bakan cephesinde yer almaya başlar.
Avluya yönlenen yapılarda giriş kontrollü biçimde sokaktan avluya, avludan
yapıya erişim sağlanırken; daha geç
dönem örneklerde sokaktan doğrudan
yapıya girilir (Şahin 1995).
Osmanlı konutunun kökeni ve
özellikleri ile ilgili çalışmalar bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, yörelere
göre kütle, plan, cephe, eleman, beze-
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Şekil 1: Hımış
yapının ana
bölümleri (Şahin
1995)/
Figure 1: Main
parts of timber
frame building
(Şahin 1995)
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me özellikleri açısından çeşitlilik sunsalar da ahşap karkas/hımış tekniğinde
belirleyici temel malzeme ahşaptır.
Hımışla inşa edilen konut üç bölümden oluşur: 1. Yığma taban, 2. Ahşap
karkas bölüm, 3. Ahşap çatı (Şekil 1,
Şahin 1995, Şahin Güçhan 2007). Önceleri taş bir su basman kotu üzerinde
tek katlı olarak inşa edilen 1-2 mekândan oluşan konutlar, genellikle yığma
kerpiç olup, düz damlıdır. Yapının düz
çatısı ahşap kirişler üstüne serilen kamış/saz/dal ya da hasır gibi örtülerin
kalın bir killi toprak tabakasıyla kaplanmasıyla oluşturulur.
Bu yığma kısım üstüne ahşap katın
eklenmesiyle gelişen, hımış adıyla anılan Osmanlı konut geleneğinin erken
örneklerinde alt katta servis hacimle-

in timber frame/hımış building technique.
Hımış house is composed of three parts:
1. Masonry ground floor 2. Timber frame
part, 3. Timber roof (Figure 1).
Houses which are once single-floored,
mudbrick masonry structures with one or
several rooms and a flat earthen roof, built
over a stone basement. The flat roof of the
building is formed by coating the reed/tree
branches, which are laid over timber roof
beams with a thick layer of claysoil.
In the early examples of the Ottoman
house tradition called hımış, which is developed by adding a floor made of timber
over the masonry ground floor, service
spaces are located in the ground floor and
open sofa and rooms connected to it are
placed in the second floor. The room unit
matures in functionality and convenience
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ri, üst katta ise açık sofa ve ona açılan
odalar yer alır. Oda birimi sedir, dolap,
sergen, niş, ocak gibi sabit mobilyalarla yaşama biçimine uygun, işlevsel olgunluğa ulaşır. Odalarda sofaya yönlenen bir ya da iki sıra pencere dizisi
yer alır. Sıradan evlerde camsız ancak
ahşap kepenkli ve parmaklıkları olan
bir dizi pencere bulunurken, taşranın
göreli olarak zengin evlerinde alt sıradaki pencerelerin üstünde, bir dizi
tepe penceresi bulunur.
Bu özelliklere sahip açık sofalı geleneksel konutlar kiremit, pencere
camı, tuğla gibi malzemelerin taşrada
da temin edilebilir ve satın alınabilir hale gelmesiyle, değişmeye başlar.
Düz damların üzerine kiremitle örtülü oturtma çatılar inşa edilir. Pencere
boyutları büyür ve tepe pencerelerinin
kullanımına gerek kalmaz. Karkasla
daha hafif ve hızlı yapı üretilebildiği
için kat sayısı artabilir. Eskiden açık
olan sofalar kapalı hale gelir ve hatta
orta aksa alınır.
Üst ana katta, doğrudan sofadan
giriş alan bir veya birden fazla sayıda
oda yer alabilir. Evin zenginliğine göre
belirlenen oda sayısı, sofa ile kurduğu
ilişkiye göre plan şemasını da etkiler.
Odaların sofanın bir kenarında yer aldığı, sofanın dış yüzeyinin açık olduğu
durumlarda dış sofalı ya da açık sofalı
olarak tanımlanan konutlar, odanın
sofanın iki kenarını L veya U şeklinde
sarmasına göre yine dış sofalı, iç sofalı
veya orta sofalı olarak adlandırılırlar.
Bu gruplama içinde merkezi sofalı olan
tip daha geç döneme, 18.yy’dan sonraya tarihlenir (Tanyeli 1999b: 415).
Erken dönem yapılarında, odayı
aydınlatan pencerelerin bulundu-
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with the addition of fixed furniture such as
sofas, closets, shelves, niches and furnaces.
There are one or two rows of windows directed towards the sofa inside the rooms.
While the windows of ordinary houses
are glassless and closed with timber shutters and trellises or bars, in the wealthier
houses of the countryside, there is a row
of glassed revzens (top windows) above the
lower window rows.
The open sofa traditional houses,
which feature these properties, begin to
change after materials such as roof tile,
window glass and brick become available and affordable in the countryside.
Freestanding roofs covered with tile are
built over flat roofs. The sizes of windows
increase and top windows become useless. The number of floors increases since
timber frame enables building of lighter
structures in shorter time. Sofas, which
are once open, become closed and their
place is shifted to the middle axis.
There can be one or more rooms,
which are accessible directly from the sofa,
in the upstairs/main floor. The number
of rooms, which depends on the wealth
of the household, affects the plan schema due to the relationship between the
rooms and the sofa. The houses are called
dış sofalı (exterior sofa) or açık sofalı (open
sofa) houses in cases where the rooms are
placed in one side of the sofa and the other side of the sofa is open. In other cases
where two sides of the sofa are surrounded
with rooms in L or U shape are called dış
sofalı (exterior sofa), iç sofalı (interior sofa)
or orta sofalı (central sofa) houses. Among
this categorization, the central sofa house
is dated to a much later period –post 18th
century- (Tanyeli 1999b: 415).
In the houses of earlier period, there
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ğu duvarlarda iki sıra pencere açıklığı bulunabilir. Camın mimaride
kullanılacak kadar yaygın olmadığı
dönemlerde kepenklerle kapatılan,
camsız, genellikle ahşap ya da demir
parmaklıklı olan alt sıradaki büyük
pencerelerin üstünde, alçı şebekelere
gömülü camları olan bir dizi revzen/
tepe penceresi yer alır. Böylece, kış aylarında odanın kullanıldığı durumlarda kepenkler kapalıyken bile, odanın
ışık alması sağlanmış olur. Oldukça
maliyetli ve her zaman bir statü sembolü olan revzen, taşrada sadece evin
baş odasında kullanılırken, başkent
İstanbul’da evin diğer odalarında
da bulunabilir (Tanyeli 1999b: 428).
18.yy’ın ikinci yarısından itibaren
camın giyotin pencerelerle İstanbul
konutunda kullanılmaya başlanmasından sonra (Tanyeli 1999b: 460),
kepenkler gibi tepe pencereleri de işlevlerini yitirirler dolayısı ile daha
geç dönemde inşa edilen konutlarda
revzen kullanılmaz. Ancak Tanyeli’nin (1999b: 457-) aktardığına göre,
revzen kullanımı 19.yy başına kadar
İstanbul’da, Anadolu’da ise 19.yy sonuna kadar bir statü sembolü olarak
devam eder. Camın yaygınlaşmasıyla
konutlarda izlenen bir başka değişim
de sofa ve divanhane gibi mekân cephelerinin pencerelerle dışa kapatılmasıdır (Tanyeli 1999b: 460).
Pabuçluk ve sedir sekisi, Osmanlı
konutunda odanın kullanım düzenini belirleyen önemli elemanlardır.
Bu elemanların kullanımı da üst gelir gruplarına ait yapılardan başlayarak taşraya yayılır. Tanyeli’ne (1999b:
429-430) göre odanın işlevsel düzenini belirleyen bu sabit elemanların

can be two rows of window openings on
the wall where the windows lighting the
room are placed. In the periods, when
glass was not largely available to be used
lavishly in architecture, the lower row of
large windows had shutters instead of
glasses and enhanced with timber or iron
parmaklık (window bars). Above this row,
there is a row of revzen/tepe penceresi (top
window), which have glasses inserted in
stucco framing. Therefore, it is possible to
light the room even in winters when the
shutters are closed. Revzen, which is quite
expensive and always a symbol of status,
is used only in the main room in houses
in the countryside while it may be used in
other rooms in the houses of the capital
city Istanbul (Tanyeli 1999b: 428). After the
glass started to be used in sash windows in
the houses of Istanbul by the second half
of the 18th century (Tanyeli 1999b: 460), top
windows as well as kepenkler (shutters)
lost their functionality. Therefore, revzens
are not seen in later period houses. However, according to Tanyeli (1999b: 457-)
use of revzen as a symbol of status continues until the beginning of the 19th century
in Istanbul and till the end of the century in Anatolia. Another transformation in
houses as a result of increase in availability
of glass is the isolation of facades of semiopen spaces, such as sofa and divanhane
from outside (Tanyeli 1999b: 460).
Pabuçluk (shoes shelf) and sedir sekisi (sofa platform) are important elements
determining the usage configuration of
the room in the Ottoman house. Usage
of these elements also starts in the houses of the high class and diffuses gradually
into the countryside. According to Tanyeli
(1999b: 429-430), this fixed furniture which
determine the functional arrangement of
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halk konutundaki odanın parçası haline gelmesi erken 18.yüzyıla rastlar.
Genellikle pencerelerin bulunduğu
cephe boyunca sabit bir oturma alanı
oluşturan sedirler de erken dönemde
daha alçak iken, geç dönem konutlarında biraz daha yüksek olarak inşa
edilirler. Konutlarda mobilya kullanımının başlamasından sonra ise tamamen ortadan kalkarlar.
Osmanlı konutunda; 19. yüzyıldan
itibaren alt kat-üst kat kullanımındaki
farklıklık ortadan kalkarken, üst kattaki sofa, alt katta da kapalı bir giriş
ve dolaşım mekânı olarak düzenlenir
ve hepsinden önemlisi mutfak, banyo
ve tuvalet gibi ıslak hacimler yapının
içine alınır. Bu düzenlemede odalar
arasındaki hiyerarşi azalır; odalarda
sabit mobilyalar, özellikle sedirler artık kullanılmaz. Masa, sandalye gibi
hareketli mobilyalar kullanılmaya
başlandığı için oda duvarlarında sandalye çakması ve askılık gibi ahşap
elemanlar bulunur. Dolapların düzeni
de değişerek, dolap hacmi içine aynalık/ lambalık olarak adlandırılan bir
bölüm eklenir. Artık kuzine ya da soba
kullanımı başladığı için, odalar ve hatta mutfaktaki ocaklar da kullanılmaz.
Dolayısıyla mimari özellikler açısından bakıldığında 17.yy öncesine
kadar düz damlı tek katlı kerpiç olarak inşa edilen hımış Anadolu konutu,
daha sonra üste eklenen ahşap karkas
katla büyür ve işlevsel düzeni değişir.
Önceleri üst kat yaşama; alt kat ise
üretim, servis ya da aileye ait hayvanların varlığı durumunda ahır mekânlarını içerdiği için, avlu hala günlük
yaşamın odağıdır. Ancak 19 yy’dan
itibaren gündelik yaşam da değişip,
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the room become a part of the room in
common people’s houses in the early 18th
century. Sofas, which provide a fixed sitting place alongside the facade on which
the windows are placed, are built low in
the houses of early period and slightly
higher in late period. They disappear after
the start of the use of furniture in houses.
By the 19th century, the difference between the functional difference between
the ground floor and upstairs disappears;
sofa in the upstairs is repeated in the
ground floor as a closed anteroom and circulation space and most significantly, wet
areas such as kitchen, toilet and bathroom
are involved inside the house. In this arrangement, the hierarchy between rooms
weakens; fixed furniture, especially sofas are no more used in rooms. Because
mobile furniture such as table and chairs
are started to be used in houses, wooden
elements such as sandalye çakması and
askılık are added to the walls. The configuration of closets change with the addition
of a section called aynalık/lambalık (lamp
stand). After stove and dutch oven become
widespread, furnaces in rooms and even
kitchens are not used anymore.
In conclusion, with respect to its architectural properties, the Anatolian hımış
(half-timbered) house, which was built
with mud-brick as single-floored and flat
roofed until the 17th century, becomes
larger with the addition of timber frame
second floor and its functional configuration changes. Earlier the courtyard is the
centre of the daily life because the upstairs
are used as living space and the ground
floor is reserved for the production and
service activities or it includes stables for
livestock of the family. However, as a result of the modification in daily life and
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batılı normlar kullanıldıkça, tüm servislerin içeri alındığı düzende konutun
avlusuyla ilişkisi değişir. Artık konutun açık alanı avlu değil; süs havuzu,
çeşme ya da sundurma, kameriye gibi
yeni elemanlarla bir bahçedir.
Böylece pek çok araştırmacının
tanımladığı gibi, Osmanlı konutu
17.yy’dan 19.yy’a kadar gelişerek, bir
olgunluk düzeyine erişir. Günümüze
ulaşan Osmanlı konutları içinde erken dönem örneklerinin giderek yok
olması ve farklı dönemlere ait özgün
yapım teknikleri ve elemanlarıyla değişmeden günümüze ulaşan yapıların
sayıca çok az olması, Osmanlı konut
geleneğindeki bu değişim ve gelişimin
bir yapı üzerinde izlenmesine pek de
olanak vermez.
Bu çalışma, işte tüm bu niteliklere sahip Sivrihisar’daki bir geleneksel
konutun keşfiyle biçimlenmiştir. Oldukça erken döneme ait özgün inşa
teknik ve elemanları ile birlikte 18.yy19.yy ve hatta belki de 20.yy ekleriyle
günümüze ulaşan bu konut özelinde,
Osmanlı konutunda zamana göre
farklılaşan inşa teknikleri tanımlanarak, tekniklerin ve malzemenin değişimi anlaşılmaya çalışılacaktır.
Bu çerçevede Sivrihisar’ın merkezinde yer alan tescilli konut özelinde
yazarlarca yapılan tespitler, K.Ö.K.
Mimarlık Restorasyon Ltd. Şti.’nce
hazırlanan belgeleme çalışmalarından
da yararlanılarak geliştirilmiş ve bu
çalışma hazırlanmıştır. Çalışmada, ilk
yapıldığı dönemde avlu içinde L biçiminde, tek katlı ve düz damlı olarak
inşa edildiği düşünülen konuta, zaman içinde açık sofalı bir üst katın eklendiği; daha sonra üçüncü aşamada

its gradual transition to western norms by
the 19th century, the relationship between
the house, which contains all the services
inside, and its open space changes. The
courtyard, which now is the open space
of the house, is transformed into a garden
with the addition of new elements such as
pond, fountain or gazebo.
Therefore, as defined by many scholars,
the Ottoman house develops in the period between the 17th and 19th centuries and
grows in maturity. The gradual disappearance of the early examples of the Ottoman
house and the scarcity of the buildings,
which remain almost unchanged with
their building technique and elements, aggravate observing this change and transformation in the Ottoman house tradition
in a building.
This study is created after the discovery of a traditional house fashioning
aforementioned properties in Sivrihisar.
Through the case of this house, which
keeps its integrity with the building technique and elements that date to considerably an early period and additions from the
18th-19th centuries and perhaps 20th century, the change of techniques and materials
will be revealed by analysing the character
of building techniques that vary in time.
Within this framework, the identifications on the registered building located in Sivrihisar town centre, which are
made by the authors are reviewed and
improved with the aid of documentation
works prepared by K.Ö.K. Architects Co.
and this paper is prepared. It can be followed in the paper that the house, which
is built single-floored in L form with flat
roof, is added with a second floor with an
open sofa. Later on, in the third phase, a
U shaped timber frame mass that surround
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ise, avluyu saracak şekilde U biçimli
bir ahşap karkas bir kütle ile birlikte,
oturtma çatı inşa edildiği; mutfak ve
tuvalet gibi birimlerin de yapının içinde alındığı tahmin edilmektedir.
Tüm bu süreçte yapılan müdahaleler, eski ve göreli olarak daha sonraya
ait geleneksel tekniklerin okunmasına
olanak vermektedir. Bu okumalardan
yola çıkarak hazırlanan yapıya özel
dönemleme çalışması, yapım tekniğine yönelik güncel rölöve ve hipotetik
tamamlamalarla aktarılmıştır. Böylece
incelenen yapı özelinde literatürde yer
alan Osmanlı konutuna özgü dönemsel teknik farklılık ve değişimler, yapının evrimiyle birlikte tanımlanmaya
çalışılmıştır.

the courtyard and a freestanding roof are
added and exterior units such as kitchen
and toilet are moved inside the house.
The interventions made in this course
allow observing the old and relatively
new traditional techniques. The chronology study made for the building basing on
these observations is illustrated with real
and hypothetical drawings of the building technique and completions. Therefore,
through the case of the study, historic differences and changes in building techniques of the Ottoman house, which are
described in written sources, are investigated with respect to its evolution.

Sivrihisar’da Bir Konut

The house, which is located in Kılıç Neighbourhood, 170, block no: 44 is situated in
Sivrihisar town centre, behind the buildings in the north of Kağnı Pazarı Square,
at the corner of İsmet Çağlar Street, which
stretches parallel to the Square. Kılıç
Neighbourhood is named after Kılıç Masjid, of which only the minaret is intact,
located in the Kağnı Pazarı Square. The
date of the construction of the Masjid is
proclaimed in its foundation inscription
as 1244. With respect to the construction
date of the Masjid, it is safe to say that Kılıç
Neighbourhood is one of the oldest quarters of the town. This area, constituting
the town centre, was established by Oguz
tribes in 13th century in the Seljuk Period
and has continued its existence since then
(KÖK RRR Raporu, 2015: 8). Kılıç Neigbourhood is located in the west of Ulu
Cami (Great Mosque) Square, which is the
trade centre of Sivrihisar. The old Armenian Quarter, starting from the Armenian
Church that was built in 1881, was located

Yapının Mimari Özellikleri
Kılıç Mahallesi, 170 ada, 44 parselde,
yer alan konut, Sivrihisar’ın merkezinde Kağnı Pazarı Meydanı’nın kuzeyindeki yapıların arkasında, meydana paralel uzanan İsmet Çağlar Sokağı’nın
köşesinde yer alır. Kılıç Mahallesi adını, Kağnı Pazarı Meydanı’nda yer alan
ve günümüzde sadece minaresi kalmış
olan Kılıç Mescidi’nden alır. Mescidin;
1244 tarihli yapım kitabesine dayanarak, Kılıç Mahallesi’nin kentin en eski
kesimlerinden biri olduğu söylenebilir.
Merkez Mahallesi olan bu bölgenin
13.yy’da Selçuklular döneminde Oğuz
boylarınca kurulduğu ve o dönemden
bu yana devam ettiği ifade edilebilir (KÖK RRR Raporu, 2015: 8). Kılıç
Mahallesi, Sivrihisar’ın ticari merkezi
olan Ulu Cami meydanının batısında
yer alır. Mahallenin kuzeybatısında
ise 1881 tarihinde yapılan Ermeni ki-

A House /Manor in Sivrihisar
Architectural Features of The Building
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Şekil 2: Sivrihisar’daki konutun konumunu gösteren hava fotoğrafı (Google Earth) ve halihazır plan çizimleri/
Figure 2: Aerial photo showing the location of the dwelling in Sivrihisar (Google Earth) and plan drawings
(Drawings are produced by K.Ö.K. Architects Co. and reorganized within the scope of the study).

lisesinden başlayarak ızgara planlı bir
dokuya sahip olan -günümüzde hiç bir
yapının kalmadığı- eski Ermeni Mahallesi bulunur.
İncelenen konut ya da konak, kareye yakın basık dikdörtgen biçimli 252,5
m2 büyüklüğündeki parselde, dikdörtgen avlu etrafını U biçiminde saran bir
yapıdır (Şekil 2). Yapı parselin güney
cephesi dışındaki yüksek avlu duvarlarına yaslanarak, üç koldan avluya saran
içe dönük bir yapıdır. Yapının batı ve
kuzey kanatları 2 kat, doğu kanadı ise
2,5 kat yüksekliğindedir. 166,5 m2 tabana oturan yapı, toplamda 360,27 m2
kapalı alana sahiptir. Yapı büyük bir
ailenin birarada yaşamasını sağlayacak
mekânlar dizisine sahiptir.

in the northwest of the neighbourhood.
Presently there is not any trace of the Armenian quarter, which had gridiron settlement plan.
The house -or manor- studied is a
building, which surrounds a rectangular
courtyard in U shape, located in a 225 m2,
similar to square, depressed rectangular
shaped block (Figure 2). The building is
leaned on high courtyard walls outside the
southern side of the block and it encircles
the courtyard in its three sides. The western and northern wings of the building are
two-floored, while the eastern wing is two
and a half floored. The building, which occupies surface area of 166.5 m2, involves
360.27 m2 interior space. The building is
composed of multitude of spaces allowing
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Avlunun batısında bulunan kanadın alt katı doğrudan avluya açılır ve
içinde tahıl ambarı, ocak gibi elemanların da bulunduğu 3 mekân yer alır
(Şekil 2). Mekânların önünde ahşap
direkli bir taşlık bulunur ki bu mekâna sonradan eklenen ahşap bir merdivenle, ikinci kata çıkılır.Avlunun
kuzeyini saran kanat, avludan yarım
kat daha yukarıda olup, batı kanadının ikinci katı ile aynı kottadır. Bu
katta yapı batı ve kuzeyde yer alan ortada eyvan, iki yanda birer oda olmak
üzere, üçer mekândan oluşur. Batıdaki odalar dizinin önünde dar bir açık
sofa bulunur (Şekil 2, Şekil 4, Şekil 5).
Kuzey kanadında da biri ortada olmak
üzere üç mekân yer alır. Bunlardan
ortada olan nişli elemanlara sahip bir
mekân iken, batıdaki daha çok servis
(muhtemelen kiler) amacıyla kullanılmış olmalıdır. Doğu uçtaki ise oldukça
sade bir odadır.
Yapıya sonradan eklenen merdiven kuzey kanadının cephesine paralel olarak üst kata devam eder (Şekil
2). Bu merdivene paralel bir girişten,
doğu kanada geçilir. Sonradan inşa
edildiği düşünülen avlunun batı ve
kuzey kanadını saran bu mekânlar
mimari elemanlar ve işçilik açısından
benzerdir.
Avlunun doğusunu saran blok
da yığma taş yarım kat üstüne ahşap
karkasla inşa edilmiş iki kattan oluşur. Alt katta biri ocaklı iç içe geçen
iki mekân, üst katta da dolapları ve
sade tavaları olan iki oda bulunur. Bu
bloğun üst katı kuzey kanatta da devam eder. Avlunun doğusundaki blok
ile kuzey kanadın üstünü kaplayan
son kat, oturtma çatı ile örtülüdür. Bu
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an extended family to live together.
The ground floor of the western wing
is directly connected to the courtyard and
composed of three sections that include elements such as granary, and furnace (Figure 2). There is a taşlık with wooden piers
in front of these spaces. The second floor
is accessed through the wooden stairway,
which is added later in front of the taşlık.
The northern wing is raised half a floor
level above the courtyard and in the same
level with the second floor of the western
wing. There is an arrangement of two sets
of triple spaces, which are composed of an
iwan in the middle and two rooms in its
both sides, in the western and northern
part of the second floor. There is a narrow
open sofa in front of the rooms in the western part (Figure 2). There are three spaces,
one of which is in the middle, in the northern wing as well. Among these, while the
one in the middle is a space with niches,
the one in the western side is more like a
pantry. The one in the eastern edge is rather a plain room.
The stairway, which was added posterior to the building, leads to the second
floors in parallel to the façade of the northern wing (Figure 2). The eastern wing is
accessible from an entrance parallel to this
stairway. These sections, which surround
the western and northern sides of the
courtyard that is supposed to be built in a
later period, are similar in terms of architectural elements and craftsmanship.
The block bordering the eastern side of
the courtyard is also two storied which is
composed of a timber frame second floor
built over a stone masonry ground floor.
There are two concentric spaces, one of
which has a furnace, in the ground floor
and two rooms with closets and plain ceil-
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Şekil 3: Dış görünüş
fotoğrafları ve kesit çizimleri
(sol üstten alta fotoğraflar:
1. Yapının İsmet Çağlar
Sokağı’na bakan avlu girişi/
güney cephesi; 2. Yapının
İsmet Çağlar Sokağı
cephesine doğudan bakış; 3.
Batı kanadı avlu cephesi; 4.
Batı kanadı avlu cephesinin
kuzey kenarı)/ Figure 3:
Photographs of external
views and section drawings
(Left photograhps from top
to bottom): 1. Courtyard
entrance of the building facing
to İsmet Çağlar Street/ south
view; 2. View from the east
to the facade of the building
facing to İsmet Çağlar Street;
3. Courtyard façade of the
western wing; 4. North side
of the courtyard façade of
western wing (Drawings are
produced by K.Ö.K. Architects
Co. and reviewed within the
scope of the study).

Şekil 4: Konutun avlu cepheleri ve sokak cepheleri (a. İsmet Çağlar Sokak güneybatı cephesi; b. Güneydoğu
cephesi; c. Avlu kuzeybatı cephesi; Alt: Avlu güneybatı cephesi)/ Figure 4: Courtyard facades and street
facades of the building a. Southwestern façade at İsmet Çağlar Street, b. Southeastern façade, c.
Northwestern façade of the courtyard
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bölümler de sade mimari elemanları,
yapım tekniği ve işçilik açısından ortaklıklara sahiptir.

Yapım Tekniğine
Özgü Farklılıklar ve Bir
Restitüsyon Önerisi
Yukarıda kısaca mimari özellikleri tanımlanan yapının, Sivrihisar’daki pek
çok 19.yy konutundan belki de en
önemli farkı, doğrudan sokağa yönlenmeyen, yüksek duvarlara sahip bir
avlu etrafında, içe dönük bir konut
olarak tasarlanmış olmasıdır ki bu düzen aslında 19.yy öncesi konutlarda
daha sık ratlanan dönemsel bir özellik
olup, konutta içe dönük düzenin ve
mahremiyetin öncelikli olduğu şemayı
örneklemektedir.
Yapıda gözlenen bir başka önemli
özellik ise, bölümler arasında mimari
elemanlar, yapım tekniği ve işçiliğe
bağlı olarak gözlenen farklılıklardır.
Bu açıdan bakıldığında avlunun batı
ve kuzey kanadını saran mekânlarda benzerlikler okunurken; avlunun
doğusundaki 2,5 katlı blok ile kuzey
kanadının üst katı arasında da gerek
dönemsel özellikler ve gerekse işçiliğe
dayalı bariz ortaklıklar görülür.
Yapının daha eski olduğu düşünülen batı kanadı ile kuzey kanadın alt
katında tavanlar ahşap kirişlerle geçilmiş olup, onların üstünde yaklaşık
5-8 cm kalınlığında bir saz tabakası ve
daha da üsttede kalın bir toprak tabakası bulunur. Nitekim batı kanadının
üst katına, toprak damın üzerine sonradan ahşap oturtma çatı inşa edilerek,
kiremitle kaplandığı anlaşılmaktadır.
Batı kanadın zemin kat tavanında da
yine aynı tekniğin kullanılmış olması,
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ings in the second floor. The second floor of
this block continues in the northern wing.
The block in the eastern side of the building and the top floor of the northern wing
are covered with freestanding roof. These
sections also exhibit similarities in terms of
plain architectural elements, building technique and craftsmanship.

Differences of Building Technique
Between The Parts of The Building
and Restitution Proposal
Among the other 19th century houses in
Sivrihisar, perhaps the most distinct feature of this house, the architectural properties of which are described briefly in the
previous chapters, is that it was designed as
a rather introverted building, isolated from
the street, around a courtyard encircled
with high periphery walls. As emphasised
earlier, this is a feature usually observed in
the buildings from before the 19th century
and points to the planning in which introverted order and segregation have priority.
Another important feature of the house
is the differences in terms of architectural
elements, building technique and craftsmanship between its parts. In this respect,
while there are similarities between the
spaces located in the western and northern
sides of the courtyard, there are common
features in terms of the characteristics of
the various periods and craftsmanship between the two and half storied block in the
east of the courtyard and upstairs of the
northern wing.
In the western wing and ground floor
of the northern wing, which are considered older than the other parts of the
building, the ceilings are covered first with
timber beams and then a 5-8 cm thick layer
of reeds and a layer of earth on the top. In
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bu bloğun ilk aşamada tek katlı, düz
damlı olarak inşa edilmiş olabileceğini
düşündürür. Daha sonra yapıya ahşapla ikinci kat eklendiğinde, alt katın toprak damı değiştirilmemiş, üzeri
döşeme malzemeleri (başoda ve sofada taban tuğlası, diğer mekânlarda
ahşap kaplama olmak üzere) ile kaplanmıştır.
Tek kattan ikinci kata geçişte, alttaki taşlık mekânının yerine üstte dar
bir sofa (Şekil 5) inşa edilirken, bloğun
üst katta sokağa bakan cephesine iki
adet pencere yerleştirilerek, bu oda
diğerlerinden daha önemli bir mekân
olacak şekilde; büyük olasılıkla başoda gibi düzenlenmiştir. Günümüzde
çok hasarlı olmakla birlikte baş odada
yer alan dolaplar, sedir, sıkıştırılmış
toprak döşeme üzerine yerleştirilmiş
tuğla yer kaplaması (Şekil 5), sofaya
açılan ahşap parmaklıkları olan pencereler (Şekil 5) gibi erken döneme ait
(muhtemelen erken 18.yy) özellikleri rahatlıkla okunur. Başoda da dahi
tepe penceresinin olmaması, yapı
sahibinin gelir düzeyinin göstergesi olmalıdır. Buna rağmen sonradan
oturtma çatı ve süslü tavanla kaplanacak olan başodanın üstü düz damla
kapatılmıştır.
Üst katın eklenmesiyle açık sofalı bir düzene kavuşan yapıda, batı ve
kuzey kanatlarda ortada bir eyvan ve
iki yanında birer mekân olmak üzere,
açık sofaya açılan mekânlar yer alır.
Bu mekânların hemen hepsinin açık
sofaya bakan yüzeylerinde ahşap parmaklıklı pencereler bulunur. Yapının
kuzey kanadındaki açık sofa sonradan
kapatılmış olmakla birlikte, batı kanadındaki sofa halen açıktır. Osmanlı

fact, it is observed that, in a later period,
a freestanding roof is built over the earthen roof of the ground floor of the western
wing and covered with roof tiles. The use of
the same technique in the ground floor of
the western wing suggests that this block
may be initially built single-storied and flat
roofed. When a timber frame second floor
is added to the building, the earthen roof
of the ground floor is not removed but instead covered with flooring materials (floor
tiles in the main room and sofa and timber
in other spaces).
During the transition from single floor
to two floors, while a narrow sofa (Figure
5) is built in the place of taşlık in the ground
floor, a room in the street side of the second floor is arranged as a more important
section (perhaps as the main room) by
adding two windows (Figure 5). Although
severely damaged presently, the features
of the early period, the 18th century such as
the closets, sofa, brick pavements over the
earthen floor (Figure 5), windows opening
to the sofa with timber railings (Figure 5) in
the main room are still easily recognizable.
The absence of top windows even in the
main room must be related to the income
level of the householder. However, the
main room, which is going to be covered
with freestanding roof and a decorated
ceiling, is covered with a flat roof.
In the building, which reaches to the
open space order as a result of the addition of the second floor, there are spaces
composed of iwans in the middle and two
rooms in its both sides, connected to open
sofas in the western and northern wings.
There are windows with timber railings
on almost all surfaces of these spaces facing toward open sofas. Although the open
sofa part in the northern wing is closed in
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konutunda açık sofa mekânının daha
erken dönem yapılarında bulunduğu;
19.yy’dan itibaren sofaların kapatılması, alt kattaki taşlığın da kapalı bir
dolaşım mekânına dönüştürülmesi
düşünüldüğünde, yapının bu bölümünün 19. yy öncesine ait olduğunu
iddia etmek mümkündür.
Bu bölümde izlenen elemanlar
bazı değişikliklere rağmen (merdivenin yeri gibi), arkada kuzey kanadı boyunca devam eder. Dolayısıyla
özdeş mimari elemanlar, işçiliği, batı
ve kuzey kanatları, iki aşamalı olarak
inşa edilmiş; tek katlı düz damlı ve iki
katlı düz damlı olarak yapının en erken dönemleri olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu bölümlerde izlenen
teknikler yukarıda anlatıldığı şekli ile
yapılara ahşapla ikinci kat eklendiğini gösteren tarihi verilerle örtüşür.
Bu uygulamanın 17 yy’da İstanbul’da
başlandığı, 18.yy’dan itibaren Anadolu’da yaygınlaştığına ilişkin görüşlere
referansla, yapının bu bölümlerinin
18.yy ve hatta tek katlı kısmın, daha
da eski olduğunu iddia etmek mümkündür.
Konutun batı kanadında, zemin
kat tavanının saz ve toprakla kaplı
olması daha erken dönem işçilik detayları da içeren (büyük kesitli ahşap
elemanlar, ahşap parmaklıklı pencereler gibi) bu kesimin yapının tek katlı
olduğu ilk döneme ait olabileceğini
düşündürmektedir (Şekil 5, Şekil 6).
Yapıya 19.yy’da eklendiği düşünülen bölümler ise, avlunun doğu kanadındaki kütlenin tamamı ile kuzeydeki
tek katlı kısmın üst katı ve yapıyı kiremitle örtmek üzere tüm bölümleri
kapatan ahşap karkas oturtma çatıdır.
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a later period, the one in the western wing
is still open. Considering the fact that, in
the Ottoman houses, the open sofa is a
feature of the earlier periods, that the sofas
are closed after the 19th century, and taşlık
becomes a closed circulation room in the
ground floor, it is safe to say that this part
is from before the 19th century.
Despite of certain alterations (such as the
place of the stairway), the elements in this
section are repeated alongside the northern wing. Therefore, with their similar architectural elements and craftsmanship,
the western and northern wings are considered as the earliest parts of the building
constructed in two stages –single floored
and flat roofed and then two floored and
flat roofed. Because, the techniques observed in these parts coincides with the
historic data indicating that the buildings
are added with timber frame second floors.
With respect to the opinion that this practice starts in Istanbul in the 17th century
and diffuses to Anatolia in the 18th century,
it is possible to assume that these sections
are built in the 18th century and the single
floor part is much older.
The roof of the ground floor of the
western wing is covered with reeds and
earth. This suggests that this part, which
has craftsmanship applications belonging
to an earlier period (such as thicker wooden elements, windows with timber railings), is from the first period of the house
when it was single floored (Figure 6).
The parts, which are supposed to be
added to the building in the 19th century are the entire block in the east side of
the courtyard, the second floor over the
single storied part in the east and the timber frame freestanding roof covering the
building. The main distinction between
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Şekil 5: Restitüsyon önerisi için
kullanılan yapıdaki farklı inşa
teknikleri; (1. Avludan yapının
kuzeybatı ve kuzeydoğusunun
görünüşü; 2. Yapının batı
kanadında toprak döşeme
görünüşü; 3. Ahşap parmaklıklı
pencere; 4. Batı kanadında açık
sofadan görünüş)/ Figure 5:
Different construction techniques
in the building used for restitution
proposal: 1. North-west and
north-east view of the building
from the courtyard; 2. Earthen
pavement in the western wing
of the building, 3. Window with
timber railing; 4. View from open
sofa in the western wing
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Şekil 6: Restitüsyon önerisi yapının geçirdiği dönemler/ Figure 6: Restitution proposal showing the periods
in the history of the building (drawings are produced by K.Ö.K. Architects Co. and reviewed within the
scope of the study).
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Yüksek bir yığma taş bodrum üzerine
her iki katta da ahşap karkasla inşa
edilen doğu kanadı ile kuzeydeki üst
katın yapının diğer bölümlerinden
en ayırt edici farkı, döşemelerde toprak dolgunun bulunmaması, ayrıca
duvarların ince ahşap karkas ile inşa
edilerek, tuğla ile dolgu yapılmasıdır.
Nitekim erken dönem olarak tanımlanan bölümdeki ahşap karkas kısımlardaki dolgu da bu dönemde kısmen de
olsa tuğla dolgu ile değiştirilmiş gözükmektedir. Ayrıca bu bölümde açık
ya da kapalı, sofa olarak kullanılacak
bir mekân da bulunmaz. Merdivenle erişilen mekan, küçük bir dolaşım
mekânıdır.

Yapının Evrimi ve 		
Farklı Dönemleri
Osmanlı konutunun gelişimine ilişkin
bu yazının ilk bölümündeki tartışmaya dayanarak yapılan, yapıya ilişkin
tespitler ve K.Ö.K. Mimarlık Restorasyon Ltd. Şti.’nce yapılan belgelemelerin değerlendirilmesi sonucu, incelenen yapı 18.yy’dan bu yana 3 ana
dönem geçirmiş olduğu düşünülmektedir (Şekil 6).
Buna göre ilk yapıldığı dönemde,
yani 18.yy öncesinde veya başında,
tek katlı ve düz toprak damlı olan yapı
avluya dönük, çok mütevâzi bir yapıdır. Kapalı hacimlerin önünde dar bir
revak bulunur.Duvarlarındaki izlerden avluda bir müştemilatın olduğu
anlaşılmaktadır.
Yapının ikinci dönemi olarak görülen 18.yy’da, yapıya açık sofalı bir
ikinci kat eklenir. Bu şemada üst katın
hem batı ve hem de kuzey kanatlarında, ortada eyvan iki yanda odalardan
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the eastern wing, which is built two storied with timber frame over a high stone
masonry basement, the second floor in the
north side and the rest of the building is
the absence of earth filling in floorings. Besides the walls are built with timber frame
and filled with brick. Indeed, it is observed
that the filling in the timber frame parts of
the section which is dated to an earlier period is replaced partially with brick in this
period. Moreover, there is not any open or
close sofa space in this section. The space,
which is accessible through a stairway, is a
small circulation space.

The Evolution of The Building
and Its Different Periods
With respect to the identifications about
the building, which are made basing on the
information on the Ottoman house that
is retrieved from the written documents
mentioned in the first chapter of this paper, and the reviews on the documentation
prepared by K.Ö.K. Architects Co. it can be
asserted that there are three main periods
in the history of the building since the 18th
century (Figure 6).
Accordingly, the building is a rather modest single-floored and flat roofed
structure oriented to the courtyard in the
18th century when it is constructed. There
is a narrow porch in front of the interior
spaces. Regarding the traces on the walls,
it is also presumed that there is once a
building annex in the courtyard.
In the 18th century, which is regarded as
the second period of the building, a second
floor with open sofa is added to the building. The arrangement, which is composed
of an iwan in the middle and two rooms
in its both sides, is repeated in the western
and northern wings. However, the spaces
in the northern wing are rather plain and
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oluşan bir düzen tekrar eder. Ancak
kuzey kanattaki mekânlar oldukça sade
olup; bunlarda ocak, niş, dolap gibi bazı
servis elemanları bulunur. Tüm üst kat
mekanlarının sofaya bakan cephelerinde ahşap parmaklığı olan pencereler
yer alır (Şekil 5). Taşlıktan üst kattaki
sofaya ulaşır merdiven, iki kanadın birleştiği yerde yer alır. Yapının çatısı yine
düz damlı, toprakdır (Şekil 6).
19 yüzyılda üçüncü dönemde, yapıya parselin doğu kenarına paralel bir
kütle ile kuzey kanada bir kat daha eklenir. Bu kütlede sofa yer almaz ancak
odalarda sedir, dolap, tavan gibi elemanlar bulunur. Ayrıca çatı tamamen
değişerek, kiremitle kaplı oturtma çatı
inşa edilir. Avluyu U biçiminde sararak
gelişen ahşap karkas bu kütle ile birlikte, mutfak, tuvalet gibi birimler de yapının içine alınır.

Sonuç ve Tartışma
Bu çalışma, literatürde yer alan Osmanlı konutuna özgü dönemsel farklılıkları
Sivrihisar’daki bir konut özelinde örneklemeye çalışarak, yapım tekniğine
dayanarak geleneksel konutların evrilme ve dönüşümüne ilişkin fiziksel verileri ortaya koymaya çalışmaktadır.
Sivrihisar’daki (ya da farklı Anadolu
kentlerinde) başka konutlarda da toprak
ara kat döşemelerin varlığı bilinmekle
birlikte; 19.yy’da inşa edilen konutlarda
çatıda/döşemede toprak kullanımının
kalmadığı, dolasıyla bu detayın sadece
ısınma amacıyla geliştirilmiş olmadığının göstergesidir. Mütevâzi örnekler de
olsa hızla yok olan bu tür yapıların tespiti, Osmanlı konutuna özgü tekniklerin
anlaşılması açısından son derece önemli
ve önceliklidir.

include service elements such as furnaces, niches and closets. There are windows
with timber railings on all facades of the
spaces in the second floor that are faced
to the sofas. The stairway, which leads
from taşlık to sofa in the second floor, is
located at the junction of two wings. The
building is still covered with an earthen
flat roof.
In the third period, which corresponds to the 19th century, a new block
is constructed in the east side of the plot
and a new floor is added to the northern
wing. There is no sofa in the new block
but the rooms inside include elements
such as sofas, closets, and ceilings. In addition to that, the roof is removed and a
new freestanding roof covered with tiles
is constructed. After the construction of
this block, which surrounds the courtyard
in U shape, external units such as kitchen
and toilet are moved inside the building.

Conclusion and Discussion
In this paper, the physical data considering the evolution and transformation
of traditional houses are revealed by observing the differences of various periods
in the Ottoman house through a case of
house in Sivrihisar.
Although the use of earthen floor
pavements in houses in Sivrihisar (or in
other cities of Anatolia) is known, this
practice is abandoned in the 19th century.
This situation points to the fact that the
use of earthen pavements and roofs are
not only related with heating concerns
but it is also related to the constraints in
construction possibilities of the period.
Therefore, the earthen roofs and pavements in the buildings of the 18th and 19th
centuries need to be considered as the
traces of the earlier phases.
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Osmanlı Evi/ The Ottoman House1
Anadolu -Osmanlı Sentezinde Strüktür ve Form/ Structure
and Form under the Synthesis of the Anatolia –Ottomans
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Hacılar, Çatalhöyük ve Boğazkale
arkeolojik kazılarında bulunan ahşap-taş-toprak yapı sistemi kalıntılarının, Osmanlı konaklarında kullanılan
çatkının ilksel örnekleri oldukları görülmektedir. Osmanlı Evi’nde kullanılan çatkının, başlangıcı çok eskilere
giden bir teknolojik evrim sonucunda
gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Arkeolojik bulgular, yazılı kaynaklar ve
nihayet bugüne kadar kalabilmiş Osmanlı evlerini dikkatli bir şekilde incelediğimizde, gelişmesinin nasıl olduğunu az çok belirleyebiliyoruz. Az
değil, yuvarlak hesapla 8.000 – 10.000
yıllık bir süreçten söz ediyorum. Yerel
yapı teknolojileri her şeyden önce yerel
malzemeyi kullanır ve kendi gereksinimlerini sağlayacak teknikleri geliştirir. Özellikle vernacular yapı, sınama
- yanılma süreçleriyle evrilir. Ancak,
strüktürel sistemler için en büyük sınav
depreme karşı verilendir.
Az da olsa ulaşabildiğimiz Osmanlı dönemine ait yazılı kaynaklardan ise
Osmanlı devlet erkinin kent ve yapıyı2 nasıl denetim altında tuttuğunu; o
kadar ki mimarsız mimari (vernacular)
olarak tanımlanan yapı pratiğinin en

It is seen that the timber/stone-earth
structure system remains that were found
in the Hacılar, Çatalhöyük and Boğazkale archaeological digs were primary
examples of the frame that was used in
Ottoman mansions. It appears that the
frame used in Ottoman houses developed as a result of a technological evolution that dates back to ancient times.
When we carefully examine the archaeological findings, written resources and
finally the Ottoman houses that have
survived into the present, we are able to
more or less determine its development.
I am talking about a process of no less
than approximately 8,000-10,000 years.
Local construction technologies first and
foremost use local materials, and develop
techniques that will fulfill their requirements. The vernacular structure especially evolves through processes of trial and
error. However, earthquakes prove the
biggest test for structural systems.
Even if in scant supply, the written
resources from the Ottoman period that
we accessed show how the Ottoman
state power kept a tight grip on the city
and its structures,2 so that the construction practice defined as “architect-less
architecture” (vernacular) was scientifically and technologically managed and
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Şekil 1: Müderrisler
Evi, Safranbolu,
1787-7 (Fotoğraf:
İ.Canbulat)/ Figure
1: Müderrisler
Evi (House of
the Profesors)
Safranbolu, 1786-7
(Photo taken by the
Author)

geç 16. yüzyıldan bu yana bilimsel ve
teknolojik olarak yönetilmekte ve denetlenmekte olduğunu görmekteyiz.3
Osmanlı devlet erkinin yapı alanını
yönettiği dönemde ortaya çıkan ahşap
yapı stoku deprem karşısında sonuçta
kusursuzluğa ulaşmıştır.
Anadolu’da günümüze ulaşabilen
Osmanlı evlerinin neredeyse tamamı
19. yüzyıldan kalmadır. 18. yüzyıldan
kalan yalnızca 10 kadar ahşap ev bulunmaktadır, bunların da çoğu yanlış
restorasyonlarla kaybedilmiş bulunmaktadır. Osmanlı evleri üzerine yapılan araştırmaların, elde kalmış çok
kısıtlı sayıda örnek üzerinden yapılabiliyor olması, üzücüdür.4
Bugün restorasyon etkinliğinin tüm
hızıyla sürüyor olmasına karşın, Osmanlı evleri ile ilgili araştırmalar akademik gündemden düşmüştür. Özel-

supervised from the 16th century onwards
at the latest.3 The timber structure supply
that emerged during the period when the
Ottoman state power was managing the
area of construction ultimately reached
perfection in its resilience against earthquakes.
Almost all of the Ottoman houses in
Anatolia that have survived until today
date back to the 19th century. There are
only about 10 of these timber houses
dating back to the 18th century, and the
historical value of almost all of them has
been lost due to incorrect restoration. It
is very sad that research studies on Ottoman houses can only be conducted on
a very limited number of examples that
remain.4 Even though restoration activities continue at full steam today, research
studies on Ottoman houses have fallen
off the academic agenda. The studies

Bu noktada Yunan-Roma-Bizans sürekliliğini de göz ardı etmemek gerekir./ At this point, the Greek Roman - Byzantine continuity should not be neglected.
4
Ancak, Eldem’in ve çok sınırlı olarak Arseven’in çeşitli kitaplarında gerilere doğru 16. yüzyıla kadar
tarihlendirdiği kısıtlı sayıda evin rölövesi bulunmaktadır./ However, various books by Eldem and Arseven
include a limited number of house surveys that they dated retroactively back to the 16th century.
3
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likle 20. yüzyılın ortalarından başlayan
çalışmalar genellikle belgeleme, köken
ve tipoloji belirlemeye dayalı sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanının dışına
çıkamamıştır.5 Gerçekte, son 20 yıldır
giderek hızlanan restorasyon uygulamaları nedeniyle Osmanlı evine ivedi
derinlikli bir bakış getirmek zorundayız. Restorasyon etkinliğini yalnızca
ICOMOS tüzüklerinin doğru uygulanması bağlamında tanımlayamayız.
Bugün restorasyon projeleri için yapılan ön çalışmalar rölöve, yıpranma ve
bozulma raporu ve malzeme analizleri
ile sınırlı kalmaktadır. Aslında, restorasyonun uygulaması eninde sonunda
gelir, geleneksel strüktür ve yapı teknolojilerine dayanır. Bu konuda –üzgünüm- restorasyon uygulamasına girmiş
mimarların çoğunluğunun bilgisi yetersiz kalmaktadır.
Yaklaşık 20 yıldır ahşap eser restorasyonuyla yoğun bir şekilde ilgilenmekteyim. Bu süre içinde, üzerinde çalıştığım yapılarda bazı strüktürel
hataların adeta jenerik diyebileceğimiz
sıklıkta yinelendiğini gördüm. En yaygın olan ise farklı katların strüktürel
çözümlerindeki uyumsuzluklar6 nedeniyle oluşan oturma ve çökmelerdir.
Bunların nedenlerini araştırmaya başladığımda, sorunların tamamının 19.
yüzyılda ortaya çıktığını bulguladım.7

that started during the mid 20th century
in particular have been unable to expand
outside of the areas of art history and architectural history, which are generally
based on documentation and determination of origin and typology.5 In reality,
due to the restoration works that have
been gradually picking up speed in the
last 20 years, we need to bring about an
in-depth vision to the Ottoman house
urgently. We cannot define a restoration
activity only within the context of the accurate implementation of ICOMOS rules.
Preliminary works that are performed for
restoration projects today are limited to
surveys, wear and decay reports, and at
most, to some material analyses. Basically
in the long run, traditional structure and
construction technologies become the
basis for restoration works. I am sorry to
say that most architects who have been
involved in restoration works have had
insufficient knowledge in this area.
For almost 20 years I have been deeply interested in the restoration of wooden structures. Over this time, I realized
that some structural mistakes had been
frequently repeated on the constructions I was working on. Settlement and
collapse due to a mismatch of6 structural
solutions in different stories are the most
common mistakes that I have observed.
As I started to inquire about their prob-

Arseven 1956, Aksoy 1963, Goodwin 1971, Arel 1982, Eldem 1984, Kuban 1995, Küçükerman ve Güner
1995, Altıner ve Budak 1997, Sözen 2001, Yürekli ve Yürekli 2005, Bektaş 2007. Tanyeri ise diğerlerinden
farklı bir yol izlemiş, birinci kaynaklar ve kereste, cam vb yapı malzemesi üzerinden Osmanlı evi ile ilgili
önemli sorulara yanıt verebilmiştir./ Arseven 1956, Aksoy 1963, Goodwin 1971, Arel 1982, Eldem 1984,
Kuban 1995, Küçükerman and Güner 1995, Altıner and Budak 1997, Sözen 2001, Yürekli and Yürekli
2005, Bektaş 2007. Tanyeri followed a different route than others as he was able to address important
questions regarding the Ottoman house using firsthand resources and construction materials such as
wood, glass, etc.
6
Arel 1982, s. 36 ve Akın, s. 270, sorunun farkındadırlar, ancak nedenleri üzerinde durmamışlardır./
Arel 1982, p.36 and Akın, p.270 are both aware of this problem, however they do not elaborate as to its
causes.
5
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Bu yüzyılda ortaya çıkan yeni isterler;
Osmanlı evinin gelişiminde önemli bir
aşamayı işaret etmektedir. Bir yandan
Osmanlı evinin en görkemli şekline
ulaştığını dillendirirken, aynı yüzyıl
içinde ahşap Osmanlı Evi’nin yok oluşuna da şahit olmuştuk. Geçen binlerce
yılın sınama – yanılma süreçleri sonucu
kusursuzluğa ulaşan ahşap çatkı sistemini kullanıyor olan Osmanlı evi ne
yazık ki 19. yüzyılda ortaya çıkan yeni
isterlere yanıt vermekte yetersiz kalmıştır. İşte bugün çalışma alanımıza
giren Osmanlı Evi’nin bir kısmı önemli
strüktürel ve yapısal sorunlarla maluldür. Bu ve benzer sorunların restorasyon sürecinde nasıl çözülmekte olduğu
bilemiyorum. Ne yazık ki disiplinlerarası bir alan olan restorasyon çalışmalarında iş birliği yaptığımız statik mühendisleri de bu konuda –üzgünüm- yeterli
deneyime sahip değildir.
Bu sunumda, arkeolojik araştırmaların bulguları ışığında çatkı sisteminin
nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini tartışılacak, Babı Hümayun kararlarıyla
ahşap elemanların nasıl standartlaştırıldığı, bunun Osmanlı evini nasıl şekillendirdiğini, yalnızca şekillendirerek
kalmayıp başarıyla nasıl depreme dayanıklı bir kentsel yapı stoku geliştirdiği
ve 18. yüzyılın sonlarında yürürlüğü
giren Ebniye Nizamnameleri ile de yapı
boyutlarının bu kez açık bir şekilde nasıl belirlenmiş olduğunu tartışacağım.
Bu tartışmayı Osmanlının sosyo-ekonomik çevresinden bağımsız götürmek
yanlış olur. Son olarak da Anadolu’dan
Balkanlar’a uzanan bir kuşak üzerinde

2 0 1 6

able causes, I discovered that all of these
issues emerged in the 19th century7. The
newly emerging requirements of that
century led to an important stage in the
development of the Ottoman house.
While declaring that the Ottoman house
had reached its magnificent peak in that
century, we were also witnessing the collapse of the wooden Ottoman house in
the meantime. Having reached perfection as the result of thousands of years
of trial and error, the Ottoman houses
using wooden frame systems unfortunately failed to meet the new necessities
of the 19th century. A number of Ottoman
houses that are within the framework
of our study today are facing significant
structural problems. I do not know how
such problems are being solved during
the restoration processes. But I’m afraid
to say that the structural engineers with
whom we cooperate in the field of restoration, which is an interdisciplinary domain, do not have sufficient experience in
this area.
In this presentation, I will be using
the archaeological research findings to
discuss how the frame system emerged,
how timber elements were standardized by the Imperial Gate decisions, how
this shaped the Ottoman house, how it
not only shaped it but also successfully
developed an urban construction stock
that was earthquake resistant, and how
the structural dimensions were this time
clearly identified through the Structure
Regulations (Ebniye Nizamnameleri) that
was enforced around the end of the 18th
century. It would be wrong to discuss this

İ.Ü, Orman Fakültesi’nde yapılan Dendrokronoloji analizleriyle./ Based on the dendrochronology
analyses conducted at the IU Faculty of Forestry
7
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Şekil 2: 16. Yüzyılda
bir İstanbul Evi
(S.Schweigger,
Reisebeschreibung
Aus Deutschland Nach
Constantinopel und
Jerusalem, Nürnberg,
1608)/ Figure 2: İstanbul
House in the 16th
century (S.Schweigger,
Reisbeschreibung Aus
Deutschland Nanch
Constantinopel und
Jerusalem, Nürnberg,
1608)
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ortaya çıkan Osmanlı evlerinin mimari yapım tekniğinin, yukarıda sıraladığım etkiler altında nasıl oluştuğu
konusundaki savlarımı paylaşacağım.

1.Çatkının Gelişimi
Paleolitik Çağda (MÖ 10.000) kullanılmaya başlanan ve kamp yerlerinde kurulan, ağaç dallarından yapılmış kulübelerin8 bir zaman sonra
üstleri çamur ile sıvanmaya başlanmıştır. Daha yakın zamanlara gelindiğinde Çayönü’nde dörtgen konuta
geçişin ilk evrelerini görmekteyiz.
Bu, Çanak - Çömleksiz Neolitik (MÖ
8200 - 6000) Dönemde, “hücreli bir
düzendeki temeller üstünde yükseltilen
bir döşemenin, dal örgü ve çamur sıvalı bir örtüyle kapatılmasıyla başlar”.9
Göller Bölgesi’nde bulunan ve MÖ
7600 / 7511 - 7387 / 7311 tarihlendirilen Höyücek Höyüğü’nde “üstü
çamur sıvalı dal perdeler halinde ince
8
9

Acar, s. 381, r. 4/ Acar, p. 381, i. 4
Acar, s. 383, r. 8/ Acar, p. 383, i. 8

without mentioning the social-economic
environment of the Ottomans. Finally, I
will share my arguments regarding how the
architectonics of the Ottoman houses that
emerged over a zone that stretched from
Anatolia to the Balkans formed under the
influences (impacts) I listed above.

1. The Development of the Frame
Established around campfires, huts made
out of tree branches were initially being
used in the Paleolithic Era (10,000 BC),8
and after a while people started plastering
them with clay. Approaching more recent
years, we see the initial transformation to
four-cornered domiciles in Çayönü. This
starts in the Pre-Pottery Neolithic Period
(8200 - 6000 BC) “with a floor that was
raised on a foundation with a cellular layout, to be covered by wattle and a layer of
clay plaster.”9 At Höyücek Barrow in the
Turkish Lake District, which was dated
back to 7600/7511 - 7387/7311 BC, “thin
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paravanlar” bulunmuştur.10 Ahşapla
toprağın beraberliğini Geç Kalkolitik –Erken Bronz Dönemlerine (MÖ
5000 - 3000) tarihlendirilen İkiz Tepe
Yerleşmesi’nde de görmekteyiz. Kazı
alanında bulunan ve yangın sonucu
pişerek seramikleşmiş olduğu anlaşılan çamur parçaları üzerindeki dal
ve yaprak izleri açık bir şekilde görülmektedir.11 Yine Çayönü’nde bulunan yapı örneklerinden, düz çatıların,
duvarlar üzerine aralıklarla ahşap direkler yerleştirilmesi, bunların üzerine çalı – çırpı serilmesi ve son olarak
da üzerinin toprak serilip, sıkıştırılarak yapıldıkları; daha büyük açıklıklar
elde etmek için ise duvarlar arasında
ahşap direkler ve ana tabanlar kullanılmış olduğunu anlıyoruz.12
Boğazköy, Büyük Kale’den duvar
kalıntıları (MÖ 6000 - 1200); Troya’daki Megaron IIA ve IIB. (MÖ 3000 - MS
500); Beycesultan’da duvar buluntusu;
Kültepe’de kerpiç duvarlar yanındaki
dikmeler (MÖ 2100 – 1800), Girit’te
Tylisos yarım kârgir yapısı (MÖ 1600
- 1400); Alacahöyük’te tahta dikme
çakmak için yuvaları olan döşek taşları (MÖ 3000 - 1200) ve Zincirli’deki
Yapı K’da duvar kaplaması (MÖ 2000
- 800) ahşapla, taş ve toprağın gelişmiş bir kompozit strüktürel yapıyı
oluşturmasında önemli ipuçları sağlamaktadır. Yine Boğazköy, Büyükkale
duvar kalıntılarındaki izlerden özellikle yatay yükleri taşımak üzere ahşap hatılların kullanılmakta olduğunu
görmekteyiz. Troya, Megaron IIA’da
ise uzun ana tabana destek veren ah10
11
12
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screens in the form of wattle plastered with
clay” were found.10 The relationship between timber and earth can also be seen in
the İkiz Tepe Settlement dating back to the
Late Chalcolithic - Early Bronze Periods
(5000 - 3000 BC). Traces of branches and
leaves can clearly be seen on the clay pieces that were found at the excavation site
and appear to have ceramicized in a fire.11
Again from the construction examples
in Çayönü, we understand that flat roofs
were made by placing timber posts at the
intervals on the walls, laying brushwood
over them and finally compacting them by
spreading earth on top. The timber posts
and main joists were used in order to acquire larger gaps.12
Boğazköy. Wall ruins from Büyük Kale
(6000 - 1200 BC); Megaron IIA and IIB in
Troy. (3000 BC - 500 AC); The wall finding in Beycesultan; studs next to the adobe brick walls in Kültepe (2100 - 1800
BC); studs inside the adobe brick walls in
Kültepe (2100 - 1800 BC); the semi-masonry structure in Tylisos, Crete (1600
- 1400 BC); the floor stones with holes
for hammering studs (3000 - 1200 BC) in
Alacahöyük; and wall lining at Structure K
in Zincirli (2000 - 800 BC) have all provided significant clues regarding the introduction of timber, stone and earth into a developed composite structural construction.
From the traces on the wall ruins in Boğazköy, Büyükkale, we observe that bonding
timbers were used specifically in order to
carry horizontal loads. While the timber
stanchions that support the main joist in
the Troy Megaron IIA indicate the initial
solutions to shorten the moment arm. The

Duru, s. 51 ve Özdoğan, s. 7, r. 7/ Duru, p. 51 and Özdoğan, p. 7, i. 7
Dönmez, Ş ve E. Naza-Dönmez 2005, s. 165, f. 5/ Dönmez, Ş and E. Naza-Dönmez 2005, p. 165, f. 5
Acar, s. 383, r. 9/ Acar, p. 383, i. 9
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Şekil 3: Girit, Tylisos ahşap takviyeli moloz taş duvar,
MÖ 1600-1400 (Nauman 1985,s.110, r.107)/ Figure
3: Timber- reinforced rubble wall, Tylisos, Crete,
1600-1400 (Nauman 1985, p.110,ı.107)/ Figure 3:
Timber- reinforced rubble wall, Tylisos, Crete, 16001400 (Nauman 1985, p.110,ı.107) (solda)
Şekil 4: Herculaneum, Opus Craticum
Rekonstrüksiyonu. 97 Pompei felaketinden
(Wikimedia commons, Kuznetsova Yulia)/ Figure 4:
Opus Craticum Reconstruction, Herculaneum, 97
from thePompeii Disaster (Wikimedia Commons,
Kuznetsova Yulia) (üstte)
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şap payandalar; moment kolunun kısaltılması amaçlı ilk çözümleri işaret
etmektedir. Tylisos yarım kârgir yapısı
ise moloz taş dolgulu çatkının atalarından biri olmalıdır (Şekil 3). Benzer
şekilde Kültepe ve Alacahöyük’te ise
zemini taş örgü olan yapılarda üst
yapının taşınması için kullanılmakta
olan ahşap kolon çözümlerinin ilk örneklerini görmekteyiz.13
20. yüzyılın başlarında kazılmaya
başlanan ve hemen hemen 30 yıla yayılı yoğun bir çalışma sonunda; yaklaşık MÖ 1800 -1100’lere tarihlendirilen
önemli kısımları gün ışığına çıkarılan
ve restore edilen Minos – Knossos
Sarayı’nda depreme karşı üstün dayanım sağlayan oldukça gelişmiş bir
13

Naumann 1985, s. 99-/ Naumann 1985, p. 99-

semi-masonry structure of Tylisos must be
one of the ancestors of rubble stone filling
framing. See Image 3. Similarly in structures with stonework soil in Kültepe and
Alacahöyük, we being to see the initial examples of timber column solutions used to
carry the upper structure.13
After excavations that started at the
beginning of the 20th century and as a result of intense work that spread over almost 30 years, significant portions of the
the Palace of Knossos, which dates back
to around 1800 - 1100 BC, were unearthed
and restored. Here a somewhat advanced
timber-reinforced rubble stone masonry
construction system was used, which provides superior endurance against earthquakes. The construction system can be
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ahşap takviyeli moloz taş yığma yapı
sistemi kullanılmıştır. Taht Odası’nda
bulunan ahşap kalıntılar ve zaman
içinde yok olmuş ahşapların duvarlardaki izlerinden ahşap kesitleri tam
olarak tespit edilememekle birlikte
yapı sistemi belirlenebilmektedir. Zemin katlarda geniş moloz taş yığma
duvarlar arasında önce yatayda (MÖ
2600 – 2500) daha sonraki dönemlerde düşeyde yerleştirilmiş ahşap
hatıllar kullanılmıştır. Minos –Knossos Sarayı üst katlarından geriye çok
az anlamlı kalıntı bulunmaktadır. Bu
nedenle üst katların yapı sistemi konusunda kesin görüşler ileri sürülememekle birlikte, Osmanlı Evi’nde
kullanılagelen hımış sistemin (çatkı+
kerpiç) mevcut olduğu konusunda
görüşler ileri sürülmektedir.14
Daha yakın zamanlara gelindiğinde Likya (MÖ 1250 – 546) gömütlerinde, taş üzerine oyulmuş çatkılı ev betimlemeleri dikkat çekmektedir. Ch.
Fellows’un 150 yıl önce dediği doğru
olsa da kolay değildir: ‘Likya toprağında köylülere ev ve ambar olan basit
yapı tipinin 3000 yıl boyu değişmeden
soydan soya sürgün sürerek bugüne kalmışlığında gerçek payı çok olsa da…”15
Ancak, arkeologlar çatkının evlerde
mi yoksa yalnızca tahıl ambarlarında
mı kullanıldığı konusunda kararsızlıklarını sürdürmektedirler. Yine de
“Günümüzden hatıllı, örme duvarlı bir ev örneği”16 resim altı yazısıyla
bir köy evinin resminipaylaşmadan
edememişlerdir. Benzer duygularla
Naumann da -1900lerin ilk yarısında
14
15
16
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determined from timber ruins found in
the Throne Room, and from traces on the
walls of timber that has gradually disappeared, if not the wooden cross-sections.
Bonding timber was used between wide
rubble stone masonry walls on ground
floors, initially horizontally (2600 - 2500
BC), and then vertically in the following
periods. There are very few significant remains left from the upper floors of the Palace of Knossos. For that reason, it is would
not be possible to propose ideas about
what the construction system of the upper
floors might have been, were it not for the
fact that the timber framing system (frame
+ adobe brick) has been used in the Ottoman house.14
In relatively more recent years, framed
house depictions carved on stone stand
out in Lycian burial chambers (1250 - 546
BC). What Ch. Fellows said 150 years
ago maybe true, but is certainly not easy
to apply: “Even if there is some truth in
the fact that a simple structure type which
was used as a house and a storeroom by
villagers in the land of Lycia survived until today unchanged from generation to
generation for 3000 years...”15 However,
archaeologists are still undecided as to
whether the frame was used in houses or
only in barns. Nevertheless, they couldn’t
help but share a picture of a village house
with a caption that says,16 “An example of
a modern day house with bonding beam
and masonry wall”. With similar emotions – possibly in the first half of 1900s –
Naumann also found himself sharing his
drawing of a framed house that was still
under construction in Boğazköy near the

Kienzle, 1998, v. 1, p.118-; p. 128, n. 57; p. 135./ Kienzle, 1998, v. 1, p.118-; p. 128, n. 57; p. 135.
Işık ve İşkan Yılmaz, s. 179./ Işık and İşkan Yılmaz, p. 179.
Işık ve İşkan Yılmaz, s. 175, r. 7./ Işık and İşkan Yılmaz, p. 175, i. 7.
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olmalı- Hattuşaş (MÖ 6000 – 1200)
ören yerine komşu Boğazköy’de yapımı sürmekte olan bir çatkılı evin elle
yaptığı resmini paylaşmadan edememiştir.17 Gerçekte sorun bilimsel yaklaşım etiği nedeniyle somut kalıntılar
bulamadıkça kesin konuşulamayacağı noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu
ise ahşap ve kerpicin doğada kolayca
bozunmasından kaynaklanmaktadır.
Aynı Minos – Knossos Sarayı’nda olduğu gibi çatkının kullanılmış olduğunu hissedebiliriz ama kesin konuşamayız.
Epey sonra yazılı bir kaynakta ilk
kez ahşap çatkı sistemiyle karşılaşıyoruz.18 MÖ 1. yüzyılda yaşadığı bilinen
Vitrivius’un özellikle bağdadi için kesin olumsuz görüşleri vardır. “…bunu
zaman zaman ve paradan kazanmak
veya desteksiz açıklıklarda bölmeler için
kullanmak zorunlu olduğundan, doğru
olan yapılış yöntemi aşağıda verilmektedir” demekte ardından daha önce
anlattığı kârgir duvar örme tekniklerine işaret ederken, çeşitli ahşap türlerini ve hazırlanma süreçlerini uzun
uzun anlatmaktadır. Çatkı ile ilgili
olarak bu kaynakta başkaca bir ayrıntı
bulamıyoruz. Ancak, Bağdadi konusunda Vitrivius’a katılmadan edemiyorum. Dernschwam’ın 16.yüzyılda
İstanbul’da konakladığı Elçi Han’da
da oda bölümleri çatkı üzerine yapılan
bağdadi ile gerçekleştirilmişti.19 İlginç
olan,geçmişte Vitrivius’un desteklenmemiş (strüktürel problemli) alanlarda bölücü olarak kullanılan bağdadi
uygulaması 19. yüzyılda İstanbul ev17
18
19

Hattuşaş (6000 - 1200 BC) archaeological
site.17 In reality, the problem arises at this
point where, due to the ethics of a scientific approach, one cannot speak for certain
unless he finds tangible evidence. This is
because wood and adobe brick deteriorate
quite easily in nature. Just like in the Palace
of Knossos, we get a feeling that a frame
was used, but we cannot say this for certain.
Many years later and for the first time
we come across a timber framing system
in a written source.18 Having lived in the
first century BC, Vitruvius had drastically negative opinions on lath work. He
says, “... given the fact that it is at times
necessary to use it to save money or for
partitions in unsupported gaps, the correct method of construction is explained
below”, and then points at the masonry
walling techniques that he explained before, providing an elaborate description of
various types of timber and their preparation processes. We cannot find any other
detail regarding frames in this resource.
However, I cannot help but agree with
Vitruvius on lath work. At the Elçi Han
(Ambassadors’ Inn) where Dernschwam
stayed when he visited Istanbul in the 16th
century, the sections of rooms were also
constructed with lath work applied on
frames.19 What is interesting is that Vitruvius’ lath work application, which was
used as a partition in unsupported areas
(those with structural problems), will appear again in the 19th -century Istanbul
houses in quite an active way. I will go
back to this topic when appropriate.
On the other hand, dating back to the

Naumann 1985, s. 372, r. 484./ Naumann 1985, p. 372, i. 484.
Vitrivius 1998, s. 42, p. 20/ Vitruvius 1998, p. 42, p. 20
Dernschwam 1987, s. 62/ Dernschwam 1987, p. 62
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lerinde etkin bir şekilde yeniden karşımıza çıkacaktır.
Bugün Herculaneum’da bir restitüsyon-rekonstrüksiyonu sergilenen
ve 1.yüzyıla tarihlendirilen Opus Craticum ise akademik çevrelerce oldukça
tartışmalı bir yapıdır (Şekil 4). Bu yapıda çapraz çatkılar bulunmamaktadır
ve yatay yüklerin taş dolgu duvarlar
tarafından taşınılmakta olduğu düşünülmelidir. Vitrivius’tan iki yüzyıl
sonra Opus Craticum bağdadi teknikle tamamlanmamış, Opus Insertum20
olarak isimlendirilen bir taş örgü ile
doldurulmuştur. Bu bağlamda çatkı
ve bağdadinin Roma’da başlangıçta
hafif bölücü duvar amaçlı kullanılmaya başlandığını ancak geçen iki yüzyıl
içinde strüktüre olumlu katkı sağlayan
bir taş örgü ile pekiştirilerek güçlendiğini ve depreme dayanım kazanmış
olduğunu ileri sürmek yanlış olmaz.21
Anadolu’daki arkeolojik araştırmalar
çatkının gelişimiyle ilgili olarak henüz
ipuçları vermemektedir. Opus Craticum yapısından sonra kaynaklarda 16.
yüzyıla kadar çapraz çatkılı bir yapının izine ulaşamadım.22 Ancak çapraz
çatkıların bulunmaması çatkı olarak
isimlendirdiğimiz yapıların depreme
dayanıksız olduğu sonucunu vermez.
Bu yapılarda Opus Craticum yapısında gördüğümüz gibi kerpiç ya da taş
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first century, Opus Craticum, whose restitution/reconstruction is exhibited today
in Herculaneum, has been quite a questionable structure in academic circles. See
Image 4. This structure does not have cruciform frames and it is thought that the
horizontal loads are carried by the filler
block walls. Two hundred years after Vitruvius, Opus Craticum was not completed
with lath work technique, and it was filled
with stonework called Opus Insertum20.
In this context, it would not be wrong to
claim that frame and lath work was initially used as a light separating wall by the
Romans. However in the 200 years that
followed it was reinforced and strengthened with a stonework that positively
contributed to the structure and gained
durability against earthquakes.21 Archaeological research studies in Anatolia do not
yet provide any clues as to how the frame
evolved. After the Opus Craticum structure, I have not been able to find traces
in the resources of another structure with
cruciform framing until the 16th century.22
However, the absence of cruciform frames
does not mean that the structures we call
frames are vulnerable to earthquakes. In
these structures, as we have seen in the
structure of Opus Craticum, adobe brick or
filler block can handle the horizontal forces caused by an earthquake.
On the engraving featured in S.

Vitrivius 1998, s. 37/ Vitruvius 1998, p. 37
Belki de Tylisos taş dolgulu çatkı yapısı Akdeniz Havzası’nın bir yerlerinde kullanıla durmaktaydı./
Perhaps Tylisos’ framed structure with stone filling was in use somewhere in the Mediterranean Basin.
22
(Langenbach 2006, s. 4), (Gülhan ve Güney 2000)de Türkiye’de tuğla dolgulu çatkının ilk 8. Yüzyılda
ortaya çıktığını yazıyorsa da gösterdiği kaynakta böyle bir bilgi bulamadım. Gülhan böyle bir bilginin adı
geçen bildirilerinde yer almadığını yazdı. İngiltere’de ise yaşayan en eski ahşap iskeletli yapı 13. Yüzyıla
tarihlendirilmiştir (Harris 1979, s. 3)./ Although Langenbach (2006, p. 4) and Gülhan and Güney (2000)
mention that brick filling frame in Turkey first emerged in the eighth century, I have not been able to
find such information in the resource they cite. Gülhan states that such information was not included
in their aforementioned papers. The oldest timber-framed structure in England dates back to the 13th
century (Harris 1979, p.3).
20
21
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dolgu depremin neden olduğu yatay
kuvvetleri karşılayabilmektedir.
S. Schweigger’in kitabında 16. yüzyılda bir zemin artı 2 katlı, iki İstanbul
evini gösteren gravürde nihayet hem
taş dolgu hem de çapraz çatkıları da
olan bir yapı görmekteyiz.23 Bu nedenle ahşap çapraz çatkının 1. yüzyılla 16. yüzyıl arasında Akdeniz havzasında, bir yerlerde -kısa olmayan bir
zaman diliminde- yapıların depreme
dayanımını artırıcı bir çözüm olarak
uygulanmaya sokulmuş olduğunu düşünmek gerekir (Şekil 2). Araştırmalarım hımışın (çatkı ve kerpiç kompozit
yapısının) Rönesans’ının 16. yüzyılda
Anadolu’da ortaya çıktığını gösterecek şekilde gelişmektedir.
Doğan Kuban, “Konut mimarisinde, zamanımıza yaklaştıkça daha çok
Anadolu’daki hımış sistemine benzeyen
bir yapı tekniğinden ahşaba doğru eğilimin arttığı anlaşılıyor. Bu eğilimin Rumeli’den gelmiş bir etkiyle ortaya çıktığı
hipotez olarak ileri sürülebilir. Bunun
sonucu, 17. yüzyılın sonundaki büyük
yangınlardır. Fakat zamanımıza gelene kadar ahşap inşaat eğiliminin önüne
geçmek kabil olmamıştır”24, demektedir.
Bu görüş ne yazık ki deprem riski al-

Schweigger’s book that shows two
16th-century two-storey Istanbul houses with one ground floor, we finally see a
structure that has both stone fillings and
cruciform frames.23 Therefore, we should
consider that between the 1st and 16th century somewhere in the Mediterranean basin -and over a long period of time- timber
cruciform frames were being put into practice as a solution to improve the durability of structures against earthquakes. See
Image 2. My research studies have been
developing in a way which shows that
half-timbered structures (framed and adobe brick composite structures) appeared in
16th-century Anatolia during the Renaissance. I will come back to this topic.
Doğan Kuban remarks that, “as we
get closer to our time, it seems as though
domestic architecture demonstrates an increase in the tendency towards using timber with a construction technique that was
similar to the timber framing system of
Anatolia. It can be hypothesized that this
tendency emerges with the influences of
Rumelia. As a consequence of this, major
fires were experienced at the end of the
17th century. However, it was not possible
to forestall this tendency towards timber
construction, until our time.”24 Unfortu-

Schweigger 2004, s. 121, r. 17. Yine Schweigger’den alınmış olan fakat kaynağı verilmeyen, Sey 1999, s.
144, r. 112, ve Tanyeli, s. 441, r. 39 açıklamaları yanlıştır. Kitapta bu resim bulunmamaktadır: https://books.
google.co.uk/books?id=1nYBAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=schweigger&hl=en&sa=X&redir_
esc=y - v=onepage&q=schweigger&f=falseBu resim Schweigger 2004, s. 150-151’de anlatılan
Hıristiyan kölelerin barındığı ve St. Paul olarak isimlendirilen yapının içindeki kerevetlerdir.
Büyük bir olasılıkla Almanya’ya ulaştırılmak üzere bir tanıdığına verdiği ancak eline ulaşmadığı
konusunda yakındığı resimlerden biri olabilir./ Schweigger 2004, p. 121, i. 17. Sey 1999,
p. 144, i. 112, and Tanyeli, p. 441, i. 39 descriptions taken from Schweigger. However their
sources are not given . The book does not contain this image: https://books.google.co.uk/
books?id=1nYBAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=schweigger&hl=en&sa=X&redir_esc=y
v=onepage&q=schweigger&f=false. This image shows the platforms explained in Scheweigger 2004, p.
150-151 located in the structure of St. Paul where Christian slaves took shelter . Most probably, it could
be one of the pictures that he complains about, having given them to a friend of his to send to Germany,
never to be received.
24
Kuban 1970, ss. 35./ Kuban 1970, pp. 35.
23
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tındaki, özellikle 1509 depremini çok
şiddetli bir şekilde yaşamış Osmanlı’nın bakış açısını değerlendirmeden
yapılmış bir yorumlamadan kaynaklanmaktadır. Kanımca özellikle hımışın Rumeli kaynaklı olabileceği konusundaki hipotezi de savunulabilecek
dayanaklardan yoksundur.
Osmanlı yapı ustalarının takım
kutusunda hala bir eksik bulunmaktadır; o da asma çatıdır (çatı makası)
ki, Osmanlı evlerinde hiçbir zaman
kullanılmayacaktır.

2. Çatkı
Osmanlı Evi’nde kullanılan çatkı25 ile
ilgili olarak oldukça çok sayıda yayınlanmış araştırma bulunmaktadır.
Ancak bunlar daha çok ikinci boyutta (düzlemsel) ve cephede kullanılan
çerçevelerden öteye geçmemiştir.26
Bu sunumda irdelemeye çalışacağım
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nately this remark comes from an interpretation that does not take into consideration
the Ottoman perspective, ignoring the fact
that they faced the risk of earthquakes, and
had experienced the devastating affects of
the earthquake of 1509. In my opinion, it
lacks references to back it up, especially
the hypothesis of Rumelia being the origin
of timber framing.
Still there was something missing in
the toolbox of Ottoman master builders;
and that was the suspended roof (roof
truss), which would never be used in Ottoman houses.

2. The Frame
There are a large number of published
studies25 on the frame that was used in the
Ottoman house. However, they have been
unable to go beyond the frameworks that
were used in the second dimension (planar) and in the facade.26 What I will try to

Çatkı: ahşap iskelet sistemi; İngiltere half-timbered, Almanya Holzfackwerk, Fransa colombage ve pan
de bois, Portekiz edificios pombalinos, İtalya casa baraccata, Hindistan dhajji-dewari, Orta ve Güney
Amerika bahareque, İspanya entramados.
Zamanımızda kaynaklarda çatkı hep, “hımış” olarak isimlendirilmekle birlikte, Arseven 1956, s.
536’e göre eğer çatkı tuğla, taş yada ahşap doldurulursa “dolap”, kerpiç doldurulursa “hımış” olarak
isimlendirilmektedir. “Bağdadi” ise çatkının her iki yüzüne çıta çakılıp sonra sıvanması ile elde
edilen duvarlara verilen isimdir. Dışı ahşap kaplı içi bağdadi olan yapılar ise ahşap inşaat olarak
isimlendirilmektedir (Arseven 1956, s. 746). Ancak bugün tüm çatkı yapılara hımış denmektedir. Son
zamanlarda iki yüzüne kalıp tahtası çakıp çatkının içine harç ve moloz taş doldurulmaya başlanmıştır.
Buna “çakatura” denmektedir.
İstanbul’da 17. yüzyılda Evliya Çelebi’ye göre bir tuğla üreticisine karşın 3 kerpiç üreticisi bulunmaktaydı.
Bu bize çatkı dolgusunun oranları konusunda fikir vermektedir (Kuban 1995, s. 238)./ Frame: timberframed system; half-timbered in England, Holzfackwerk in Germany, colombage and pan de bois in
France, edificios pombalinos in Portugal, casa baraccata in Italy, dhajji-dewari in India, bahareque in
Central and South America, and entramados in Spain.
While frame is called “timber framing” in our modern-day resources, according to Arseven 1956, p.536
if the frame is filled with bricks, stones or timber it is called a “cabinet”, if it is filled with adobe brick,
then it is called “timber framing”. On the other hand, “lath work” is the name given to walls that are
made by hammering laths on both sides of the frame and then plastering them. Structures made from
wood on the outside and lath work on the inside are called timber constructions (Arseven, 1956, p.
746.). However, today all framed structures are considered timber framing. Recently people have started
hammering shuttering boards on both sides and filling the frame with mortar and rubble stone. This is
called “çakatura”.
According to Evliya Çelebi, in 17th -century Istanbul there were 3 adobe brick manufacturers for every
one brick manufacturer. This gives us an idea about the estimates of frame filling (Kuban 1995, p. 238).
26
Arseven 1956, s. 744-; Eldem 1967, G; Eldem 1987, c. III, s. 168-; Bonsdorff etc., 1995; Ekinci 2000;
Kaya vd, 2001; Bachmann 2008./ Arseven 1956, p. 744-; Eldem 1967, G; Eldem 1987, v. III, p. 168-;
Bonsdorff etc., 1995; Ekinci 2000; Kaya et al., 2001; Bachmann 2008.
25
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Şekil 5: Ahşap
inşaatta çatkı (Arseven
1956, s746)/ Figure
5: Frame in Timber
Construction (Arseven
1956, p.746)/ Figure
5: Frame in Timber
Construction (Arseven
1956, p.746)
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ise çatkının, dinamik ve statik yükler
altında üç boyutlu bir sistem olarak
analiz edilmesi gerektiğidir.
Çatkının, 16. yüzyılda Osmanlı
topraklarının uç noktalarında yaşamını sürdürmekte olduğunu düşünüyorum. Yaygınlık kazanması ise 16.
yüzyılda bilinçli olarak İstanbul’a getirilerek belki de zorunlu olarak kullanıma sokulmasıyla olmuştur. Aşağıda
belirteceğim gibi bu dönem “Küçük
Kıyamet” olarak anlatılan; 10 Eylül
1509 depremi sonrasına rastlamaktadır ki bundan hareketle asıl amacın
depreme dayanıklı bir yapı tarzı olarak tercih edildiği yönündedir. Yoksa,
İstanbul orman ürünleri açısından verimli bir coğrafyada bulunmamaktadır.27 Bu nedenle de yerel malzemeyi
kullanan yerel mimari tanımına hiç
de uygun bir pratik değildir. 16. yüzyıl
başında İstanbul’da yapıların kârgir
ağırlıklı olmasını bu nedenle yadırga-

examine thoroughly in this presentation
is the necessity to analyze the frame as a
three dimensional system under dynamic
and static loads.
I believe that in the 16th century, framing had survived at the periphery of the
Ottoman Empire. It became widespread in
the 16th century when it was deliberately
brought to Istanbul, and perhaps it was
made a mandatory practice to observe. As
I will mention in the following paragraphs,
this period overlaps with the aftermath
of the September 10, 1509 earthquake,
known as the “Little Apocalypse”, and
from this point of view, the real objective
would have been to prioritize a structural
style that was earthquake-resistant. Otherwise, Istanbul is not located in a fertile
geography in terms of forest products.27
Therefore it is not an appropriate practice for the definition of local architecture,
which employs local materials. In that
sense, in the early 16th century it shouldn’t

Schweigger 2004, s. 120: İstanbul’da “Ayrıca inşaat kerestesi, duvar taşı, kireç ve diğer yapı malzemeleri
kıttır.”/ Schweigger 2004, p. 120: Furthermore in Istanbul, “there was a scarcity of structural timber,
walling stone, lime and other construction materials.”
27
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mamak gerekir. Gerçekten de İstanbul kereste ihtiyacını hep uzaklardan
temin etmek zorunda kalmıştır. Ancak, hızla gelişmekte olan İstanbul’da
çatkının kolayca ve hızlı bir şekilde
kurulabilmesi nedeniyle iyi bir çözüm
olduğu da göz önünde bulundurulmuş olmalıdır.
Divan-ı Hümayun belgeleri arasında İstanbul’a getirilecek kerestelerin özellikle boyutlarını standardize
eden iki adet vesika bulunmaktadır.28
İstanbul kadısına ve mimar başına hüküm ki, ba’zı bina mühimmi içün mahruse-i İstanbul’a kesib getirdikleri kereste
âdet-i kadime üzere kesilmeyip eksik kesilmek ile amele yaramıyıp binaya zarar
lâzım geldiği i’lâm olunmağın, kadimden
kesilügeldiği üzere.., diye başlayan bu
iki evraktan Osmanlı Devlet erkinin
İstanbul’da kullanılacak kerestenin
yalnızca kalitesini değil, kereste üzerinden neredeyse tüm yapı alanını
denetleme çabasında olduğunu anlıyoruz.
İzleyen bölümde bu iki vesikada
tanımlanan ahşap yapı elemanlarının
özellikleri tartışılacak ve bunlar üzerinden nasıl bir yapı tanımlanmaya
çalışıldığını irdeleyeceğim.

be considered odd that the majority of the
buildings in Istanbul were masonry. As a
matter of fact Istanbul always had to import from afar to meet its timber needs.
However, the fact that framing is quite
easy and fast to install must have been
considered a good solution in Istanbul.
There are two records from the documents of the Ottoman Supreme Court
(Divan-ı Hümayun) that standardized the
dimensions in particular of the timber that
was to be brought to Istanbul.28 These two
documents start by saying the following,
“It has been mandated to the Istanbul judge
and to the chief architect that the timber they
have cut and brought to Istanbul for some important buildings are not cut according to the
customs, they are cut too short, and since it is
decided that this does not benefit the practice
and damages the building, as it was cut since
the old times..”. This shows that the Ottoman State power was striving to supervise
not only the quality of the timber that was
to be used in Istanbul, but also most of the
construction site over the matter of timber.
In the following chapter, I will discuss
the characteristics of the timber construction identified in these two records and
address the type of construction that was
aimed to have been identified on them.

3. Kıyamet-i Suğra 		
(Küçük Kıyamet)

3. The Kıyamet-i Suğra (Little
Apocalypse) of September 10, 1509

Doğu Akdeniz’in son beş yüz yılının
en büyük depremi; 10 Eylül 1509’da
oldu. Deprem çok büyük bir alanı etkiledi ve çok geniş bir alanda da hissedildi. Deprem Kuzey Anadolu Fay
Hattı’nın batısında ortaya çıkmış ve
özellikle İstanbul’un da içinde bulun-

The Eastern Mediterranean’s strongest
earthquake of the last 500 years occurred
on September 10, 1509. The earthquake
had an impact on an incredibly vast area
and was felt far and wide. Its epicenter was
on the west of the Northern Anatolia Fault
Line, and it hit densely populated areas,

28

Altınay 2000, s. 102-103 ve 109-111/ Altınay 2000, p. 102-103 and 109-111
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Şekil 6: Depremden 20 yıl
sonra Fatih Camisi, iki minaresi
de yıkık29, 1529 (Ahşap oyma
Coecke Van Aelst, The British
Library, Londra, BM 146.1.10)/
Figure 6: Fatih Mosque 20
years after the earthquake,
with 2 minarets in ruins29,
around 1529 (Wood carving
Coecke Van Aelst, The British
Library, London)
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duğu yoğun yerleşmelerde etkili olmuştu. O dönemde İstanbul’un nüfusu en az 35.000 hanede en az 160.000
kişi olarak tahmin edilmektedir. Deprem 1.000’in üstünde evin yıkılmasına
ve 4000 – 5000 insan kaybına neden
oldu. Kayıplar arasında Osmanlı ileri gelenleri de bulunmaktaydı. Vezir
Mustafa Paşa ve 360 süvari atlarıyla
birlikte can vermişlerdi. İstanbul ve
çevresinde hasar görmeyen hemen
hiçbir ev kalmamıştı. En az 10.000
kişi yaralanmıştı. Halk yaklaşık iki ay
açık alanlarda yatmak zorunda kaldı.
Ayasofya, hasar görmemiş buna karşın depremden 38 yıl önce bitirilmiş
bulunan Fatih Camisi önemli hasara
uğramış, minareleri yıkılmıştı (Şekil 6). Topkapı Sarayı’nda da önemli
hasar oluşmuştu. İstanbul ve Pera’da
yer yarılmış ve yerden kum fışkırmıştı. Tsunami görülmüş ve deniz iç kesimlere kadar ulaşmıştır. Depremin
etkileri batıda Silivri ve Gelibolu’ya,
doğuda ise Bolu ve İznik’e kadar ulaşmıştı. Deprem; Kahire ve Nil Delta-

including Istanbul, particularly hard. In
that period, Istanbul’s population was estimated to be at least 160,000 persons in at
least 35,000 households. The earthquake
destroyed more than 1000 houses and led
to the deaths of around 4000-5000 people. Some notable Ottomans were among
those who perished. Vizier Mustafa Pasha
and his 360 cavaliers perished along with
their horses. There was almost no house in
Istanbul and its surrounding area that escaped damage. At least 10,000 people were
injured. The public had to sleep outdoors
for two months. Hagia Sophia did not
suffer damages, but Fatih Mosque, which
had been completed 38 years before the
earthquake, was damaged quite intensely,
resulting in collapsed minarets. See Image
6. Topkapı Palace also suffered significant
damages. The ground was cracked open
with gushing sand in Istanbul and Pera. A
tsunami was triggered by the earthquake
and the sea reached the hinterlands. The
effects of the earthquake were felt in Silivri
and Gallipoli on the west, and in Bolu and
İznik in the east. It was even felt in Cairo

Kahraman, S. A. ve Y. Dağlı 2003, c. 1, ss. 103’ye göre deprem riski nedeniyle Fatih Camisi’ni
Ayasofya’dan alçak yaptığı için Fatih Sultan Mehmet, Mimarbaşı’nın iki elini bileklerinden kestirmiştir./
According to Kahraman, S. A. and Y. Dağlı 2003, v. 1, pp. 103, Mehmed the Conqueror had the Chief
Architect’s hands cut from his wrists because he built Fatih Mosque lower than the Hagia Sophia due to
the risk of earthquake.
29
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sı’nda, Yunanistan’da ve Transilvanya
da bile hissedilebilmişti. Artçı dalgalar
aylarca sürdü. Sultan, deprem sonrası
ortaya çıkan hasarın giderilebilmesi
için çeşitli yerlerden 60.000 işçi, 3000
usta ve 11.000 çırak topladı. Giderlerin karşılanabilmesi için yeni vergiler
salındı.30
İstanbul; Küçük Kıyamet’ten sonra büyük yangınlara da sahne oldu. 8
Aralık 1554’de çıkan yangında Ayasofya’dan Tahtakale’ye kadar olan kısım,
1555 çıkan yangını ise Galata’yı büyük
hasara uğratmıştır. Ayrıca, 18.02.1560
Galata yangını, 1558 ve 1590’da Topkapı Sarayı yangını oldu.31

and the Nile Delta, Greece, and Transylvania. The aftershocks continued for months.
In order to resolve the damages that came
to light in the aftermath of the earthquake,
the Sultan gathered 60,000 workers, 3000
master craftsmen, and 11,000 apprentices
from all over the empire. In order to bear
the expenses, news taxes were imposed.30
Istanbul witnessed major fires following the Little Apocalypse. The December
8, 1554 fire had damaged the section from
Hagia Sophia to Tahtakale, while the 1555
fire caused major damages in the Galata
region. Furthermore, there was the Galata
fire of February 18, 1560, and the 1558 and
1590 Topkapı fires.31

4. İstanbul’da Kullanılacak
Kerestelerin Enva’ına Dair

4. On the Variety of 		
Timbers to be Used in Istanbul

Divan-ı Hümayın arşivinde bulunan
iki adet evrakta İstanbul’da kullanılacak kerestenin özellikle boylarının çok
ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olduğunu görüyoruz (Ek 1). O kadar ki
adeta tanımlanan özelliklerdeki ahşap
yapı elemanları Maccano Oyun Seti’ni
çağrıştırmaktadır.32 Hemen her farklı işlem için adı konularak en, boy ve
uzunluklar tanımlanmaktadır. Bazıları
ise menşei ile bazılarında ise kullanılan ağacın cinsi ile belirtilmiştir. 19
Mayıs 1568 tarihli listede; 20 farklı
eleman tanımlanırken, 14 yıl sonra 6
Mart 1582 tarihinde karara bağlanan
liste ile 54 adet yeni eleman belirlenmektedir. İkinci listenin birinciye
ek olarak yeni ahşap yapı elemanları
eklemiş olduğunu, düşünüyorum. Bazılarının ne olabilecekleri konusunda

We see in two documents from the Ottoman Supreme Court archive that the
dimensions of the timber to be used in
Istanbul in particular were very elaborately described (See: Appendix 1). So much
so that the timber construction elements
which have been identified echo a Meccano toy set.32 Almost every procedure
was individually named, and their widths,
lengths and heights were set out. Some
were specified by their origins, while others were identified by the species of tree.
The list dated May 19, 1568 defines 20 different elements, while 14 years later, the
list that was finalized in March 6, 1582 indicates 54 new elements. I believe that the
second list added new timber construction elements compared to the first list.
Even though it is possible to form a view
on what some could have been like based

30
31
32

Ambraseys & Kinkeli 1990
http://itfaiye.ibb.gov.tr/tr/istanbul-yanginlari.html
http://www.meccano.com/
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Şekil 7: Bir
kütükten en
dayanıklı tabanı
nasıl yonarsınız?/
Figure 7: How to
cut the best timber
in a log?
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boyutlarından fikir yürütme olanağı
varsa da bazıları için kaynaklarda hiçbir kayıt bulunamamaktadır. Örneğin
pedavra sözcüğü kiremitten önce göknar ve ladin ağaçlarından elde edilerek çatılarda kullanılan ahşap plaklara
verilen isimdir. İkinci listede ise aynı
ölçülerde çöde isimli bir yapı elemanı bulunmaktadır ki bugün tümüyle
unutulmuş bir sözcüktür.
Bu konuda Tanyeli (2007) ve Aktuğ (1986 ve 2006) çalışmış ve yayın
yapmışlardır. Ancak, her ikisinin de
konuya önemli katkıları bulunmakla
birlikte tanımlanan ahşap elemanların
özelliklerinden hareketle kurgulanan
Osmanlı Evi’ne statik değerleri üzerinden geçiş yapmamışlardır. Her iki
araştırmacının çalışmalarıyla listeler
daha anlaşılır bir hale gelmiş olmakla birlikte önemli gördüğüm bir, iki
konuyu burada yazmak zorunluğunu
gördüm. Tanyeli, verdinar’ı “gürgen”
olarak tanımlıyor ki, bu anlamlı de-

on their dimensions, the resources show
no records of the others. For instance, the
word pedavra is the name given to the fir
and ladin timber plates that were used in
roofs prior to roof tiles. The second list
contains a construction element called çöde
that is completely forgotten today.
Tanyeli (2007) and Aktuğ (1986 and
2006) have studied and published on this
topic. However, regardless of their significant contributions to this subject, they
have not transitioned to the Ottoman
house that has been fictionalized based
on the characteristics of the identified
timber elements from their static values.
While the lists have become more intelligible thanks to the studies of both of these
researchers, I feel obliged to mention a
couple of matters I consider important
here. Tanyeli identifies verdinar as meaning “hornbeam”, which makes no sense.
Even though hornbeam (carnipus) is used
very occasionally for pieces that are cut
and lathed, it was not used as a construc-
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ğildir. Gürgen (carpinus) çok kısıtlı
olarak yapıda doğrama ve torna ile
işlenen parçalar için kullanılırsa da
dış tesirlere açık inşaat malzemesi olarak kullanımı bulunmamaktadır.33 Aktuğ da, verdinar’ın anlamını
araştırdığında kayın, çam ve meşe ile
karşılaşmıştır.34 Bugün verdinarın,
göknar olduğunu konusunda daha
kesin bilgi bulunmaktadır. Öte yandan Aktuğ ise tanımlanan kerestenin
boylarının çok uzun olması nedeniyle
–yanılarak- büyük ölçekli, başta cami
gibi kârgir yapılarda iskele kurmak
için kullanıldıkları yönünde görüşünü
dile getirmiştir. Bu görüş çubuklar için
doğrudur ancak diğerleri için olamaz.
Ahşap yapı elemanlarının Osmanlı
Evi’nde kullanım yeri ve nedeni konusunu açıkladıkça neden çok uzun
tabanların listede yer aldığı daha iyi
anlaşılacaktır.35
Listede bulunan strüktürel ahşap
yapı elemanlarını iki bölümde sınıflandırıyorum:

4.1. Direkler (Kolonlar)
Direklerin ilk listede kesit boyutları
verilmemiş ancak boyları; 3, 4, 5 ve 6

2 0 1 6

tion material that is receptive to external
effects.33 When Aktuğ studied the meaning of verdinar, he came across beech,
pine and oak.34 Today there is more accurate information suggesting that verdinar means fir. On the other hand, the fact
that the heights of the identified timbers
are very long has lead Aktuğ to mistakenly believe that they were used for erecting
scaffolding on large-scale works, specifically and initially masonry constructions
such as mosques. This opinion is true for
rods but it cannot be for others. As we
explain more about where and why the
timber construction elements were used
in the Ottoman house, it will become
clearer as to why there were very long
joists on the list.35
I classify the structural timber construction elements that were on the list in
2 sections:

4.1. Posts (Columns)
The cross-sectional dimensions of the
posts were not specified in the first list,
but their heights were stated as 3, 4, 5,
and 6 ziras (an arm’s length).36 The second list, on the other hand, specifies 6x6,
8x8, 10x10 and 12x12 inches, with various

Tanyeli 2007
GÖKNAR -Abies (pinaceae) türlerine verilen genel ad. 30-35 m yükseklikte, kışın yaprağını dökmeyen,
gösterişli orman ağaçları. Bk. Çam. Eş anl. Boz ağaç, Küknar, Verdinar (Bolu). Abies cilicica (Ant.et Kotschy)
Carr.-Adana, Güney ve Güneydoğu Anadolu dağlarında bulunur. Reçinesi sakız olarak kullanılır. Eş ani.
İledin, Mezda, Mezla (Akseki-Antalya), Mezdeği. Mezekki. Toros göknarı. A. nordmanniana (Stev.) SpachKafkas köknarı. Kuzey Anadolu dağlarında bulunur. Eş anl. İledenaz (Devrekâni-Kastamonu), Küner
(Bolu). Kaynak: Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözcüğü, TDK, Ankara, 2007, s. 184./ FIR TREE - General
name given to the Abies (Pinaceae) species. Stately evergreen forest trees around 30-35 meters high. See
Pine. Syn. Grizzly tree, Fir tree, Verdinar (Bolu). Âbies cilicica (Ant.et Kotschy) Carr.-Adana fir tree. Found
in southern and southeastern mountains of Anatolia. Its resin is used as gum. Syn. İledin, Mezda, Mezla
(Akseki-Antalya), Mezdeği. Mezekki. Taurus fir tree. A. nordmanniana (Stev.) Spach- Caucasian fir tree.
Found in northern Anatolian mountains. Syn. İledenaz (Devrekâni-Kastamonu), Küner (Bolu). Source:
Turhan Baytop, Turkish Plant Names Dictionary, TLA, Ankara, 2007, p. 184.
35
Listede “a’la” olarak tanımlanan kereste “evsat” olarak tanımlananlardan hep daha uzundur. Bu
kerestede daha uzun olanların tercih edildiğinin göstergesidir. Bakınız Ek 1/ The timber named “a’la” on
the list is always longer than those called “evsat”. This indicates that longer ones were preferred in this
particular timber. See Appendix 1.
33
34
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zira olarak belirtilmiştir.36 İkinci listede ise 6x6, 8x8, 10x10 ve 12x12 parmak, boyları ise 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 zira
olarak belirtilmiştir. Burada ilginç olan
kesit alanlarının, direklerin boyları
uzadıkça artmasıdır. Bu nedenle bugün statik hesap yaparken kolon için
dikkate alınan burkulma özelliğinin o
dönemde de farkında olunduğudur.
Direk boyları metrik ölçü birimleriyle,
2,27; 3,03; 3,79; 4,55; 6,06 ve 7,58 m
olarak bulunmaktadır.
Listede; “Tolma ve Havlular Direkleri” olarak adlandırılan bir alt grup
dikme daha bulunmaktadır. Bunlar
avlularda ve çatkıda kullanılacak direklerdir. Tolma ile kastedilenin aralıklarına taş, tuğla ya da ahşap doldurulacak çatkıdır. Bu açıklama ile statik
hesaplara geçişte sabit yük için yapacağınız varsayımlara yardımcı olmayı
amaçlıyorum. Kesit boyutları 5x5 ve
6x6 parmak olarak, boyları ise 3, 4, 5
ve 6 zira olarak belirtilmektedir. Diğer
direk boylarıyla karşılaştırıldığında 3,
4, 5 ve 6 zira ortak olmakta; buna karşın 8 ve 10 zira gibi çatkı ile çakışmayan boydaki direklerin ise özel amaçlar
için kullanıldığını düşünmek gerekir.37
Örneğin iki kat yüksekliğindeki avlular için böyle uzun direklerin kullanılması zorunlu olmaktadır ki bu şekilde
iki kat yüksekliğinde avlusu bulunan

heights of 3, 4, 5, 6, 8 and 10 ziras. What is
interesting here is the fact that cross-sectional areas increase as the heights grow.
This means that the buckling characteristics that are taken into consideration for
columns while making static calculations
today, were also known back then. The
heights of posts are 2.27; 3.03; 3.79; 4.55;
6.06 and 7.58 meters in the metric system.
The list includes a sub group of studs
that were named as “Tolma and Towel
Studs”. These are the studs that would
be used in the courtyards and the frame.
Tolma refers to the frames, the gaps of
which would be filled with stones, bricks
or timber. With this description, I intend
to assist you in estimating the dead load
when transitioning to static calculations.
The cross-section dimensions are indicated as 5x5 and 6x6 inches, while the lengths
are indicated as 3, 4, 5, and 6 ziras. Compared with the lengths of other studs, 3, 4,
5, and 6 ziras are a commonality. However, we should think that posts of 8 and 10
ziras that do not overlap with the frame are
used for special purposes.37 For instance,
it becomes compulsory to use such long
posts for courtyards that are two-storey
high, and there are Ottoman houses with
two-storey high courtyards. This information implies that the storey heights of the
Ottoman house are approximately 2.27;
3.03; 3.79 and 4.55 meters.

Ek 1’de tüm Osmanlı mimari uzunluk ölçüleri metrik birimlere de çevrilmiş olarak sıralanmaktadır.
Yazı içinde gerekli gördüğüm ölçüleri metrik sistemde belirtmeme karşın, yazıyı gereksiz yere uzatmaktan
çekindiğim için genellikle zira ve parmak olarak bıraktım. Listenin altında metrik - Osmanlı Mimari
uzunluk birimlerini de bulacaksınız./ Appendix 1 also lists all the Ottoman architectural units of length
converted into metric units. Even though the measurements I see necessary to clarify in the essay are
specified in the metric system, I have left the others generally as ziras and inches as I did not want to
prolong paper unnecessarily. You will find the metric-Ottoman architectural units of length at the end
of the list.
37
Osmanlı Evi’nde balloon frame ahşap iskelet sistemi diğer bir deyişle iki kat yüksekliğinde dikmeler
kullanılmamaktadır./ The balloon frame timber frame system, that is, posts that are two-storey high,
were not used in the Ottoman house.
36
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Osmanlı evleri vardır. Bu bilgilerden
Osmanlı Evi’nde kat yükseklikleri
ise yaklaşık olarak 2,27; 3,03; 3,79 ve
4,55m gibi bulunmaktadır.

4.2. Tabanlar (Kirişler)
İlk listede aynı kesitte (7x5 parmak)
fakat iki farklı boyda (12 ve15 zira)
taban belirlenmektedir. Önce kesiti
incelemekte yarar görüyorum. Deneyimlerim eski yapılarda tabanların
tek bir kütükten baltayla yontulduğu
yönündedir. Bu uygulama ile ahşabın gerek statik simetrisi, gerekse sert
ağacın (hardwood) kesitin merkezinde maksimum kullanımı gerçekleştirilerek, ahşap elemanın en yüksek
kırılma dayanımına ulaşmasını sağlamaktadır. Bundan daha önemlisi tek
bir kütükten çıkarılacak tabanın en
yüksek kırılma gücü (ya da maksimum
kesit modülü: section modulus) için kesit boyutlarının optimum ölçüleri olan
1 :√2 oranında olmasıdır.38 Bu 1:1,41
olmakta ve 5:7 parmak buna çok yakın
bir değer vermektedir. Yalnızca bu ayrıntı bile listenin arkasında çok önemli
mühendislik bilgisinin varlığını işaret
etmektedir. İkinci listede tabanlara
iki yeni kesit (12 ve 8 parmak derinlik) eklenmiş buna karşın genişlikleri
verilmemiştir. Bu noktada listeyi hazırlayan kişi ya da kişilerin genişlikler için 1: √2 oranının yaygın olarak
kullanıldığı varsayımında olduklarını
ileri sürmekteyim. Buna göre kesitler
12x8,5* ve 8x5,7* parmak olacaktır.
Bu noktada dairesel kesitteki bir
kütükten 1:√2 oranında bir taban kesitinin nasıl çıkarıldığını da anlatmak
38

Bullard & Yamada 1991
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4.2. Joints (Beams)
The first list shows a joist with the same
cross-section (7x5 inch), but in two different lengths (12 and 15 ziras). I believe it
is beneficial to first examine the cross-section. My experiences have shown that
joists in old structures are carved with a
single log axe. This method ensures both
the static symmetry of the timber, and the
maximum use of hard wood at the center
of the cross-section, while it enables the
timber element to reach its highest breaking resistance. What is more, the cross-sectional dimensions for the highest breaking
resistance of a joist that will be obtained for
a single log (or its maximum cross-section
module: section modulus) is at the rate of 1
: √2, which are its optimum dimensions.38
This makes 1 : 1.41 and 5 : 7 inches gives
a very similar value to this. This detail just
in itself points at a very significant knowledge of engineering behind this list. Two
new cross-sections (12 and 8 inches depth)
were added to the second list, but their
widths were not indicated. At this point, I
argue that the person or people who prepared the list must have assumed that the
1: √2 ratio would be widely used for widths.
According to this, the cross-sections would
be 12x8.5* and 8x5.7* inches.
At this point, I would like to describe
how a joist cross-section with a ratio of 1
: √2 is obtained from a log with a circular
cross-section. If we take the width of the
joist as the joist size, it is easy to draw a
beam in this measurement on the circle.
The diagonal of the square, whose sides
are as wide as the joist, is √2 tall. When you
open your compass as wide as the diagonal
of the square and turn it, you will find the
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istiyorum. Baz ölçü olarak tabanın
genişliği alınırsa, daire üzerine bu
ölçüde bir kiriş çizmek çok kolaydır.
Kenarları, tabanın genişliğinde olan
karenin köşegeni ise √2 boyundadır.
Pergelinizi karenin köşegeni kadar
açıp çevirdiğinizde genişlikle dik açı
yapan derinliğin (daireye tam oturan)
boyunu bulursunuz. Kanımca bu teknik keresteyi ormanda baltayla boyutlandıran baltacılar tarafından çok
iyi biliniyor olmalıdır. Yontacağınız
kütüğün çapı h ise √(d2+w2) = √3w
olacaktır. Hesaplarsanız 7: 5 parmak
kesitinde bir tabanın yaklaşık 27 cm
çapında bir kütükten yontulduğunu
bulacaksınız.
Listede bulunan diğer bir taban
grubu ise “Tolma Direkler Üzerine Bina
Olunacak Tabanlar”dır. Bu grup için
yalnızca bir kesit verilmektedir. Bu ise
yukarıda açıkladığım optimum kesit
için 6x4,2* parmak gibidir ve 19x13*
cm kesitinde tabanlarını belirtir. Döşemelerin altına yerleştirilecek ve duvarlar ya da verdinar tabanlar üzerine
yayılacak bu tabanların aralarındaki
mesafe, üzerindeki yüke ve moment
açıklığına göre değiştirilebilir. Safranbolu evlerinde tabandan tabana
olan mesafelerin ortalamasını 52 cm
olarak buldum. (Eldem 1987, c. III, s.
163)’de taban aralarındaki mesafe 40
cm olarak verilmektedir. Eldem’in örnek olarak verdiği evler 18. – 19. yüzyıl
yapıları olduğunu belirtmem gerekir.
(Eldem 1987, c. III, ss. 168) de ise taban aralıklarının 70cm’den 40 cm’ye
kadar değiştiği, daha eski evlerde hem
aralıklar hem de taban kesitlerinin
daha büyük oldukları belirtilmektedir.
(Arseven 1956, s. 744-) de döşeme-

size of the depth (that perfectly overlaps
the circle) which would be perpendicular
to the width. In my opinion, this technique
was known quite well by the woodcutters
who designed the timber in the forest using axes. If the diameter of the log you are
carving is h, it will be √(d2+w2) = √3w. If
you calculate, you will find that a joist with
a section of 7 : 5 inches is carved from a log
with a diameter of 27cm.
Another group of joists on the list are
the “Joists to be constructed on tolma
posts”. There is only one cross-section
given for this group. This is around 6x4.2*
inches for the optimum cross-section I described above, and it indicates joists with
a cross-section of 19x13*cm. The distance
between these joists to be placed underneath the floor, and spread over the walls
or on the verdinar bases, may be changed
based on the load they carry and the moment gap. I have determined the average
distance between the joists in the houses
of Safranbolu as being 52cm. Eldem 1987,
v. III, p. 163 determines this distance between joists to be 40 cm. I have to specify
that the houses which Eldem provides as
examples are structures from the 18th -19th
century. In Eldem 1987, v. III, pp. 168, it
is indicated that the joist gaps vary from
40-70cm and that both the gaps and joist
cross-sections in the older houses are
larger. Arseven 1956, p. 744- states that
the floors were terracotta. This indicates
an unusual dead load that is more than
the weight of the timber joists. The thickness of the wood on the list that may be
used as flooring is 1 or 1.5 inches (3 and
4.5 cm). And this indicates very low dead
loads. As it can be seen, having only one
joist cross-section on the list is not a very
limited specification. It is obvious that the
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lerin pişmiş toprak olduğu konusunda
bilgi bulunmaktadır. Bu ise çok alışık
olmadığımız ve ahşap taban ağırlığının üzerinde bir sabit (dead load)
yükü ifade etmektedir. Listede bulunan döşeme olabilecek tahtaların kalınlıkları ise 1 ya da 1,5 parmaktır (3
ve 4,5 cm). Bu ise oldukça düşük sabit
yükleri ifade etmektedir. Görüleceği
gibi listede tek bir taban kesiti verilmesi çok kısıtlayıcı bir belirleme olmamaktadır. Tabanların aralarındaki
mesafe belli ki ustaların tecrübelerine
göre belirlenmekteydi.
Gerek verdinar tabanlar, gerekse
dolma direkler üzerinde kullanılacak
olsun tabanların boyları 8, 10, 12, 14
ve 16 zira olarak belirtilmektedir. Metrik sistemde 6,06; 7,58; 9.09; 10,61 ve
12,12 m’ye tekabül ederler. Yine karşımıza oda boyutlarını aşan uzunluklarda döşeme tabanları çıkmaktadır.
Bunun nedenini ileride tartışacağım.
Konu üzerinde benden önce çalışan tüm araştırmacılar ahşap yapı
elemanların bıçkılarla şekillendirildiğini öne sürmektedirler. Ben ise bunun döşeme, tavan, pervaz, kuşak ve
dolap kapağı gibi yassı elemanlar için
doğru olacağını buna karşın çubuk
elemanların –kesinlikle- balta ile ormanda şekillendirilmekte olduklarını
savunmaktayım. Öncelikle 12x5,8*
parmak kesit, 16 zira boyunda bir tabanın şekillendirilmiş ağırlığının bile
450 kg kadar, bu kesiti alabileceğiniz
şekillendirilmemiş kütüğün ise 740
kg kadar olduğunu hesaplıyorum.39
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gaps between joists were determined in
accordance with the experiences of the
master craftsmen.
Whether used on the verdinar joists or
the wall framing posts, the lengths of the
joists were indicated as 8, 10, 12, 14 and
16 ziras. These correspond to 6.06, 7.58,
9.09, 10.61 and 12.12 meters in the metric
system. Here again we see floor joists with
lengths that exceed the dimensions of the
rooms. I will discuss the reasons why in
the following sections.
All other researchers who have worked
on this topic before me claim that the timber construction elements were formed
with rip saws. On the contrary, I claim that
this can only be true for the flat elements
such as flooring, ceiling, casing, bands and
cabinet doors. However, rod elements
were absolutely shaped with an axe in
the forest. First of all, I can calculate that a
shaped joist with a 12x5.8* inch cross-section and 16 zira high would weigh about
450kg, and that the weight of an unshaped
log you can obtain this cross-section from
is about 740kg.39 Timber had always been
imported from overseas to Istanbul and
was unloaded in front of the Ayasma
Gate at Bokluk Port.40 The port had timber
stacks on both sides. Think of it this way;
a log with a gross weight of 740kg and a
height of 12 meters would be carried from
the forest to the port, from the port to Istanbul by boat, and from the Istanbul port
where it was loaded it would be carried to
a construction site at another corner of the
city by porters. Where would you have left
the 290kg of wastage, if it was up to you?

Ahşap özgül ağırlıkları için kaynak: Ahmet Kurtoğlu, “Ağaç Malzeme - Ağırlık İlişkileri” İÜ, Orman Fakültesi
Dergisi, seri B, c. 34, s. 1, ss. 150-163, 1984./ Resource for specific weights of timber: Ahmet Kurtoğlu,
“Ağaç Malzeme - Ağırlık İlişkileri” İÜ, Orman Fakültesi Dergisi, B series, v. 34, p. 1, pp. 150-163, 1984.
39
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İstanbul’un kerestesi hep uzak noktalardan deniz yoluyla taşınmış ve
Ayazma Kapısı önünde bulunan Bokluk İskelesi’ne indirilmiştir.40 İskelenin iki yanında kereste istifleri bulunurdu. Şöyle düşünün 740 kg gross
ağırlığında ve 12m boyunda bir kütük
ormandan limana, limandan teknelerle İstanbul’a ve indirildiği iskeleden İstanbul’un bir başka köşesindeki
inşaat alanına ise hamallarla taşınacaktır. Siz olsanız 290 kg fireyi nerede
bırakırdınız?
Safranbolu deneyimlerim kütüklerin ormanda boyutlandırılıp inşaat
alanına öyle taşındığını göstermektedir.41
Özellikle baltayla biçimlendirme konusundaki deneyimlerimi de
burada paylaşmak istiyorum. Restorasyonunda çalıştığım tüm tarihi yapılarda strüktürel ahşap elemanların
tamamının balta ile şekillendirilmiş
olduklarını gördüm. Bunun yalnızca
mekanizasyon eksikliğinden kaynaklanmamış olacağını düşünerek konuyu ustalarla tartıştım. Onların ileri
sürdükleri neden baltanın formu ne-

My experiences in Safranbolu show that
the logs are shaped in the forest and then
carried to the construction site.41
At this point, I would like to share my
experiences especially in axe shaping. In all
historic structures whose restoration I have
worked on, I have seen that all structural
timber elements were shaped with an axe.
I have discussed this with master craftsmen, thinking this could not have originated from lack of mechanization only. What
they answered was that due to its nature,
an axe does not only give a shape during the process, but it also hammers and
toughens the surface of the timber section,
making axe-worked timber more durable
against pests. It is a known fact today that
manually formed timber construction elements are more durable against pests, if
not fully for that reason.42
After elaborately classifying the timbers and determining their dimensions,
the decree of the Ottoman Supreme Court
concludes as follows: ...I have decreed after
mandating that it shall not be deficient... that
when a deficiency is found, the utmost attention and care must be shown and you shall
advise and emphasize to those who cut and

Kömürciyan 1988, s. 16. 16. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kerestenin indiği iskele değişmiş de olabilir:
Wolfgang Müller-Wiener’e dayanarak, A. Tabakoğlu, “Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul’da Dış Ticaret”,
Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu - I, 29 Mayıs - 1 Haziran 2013, İstanbul, 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul, 2013, ss. 345./ Kömürciyan 1988, p. 16. The port where the
timber was unloaded might have changed from the 16th century to the 17th: A. Tabakoğlu, based on
Wolfgang Müller-Wiener, “Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul’da Dış Ticaret”, International Ottoman
Istanbul Symposium - I, May 29 - June 1, 2013, Istanbul, 29 Mayıs University; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş., Istanbul, 2013, pp. 345.
41
Altınay 2000, s. 102 ve 109’da “…İstanbul’a kesip getirdikleri…”, Safranbolu’da da ahşap elamanlar
ormandan öküz yada mandalarla sürükleyerek indirmekteydiler. Elemanların boyunduruklara
bağlanabilmesi için bir uçlarına delik yada boyun yapmışlardır. Bunların geometrilerinden elemanların
önce gerekli boyutlara yonulduğu; deliklerin yada boyunların sonradan açılmış oldukları görülmektedir./
In Altınay 2000, p. 102 and 109, “...that they cut and brought to Istanbul...”, In Safranbolu as well, timber
elements were dragged and brought from the forest by cattle or buffaloes. In order for the elements to
be tied by straps, holes or saddles were made at one end. It is observed from their geometries that the
elements were first carved to the required dimensions and later on the holes or saddles were made.
42
Larsen, K. E. & N. Marstein 2000, s. 53-/ Larsen, K. E. & N. Marstein 2000, p. 5340
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deniyle işlem sırasında yalnızca şekil
verilmediği aynı zamanda ahşap kesit
yüzünün dövülerek sertleştirildiği ve
bu nedenle de balta ile şekillendirilmiş kerestenin zararlılara karşı daha
dayanıklı olduğu yönündeydi. Tam
olarak bu nedenle olmasa da elle şekillendirilmiş ahşap yapı elemanlarının zararlılara karşı daha dayanıklı
oldukları bugün bilinen bir gerçektir.42
Divan-ı Hümayun’un emri ayrıntılı bir şekilde keresteleri sınıflandırdıktan ve boyutlarını belirledikten sonra
şöyle
tamamlanmaktadır: …eksük
olmamasın emredip buyurdum ki... vusul buldukda bu hususda küllî dikkat ve
ihtimam ile mukayyed olup kereste kesip
getiren kimesnelere gereği gibi tenbih ve
te’kid eyleyesin kii min-ba’d getirdikleri
keresteyi ber vech-i meşruh üzere ta’yin
olan zirâ’dan eksik kesmeyip ve kerestenin dahi â’lâsın kesip getireler Şöyle ki,
emrolunandan eksik kesip ve â’lâsın getirmeyeler gereği gibi muateb ve muakab
olunmak mukarrerdir. Ona göre mukayyed olup emrim üzere zikrolunan keresteyi ta’yin olunan zirâ’dan eksik getirmeyeler ve bu emr’i şerifi sicill’i mahfuza
kayd edip Mi’mar Başı43-zide mecdu-
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bring timber that the timber they bring shall
be cut no less than the determined zira, and
that they should bring the best quality timber. To the effect that it is decided that those
who cut less than what is mandated and do
not bring the best quality, will be treated and
punished accordingly. Be mindful that as per
my command they shall not bring said timber at a length less than the determined zira,
and register this command in the safe register,
and enforce it by the Chief Architect,43 for it is
enacted through the imperial word, and you
shall avoid opposing it (Given to Sergeant Kabil) Fi 10 Safer 990 - March 6, 1582.44
The fact that the list was elaborately
prepared, and more importantly, that it is
technically perfect within the context of the
static I pointed out above, makes it seem
that the list was prepared by the Imperial
Corps of Architects, and it was submitted
to the Palace to be made a Supreme Court
Decree (command).45

5. Towards the Ottoman House
Bursa’s Saray Önü Neighborhood house,
a drawing and a description of which can
be found in Sedat Hakkı Eldem 1984, v.
I, p. 50-51, is the oldest Ottoman house
I could find in the literature.46 See Image
8. Eldem describes this house as “possibly

Koca Mimar Sinan Ağa (1488-90 - 17 Temmuz 1588) 1538’den beri Hassa Baş Mimarıdır./ Grand
Architect Sinan Ağa (1488-90 - July 17, 1588) had been the Chief of the Imperial Corps of Architects
since 1538.
44
Altınay 2000, s. 111./ Altınay 2000, p. 111.
45
Kuban 2010, ss. 347’de “…gerek yazılı kaynakların, gerek yabancı gezginlerin gözlemlerinden anlaşıldığı
gibi, sıradan konut kavramı ve inşaat tekniği son derece zayıftı. İstanbul’da konut kavramının gelişimi
anıtsal mimarinin gerisindeydi” demektedir. Bu görüşe, kesinlikle katılmıyorum./ Kuban 2010, pp. 347
says, “...as understood from both the written sources, and the observations of foreign travelers, the
concept of an ordinary residence and a construction technique was very weak. The development of the
residential concept in Istanbul lagged behind that of monumental architecture.” I absolutely disagree
with this idea.
46
Arseven 1956, s. 541, ş. 1081’de “Ankara’da 1591 de inşa edilmiş olan eski bir evin planı” diye
paylaştığı bir ev daha vardır. Ancak, gerek elde yalnızca bir plan bulunması ve Bursa’nın ilk başkent
olması nedeniyle çalışmamı Bursa Saray Önü Evi üzerinde yoğunlaştım./ In Arseven 1956, p. 541, f.
1081, there is one more house that is presented as “the plans of an old house built in 1591 in Ankara.”
However, due to the fact that there is only one plan available and that Bursa was the first capital, I have
focused my study on Bursa’s Saray Önü House.
43
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hu-yedinde ibka etdirip, min-ba’d mazmun-i hümayun ile amel olunup, ona
muhalif iş olmakdan ziyad hazer edesin
(Kabil Çavuş’a verildi) Fi 10 Safer 990 /
6 Mart 1582.44
Listenin çok ayrıntılı bir şekilde
düzenlenmiş olması bundan daha da
önemlisi yukarıda dikkatinizi çektiğim
statik bağlamındaki teknik mükemmelliği, listenin Hassa Mimarları Ocağı’nca hazırlandığını ve bir Divan-ı
Hümayun kararnamesi (emri) haline
getirilmek üzere saraya sunulduğu izlenimi vermektedir.45

5. Osmanlı Evi’ne Doğru

218

Sedat Hakkı Eldem 1984, c. I, s. 5051’de çizim ve açıklaması bulunan
Bursa, Saray Önü Mahallesi’ndeki ev,
kaynaklarda bulabildiğim en eski Osmanlı Evi’dir 46(Şekil 8). Eldem, bu ev
için “en eski ve ilkel devreye ait sayılabilir” demektedir. Benim için önemi ise
İstanbul’da kullanılmak zorunda olan
kerestelerin boyutlarını denetim altına
alan Divan-ı Hümayun kararnameleriyle aynı yüzyıldan olmasıdır. İstanbul’da; 16. yüzyıla tarihlendirilebilen
ayakta kalmış ya da belgelenebilmiş
bir ev bulunmamaktadır. Amacım, rölövesi bulunan Saray Önü Evi’nin, tanımlanan kerestelerle statik analizini
yapmak ve yapı boyutlarını bu açıdan
irdelemektir. Çizimini gördüğünüz ev
zemin ve bir kattan oluşmaktadır. Üç
tarafı yaklaşık 1 zira genişliğinde gibi
tahmin ettiğim taş duvarla çevrilidir.
Ev, taş duvarın içinde, onunla bağlantılı olarak kurulmuş çatkı ile taşıtılmaktadır. Bahçe içinde olduğu anlaşılmakla birlikte genelde dönemin
tipik bahçe ve dış kapısı binanın içine

Şekil 8: Bursa Saray Önü Mahallesi’ndeki ev, 16.yüzyıl
(Eldem 1984,c.I,ss.50)/ Figure 8: House in Bursa’s
Saray Önü Neighborhood, 16th century (Eldem 1984,
v.ı, pp.50)

dating back to the oldest and earliest period.” The reason it is important for me is
the fact that it dates back to the same century when the Supreme Court issued the
decrees regulating the timber dimensions
that were mandated to be used in Istanbul.
There is no documented house in Istanbul
that dates back to the 16th century and has
survived until today. My goal is to conduct
a static analysis of the Saray Önü House,
the survey of which exists, along with the
identified timbers, and study the structural dimensions from that perspective. The
house whose drawing you see is comprised of a ground floor and one storey.
It is surrounded on three sides by a stone
wall that I estimate as being 1 zira wide.
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açılan avlulu evlerden farklı olmasıdır.
Her iki katta da bahçeyle bütünleşen
avlular47 bulunmakta, odalara (zemin
katta ahıra) avludan girilmektedir. Yapının doğrudan dışarıya açılan pencereleri bulunmakla birlikte, bu dönem
evlerin çoğunda görüldüğü üzere,
pencereler ve de tepe pencereleri avluya açılmaktadır. Zemin kat planı
verilmeyen yapının her iki katında da
avlunun bahçeye bakan yanında direkler bulunmaktadır. Yapıyı boydan
boya geçen duvarın zemin katı taş olmalıdır; üst katın ise dolap (çatkı artı
tuğla dolgu) olduğu görülmektedir.
Çizimden bahçeye bakan avlu
cephesinde bulunan direklerin alt
katta yaklaşık 3 zira, üst katta tam 4
zira boyda oldukları; tahminen 6x6
parmak kesite sahip oldukları görülmektedir. En ilginç tarafı direklerin
arasında bulunan ve avluyu boydan
boya geçen tabanın (dıştan-dışa) 16
zira boyunda, bunun üzerine konan
döşeme tabanları ise (dıştan-dışa toplamda) 12 zira olmasıdır. Her iki tabanın boyları da listelerde verilen en
uzun ölçülerdir. Direklerin arasındaki
açıklığın ise 3’er zira olduklarını bulmaktayım. Döşeme altında kullanılan
tabanların 7x5 parmak, ana tabanın
ise 8x5,7* parmak olduğunu varsayıyorum. Döşeme tabanlarında kritik
açıklık, daha geniş olan ve odaların
altına gelen bölümde olmaktadır ve
çizimden bu açıklık 6 zira gözükmektedir. Avlunun genişliği ise 4 zira olarak ölçülmektedir.48 Aşağıda yapının
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The house was carried by a frame that was
connected to the stone wall. While it is
understood to be in a garden, it is generally different to the typical houses of that
period with courtyards where the garden
and the exterior door open to the indoors
of the building. In both floors there are
courtyards47 that become integrated with
the garden, and the rooms (and the barn
on the ground floor?) can be accessed
from the courtyard. While the structure
has windows that directly open to the outside, the windows and skylights, as seen in
most of the houses in that period, open to
the courtyard. The ground floor plan of the
structure is not provided; on both floors
there are posts on the side of the courtyard
that faces the garden. The ground layer of
the wall that goes across the structure must
be made of stone; the upper layer seems to
be a cabinet (frame plus brick infilling).
The drawing shows that the posts on
the courtyard front facing the garden are
approximately 3 ziras long. and 4 ziras
long on the upper floor, and that they have
sections of approximately 6x6 inches. The
most interesting aspect of this is that the
joist between the posts and which crosses
the courtyard (from outside to outside) is
16 ziras long, whereas the floor joists that
were put on top are 12 ziras long (from
outside to outside in total). The lengths
of both bases are the longest dimensions
stated on the lists. I have found that the
gaps between the posts are 3 ziras long. I
am assuming that the joists used under the
flooring are 7x5 inches, and that the main
joist is 8x5.7* inches. The critical gap in the

Avlu: çardak, hayat, zülle, sergah, Edirne: devir sofası/ Courtyard: arbor, veranda, canopy, sergah,
Edirne: period hall
48
Boyutları verilmemiş çizimlere, ölçek cetveli yerleştirilmiştir./ A plotting scale is added to the drawings
where the dimensions are not indicated.
47
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ölçerek saptadığım açıklıklar ve kereste listesinden seçtiğim (standart) kesitlerle ahşap strüktürün yaptığım statik analizini özetlemeye çalışacağım.
Ne büyüklükte bir hareketli yüz
için analiz yapacağım konusu hala
belirsizdir. Osmanlı Evi’nde mobilya bulunmamaktadır. Bu nedenle ilk
akla gelen çok düşük hareketli yükler
olması gerektiği yönündedir. Ancak
bunun doğru bir varsayım olmadığını
görmekteyim.
Melling’in bir gravüründe haremden bir kesit verilmektedir (Şekil 9).
Bu gravürde gerçekten de mobilya
gözükmemekte buna karşın kadın
gruplarının gerçekleştirdikleri namaz
gibi, sohbet etmek gibi toplu eylemler sahnelenmektedir. Bu sahnelerden
hareketli yükün benzer alanlar için TS
647 ve DIN 1052‘in kabul ettiği 200
kg/m2 hareketli yük hiç de mantıksız
görülmemektedir.
Direklerin statik analizi için çatıda
sabit ve kar yükü toplamını 160 kg/m2
ve avluda sabit ve hareketli yük toplamını 250 kg/m2 aldım. Üst direğe
gelen toplam yük 530 kg; alt direğe
gelen toplam yük ise 1 355 kg (825 +
530) olmaktadır. Üst kat direkleri için
σ’yı 2,3 kg/cm2 ve alt kat direkleri için
ise 5,1 kg/cm2 hesaplıyorum ki her iki
değer de 2. sınıf çam için verilen 85
kg/cm2’nin çok çok altındadır.
Tabanlara gelince; iki farklı yöntem
önermek olanağı var: basit taban (her
açıklık için münferit) ve tek bir sürekli
taban (tüm açıklıkları aşan mütemadi).
Sabit yükü 50 kg/m2 olarak alıyorum;
hareketli yük ise yukarıda açıkladığım
varsayımla 200 kg/m2 ve toplamda
250 kg/m2 olacaktır. Çizimden döşe-

floor joists occur in the wider section which
is under the rooms, and this gap seems to
be 6 ziras from the drawing. The width
of the courtyard is calculated as 4 ziras.48
I will try to summarize below the gaps
that I have calculated and the (standard)
cross-sections that I selected from the timber list, as well as the static analysis I have
conducted regarding the timber structure.
The size of the movable load, for which
I will conduct a static analysis, is still not
certain. There is no furniture in Ottoman
houses. Therefore, the first thing that
comes to mind is that it should be light
movable loads. However, I see that this is
not an accurate assumption.
A Melling engraving depicts a
cross-section of the harem. See Image 9.
In this engraving, there really is no apparent furniture, instead prayers are being
made or groups of women are involved
in conversation. These scenes make the
200kg/m2 movable load that was accepted
by TS 647 and DIN 1052 for similar spaces,
seem quite rational.
For the static analysis of the posts, I
took the total of the dead load and snow
load on the roof to be 160kg/m2 and the
total of the dead load and movable load
in the courtyard to be 250kg/m2. The total load that corresponds to the top post
is 530kg; while the total load that corresponds to the bottom post is 1355kg (825
+ 530). I am calculating the σ value for the
top floor posts as 2.3kg/cm2and for the
bottom floor posts as 5.1kg/cm2. However,
both values are far below the 85kg/cm2that
was given for second class pine.
As for the joists; there is the possibility of suggesting two different methods:
simple joists (separate for each gap) and a
single continuous joist (continual, exceed-
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Şekil 9:
Harem’den,
18.yüzyılMelling/ Figure
9: From the
harem, 18th
century - mellıng
221

me tabanlarının merkezden merkeze
açıklıkları 55 cm olarak bulunmaktadır. Buna göre taban üzerindeki analiz
yükü yaklaşık 140 kg/m bulunmaktadır. Basit taban için yaptığım hesapla
kritik açıklık olan oda altındaki (6 zira
= 4,55 m) tabanda maksimum momenti 36.229 kgcm; ortadaki taş duvar
üzerine oturarak hem avlu (4 zira =
3,03 m) hem oda (6 zira = 4,55 m) döşemesini geçen sürekli bir taban için

ing all gaps). I am taking the dead load to
be 50kg/m2; while the movable load will
be 200kg/m2 as per the assumption I explained above, and in total it will be 250kg/
m2. Based on the drawing, the center-tocenter gaps of the floor joists come out
as 55 cm. Accordingly, the analysis load
on the joist comes out as approximately
140kg/m. According to the calculation I
made for the simple joist, I find the maximum moment for the (6 ziras = 4.55 m)
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ise kritik momenti -28.170 kgcm bulmaktayım. Her iki seçenekte de kesme
önemli olmamaktadır. 7x5* parmak
döşeme tabanı yukarıda tanımladığım
yük ve açıklıklar için gerçekte basit
taban olarak 3,6 kat ve sürekli taban
olarak ise 4,6 katı kadar daha fazla yük
taşıma kapasitesine sahiptir. Aynı taban için maksimum sehimler ise sırasıyla yaklaşık 1 cm ve yaklaşık 0,5 cm
bulunmaktadır.
Şimdi de avlu boyunca direklerin
arasına yerleştirilmiş ana tabanın analizini yukarıda olduğu gibi iki farklı
seçenek için yapacağım. Bunlar açıklıkları ayrı ayrı geçen basit tabanlar ve
tüm avluyu taşıyan tek bir bütün tabandır. Listeden Evsat Verdinar Tabanı seçiyorum ki en düşük kesit 8x5,7*
parmak; boyları ise 10, 12, 14 ve 16
ziradır. Bu noktada basit tabanlar
için bir evsat tabanın 3’er zira boylara
doğranması gerekecektir. Tam boyuyla kullanabileceğimiz 16 zira boyundaki evsat taban işimizi çok kolaylaştırmaktadır. Yine hareketli yükleri 200
kg/m2 ve sabit yükü 70 kg/m2 varsayarsam, toplamı 270 kg/m2 olmaktadır. Bu durumda taban üzerindeki
düzgün dağılmış yük 594 kg/m olacaktır. Önce basit tabanlar seçeneğiyle
kritik momenti 3 zira (2,27 m) açıklık
için 38 260 kgcm olarak buluyorum.
Kritik momenti sürekli tek bir taban
için hesapladığımızda ise duvarlardan
sonraki ilk direklerin üzerinde 32 139
kgcm olarak buluyorum. Burada hem
kesme yükü hem de sehim önemsiz
derecede küçüktür.
Bu noktada İstanbul’da kullanılacak tabanların neden gereğinden fazla
uzun ve büyük kesitli olduğunu üç ne-

joist below the room with a critical gap as
36,229 kg/cm; and the critical moment for
a continuous joist that sits on the stone
wall in the middle and goes past both the
courtyard (4 ziras = 3.03 m) and the room
flooring (6 ziras = 4.55 m) as -28,170 kg/
cm. In both options, the cutting is not significant. For the loads and gaps I identified
above, the 7x5* inch flooring joist has the
capacity to bear 3.6 times more load in reality as a simple joist, while as a continuous joist this capacity goes up to 4.6 times
more. Maximum deflections for the same
joist come out as approximately 1 cm and
0.5 cm, respectively.
Now, likewise, I will perform the analysis of the main joist placed between the
posts along the courtyard, for two different
options. These are simple joists that pass
through the gaps one by one and carry the
whole courtyard as one single joist. I am
selecting the Average Verdinar Joist from
the list for it has the smallest cross-section
as 8x5.7* inches; and comes in lengths of
10, 12, 14 and 16 ziras. At this point, one
average joist has to be chopped in 3-zira
lengths for simple joists. The 16-zira average joist, which we can use in its full
length, makes things so much easier for us.
If I assume the movable loads to be 200kg/
m2 and the dead load to be 70 kg/m2, the
total would be 270kg/m2. In that case, the
evenly distributed load on the joist would
be 594kg/m. Primarily, I find the critical
moment for the 3-zira gap (2.27m) to be
38,260kg/cm with the simple joist option.
When we calculate the critical moment
for a continuous single joist, I find it to be
32,139kg/cm on the first posts after the
walls. Here, both the cutting load and the
deflection are significantly small.
At this point, I attribute the fact that
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dene yormaktayım:
1. Sürekli taban seçeneğinde daha
düşük bir kritik momentle karşılaşıyoruz ve tabanlar sabit yük altında daha
düşük bir sehim yapmakta ve hareketli yük altında ise aşırı yaylanmaya
engel olmaktadır. Bu nedenle insana
güven vermektedir. Çıkmaların amacı
moment değerlerini düşürmek olmamakla birlikte, bu amaca da hizmet
etmektedirler. (Arseven 1987, s. 744 ),
döşeme tahtaları üzerine zemin tuğlası kullanıldığını belirtmektedir.49 Bu
durumda hareketsiz yükün daha yüksek olacağını ve çatlamalara engel olmak için ise aşırı sehimden kaçınmak
zorunlu olmaktadır.
2. Tabanlar tüm yapıyı boydan
boya aşarak hatıl görevi yapmaktadır.
Bu özellikle depremin neden olduğu
yatak kuvvetler karşısında yapının dağılmasını engellemektedir. Yapıdaki
zemin oturmalarında da yapı bütünlüğünün (integrity) kaybedilmesini
engellemektedir. Uygulamada yapıyı
boydan boya geçen verdinar tabanlar, üzerine dik açı yapacak şekilde
yerleştirilen tolma direkler üzerine bina
olunacak tabanlar ve bunların üzerine
yine dik açı yapacak şekilde yerleştirilen ve çakılan döşeme tahtaları çok
güçlü ve adeta bir bütün plak oluşturmaktadırlar. Bu kadarla kalmıyor çatkının en üstünde, çatı altında tüm yapıyı yatayda birbirine bağlamaktadır.
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the joists to be used in Istanbul had redundantly long and large cross-sections
to three causes:
1. We encounter a lower critical moment in the continuous joist option, and
the joists deflect less under a dead load,
while under a movable load they prevent
excessive springback. Therefore this provides people with reassurance. While the
purpose of the projections is not to reduce
the moment values, they do serve this purpose as well. Arseven 1987, p. 744 remarks
that terracotta tiles are used on the floorboards.49 In this case, the dead load will be
higher and excessive deflection should be
avoided to prevent cracking.
2. Joists go beyond the whole structure
from end to end and function as bonding
beams. This specifically prevents the structure from falling apart against the horizontal forces caused by an earthquake. It
also prevents the loss of structural integrity in cases of ground subsidence in the
structure. In practice, the verdinar joists
that cross the whole of the structure, the
joists to be constructed on tolma posts that
were placed on verdinar joists perpendicularly, and the floorboards that were again
perpendicularly placed and hammered
on them constitute a very strong and almost an entire slab. What is more is that it
horizontally connects the whole structure
at the very top of the frame, underneath
the roof. These connections also consolidate the rafters that tend to open, and

Aktuğ 1986, s. 73’te “Döşeme kaplaması olarak kullanılan tuğlalar ise “tuğla-i döşeme” ve “tuğla-i
şeşhane” olarak geçmektedir. Altıgen döşeme tuğlası olan “tuğla-i şeşhane”nin l7.yüzyılın ilk yarısı
sonlarına doğru karşılıklı kenarlar arasındaki uzunluğu büyük boyu için 15 parmak (46.5 cm) ve orta
boyu için 12 parmak (37.2 cm) olarak belirlenmiştir. Akok 1951, ss. 6./ Aktuğ 1986, p. 73 refers to the
“bricks that were used as floor covering” as “tuğla-i döşeme” and “tuğla-i şeşhane”. The distance between
the parallel sides of a “tuğla-i şeşhane”, that is, a hexagonal floor brick used towards the first half of the
17th century, was determined as 15 inches (46.5 cm) for the longer length, and 12 inches (37.2 cm) for
the mid-size length. Akok 1951, pp. 6.
49
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Bu bağlantılar aynı zamanda açılmaya
eğilimli mertekleri de toplamakta ve
gerektiğinde çatı dikmelerinin dayanakları olmaktadırlar. Bazı yapılarda
çapraz hatıllarda atılmakta50 ve oluşturulan üçgenler sayesinde sabit bir
geometri elde edilmektedir. Yapıların bu düzlemi gerçekten de en kritik
düzlem olmaktadır.
3. Tabanın (ve direğin) kesitleri
seçilirken kesinlikle yangın tehlikesi
dikkate alınmış olmalıdır. Bugün artık
ahşabın yangın başladığında üzerinde
hemen oluşan karbon tabakasının ısı
yalıtımı sağladığını ve ahşap strüktürel elemanların yanma süresini geciktirerek yapının tahliyesi için gereken
zamanı kazandırdığını biliyoruz.51
Sonuç olarak Divan-ı Hümayun
kararnamesiyle 1509 depreminin getirdiği deneyim ve İstanbul’u kasıp,
kavuran yangınlar etkisinde yeni bir
Osmanlı Evi strüktürü tanımlanmak
istenmiştir. Çizim ve fotoğraflarını bulabildiğim en eski Osmanlı Evi olan
Bursa, Saray Önü Mahallesi’nde bulunan ev, sanki çarşıdan alınan standart
kerestelerle bire bir yapılmış gibidir. Bu
açıdan da yukarıda plan şemasını anlattığım ev belki de Osmanlı periferisinde (Bursa’nın ilk Osmanlı başkenti
olduğunu gözden uzak tutmayınız)
gelişmiş ve yaygın olarak kullanılan
tipik evdir. Bu noktada tipik evin İstanbul’da dışarıdan getirildiğini de rahatlıkla öne sürülebiliyorum; yukarıda
aktardığım statik analizlerin sonucu
listenin arkasında önemli bir teknolojik birikim olduğunu da.
50
51

when necessary become the foundation of
the frame studs. In some structures, cross
bonding beams are also eliminated50 and a
stable geometry is obtained by the triangles that are created. This plane of structures really is the most critical plane.
3. While choosing the cross-sections
of the joists (and the post), the risk of fire
must absolutely be taken into consideration. Today, we know that the layer
of carbon which immediately forms on
timber when a fire starts provides heat
insulation, and it saves time for the
building to be evacuated by delaying the
burning duration of the timber structural
elements.51
Consequently, the effects of the
1509 earthquake and the fires that ravaged Istanbul lead the Supreme Court
Decree to try to define a new Ottoman
house structure. The oldest Ottoman
House, the drawings and photographs
of which I have been able to find, located in Bursa’s Saray Önü Neighborhood,
appears to have been built with exactly
those standard timbers bought from the
market. From this point of view, perhaps the house with the above-mentioned plan was a typical house that was
developed and commonly used in the
Ottoman periphery (without neglecting
the fact that Bursa was the first capital
of the Ottomans). At this point, I can
comfortably claim that a typical house
in Istanbul was brought from outside
and that, according to the results of the
static analyses I explained above, there
is significant technological knowledge
behind the list.

Eldem 1984, c. II, ss. 64: Bursa, Halıcı İzzet Evi./ Eldem 1984, v. II, pp. 64: Bursa, Halıcı İzzet Mansion.
Duman ve Ökten 1981, s. 7-/ Duman and Ökten 1981, p. 7-

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

6. İstanbul Evinin Gelişimi
İlber Ortaylı, 1403 yılında Timurlenk’e elçi olarak giden Ruy González de Clavijoda’ya yanarak, kentin
boş arsalar, ekili bahçe ve bostanlarla
dolu olduğunu, yazıyor.52 “Fetihten
önce İstanbul ancak ölü bir şehirdi…
İşgal süresince bir köy durumuna dönmüştü. Bağlar ve tarlalar şehir surları
içinde geniş sahaya yayılmıştı.53 Benzer şekilde Runchiman’a dayanarak
Kuban da “Kentin son dönemlerinde
yerleşim alanları bakımsız topraklar,
terk edilmiş bağ ve bahçelerle birbirlerinden ayrıldığından ve neredeyse
bakımsız birer köye dönüştüğünden…” demektedir.54 Fetih’in hemen
sonrasında Anadolu’nun çeşitli yerlerinden nüfus göçürülerek İstanbul’a
yerleştirildiğini biliyoruz. Bunda amaç
boşalan ve ekonomik gücünü kaybetmiş bulunan İstanbul’da sosyo-ekonomik yapıyı yeniden kurma çabasıdır.55 Arseven 1956, ss. 576’da Bizans
evinin Türklerin inşa etmiş oldukları
evlerden çok farklı olduklarını ileri
sürer ve “Bizans evleri Türklerin harem
adetlerine ve yaşayışlarına uygun gelmediğinden, İstanbul’a yerleşen Türkler,
hemen kendilerine göre evler yaptırmaya
başlamışlardır” demektedir.56
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6. The Development of the
Istanbul House
Based on the accounts of Ruy González
de Clavijoda, who visited Timurlenk as an
ambassador in 1403, İlber Ortaylı writes
that the city was full of empty lots, cultivated gardens and vegetable gardens.52“Prior to the Ottoman conquest, Istanbul was
merely a dead city... During the occupation,
it transformed into a village. Vineyards and
plantations were widespread within the
city walls.”53 Similarly, citing Runchiman,
Kuban says, “Since settlements were separated from each other by neglected soil,
abandoned vineyards and gardens, and
they almost turned into untended villages...”54 We know that in the immediate
aftermath of the conquest, a population
of people were made to migrate from various corners of Anatolia and to settle in
Istanbul. The idea here was to rebuild the
social-economic structure of Constantinople, which had lost its population and its
economic power.55 Arseven 1956, pp. 576
claims that the Byzantine houses were very
different than what the Turks built, and
states, “Since the Byzantine mansions did
not comply with the harem customs and
ways of living, the Turks who migrated
to Istanbul immediately started building
houses appropriate for them.”56

Ortaylı 1986, ss. 83./ Ortaylı 1986, pp. 83.
İnalcık 1967, ss. 215, A. M. Schneider’e dayanarak./ İnalcık 1967, pp. citing 215, A. M. Schneider.
54
Kuban 2010, ss. 228./ Kuban 2010, pp. 228.
55
Bu konu için iki yayın önemlidir, bunlar: Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri
/ Şehrin İskanı ve Nüfusu, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, İstanbul, 1958 ve Halil İnalcık, The Survey
of İstanbul 1455 / The Text, English Translation, Analysis of Text, Documents, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 2012./ Two publications are very important for this topic, these are: Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih
Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri / Şehrin İskanı ve Nüfusu, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı,
Istanbul, 1958 and Halil İnalcık, The Survey of Istanbul 1455/The Text, English Translation, Analysis of
Text, Documents, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2012.
56
İnalcık 1995, ss. 250, “Osmanlılarda, bir ev yapmak isteyen kişi, kullandığı arsa karşılığında devlet
hazinesine kira ödemek zorundadır.” Öz 2013, ss. 111-112’de “Mukata” olarak bilinen işlemin önce
uygulandığını, sonra teşvik amacıyla kaldırıldığını, en sonunda Rum Mehmet Paşa tarafından yeniden
konulduğunu, aktarmaktadır./ İnalcık 1995, pp. 250, “A person who wanted to build a house in the
52
53

225

2 0 1 6

226

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 4

Osmanlı - İstanbul Evi’nin ne olduğu konusunu tartışmaya girdiğimizde ortaya ikili hatta üçlü bir yapı
çıkmaktadır: sıradan halkın evleri ve
seçkinlerin evleri. Hemen tüm notlarda sıradan evler olarak anlatılan
halkın evleri nasıl bir şeydir? Yukarıda ayrıntılı bir analizini paylaştığım;
Bursa, Saray Önü Mahallesi’ndeki
ev yarı kırsal - yarı kentsel ev İstanbul’da kendine yer bulabilmiş midir?
Kesinlikle böyle bir evin bir bahçe ile
bütünleşmesi gerekir. Osmanlı aile
yaşamını göz önüne getirdiğimizde
mahremiyet belki de güvenlikten bile
daha ön planda olacaktır. Matrakçı
Nasuh’un (Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el Bosnavî, 1480 - 1564) 1553
yılında yaptığı İstanbul minyatüründe
böyle bir Osmanlı Evi dokusunu göremiyoruz (Şekil 10). Bunun yalnızca
bir istisnası vardır; o da Sokullu Mehmet Paşa Sarayı olduğu sanılan başka resimlerde de yapıyla ilgili ayrıntıları gördüğümüz külliyedir. Ancak,
Schweigger’in “itibarlı beyefendilerin”
evlerini anlattığı bölümde bütün odaları alt katta bulunan mütevazı ancak
duvarları, damı aşan bir bahçenin
içinde bulunan evlerden söz etmektedir. En önemlisi adı henüz konmamış
olmakla birlikte, divanhanelerin (geniş bir salon) bulunmasıdır.57

When we start discussing what the Ottoman - Istanbul house was, a double and
even a triple structure appears; the houses
of ordinary people, and the houses of the
elite. What were the houses of the general public, described in almost all notes as
“ordinary houses”, like? Did the house
in Bursa’s Saray Önü Neighborhood that
I analyzed in detail above, which was a
half rural - half urban house, find a place
of its own in Istanbul? This kind of house
must absolutely have a garden integrated
in it. Considering family life in the Ottoman era, privacy was perhaps even more
emphasized than safety. Matrakçı Nasuh’s
(Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el Bosnavî, 1480 - 1564?) 1553 Istanbul miniature
does not show this tendency in Ottoman
houses. See Image 10. There was only one
exception to this; and that was the social
complex known as Sokullu Mehmet Pasha Palace, the structural details of which
can be seen in other pictures. However, in
the section where he talks about the houses of “honorable gentlemen” Schweigger
speaks of humble houses with all rooms
located on the bottom floor (?) where their
walls were inside a garden that goes beyond the roof. What is more important is
that, although not named yet, there were
“halls” (“a large chamber”).57
No framed structure can be seen in
Matrakçı Nasuh’s miniature, apart from

Ottoman Empire was supposed to pay rent to the treasury in exchange for the lot used.” Öz 2013, pp.
111-112 talks about how the process known as the muqata’ah was initially practiced, and then later on
removed for encouragement, and finally reinstated by Rum Mehmed Pasha.
57
Schweigger 2004, s. 67. Gerçekte devlet dairesi ayırımının ortaya çıkacağı 19. Yüzyıla değin, devlet
görevlileri resmi görevlerini evlerinde gerçekleştirmekteydiler. Bu tip büyük programlı – zaman zaman
harem ve selamlığı ayrı- konutlara “konak” denmektedir. Osmanlı eşrafının evlerine selamlıklar yapmaları
ancak 18. Yüzyıldan itibaren görülmeye başlayacaktır. Aşağıda tekrar döneceğim./ Schweigger 2004, p.
67. Actually, until the 19th century when government offices would become distinct, government
officers were performing their official duties in their homes. Such large-scale residences - often with
a separate harem and selamlik- are called “konak” (villas). Selamliks did not appear in the houses of
Ottoman gentry until the 18th century. I will return to this topic later.
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Şekil 10: İstanbul, 1553, Matrakçı Nasuh/ Figure 10: İstanbul, 1553, Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh’un minyatüründe
bir istisna dışında hiçbir çatkılı yapı
gözükmemektedir. Yalnızca bu minyatürde değil, benzer kaynaklarda da
yapı stokunun 16. yüzyıla gelene kadar genelde kârgir oldukları anlaşılmaktadır. Bu da başka bir çelişkidir.
Öte yandan, 1509 depreminin büyük
tahribat ve can kaybına neden olması
bu şekilde açıklanabilir. Diğer bir nokta ise evlerin tek ya da en çok iki katlı
olmalarıdır. 1546-1547 tahrir defterleri üzerinde yapılan bir çalışmadan
evlerin %75’inin tek katlı, %25’inin
ise iki katlı oldukları görülmektedir.58
Üç katlı evlerin ortaya çıkması için 19.
yüzyılı beklemek gerekecektir.
Yukarıda sözünü ettiğim iki istisna yapıya gelince: İlki Şekil 13’teki
Sokullu Konağı’dır ve dikilitaşın ar58

Tanyeli 1996, s. 63./ Tanyeli 1996, p. 63.

one exception. Not only in this miniature,
but in similar resources it appears that
the construction stock had been generally masonry up until the 16th century. This
creates another contradiction. On the other hand, this may explain the major destruction and loss of lives caused by the
earthquake of 1509. Another point is the
fact that the houses were either single-storey or two-storey at most. A study of the
1546-1547 cadastral record books shows
that 75% of the houses were single-storey,
while 25% had two storeys.58 We have to
wait until the 19th century to see houses
with three floors.
As for the two exceptional structures I
mentioned above: The first one is Sokollu Villa in Image 13, and it is the structure
that is behind the obelisk. In connection
with this, another image (Image 13), kept
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Şekil 11: Zeus Hippios
Tapınağı, Ayasofya
ve Sokullu Sarayı
( Freshfield HLB
Cambridge Üniversitesi,
Trinity College, MS
0.17.2, F.20)/ Figure
11: Zeus Hippios
Temple, Hagia Sophia
and Sokullu Palace (
Freshfield HLB, Trinity
College, Cambridge
University, Ms. 0.17.2,
F.20)
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kasında görülen yapıdır. Bununla
bağlantılı olarak Dresden, Sächsishe
Kütüphanesi’nde bulunan bir başka resmin (Şekil 13) bu kez Sokullu
Konağı’nın bahçeden görünüşünü
betimlemektedir. Yapı giriş ve merdivenleri konumu dışında Bursa, Saray
Önü Evi ile tam olarak benzeşmektedir. Sarayda da üst katında bir dış avlu
bulunmakta ve avluya açılan odalar ve
bir eyvanın varlığı açık bir şekilde görülmektedir.59 1577 Mart ayında Gerlach günlüklerinde,60 Sokullu Mehmet
Paşa’nın konağını ayrıntılı bir şekilde
betimlemektedir: “Paşanın konağı, etrafı yüksek bir duvarla çevrili çok büyük
bir bina olup iki bölüme ayrılmış. Bir

at the Dresden, Sächsishe Library, depicts
a view of Sokollu Villa from the garden.
Except for its location, the entrance and
staircase of the structure fully resembles
that of Saray Önü House in Bursa. The palace has an outer court on the top floor and
you can clearly see the rooms that open to
the courtyard and an iwan.59 In his diaries
from March 157760, Gerlach elaborately describes Sokullu Mehmet Pasha Villa: The Pasha’s villa is a massive building surrounded
by a high wall and separated into two sections.
One section is occupied by the Pasha, along
with his team of about 100 officers and attendants. The Pasha’s wife, who comes from
the palace (İsmihan Sultan, the daughter of
Selim II), lives in the other section along with

Gerlach 2007, ss. 459, 1576 yılının Kasım ayında, Paşa’nın, yeni yaptırdığı konağa taşındığını
yazmaktadır. Yeni bir saray yaptırmasının nedeni orada bütün çocuklarının ölmesini oranın kötü
ruhlarca istila edildiğine inanmasındandır. Benzer şekilde III. Murat da 14 Ekim 1577de Eski Saray’dan
Topkapı Saray’na taşınmıştır (Gerlach 2007, ss. 651)./ Gerlach 2007, pp. 459, writes in November of 1576
that the Pasha moved to the villa which he had recently had built. He had a new palace built because he
believed that all of his children had died there due to it being invaded by evil spirits. Similarly Murat III
moved to Topkapı Palace from Eski Saray (the old palace) on October 14, 1577 (Gerlach 2007, pp. 651).
60
Gerlach 2007, ss. 546./ Gerlach 2007, pp. 546.
59
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Şekil 12: Sokullu Konağı (Sachsische Landesbıbliothek J.2A1582 Dresden)/ Figure 12: Sokullu Villa
(Sachsische Landersbibliothek J. 2A 1582 Dresden)
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Şekil 13: Kanuni Sultan Süleyman’nın At Meydanı’nda geçit töreni, ahşap baskı, 1553 (Metropolitan
Müzesi Koleskisyonu, 28.85.7 A,B)/ Figure 13: The parade of Suleiman the Magnificent at The
Hippodrome, Wood Print, 1553( Metropolitan Museum Collection, 28.85.7A,B)

bölümünü paşa, 100 kişiyi bulan memurları ve hizmetkârları ile birlikte işgal
ediyor. Öbür bölümde paşanın eşi olan
saraylı hanım (II. Selim’in kızı İsmihan
Sultan), harem ağaları ve cariyelerle birlikte yaşıyor. Paşanın konağının önündeki avluda bulunan havuzun yanından
birkaç basamaklık bir merdivenden çıkılarak geniş, güzel, yüksek tavanlı, kiliseye benzer bir sofaya giriliyor. Sofada duvarlar boyunca üzeri güzel halılarla kaplı
sedirler var. Paşa her gün Divan toplantısından konağına döndüğü zaman, onu
Türk, Rum ve Yahudilerden ibaret büyük
bir kalabalık beklemekte oluyor… Paşa,

the eunuchs and concubines. The stairs with a
few steps by the pool located in the courtyard
in front of the Pasha’s villa lead to a large and
beautiful anteroom that looks like a church
with its high ceiling. Along the walls of the
anteroom are divans covered in pretty rugs.
When the Pasha comes back to the villa from
a council meeting every day, a cohort that consists of Turks, Greeks and Jews awaits him...
The Pasha hosted my respectable mister in a
room next to this anteroom.
On April 1577, Gerlach says, “On April
21, I saw the villa near Hagia Sophia belonging to the Sultan’s teacher (Hoca Sadettin). It had a superb location and was
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saygıdeğer efendimi bu sofanın yanındaki bir odada kabul etti. ”
Gerlach, 1577 Nisanı’nda ise, “21
Nisan’da Ayasofya’nın yakınında padişahın hocasına (Hoca Sadettin) ait olan
konağı da gördüm. Yeri çok güzel etrafı
yüksek bir duvarla çevrili. Paşanın61 konağında olduğu gibi, bu binada da geniş
bir sofa var. Türk eşrafının hemen hepsi
böyle etrafı duvarlarla korunmuş büyük,
geniş salonlu konaklara sahip. Duvarların gerisinde güzel bahçeler, bağlar bu
konakların etrafını çeviriyor”, demektedir. Belki de bu Bursa, Saray Önü Evi
benzeri yapılar Hassa Mimarları Ocağı tasarımı tüm Paşa konaklarına yerleştirdiği tipik yapı ya da yapı bölümleridir. (Sey 1999, ss. 143, r. 110) de
çok benzer bir yapının resmini paylaşmaktadır. Ben bu yapıları “lineer evler”
olarak tanımlıyorum. Genişliği 16 zirayı aşmayan ve başlangıçta iki oda ve
aralarındaki bir eyvandan oluşan evin
benzerleridir. Schweigger’in sözünü
ettiği beyefendi evleri bu modele uygun olmalıdır.
Matrakçı Nasuh’un minyatüründe
ve yine Trinity Collage, Cambridge
Üniversitesi’nde bulunan Freshfield

surrounded by a high wall. As61 with the
Pasha’s villa, this building also had a large
anteroom. Almost all Turkish gentry has
such villas with a large living room, surrounded by protective walls. Behind those
walls are beautiful gardens and vineyards
encircling these villas.” Perhaps these
structures resembling Bursa’s Saray Önü
House are the typical structures or structural sections that were placed in the Pasha’s villas and designed by the Imperial
Corps of Architects. Sey (1999, pp. 143, i.
110) shares a picture of a very similar structure. I call these structures “linear houses”.
They are similar to the house that was no
more than 16 ziras, and initially composed
of two rooms with an iwan between them.
The gentlemen houses that Schweigger
talks about must match this model.
The Matrakçı Nasuh miniature and
again the Freshfield Album at Trinity College, Cambridge depict Sokullu Villa, the
Serpent Column, Hagia Sophia, and another structure at the far left. The Zeus
Hippios Temple and Hamam, the name of
which is written in the image, as well as the
structure made of wooden rod appliqued
to the temple come to the fore. The structure that clearly seems to be timber in the

And 2009, ss. 102 - 103te Dresden’de bulduğu ve paylaştığı resmin altına “Topkapı Sarayı’ndaki iki
yandan uzantısı olan ortadaki bina bugün Çinili Köşk diye bilinen yapıyı anımsatmaktadır. İki yandaki
kanat ise kafesleri ve kapalılığı ile sarayın harem kesimi olduğunu düşündürmektedir…” demektedir.
And da yapının Çinili Köşk ile benzerliğini hemen hissetmiş ancak bu yapının bizatihi Çinili Köşk olduğu
varsayımı ile yapıyı haremle fiziki olarak da ilişkilendirmeye çalışmıştır. Ressam Wehme Zacharias, Elçi
David Ungrad von Sonnegg’den kopyaladığı resimleri “Ain Turggische Hochzeit” başlıklı bir albümde
toplamıştı. Resimde Gerlach’ın tarif ettiği yapı açık bir şeklide görülmektedir. Bu nedenle resimde
gösterilen yapının Sokollu Konağı olduğu kanısındayım./ And (2009, pp. 102 - 103) puts a caption
under the image that he found in Dresden and shared, saying, “the building in the middle, next to
Topkapı Palace, with extensions on both sides, resembles what is known today as Çinili Köşk (the Tiled
Kiosk). The wings on both sides make you think that it is the harem section of the palace with its
lattice windows and its closed-off appearance...” And also immediately felt the resemblance of this
structure to the Tiled Kiosk, but tried to associate the structure physically with the harem as well, with
the assumption that the structure was actually the Tiled Kiosk itself. The painter Wehme Zacharias
compiled the images he copied from Ambassador David Ungrad von Sonnegg in an album titled “Ain
Turggische Hochzeit”. The image clearly shows the structure depicted by Gerlach. Therefore I believe that
the structure shown in the image is Sokullu Villa.
61
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Albümü’nde Sokullu Konağı, Yılanlı
Sütun ve Ayasofya ile birlikte en solda bir başka yapı betimlenmektedir.
Adı da resimde yazılı bulunan Zeus
Hippios Tapınağı ve Hamamı ve de
tapınağa aplike edilmiş ahşap çubuk
malzemeden muhdes yapı dikkat
çekmektedir. Ahşap olduğu Matrakçı Nasuh’un minyatüründe de açıkça
gözüken yapı çok ilginçtir. Oktogonal
bir plana sahip bulunan ve bir pagan
tapınağı olan Zeus Hippios, daha sonra Soter Khristos tes Khalkes (Türkçe
kaynaklarda Güngörmez Kilisesi) olarak
isimlendirilerek bir kiliseye çevrilmiş,
Osmanlılar ise yapıyı Arslanhane adı
altında vahşi hayvanları bulundurdukları bir mekân olarak kullanmışlardır.62
Kömürciyan, “Arslanhane
kaldırıldıktan sonra, 1831 senesinde,
aslanlar Yedikule’ye nakledilmiştir” demekte, yine Kömürciyan, devamında
“…Binanın üst tarafında nakkaşlara
mahsus odalar yapılmıştı, fakat bunlar 1802 senesinde kamilen yandı”
demektedir.63 Freshfield Albümünde
bulunan resimde çok açık bir şekilde ahşap çubuk elemanlarla yapılmış
verandalı yapı ekleri gözükmekte,
dikkatlice bakılınca avlulun arkasında pencere ve tepe pencereleri bulunan odalar algılanmaktadır. Hemen
önünde bulunan biri tek, diğeri iki
katlı olan yapıların ise çatkı olduğu ve
büyük olasılıkla tuğla dolgulu (dolap)
oldukları anlaşılmaktadır.64 İlginç olan
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Matrakçı Nasuh miniature is very interesting. A pagan temple, Zeus Hippios with its
octagonal plan was first transformed into
a church and named Soter Khristos tes
Khalkes (Güngörmez Church according
to Turkish resources), while the Ottomans
used the structure under the name Arslanhane (Lion’s House) as a space where they
kept wild animals.62 Kömürciyan says, “After Arslanhane was closed, the lions were
transferred to Yedikule in 1831”, and he
continues saying, “...rooms were built upstairs for painters, but they were completely burnt down in 1802.”63 The image in the
Freshfield Album shows the structure with
a veranda, clearly made out of timber rod
elements and when looked at carefully,
rooms with windows and skylights can be
seen behind the courtyard. A single storey
and the two-storey structures that are right
in front of it appear to be framed, and most
likely to be with brick infilling (cabinet).64
What is interesting is that these structures
do not have stanchions. In all likelihood,
this structure was also designed by the Imperial Corps of Architects just like Sokullu
Palace, and it is the only timber structure
that can clearly be seen in the Matrakçı
Nasuh miniature.
Dutch painter Pieter Coecke van Älst
(1502–1550 Brussels), who came to Istanbul in order to recommend tapestries for
the palace in the same year as Matrakçı
Nasuh’s Istanbul Map was being prepared,
made a woodcut of one of Suleiman the
Magnificent’s Hippodrome parades. On

Fresne - Canaye 2009, ss. 69; Gerlach 2007, ss. 169, 253 ve 563./ Fresne - Canaye 2009, pp. 69; Gerlach
2007, pp. 169, 253 and 563.
63
Kömürciyan 1988, s. 4, 101 ve Düzgüner, 2004, s. 71, 104./ Kömürciyan 1988, p. 4, 101 and Düzgüner,
2004, p. 71, 104.
64
Gerlach 2007, ss. 572’de Ayvansaray ve tersanenin ötesindeki köyde (Hasköy) hemen hemen hep
Rumların yaşadığını ve pişmiş topraktan tuğla ve kiremit yaptıklarını yazmaktadır./ It is stated in
Gerlach 2007, pp. 572 that nearly everyone living in Ayvansaray and the village (Hasköy) beyond the
62
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Şekil 14: Melchior
Lorichs İstanbul
Panaroması, 1559,
Pafta 11 (Leiden
Üniversitesi, Dijital
Arşivi)65/Figure 14:
Melchior Lorichs
Panaroma of
İstanbul, 1559,
map section 11
(University of Leiden,
Digital Archive)65
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bu yapılarda da payanda bulunmamasıdır. Büyük bir olasılıkla bu yapı
da Sokullu Sarayı gibi Hassa Mimarları Ocağı tarafından tasarlanmıştır
ve Matrakçı Nasuh’un minyatüründe
açıkça görülebilen tek ahşap yapıdır.
Matrakçı Nasuh’un, İstanbul Haritası’yla aynı yıl Saray’a duvar halıları
önermek için İstanbul’a gelmiş bir
Hollandalı ressam olan Pieter Coecke van Älst (1502–1550 Brüksel) Kanuni’nin Sultanahmet Meydanı’ndaki bir töreni ahşap oyma tekniğiyle
resimlenmiştir. Ahşap baskının geri
planında oldukça çok sayıda ev görülmektedir. Bu evler arasında kemer,
hafifletici kemer ya da lentolarla geçilen pencereleri bulunan kârgir evler
arasında oldukça çok sayıda ahşap
evin de varlığı görülmektedir. Özel-

the woodcut, several houses can be seen in
the background. Among these houses, you
can see a lot of timber houses between the
masonry houses with windows matched
with arches and discharging arches or
lintels. The house with a timber framing
bearer system within the group on the
right-hand side of the obelisk is particularly interesting. What is more interesting
is that the projecting first floor is being
carried by stanchions. The house that emphasizes this characteristic takes the use of
stanchions in Ottoman houses back to the
16th century.
Only six years after the Matrakçı Nasuh
miniature, the panorama that was made by
a young Danish aristocrat, Melchior Lorichs, when he was on duty in Istanbul, is
another important resource. See Image 14.
In this panorama dated 1559, the historical

shipyard were Greek, and that they manufactured earthern bricks and tiles.
65
https://istanbul-constantinople.culturalspot.org/asset-viewer/panorama- of-constantinople/
dAHFgxI9A-8njw?hl=en/
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likle dikili taşın sağında bulunan grup
içinde bulunan ve hımış taşıyıcı sistemi olan ev ilginçtir. Daha da ilginç
olan çıkma yapan birinci katın payandalarla taşıtılıyor olmasıdır. Bu özelliğiyle görülen ev, Osmanlı Evi’nde
payanda kullanımını 16. yüzyıla kadar
gerilere götürmektedir.
Matrakçı Nasuh’un minyatüründen yalnızca altı yıl sonra bir
Danimarkalı bir asilzade olan genç
Melchior Lorichs’in görevle geldiği
İstanbul’da yaptığı panorama, bir başka önemli kaynaktır (Şekil 14). 1559
tarihli panoramada tarihi yarımada
Galata sırtlarından çok ayrıntılı bir şekilde, fotoğraf duyarlılığında işlenmiştir. Toplam yirmi bir pafta olan panoramanın paylaştığım ve Süleymaniye
Camisi eteklerini gösteren paftada;
İstanbul’un yapı dolgusunun ne denli
yoğun olduğu açık bir şekilde gözükmektedir. Aynı zamanda, dikkatli bir
göz kârgir yapılar arasında surların
hemen arkasına inşa edilmiş bir grup
çatkılı yapıyı, -cephe taramalarındanayırt edebilecektir. Ancak kesin olarak
söyleyebileceğim, çatkılı yapılar görülmekle birlikte İstanbul 16. yüzyılda
hala kârgir bir yapı stokuna sahiptir.
Aşağıda bu panoramadan hareketle
yapı stokunun yoğunluğunun, giderek 17.– 18.yüzyılda yüksek yoğunluklu bir ev modelinin gelişmesini zorunlu hale getirdiğini tartışacağım.
Panoramada da ilk bakışta görülecek, Osmanlı karakteri sinmiş bir
İstanbul vardır. Geçen yüzyılda Osmanlı, Konstantinopolis’i tam bir Osmanlı başkenti haline getirmiştir. Bu
yönde yapıların önemli bir kısmı tamir edilerek ihtiyaçlarına uygun hale
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peninsula is elaborately engraved from the
shores of Galata with a photographic sensitivity. The section that I show here, which
is part of the panorama composed of 21
map sections, and shows the sides of the
Blue Mosque, clearly depicts how dense
the structural inlay of Istanbul was. At the
same time, a careful eye will be able to spot
the facade etchings and make out a group
of framed structures constructed right behind the city walls. However, what I can
say for sure is that, while framed structures
can be seen, 16th -century Istanbul still had
a stock of masonry houses. Considering
this panorama, I will be discussing below
that the density of the stock of structures
led to the development of a high-intensity
housing model in the 17th - 18th century.
At first glance, the panorama shows
an Istanbul with a pervading Ottoman
character. Over the previous century, the
Ottomans had turned Constantinople
into a real Ottoman capital. In this sense,
a significant amount of structures were
repaired and made compliant with their
needs, some of the Byzantine monuments
were taken down and perhaps used as construction materials, and the renewed ones
were Ottomanized. As I mentioned above,
neither Schweigger nor Busbecq had positive opinions on the physical structure of
Ottoman Istanbul. On the other hand, Lorichs’ panorama depicts a striking city. The
existence of a vigorous control over the
city can immediately be felt. Therefore, it
would not be wrong to claim that the negative opinions are biased. That said, the
very limiting Ottoman rules for the ambassadors might have been influential as
well. Ambassadors were not able to leave
the Elçi Han near Çemberlitaş, and when
they did they were accompanied by an at-
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Şekil 15: Büyük
olsasılıkla Elçi Han’nın
penceresinden Arkadius
Kolonu’na doğru bakış,
Melchior Lorichs 1559
(Staten Museum for
Kunst, Copenhagen)/
Figure 15: A view of the
Column of Arcadius,
most probably from the
window of The Elçi Han,
Melchior Lorichs, 1559
(Staten Museum for
Kunst, Copenhagen)
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getirilmiş, bazı Bizans eserleri yıkılmış
–belki de yapı malzemesi olarak kullanılmış- yenilenenlere ise Osmanlı
karakteri kazandırılmıştır. Yukarıda
aktardığım gibi gerek Schweigger, gerekse Busbecq Osmanlı İstanbul’unun
fiziki yapısı ile ilgili olumlu görüşler
paylaşmamıştır. Buna karşın Lorichs’in panoramasında çarpıcı bir kent
söz konusudur. Kent üzerinde etkin
bir kontrolün varlığı hemen hissedilmektedir. Bu nedenle, olumsuz görüşlerinin yanlı olduğunu ileri sürmek
yanlış olmaz. Öte yandan Osmanlı’nın elçiler için çok kısıtlayıcı kurallar da etkin olmuş, olmalıdır. Elçiler
hemen hemen Çemberlitaş civarında
bulunan Elçi Han’dan dışarı çıkamaz,
çıktıklarında da onlara bir görevli eşlik ederdi. Yabancıların evlere girmesi
zaten söz konusu değildir. Bu nedenle
çok ayrıntılı bir İstanbul deneyimleri
olmadığı da gerçektir.66
Gerek minyatür ve resimlerden,
gerekse yazılı kaynaklardan hareket66

tendant. It was already out of question for
foreigners to enter into a house. Therefore
it is true that they did not have a very comprehensive Istanbul experience. 66
Based on miniatures, paintings and
written resources, I cannot imagine an
Istanbul with a very low density that was
half rural - half urban comprised of mansions built with the framing structural
system such as Bursa’s Saray Önü House.
After all this is quite apparent in Lorichs’
panorama as well. The area inside the city
walls seems almost jam-packed. For this
reason, we have to think that there were
not many houses with gardens or that
such residential areas crop up away from
the center, in another area of the city as
new neighborhoods.67 While the population of Constantinople in the 12th century
was around 200,000, it had gone down to
70,000 following the Latin invasion, and
when the Ottomans had taken over the
city the population was estimated to be
around 50,000 - 100,000. With the Ottoman conquest, over 30,000 people were

Schweigger 2004 ve Dernschaw 1988./ Schweigger 2004 and Dernschaw 1988.
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le, İstanbul’un çatkı strüktürel sistemle yapılmış Bursa, Saray Önü Evi
benzeri evlerin oluşturduğu yarı kırsal - yarı kentsel ama oldukça düşük
yoğunluklu bir İstanbul’u gözümde
canlandıramıyorum. Zaten bu Lorichs’in panoramasında da açıkça gözükmektedir. Hemen hemen sur içi
tıka basa dolu gözükmektedir. Bu
nedenle bahçeli evlerin sayısının çok
fazla olmadığını düşünmek gerekir ya
da böyle yeni konut alanları merkezin
dışında, kentin başka bir yerinde, yeni
semtler olarak ortaya çıkmaktadır.67
12.yüzyılda nüfusu 200.000 kadar
olan Konstantinopolis’in Latin İstilası
sonrası 70.000’e gerilediği, Osmanlılar
kenti aldıklarında ise 50.000 – 100.000
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Fetihle birlikte 30.000’in üzerinde esir alınmış ve bunlar şehirden
uzaklaştırılmıştır.68 1509 büyük depremi sırasında 160.000 kişi olduğunu,
1600’de 400.000 ve 1700’de 600.000
kişi olarak tahmin edilmektedir.69 Bu
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captured and driven out of the city.68 It is
assumed that the population was around
160,000 at the time of the 1509 major
earthquake, while in 1600 this number was
estimated to be around 400,000, reaching
600,000 by 1700.69 According to this data,
in the period from the Ottoman conquest up to the 1700s, Istanbul had seen
a population increase of about 350,000 500,000. And this meant 70,000 - 100,000
new houses. Considering that Byzantine
Constantinople’s highest population was
approximately 450,000 around the 500s,
17th-century Istanbul must have already
exceeded the historic capacity of Constantinople. Therefore, even if we admit that
16th century Istanbul had a low density, it
means that within a century the necessity
of transition from low density settlements
to high density ones had arisen. There is
another reason to talk about high density. Inside the city walls of Istanbul, there
was significantly limited space left over
for residences after you consider the large
gardens, vegetable gardens, parks and

Tanyeri, s. 425, “Yine de 18. yüzyıl öncesinde Osmanlı kentsel yaşam pratiklerinin yoğunlaşmaya
tahammülü olmadığı kesin. Tek katlı, tek avlulu ya da bahçeli bir kentleşme düzeni, … uzun süre
tipik olmayı sürdürmüştür” diyor. Dipnot 22’ye tekrar dönerseniz, Kömürciyan’a dayanarak böyle
yerleşmelerin daha batıda, Fatih, Yavuz Selim ve Edirnekapı da olduğunu anlıyoruz. Belli ki merkezde
değil. Eldem 1986, c. II, s. 15’te ise büyük konakların toplandığı semtleri Çapa, Akbıyık, Vefa, Sultan
Selim ve Süleymaniye olarak veriyor. Devamında konakların hemen yanı başlarında mütevazi evlerin
bulunduğunu ekliyor. Gerlach 2007, s. 599’da daha 1577 Haziranında, Cibali’de “Deniz kıyısında nefis
evler evler ve bahçeler gördüm. Burada oturan Rumlar çok güzel bir hayat sürüyorlar” demektedir./
Tanyeri (p. 425) states, “Nevertheless, it is certain that before the 18th -century Ottoman urban living
practices did not tolerate compact housing. The single-storey urbanization layout with single courtyard
or garden, ... continued to be typical for a long time.” If you go back to footnote 22, we understand that
such settlements were mostly in the west, around Fatih, Yavuz Selim and Edirnekapı. Clearly they are
not in the center. Eldem (1986, v. II, p. 15) lists the neighborhoods where large mansions were gathered
as Çapa, Akbıyık, Vefa, Sultan Selim, and Süleymaniye. After this he adds that the mansions stood side
by side with humble houses. Gerlach (2007) talks on p. 599 about June of 1577 in Cibali when he “saw
beautiful houses and gardens along the water. The Greeks living there are leading an amazing life.”
68
İnalcık ve Kalın 1995, ss. 250./ İnalcık and Kalın 1995, pp. 250.
69
Morris, Ian (2010) Social Development, Stanford University, Stanford, CA, pp. 110. İstanbul’un nüfus
verileri için bu kaynağı kullanmayı tercih ettim. Yine Mantran 1965, ss. 45- bu konuda önemli bir
kaynaktır. Kuban 1970, ss. 30-31’de nüfus konusunda tahminler yapmaktadır. Ancak resmi kayıtların
yetkinliği bir yana kayıtların aile sayısı olarak yapılmış olması önemli bir sorundur. Kuban, aile
büyüklüğünü 5 alır, Arseven ise 8 gibi. Ayrıca medrese, saray görevlileri ve askerlerinin sayıları ise başka
bir sorundur. Bir de İstanbul nüfusunun zaman içinde ne kadarının sur içinde yaşadığını kestirmenin
67
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verilere göre Fetih’ten 1700’lere kadar
geçen dönemde İstanbul’un 350.000
- 500.000 nüfus kazandığı anlaşılmaktadır. Bu da 70.000 - 100.000 yeni
hane demektir. Konstantinopolis’in
Bizans döneminde en yüksek nüfusa 500’lerde sahip olduğu ve bunun
450.000 gibi olduğunun tahmin edildiğini düşünürsek, İstanbul 17.yüzyılda çoktan Konstantinopolis’in tarihi
kapasitesini aşmış demektir. Bu nedenle 16. yüzyılda düşük yoğunluklu
bir İstanbul olduğu kabul edilse bile
bir yüzyıl içinde düşük yoğunluktan
yüksek yoğunluklu yerleşmelere geçiş
zorunluğu doğmuş demektir. Yüksek
yoğunluktan söz etmek için bir başka
neden vardır: İstanbul sur içi bölgede büyük bahçeler, bostanlar, mesire
yerleri, padişah saraylarına ayrılan
büyük alanlar, müştemilatlarıyla birlikte “ekâbir” konakları, dini yapılar,
hamam, medrese, imaret gibi kamusal
yapılar, askeri tesis ve kışlalar ve nihayet mezarlıklardan geriye oldukça
kısıtlı konut alanı kalmaktaydı.70 Lorichs’in panoramasında İstanbul’un
yalnızca Haliç izleyerek Eyüp Sultan’a
doğru surları aştığını71 (Pera dışında
tutulursa) onun dışında tümüyle sur
içinde yoğunlaştığını göreceksiniz.
Tanyeri, s. 439’da “Osmanlı kentsel
konut stokunun içerdiği standart grupları mekânda homojen bir dağılım gösteri-

wide areas allocated for the Sultan’s palaces, the nobles’ mansions, along with their
outhouses, religious structures, hamams,
madrasahs, public structures like soup
kitchens, military facilities and quarters,
and finally cemeteries.70 In Lorichs’ panorama, you can see that Istanbul exceeds the
walls only towards Eyüp Sultan following
the Golden Horn,71 (provided that Pera is
an exception), and that otherwise it was
concentrated within the walls.
On p. 439 Tanyeri says, “the standard
groups contained by the urban Ottoman
residential stock demonstrate a homogeneous distribution in terms of space. One
notices that residences with a particular
level of standard are not concentrated
in certain urban areas, on the contrary,
each district is comprised of approximately the same standard scale.”72 In
spite of this claim, we must consider that
the density would have decreased from
the center73 to the west, and that it was a
necessity to zone off the agricultural areas in the west for housing. In this case,
it is normal that the low-density houses
of “gentlemen” with large gardens had
emerged in areas that allowed for such
a setup. Aside from that, demolishing
the high-intensity, low-standard households in the sections close to the Topkapı
Palace had made room for villas, social
complexes and palaces.74
Even though Bursa’s Saray Önü House

getirdiği zorlukları ekleyiniz./ Morris, Ian (2010) Social Development, Stanford University, Stanford, CA,
pp. 110. I preferred this resource for the population data of Istanbul. Again Mantran (1965, pp. 45-)
is an important resource on this topic. Kuban (1970, pp. 30-31) makes some population estimations.
However, aside from the competence of official records, the fact that the new records were made by
counting not individuals but families has been a significant problem. Kuban takes the size of a family
to be 5, while Arseven takes it to be 8. Furthermore, the number of madrasah and palace officials and
soldiers is another issue. Add to these the difficulties in estimating the ratio of Istanbul’s population
that was living within the city walls over time.
70
Mantran 1965, ss. 27./ Mantran 1965, pp. 27.
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yor. Belirli standart düzeyine sahip olan
konutların belirli kentsel alanlarda yoğunlaşmadığı, aksine, her semtin yaklaşık olarak aynı standart skalasını içerdiği fark ediliyor” demektedir.72 Bu sava
karşın, yoğunluğun merkezden73 batıya doğru azalacağı, batıda bulunan sur
içi tarım alanlarının imara açılmasının
bir zorunluk olduğunu düşünmek
gerek. Bu durumda “beyefendilerin”
büyük bahçeli düşük yoğunluklu evlerinin buna izin verebilecek alanlarda ortaya çıkması doğaldır. Bunun
yanında Topkapı Sarayı’na yakın bölümlerde yüksek yoğunluklu düşük
standartlı barınaklar yıkılarak konak,
külliye ve saraylara yer açılmıştır.74
Bursa, Saray Önü Evi modeli kısa
bir süre İstanbul’da yapılmış olsa bile
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model had been constructed in Istanbul
for a short while, we should think that it
had not yet been a long-lasting practice.
In fact, there is not a single 16th-century
Istanbul - Ottoman house survey that has
survived until today. Even if at the beginning a low-density, Bursa/Edirne-like capital was planned, the potential that was
brought in by Constantinople as a capital
seemed that it would lead to full changes
in the plans within a century. Perhaps the
typical Istanbul - Ottoman house that we
would actually see in the periphery later on
would emerge only after this development.
On the other hand, while Lorichs’ panorama provides quite a lot of clues on the
city, it is not so definitive in terms of the
houses. Cyril Mango says, “while Lorichs
illustrates the significant monumental
237

Bakınız Lorics Panoraması Pafta 18-21./ See Lorichs’ Panorama Map Section 18-21.
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Bu sav, tipik Osmanlı mahallesi düzeninin referans alınıyor olmsından kaynaklanmaktadır. Mahalle
daha çok soy-sop ilişkisiyle bir araya gelen farklı sosyal durumdaki kişilerden oluşurdu. Periferide
mahallelerin sosyal statüye göre ayrışması ancak 18. Yüzyılda gerçekleşecektir. Önce Kuban 2010, ss. 232233’de, “…ilk on yıl içinde, katı bir etnik yada dinsel ayırım olmadığı anlaşılır. Vakfiyelerde, Türklerin,
Yahudilerin ve Hıristiyanların yan yana yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken örnekler vardır”, demektedir.
Zaten, Kömürciyan 1988, s. 18, 21’e göre bu ayrışma İstanbul’da daha önce 17. Yüzyılda başlamıştır, bile.
Sarayın Beyazıt’tan Sarayburnu’na taşınması ve buna bağlı olarak Sultanahmet, Kadırga aksının paşa
sarayları için iskan edilmesiyle birlikte zaten mahalle düzeyindeki sosyal homojenlik bozulmuştu. Soy
- sop ilişkisinden öte başka bir sosyal yapının ortaya çıktığını düşünmek gerekir. Kuban 2010, ss. 240’a
göre, çarşı bölgelerinde karışık yerleşme baştan beri görülmekteydi. Mantran 1965, ss. 28’de konakların
çevresindeki evlerin o konaklardaki hizmetli ve görevlilere ait olduğunu ileri sürmektedir./This claim
comes from taking the layout of a typical Ottoman neighborhood as a reference. Neighborhoods were
made up of people from various social statuses that had come together through family relations. The
differentiation of neighborhoods in the periphery based on social status did not occur until the 18th
century. Initially in Kuban 2010, pp. 232-233, it is said that, “...within the first decade, it appears
that there was not any rigid ethnic or religious differentiation. Striking examples can be found in the
foundation certificate-charters showing Turks, Jews and Christians living side by side.” As a matter
of fact, according to Kömürciyan (1988, p. 18, 21), this disintegration had already started in Istanbul
in the 17th century. With the moving of the Palace from Beyazıt to Sarayburnu, and therefore the
settling of the palaces of the pashas on the Sultanahmet and Kadırga axis, the neighborhood-level social
homogeneity was disturbed. We should consider that a social structure which extended beyond familial
relations had emerged. According to Kuban (2010, pp. 240), mixed settlements in the market regions had
been seen since the very beginning. Mantran (1965, on pp. 28) claims that the houses around the villas
belonged to the attendants and wardens of those villas.
73
Merkezi, saray ve sarayın yakın çevresi olarak tanımlıyorum. Zaman içinde önce Eski Saray’ın
bulunduğu Beyazıt, sonra ise Topkapı Sarayı’nın bulunduğu Sultanahmet merkez işlevini görmüştür./ I
define the center as the Palace and its immediate vicinity. Over time, first Beyazıt where the old palace
was located, and then Sultanahmet where Topkapı Palace is located, had functioned as the center.
74
Sanz, ss. 24’te Sinan Paşa’nın At Meydanı’nda yaptıracağı sarayı için üç yüz tane ev alıp yıktırdığını
anlatır./ Sanz, pp. 24 explains how Sinan Pasha had bought 300 houses and had them demolished before
he had his palace at the Hippodrome built.
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bunun yaygın olarak çok uzun ömürlü
olamadığını düşünmek gerekir. Zaten
elimize ulaşabilen bir tane dahi 16.
yüzyıl İstanbul - Osmanlı evi rölövesi
bulunmamaktadır. Başlangıçta Bursa – Edirne benzeri düşük yoğunluklu
bir başkent planlanmışsa bile Konstantinopolis’in bir başkent olarak
getirdiği potansiyel bir yüz yıl içinde
planların tümüyle değişmesine neden olacak gibidir. Belki de asıl daha
sonra periferide de göreceğimiz tipik
İstanbul - Osmanlı evi ancak bundan
sonra oluşacaktır. Öte yandan, Lorichs’in panoraması kent için oldukça
çok ipucu veriyorsa da evler için o kadar tanımlayıcı olamamaktadır. Cyril
Mango, “Lorichs’in önemli anıt eserleri
duyarlı bir şekilde resmetmekle birlikte,
aralarına doldurduğu kubbeli, revaklı ve zigurat tipi görünümlü ‘ev denizi’
gerçeklerle uyuşmamaktadır”75 demektedir. Ancak gene de bu evler strüktürel sistem ve yapı tarzıyla ilgili ipuçları vermektedir. Örneğin; oldukça
çok sayıda çatkı ile ayağa kaldırılmış
yapı hemen algılanabilmektedir. Lorichs’ten geriye bir başka resim daha
kalmıştır. Bu resim; Elçi Hanı’nın penceresinden Arkadius Kolonu’na doğru
bir detay görüntüdür. Lorichs bu kez
idealize etmeden sıradan halkın basit
evini olduğu gibi resmine almıştır. Bu
resimde solda, arkada yer alan mütevazı yapı moloz taşla doldurulmuş
çatkılı bir yapıdır (Şekil 15).
Sonuçta; 16. yüzyıl İstanbul’unda
üç farklı barınma pratiği olduğunu ileri
sürüyorum: birincisi seçkinlerin düşük
yoğunluklu barınma – yönetim işlev75

works in a sensitive manner, the domed,
arcaded and ziggurat-type ‘sea of houses’
are not consistent with reality.”75 Nevertheless, these houses give clues as to the
structural system and construction style.
For instance, it is quite easy to pick out a
structure that was raised with quite a lot of
frames. There is another illustration from
Lorichs that has survived to this day. This
image is a detailed view of the Column of
Arcadius from the window of the Elçi Han.
This time Lorichs included a house of the
common people as it was, without any idealization, in his painting. The unobtrusive
structure on the back left is a framed house
filled with rubble stones. See Image 15.
Ultimately, I claim that there were three
different settlement practices in 16th-century Istanbul: 1. the linear, low-density
houses of the elites with housing/management functions, 2. timber-framed (adobe brick infilled frame) humble houses of
the common folk with one or two rooms,
and 3. hücredat (one-roomed houses)76.
We should add the houses of the Jews to
these. These are quite different than the
ghettos we might imagine: Gerlach says the
following: I entered the street of the Jews from
the fish market (Galata). There are beautiful
houses here that can be compared to the pasha’s villa. Most are made of stone with high
ceilings and multiple rooms, and almost all of
them have vaults in the basement protected by
iron doors. When there is a fire or disorder,
they hide their valuables in here, and hide
them by covering them with other objects. The
majority of the houses belongs to Turks. They
buy a lot here and then build a house on it, or
have a Jew build the house. Later on the Jew
makes annual payments for the price of this

Westbrook, etc. 2010, pp. 76./ Westbrook, etc. 2010, pp. 76.
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li lineer evleri, ikincisi sıradan halkın
bir, iki odalı mütevazı hımış (kerpiç
dolgulu çatkı) evleri ve üçüncüsü hücredat76. Bir de bunlara Yahudihaneleri
eklemek gerekir. Bunlar gözümüzde
canlandırabileceğimiz gettolardan oldukça farklı: Gerlach, “Balık pazarından (Galata) çıkıp Yahudilerin sokağına
girdim. Burada paşanın konağı ile kıyaslanabilecek güzellikte evler var. Çoğu
taştan inşa edilmiş, yüksek ve çok odalı
evler ve hemen hemen hepsinin bodrumunda demir kapılarla korunmuş mahzenler var. Bir yangın veya kargaşa çıktığında, değerli eşyalarını koruyabilmek
için buraya saklıyorlar ve üstünü başka
eşyalarla kapatıp gizliyorlar. Evlerin büyük bir kısmı Türklere ait. Buradan bir
arsa satın alıp üzerine bir ev yapıyorlar
veya Yahudilerden birine yaptırıyorlar.
Yahudi sonradan bu arsanın karşılığını, her yıl para vererek ödüyor. Bazen de
Türk mal sahibi evi kendi parasıyla inşa
ediyor ve evin içinde çok sayıda oda yaptırıyor. Burada, dört, beş veya altı aile
barınabiliyor. Bu ailelerden her birine bir
tek büyük oda veriliyor, içinde bütün aile
fertleri bir arada yaşıyorlar, orada yatıp
yemeklerini de pişiriyorlar. Buna karşılık
odanın büyüklüğüne göre 20 ile 60 akça
arasında kira ödüyorlar, demektedir.”77
Valle, İstanbul’da çok sayıda bulunan sarayların da Avrupa için işe
yaramaz olduğunu yazmaktadır: İçlerinde birçok kapıdan geçilerek girilen
çok sayıda avlu vardır; yaşama alanları caddeden en uzakta bulunmaktadır.
Salonları geniştir fakat odaları dardır.
İçlerinde yürünmez, beklenmez, top76
77

Tanyeli 1996.
Gerlach 2007, ss. 574./ Gerlach 2007, pp. 574.
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lot. Sometimes the Turkish landlord constructs
the house with his own money and makes several rooms in the house. Four, five or six families can be accommodated in one. Each family
is given a large room, where all family members live, sleep and cook. In return, they pay a
rent of 20 to 60 silver coins based on the size
of the room. 77
Valle writes that the abounding palaces
of Istanbul would not be of much use in
Europe: They have various courtyards that
can be accessed from various doors; the
living quarters are at the furthest corners
from the avenue. Their living rooms are
large, but the rooms are narrow. You cannot walk, wait nor hold a meeting in them;
they are only good for sitting. He accompanied the French Ambassador and visited
the palaces of various pashas. Valle had
joined the French Ambassador on his visit
to Öküz Kara Mehmet Pasha (Duty Term:
October 17, 1614 - November 17, 1616) to
congratulate him on his appointment as
Chief Vizier and had the opportunity to
inspect his palace. On a different occasion,
Valle had visited the palace of Hadım Mehmed Pasha. Therefore he makes generalizations and talks about how all pasha palaces look alike having have various doors
and courtyards that go through one another. There is a square-shaped large living room (iwan) in the middle of the inner
most courtyard that is accessed through
a small staircase. The ceiling of the room
is carried by a long beam carried by the
columns in the middle. It is apparent that
without this, the long ceiling beams would
have had to pass through the living room
from end to end. He admired the good
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Şekil 16:
Divanhane78, Wehme,
Zacharias,1581-1582
(Staatliche
Kunstsammlungen
Dresden,
CA170/016)/ Figure
16: Publich room78
Zacharias, 15811582 (Staatliche
Kunstsammlungen
Dresden, CA
170/016)
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lantı yapılmaz; yalnızca oturmak için
kullanılır. Fransız Elçisine eşlik ederek
çeşitli paşaların saraylarını gezmiştir.
Baş vezir olarak atanması nedeniyle
Fransız elçisinin Öküz Kara Mehmet
Paşa’yı (görev Süresi: 17 Ekim 1614 –
17 Kasım 1616) yeni görevi için kutlamaya gidişinde ona Valle de katılmış
ve sarayını inceleme fırsatı bulmuştur.
Valle; başka bir seferinde ise Gürcü Hadım Mehmet Paşa’nın sarayını
gezmiştir. Bu nedenle genelleme yaparak, tüm paşa saraylarının birbirine
benzediğini bir sürü kapı ve birbirin-

quality and large timbers he saw in Istanbul. He mentions that these timbers were
imported annually from the Black Sea, not
only to Istanbul, but also to Egypt as well,
in large quantities. He writes that, these
timber columns carry the joist and the
ceilings not only from the center but also
from the sides as well in their courtyards to
which all rooms have access.79 The pasha
palaces that Gerlach describes in the 16th
century clearly endured throughout the
17th century, almost like a model project.
We encounter the Byzantine structures in Valle’s travel book for the first

Eldem 1984, c. 1, ss. 24’te Sokullu Mehmet Paşa Sarayı’na ait mahkeme tutanağında ”…Sarayın
yine etrafı duvarlarla çevrili dış bölümleri şunlardır: Bir büyük divanhane, yanında bir arz odası ve
divanhaneye bitişik karşılıklı iki oda, iki has oda, bir orta sofa, iki dehliz, bir gezinti setti ve abdesthane,
önünde bahçe ve şadırvan, ince tel işlemeli ve sedef kakmalı pencereli, dolaplı, çinili büyük bir oda,
yine şahnişinli, ince tel işlemeli ve sedefkari beş pencereli ve bir kubbeli, bir kapılı, büyük oda, yanında
içine girilecekdehlizi, iki mükellef hamam ve abdesthane ve su yolu;…”/ In Eldem 1984, v. 1, pp. 24, the
court report on Sokullu Mehmet Pasha Palace is as follows: “...the exterior sections of the palace, which
are again surrounded by a wall are: A large main rooms, next to the audience hall and two rooms facing
each other adjacent to the main room, two private rooms, one middle anteroom, two corridors, two
navigation walls and a lavatory, with garden and a fountain in the front, a large tiled room with fine
wire and mother of pearl inlaid windows and a cabinet, again a large oriel room with fine wire inlay, five
windows with mother of pearl inlay, with a dome and a door, next to a corridor, two grand hamams,
and a lavatory, and a waterway;...”
78
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den geçilen avlulara sahip olduklarını
yazmaktadır. En içteki avlunun ortasında küçük bir merdivenle ulaşılan
geniş bir kare şeklinde salon (eyvan)
bulunmaktadır. Salonun tavanı ortada kolonlara dayanan uzun bir kiriş
tarafından taşınmaktadır. Belli ki bu
konulmadığı takdirde uzun tavan kirişlerinin salonu boydan boya geçmesi gerekecektir. İstanbul’da gördüğü
kaliteli ve büyük kerestelere hayran
kalmıştır. Bunların Karadeniz’den yalnızca İstanbul’a değil her yıl çok miktarda Mısır’a da gönderildiğini belirtir.
İşte bu ahşap kolonlar yalnızca ortada
değil salonun duvarları bulunmayan
ve tüm odaların açıldığı avlularında
taban ve tavanlarını yanlardan da taşımaktadır, diye yazar79 Gerlach’ın
16. yüzyılda anlattığı paşa sarayları da
açıktır ki 17. yüzyılda da hemen hemen tip proje gibi sürüp gitmektedir.
Bizans yapıları da Valle’nin seyahatnamesinde ilk kez karşımıza
çıkmaktadır. “Şehirde orada, burada
hristiyanlardan kalmış güzel evlerde
bulunmaktadır. Ancak bunların iyi durumda olanları çok azdır; çoğu yıkık ve
bakımsızdır”. Valle, bu binalarla ilgili
ayrıntı vermemektedir. Ancak, Osmanlı evlerinde önemli farkları olması gerekir ki bu fark onun gözünde
hristiyan evlerini iyi yapar. Fark büyük olasılıkla Bizans evlerinin kârgir
olmasındandır. Valle, bu arada At
Meydanı’ndaki Aslanhane’yi de keşfetmiştir.80
Evliya Çelebi81 yukarıda kısaca

79
80
81
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time, as well. “The city also has pretty
houses here and there that date back
to the Christians. However, very few of
them are in good condition; most are ruined and not maintained.” Valle does not
give much detail on these houses. However, the Ottoman houses must have
been significantly distinct in order for
the Christian houses to have been good
in his eyes. Most likely this difference is
the fact that the Byzantine houses were
made of masonry. Valle also discovered
the Aslanhane at the Hippodrome.80
Evliya Çelebi81 briefly talks about the
hücredat I have mentioned above, and
writes under the title of “Rooms of the
unmarried, that is, the bachelors” that
there were the Yolgeçen Rooms (400 cells),
Mercan Rooms (eight), Armory Rooms,
Pertev Pasha’s Rooms, Hilalci Rooms in
Süleymaniye, the bekarhane (bachelor’s
inn) at the Hippodrome, (40) the bekarhane at Büyük Karaman (40), Gedik Paşa
Bekarhane, and Azebler Bekarhane near
Unkapanı (7). “There are hundreds of
bekarhanes. Each of them accommodate
thousands of impeccable men of the Sarıca
Arı (wasp) Regiment.”
While Eldem (1984, v. I, p. 135) claims
that the housing models he calls the “Second Period”, and I call the “Compact
Houses”, were moved to Edirne from Istanbul, he also says that, “these renaissance attempts in housing architecture in
reality had started during the era of Sultan Mehmet IV, in Edirne. Sultan Ahmet
III, who had spent his childhood in Edirne
in this sophisticated environment , brings

Valle 1989, ss. 18-19. Avlu direkleri/ Valle 1989, pp. 18-19. Courtyard posts
Valle 1989, ss. 9-10./ Valle 1989, pp. 9-10.
Kahraman ve Dağlı 2003, c. 2, ss. 281./ Kahraman and Dağlı 2003, v. 2, pp. 281.
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Şekil 17: Edirne Demirtaş Kasrı, 17.yy başı, restitüsyon perspektif(Osman 1983, r2), restitüsyon plan
(Eldem 1969, c2,ss.97)/Figure 17: Edirne, Demirtaş Pavillion, early 17th century. A: Restitution perspective
(Osman 1983, I.2) B: Restitution Plan (Eldem 1969,V.2., PP.97)
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değindiğimiz hücredatla ilgili olarak
“İstanbul içinde bulunan mücerret
yani bekâr odalarını bildirir” başlığı
altında Yolgeçen Odaları (dört yüz
hücre), Mercan Odaları (sekiz adet),
Cephane odaları, Pertev Paşa Odaları, Süleymaniye’de Hilalci Odaları, At
Pazarı’nda (kırk) Bekârhane, Büyük
Karaman’da (kırk) Bekârhane, Gedik
Paşa Bekârhanesi ve Unkapanı yakınında (yedi) Azebler Bekarhanesi
bulunduğunu yazmaktadır. “Nice yüz
bekârhane vardır. Bunların her birinde
biner ikişer bin adam vardır ki sarıca arı
erlerdir”.
Eldem 1984, c. I, s. 135-‘de İkinci Devir olarak adlandırdığı; benim
kompakt evler olarak isimlendirdiğim
ev modelinin Edirne’den İstanbul’a
taşındığını ileri sürerken “Aslında ev
mimarisindeki bu yenilenme atılımları
ilk olarak IV. Sultan Mehmet zamanında
ve Edirne’de başlamıştır. Çocukluğunu
Edirne’de bu incelmiş çevre içinde geçiren
III. Sultan Ahmet, bu yeni akımı İstanbul’a getiriyor ve damadı İbrahim Paşa
da bu yeni görüşleri uygulayacak güçlü
bir imarcı ve inşaatçı vezir buluyor. Za-

this new trend to Istanbul and his son-inlaw Ibrahim Pasha finds a strong developer and a contractor vizier who is capable
of implementing these new ideas. The
public was already ready to embrace this
change.” Osman (1983, p. 4) states that the
Edirne houses have gardens, and on p. 8
he says that on their side that fully opens
to the garden “...there are covered galleries... These galleries are close to all the
rooms”. What he is talking about is what I
have called the “Linear House”, and what
Eldem defined as the “First Period” house.
At this point, we should think that the linear houses were continued to be used in
the second capital of the Ottomans.
However, he did not indicate a resource they could support this claim. Impressive villas and the like that have close
connections with the water, which Fresne
- Canaye had visited in Edirne, were being
brought to Istanbul by the Imperial Corps
of Architects in the 16th century, whether through Bursa, or through Edirne, the
second capital. Eldem shows the Edirne
Demirtaş Pavilion as the archetype for
glass pavilions, which he claims became
popular both in the West and in Eastern
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ten halk da bu değişikliği benimsemeye
hazırdır” demektedir. Osman 1983, s.
4’de Edirne evlerinin bahçeli olduğu,
s. 8’de ise tam olarak bahçeye açılan
cephelerinde “…üstü örtülü galerileri
var… Bu galerilerin bütün odaları bitişikliği var” denilerek benin lineer ev
olarak tanımladığım Eldem’in “Birinci
Devir” evidir. Bu noktada lineer evlerin Osmanlı’nın ikinci başkentinde de
kullanılmaya devam ettiğini düşünmek gerekir.
Ancak, bu görüşü destekleyecek
herhangi bir kaynak vermiyor. Fresne–Canaye’nin; Edirne’de gezdiği etkileyici su ile yakın ilişki kuran köşk
ve benzeri evler, ister Bursa üzerinden
isterse sonraki başkent Edirne üzerinden olsun, kanımca 16. yüzyıldan
başlayarak Hassa Mimarları Ocağı
tarafından İstanbul’a getirilmiş bulunuyordu. Eldem’in paylaştığı ve 18.
yüzyıldan başlayarak gerek Batı, gerekse Doğu Trakya’da yaygınlaştığını
ileri sürdüğü cihannümalı evlere örnek Edirne Demirtaş Kasrı’nı örnek
almaktadır. Bu tip suyla yakın ilişki
kuran ve bahçeler içinde olan evler
İstanbul’da Kağıthane’de yapılmış
olabilir, ancak zamanımıza ulaşabilen
bir örneği bulunmamaktadır. Belki de
Patrona Halil ayaklanması (28 Eylül –
25 Kasım 1730) sırasında tahrip edilmiş olabilirler.
Ancak, bu görüşü destekleyecek
herhangi bir kaynak vermiyor. Fresne–Canaye’nin; Edirne’de gezdiği etkileyici su ile yakın ilişki kuran köşk
ve benzeri evler, ister Bursa üzerinden
isterse sonraki başkent Edirne üzerinden olsun, kanımca 16. yüzyıldan
başlayarak Hassa Mimarları Ocağı
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Şekil 18: 18.yy. İstanbul Evi (Varşova Üniversitesi
Kitaplığı, T171,N.599,12c)/ Figure 18: 18th
Istanbul House (Warsaw Universty Library, T 171,
N 599, 12 C)

243

Şekil 19: Samatya, Dana Sokak’ta bulunan
ev boyuna kesit v kat planları (Eldem 1984,
c.1,s.172,173)/ Figure 19: Longitudinal Section and
floor plans of the house in Samatya, on Dana Street
( Eldem 1984, v.I.P.172,173)
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tarafından İstanbul’a getirilmiş bulunuyordu. Eldem’in paylaştığı ve
18. yüzyıldan başlayarak gerek Batı,
gerekse Doğu Trakya’da yaygınlaştığını ileri sürdüğü cihannümalı evlere
örnek Edirne Demirtaş Kasrı’nı örnek
almaktadır.82 Bu tip suyla yakın ilişki
kuran ve bahçeler içinde olan evler
İstanbul’da Kağıthane’de yapılmış
olabilir, ancak zamanımıza ulaşabilen
bir örneği bulunmamaktadır. Belki de
Patrona Halil ayaklanması (28 Eylül –
25 Kasım 1730) sırasında tahrip edilmiş olabilirler.83
Kanımca giderek yoğunlaşan İstanbul yarı kırsal – yarı kentsel, düşük yoğunluklu lineer evler bir yüzyıl
içinde kentin çeperinde bırakılmış ve
merkezde daha yüksek yoğunluklu
kompakt evlere geçmek zorunda kalınmıştır. Bu gelişmeyi tam olarak giderek büyüyen ve çok işlevli bir kente
dönüşen İstanbul metropolünün gerçekleri tetiklemiştir. Hatta çatkının
önemli potansiyellerinden bir olan

Thrace starting from the 18th century onwards.82 Such houses with close relations
to the water that are situated in the middle of gardens might have been built in
Kağıthane, Istanbul, but there is no example that has survived to our time. Perhaps
they were destroyed during the Patrona
Halil Rebellion (September 28 - November
25, 1730).83
In my opinion, the ever-intensifying
Istanbul had left the half rural - half urban, low-density linear houses at the periphery of the city within a century, and
they were forced to switch to compact
houses in the center with higher density
levels. This development was triggered
by the realities of metropolitan Istanbul,
which was gradually growing and transforming into a multi-functioning city. So
much so that the First Period houses were
modified into high-density houses due to
their predisposition to cumulative growth,
which was one of the important potentials of framing. Linear houses would be
extended at times into an L-shape, and

Osman 1983, ss. 4’te, kitabı sunan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, “Bittabi, bir veya bir buçuk
ve nihayet iki kat binaları adeta bir moda gibi Edirne’de yaşayan orta hallilere ve zenginlere örnek
olmuştu” demektedir. Aynı şekilde Eldem 1969, c. II, ss. 98’de “Edirne’de Saraya ait binaların sivil
mimarimizde hep örnek olarak kabul edilerek, halk tarafından benimsendiği ve ev mimarisinde yeni
tiplerin uygulanmasına sebep olduğunu türlü vesilelerle açıkladığı bir gerçektir. Bu köşkün de Batı ve
Doğu Trakya ve Balkanlarda yeni bir ev tipinin uygulanmasına sebep olduğu kabul edilebilir”, diye yazar.
Demirtaş Kasrı yukarı doğru yükselmeye ve cihannümalara örnektir./ In his foreward, Prof. A. Süheyl
Ünver, PhD (Osman 1983, in pp. 4) says that , “Naturally the one, one and a half-storey, or two-storey
buildings were a model to the middle class and the wealthy people living in Edirne, acting almost like a
fashion.” Similarly, Eldem (1969, v. II, pp. 98) writes that, “it is true that the Palace buildings in Edirne
were always accepted as examples for our civil architecture, and it is explained on several occasions that
they were adopted by the public and caused new types of residential architecture to be implemented. It
can be accepted that this villa had also led to the implementation of a new housing type in Western and
Eastern Thrace, and in the Balkans.” Demirtaş Pavilion is an archetype for higher buildings and gazebos.
83
Eldem 1977, ss. 118’de “ Halicin başından Cendere Boğazı’na doğru uzanan alanda çeşitli zamanlarda
kurulmuş olan köşklerin bütünü hakkında bilgimiz sınırlıdır. İsyanda yıkılmış olan köşklerin yerleri belli
değildir”. Kuban 1970, ss. 39’da Kağıthane’de yapılarının izinin kalmamasını “… az ömürlü malzemeden
yapılmış olması’”na yormaktadır./ Eldem 1977, pp. 118 says, “We have limited knowledge on the entirety
of the villas that were constructed at various times in the area that stretches from the beginning of the
Golden Horn to the Cendere Boğazı. The locations of the villas that were destroyed during the revolt
are unknown.” Kuban (1970, pp. 39) attributes this vanishing without a trace of these structures in
Kağıthane to the fact that “... they were made out of non-durable materials.”
82
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eklenerek büyümeye yatkınlığı nedeniyle ilk dönem evleri yüksek yoğunluklu evlere tadil edilmiştir. Lineer ev
zaman zaman L, zaman zaman bahçeyi saran U yaparak uzayıp gidecektir. Daha da sonra ise iki oda bir eyvandan oluşan örüntü (pattern) önce
dışa kapanacak, sonra da ayna simetrisinde kendi üzerine; sonunda ise iç
ve orta avlulu ev planını doğuracaktır.
Eldem’in de “İkinci Devir Evleri” olarak gruplandırdığı ve 18. yüzyıla kümelenen evler arasında bu evleri açık
bir şekilde görmekteyiz (Şekil 18).
Osmanlı Ev n içinde yapılan tadilatlar açık bir şekilde görülmektedir.
Başlangıçta bir avlulu –lineer- ev
olan Samatya, Dana Sokak’taki evin
birinci katına bakarsanız tipik iki oda
ve bir eyvandan oluşan dış avlulu evi
görürsünüz (Şekil 19). Daha sonra bu
evin hemen tüm lineer evlerde olduğu gibi –evle içeriden bağlantısı olmayan- yanında uzayıp giden eklemeler
bulunmaktadır. Ev yatayda büyürken
büyük olasılıkla da 18. yüzyılda ikinci
kat eklenerek düşeyde de büyütülmüştür.
Anadolu Hisarı, Zarif Mustafa
Paşa Yalısı’nda ise yine iki katlı; üst
katında iki oda, bir eyvanı olan ilk dönem dış avlulu evi göreceksiniz (Şekil 20). Sofa, merdiveni içeriye alacak
şekilde genişletilmiş84, uçlarına yeni
mekânlar eklenmiştir. Arkada kalan
bahçesine, yapıya bitişik servis yapıları inşa edilmiştir.
Eklenerek büyüme için en çarpıcı
örnek Mudanya, Tahir Paşa Konağı’dır (Şekil 23). 17. yüzyıla tarihlendirilen konak önce duvara yaslanmış
tek katlı bir yapıdır. Daha sonra du-
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sometimes by making a U that encircles
the garden. Much later, the pattern that
was comprised of two rooms and an iwan
would be initially self-enclosed, and then
later closed back on itself in a mirror-like
symmetry, finally giving rise to the house
with an inner and central courtyard. We
clearly see these houses among those
that Eldem categorizes as “Second Period Houses” clustered in the 18th century.
See Image 18.
The Ottoman house would open to
the outside by spilling over the walls
that surrounded it within the intensified
urban texture. Unfortunately, we know
of only two houses that date back to 17th
-century in Istanbul: The house located on Dana Street in Samatya, and the
Zarif Mustafa Pasha Mansion located in
Anadoluhisarı. The alterations that were
made on both structures over time can
clearly be seen.
If you look at the first floor of the
house on Dana Street in Samatya, which
initially was a linear house with a courtyard, you see a house, comprised of typical 2 rooms and an iwan, with an exterior courtyard. See Image 19. Later on
this house would have extensions that
continued on sides, with no connections
to the house - just like on almost all linear houses. While the house horizontally
widens, it was enlarged vertically as well,
most likely in the 18th century, with the
addition of a second floor.
In the Anadoluhisarı, Zarif Mustafa
Pasha Mansion, you will see a two-storey house, again, with two rooms and an
iwan on the upper floor, and an exterior
courtyard in its initial period. See Image
20. The anteroom was extended by taking
in the staircase84, and new spaces were
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Şekil 20: Anadoluhisarı, Zarif
Mustafa Paşa Yalısı kat planları
(Eldem 1986, c.II, S.40)/ Figure
20: Zarif Mustafa Pascha
Mansion floor plan, Anadoluhisarı

Şekil 21: Mudanya, Tahir Paşa
Konağı, 17-18. yüzyıl (Eldem
1986,c.II, ss.46)/ Figure 21: Tahir
Pasha Mansion, Mudanya, 17
th
-18th century

varları aşarak yatayda yayılmış. 18.
yüzyılda ise üst kat yapılarak üçüncü
boyutta da genişlemesini sürdürmüştür. Zemin katta odalar içe dönükken üst katta odalar çıkma yaparak
dışarıya taşmıştır. Sonuçta dönemin
ruhuna uygun olarak zemin kattan
bağımsız planlanan üst kat, direklik
üzerinde taşıtılmıştır.85 (Şekil 21)
17. yüzyıldan listemde kalan diğer
evlerin on üçü; Bursa, Gebze, Manisa,
Mudanya, Tekirdağ ve Tire’ye dağılmaktadır ve tamamı lineer ya da tadil edilerek kompaktlaştırılmış; lineer
evlerdir. Bu durum genişlik / derinlik
oranlarından da açıkça görülmektedir;
tadilata uğramış olanlar da dahil oran
84

Şekil 22: Uşak, Murat Dokur
Evi, üst kat planı, 20.yy başları
(Sayan 1997, s.37-49)/ Figure
22: Murat Dokur Mansion, Uşak,
Top Floor Plan, early 20th century

added on both ends. Service structures
adjacent to the building were constructed
on the back garden.
The most striking example for development through extensions is the Tahir
Pasha Mansion in Mudanya. See Image
23. Dating from the 17th century, the villa
was a single-storey structure that initially
leaned on the wall. Later on it went beyond the walls and spread horizontally.
The 18th century had seen the construction
of the upper floor, and therefore it continued its extension on the third dimension as
well. While the rooms on the ground floor
were inward-oriented, upper floor rooms
extended to the outside by projection. Finally, the load of the upper floor that was

“Eski Merdiven” tanımlaması bunun kanıtıdır./ The description of an “old staircase” proves this point.
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ortalama 1,5 olarak bulunmaktadır.
İstanbul’da görülmekte olan köklü
değişime karşın, lineer evler İstanbul
kadar yoğunluk kazanmayan periferide bahçeleri içinde yaşamlarını 20.
yüzyıla kadar sürdürecektir. Hatta bu
plan şemasının 20. yüzyıl başlarında
Uşak’ta gerçekleştiriliyor olması, ilgi
çekicidir (Şekil 22). Hemen tüm çatkı
yapılar zaman içinde eklemelerle büyümüş ve dönemin ihtiyaçlarına göre
değişikliklere uğramışlardır. Gözden
kaçırılmaması gereken, yukarıda örneklediğim her iki evin de belgelendiği 20. yüzyıla dek 300 yıl gibi bir süre
yaşamış olmasıdır. Bu çatkının bir
başka avantajıdır. Çatkı yapı kolayca
tadil edilebilir ya da yatayda ve düşeyde büyütülebilir.
Listemizde; 18. yüzyıldan, belgelenmiş 14 tane çatkılı ev bulunmaktadır. Bu evlerin bazıları zaman içinde
tadilat görmüş, bazıları yeniden yapılmış ancak tamamının iç ve orta avlulu
evler oldukları görülmektedir. Seçkim
kesimin yüksek duvarlar ardındaki
avlulu evlerinin varlığı anlaşılmakla
birlikte, İstanbul 18. yüzyılda kentsel
alandaki sıkışma nedeniyle tümüyle
kompakt evlere geçmiştir. İstanbul’da
gelişen büyük Osmanlı Evi 18. yüzyıldan başlayarak sosyo-ekonomik yapıdaki değişimi de izleyerek periferide
de yayılmaya başlayacaktır. Bunlar
için Karaman, Kavasun Abdullah Evi;
Karaman, Hasamı Ev ve Birgi, Çakır
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planned independently from the ground
floor in line with the spirit of the period
was carried by posts.85 See Image 21.
Thirteen of the other houses in my list
that are from the 17th century are distributed in Bursa, Gebze, Manisa, Mudanya,
Tekirdağ, and Tire. All of them are linear
houses or linear houses that were compacted by being modified. This situation
is apparent in the width to depth ratios as
well; the ratio is around 1:5, including the
modified ones. I will go back to our discussion on the dimensions and ratios of the
Ottoman house below.
Regardless of the changeover observed
in Istanbul, linear houses would survive
until the 20th century inside their gardens
in the periphery, where density was not as
high as it was in Istanbul. Moreover, it is
very interesting that this scheme continued to be used in Uşak in the beginning of
the 20th century. See Image 22.
Almost all framed structures had been
developed over time with extensions, and
modified based on the requirements of
the period. The fact that the two houses
I illustrated above survived for 300 years
until the 20th century when they were
documented, should not be overlooked.
This is another advantage of framing. The
framed structure can easily be modified, or
expanded horizontally or vertically.
Our list has 14 framed houses that
were documented from the 18th century. Some of these houses were modified
over time, while some were rebuilt; how-

Mudanya, Tahir Paşa Konağı, zaman içinde oldukça esnek ahşap iskelet sisteminin fazlasıyla statik
yığma taş duvarlarla olan mücadelesini de yansıtan bir örnektir. Hele İstanbul’da sonra sürekli değişen
yapı oturma planını düşünürsek, taş duvarların yok olması -kanımca-, kaçınılmaz olmuştur./ Tahir
Pasha Mansion in Mudanya is an example of the struggle over time of the timber-framed system, which
is quite flexible, against the overly static masonry walls. Especially if we consider the ever-changing
construction settlement plan in Istanbul, the disappearance of stone walls -in my opinion- was
inevitable.
85
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Ağa Evi; Safranbolu, Bey Bağı Konağı
(sonradan Asmazlar) iyi örneklerden
bazılarıdır.86
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6.1.1 Moloz Taş Duvar
Bu arada İstanbul’da çatkının moloz
taş duvarlarla birlikteliği bir yol ayrımına gelmiştir. Bir alt küme olarak İstanbul Evi, Osmanlı Evi’nden yangın
önleme amacıyla oldukça sonraları
zorunlu olarak kullanılmaya başlanacak yangın duvarları dışında yığma
duvarlarla yolunu ayıracak ve hafifleyerek yükselecektir. İlginç olan, periferideki Osmanlı Evlerinde moloz taş
yığma beden duvarları sonuna kadar
çatkıyla işbirliğini sürdürmeye devam
edecektir. Resim 23 A. ve B. duvarlardan kurtularak gelişen ve hafifleyerek
yükselen Osmanlı Evi’nin strüktürel
anlamda ne kazanıp ne kaybettiği
konusunda bugüne kadar herhangi
bir akademik çalışmaya rastlamadım.
Safranbolu evlerinde beden duvarları
olarak tanımladığım; 90 cm gibi çamur sıvalı moloz taş duvarlar, Bursa,
Saray Önü Evi’nde olduğu gibi bahçe duvarlarıyla da bütünleşerek önce
zemin katı sararlar; daha sonra ocakların yerleşeceği bölümlerle birinci katta devam ederler ve eğer varsa
ikinci katta ocak yapısı olarak ve çatı
üstüne kadar da bacalarla uzanırlar.
Bugün çoğu rahmetli olmuş eski ustalarla görüşmelerimde zaman zaman
payandasız hımışlara rastladıklarını
ve bunlara payanda eklediklerini söylemişlerdi. Payandasız evlerin kaykılmasını ise beden duvarların ve hatta

ever all of them appear to be houses with
inner and central courtyards. While we
understand the existence of the houses
of the elites with courtyards behind high
walls, there was a full transformation to
compact houses in the 18th century due to
congestion in the urban space. The grand
Ottoman house that developed in Istanbul
would start spreading through the periphery starting from the 18th century following
changes in the socio-economic structure.
Some good examples for these are Kavasun Abdullah House and Hasamı House
both in Karaman, Çakır Ağa House in Birgi, and Bey Bağı Villa in Safranbolu (later
on known as Asmazlar).86

6.1.1. Rubble Walls
In the meantime, the association between framing and rubble walls was at
a crossroads. The Istanbul house as a
subset would part ways with the masonry wall Ottoman house getting lighter
and lighter, apart from when it comes to
the fire walls that would be used much
later as mandatory practice in order to
prevent fires. What is interesting is that
the rubble stone masonry main walls in
the periphery Ottoman houses would
maintain their collaboration with framing. See Image 23 A. and B. I have not
seen yet seen an academic work regarding the structural gains and losses of the
Ottoman house, which was improved
and became lighter after setting itself
free of the walls. The clay plastered rubble stone masonry walls of around 90cm,
which I defined as the main walls in
the Safranbolu mansions, are integrat-

86
Goodwin 1971, ss. 433. Anadolu’daki örnekler için bakınız. Ayrıca çok çarpıcı Divriği, A’yan Ağa Konağı
için: Sakaoğlu 1978, ss. 70-82./ Goodwin 1971, pp. 433. See for examples in Anatolia. Also for the very
striking Divriği, A’yan Ağa Konağı, see: Sakaoğlu 1978, pp. 70-82.
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Şekil 23: Safranbolu, Çarşı, Betenler Evi, 18. yy. sonu, A. Evin sayısal modeli, B. Çatkı ayıklanmış, moloz taş
yığma duvar şebekesi açığa çıkarılmış (İ.Canbulat)/ Figure 23: Betenler House, Çarşı, Safranbolu, late 18th
century. A: Numerical model of the house B: Frame was cleaned out, rubble wall structure was revealed

bacaların engellediğini belirtmişlerdi.
İstanbul evlerinde 19 yüzyıl evlerinde
ocak ya tümüyle yok olmuş87 ya da çok
hafif tuğla duvarlarla yeniden kurgulanmıştır. Böyle ocak duvarlarının yatay
stabilite sağlaması zaten düşünülemez.
Safranbolu evlerinde tüm katı taşıyan
döşeme tabanların bir ikisinin ocak duvarlarının içinden geçtiği benzer bağlantıların bacalarda dahi görülebildiğini
biliyoruz. Bu yöntemin deprem dayanımı açısından daha uygun olup olmadığı
bir akademik araştırmayı hak etmektedir. Bu duvarlarda yukarıda belirttiğim
gibi ahşap hatıl ve yalnızca çamur harç
kullanılmaktadır. Taş duvarlarla hımışın
kenetlenmesi nedeniyle deprem yükleri
altında üst katların zemin katından ayrılarak savrulması yanında depremde sık
görülen temelden ayrılma da engellenebilmektedir.88

6.1.2 Selamlık - Baş Oda
Osmanlı odası konusunda yazılmış
çok sayıda araştırma ve sunum bu87

Arseven 1956, ss. 584./ Arseven 1956, pp. 584.

ed with the garden walls as in Bursa’s
Saray Önü House, and skirt the ground
floor. They then continue to the first
floor in the sections where the fireplaces would have been, and they extend
over the roof as a fireplace structure
on the second floor, if any. In my conversations with old master craftsmen,
most of whom have now passed away,
they told me that sometimes they had
come across timber framing without
stanchions and they added stanchions
to them. They told me that the main
walls and even the chimneys prevented these stanchion-free houses from
leaning back. In the 19th-century Istanbul houses, fireplaces either fully
disappeared87 or they were re-installed
with very light brick walls. It is not
possible to think that such fireplace
walls could establish horizontal stability. We know that in Safranbolu houses, one or two of the flooring joists that
carry the whole floor go through the
fireplace walls, and a similar connec-
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Şekil 24: Alaşehir,
Kaymakam evi,
Allom, 1837/ Figure
24: Kaymakam
House, AlaşehirAllom, 1837
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lunmaktadır. Bu başlığı, odanın işlevi,
şekillenmesi ve benzeri konuları yeniden gündeme getirmek amacıyla atmadım. Amacım; mimaride, önemsenen
mekânların boyutlarıyla da etkileyici olmasını bir tasarım sorunu olarak
tartışmaktır. Boyutların gelişmesi ise
ancak onu ayakta tutabilecek bir strüktürle olanaklıdır. Strüktür ise doğrudan
teknoloji ile paralellik kurar. Gerçekten
de, Osmanlı Evi’nin gelişiminde baş
odanın bir yapı programı kalemi olarak
ortaya çıkışı önemli bir etken olmuştur.
Yukarıda belirttiğim gibi Osmanlı
yönetici sınıfının evini aynı zamanda
ofis olarak kullanmasını, küçük ölçekte
konakların, büyük ölçekte ise saray ve
külliyeler izlemiştir.89 17. yüzyılda, Celali İsyanları’nı izleyen dönemde, geçici

tion can be observed even in the chimneys. Whether this method is more
appropriate in terms of earthquake
resistance deserves academic research.
As I mentioned above, only timber
bonding beams and clay mortar are
used in these walls. The interlocking
of masonry walls and timber framing
may prevent not only the separation of
upper floors from the ground floor under the earthquake load, but also the
separation from the foundation, which
is commonly seen in earthquakes.88

6.1.2. The Selamlik - Main Room
There are several research studies and
papers written on the Ottoman room. I
have not put this title in order to deliberate the functions of the room, its formation or such subjects. My aim is to

Bu çözümde öncelikle yer ahşapla hatıllanmış ve çerçevelenmiş buna karşın hemen hiç bir bağlayıcı
özelliği olmayan çamurla örülmüş bir duvar düşünün. Bu duvar parçalı yapısıyla deprem dalgalarının
hımış üzerindeki şoklarını sündürmekte; yıkıldığında da devrilmeyip, aşağıya boşalmakta olsun. 1944
depreminde evlerin zemin katlarındaki ahırlarda hayvan telefatı görülmüştür./ In this solution, imagine
that the ground is primarily strengthened with and surrounded by horizontal timber bonding beams,
but there is a wall that is bonded with a clay that has no bonding characteristic. Imagine that this wall
stretches the shocks of the earthquake waves on the timber framing with its fragmented structure; and
when tumbles down, it is not tipped over, but drains away downwards. During the 1944 earthquake,
animals lost their lives in the ground floor stables.
88
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bir çözüm olarak ortaya çıkan Ayanlık
(Voyvodalık) düzeni de görkemli başodaları olan konak ve külliyelerin periferide yaygınlaşmasını sağlamış; izleyen
18.yüzyıl ve sonrasında ise periferinin
ekonomik güç kazanması nedeniyle
servetin, eşrafın elinde birikmeye başlaması, Tanzimat Fermanı (3 Kasım
1839) ile özel mülkiyetin kabul görmesi90 –sonuçta servetin teşhir edilme isteği- Osmanlı Evi üzerinde yeni etkiler
yaratmıştır. Artık bahçe içinde günahın
da, sevabın da toplumun gözünden
saklandığı ev yapısı, duvarları aşarak
üç boyutlu bir kentsel öğe olarak ortaya
çıkacaktır. Bununla birlikte Geç Roma
– Erken Bizans dönemlerinde olduğu
gibi, yeni kentli artık evini, ofis işlevi
yanında, iş görüşmelerini de gerçekleştireceği ve muhatabını etkileyebileceği
bir mekânsal zenginliğe doğru taşımıştır - tam bin yıl sonra. Başoda bunlardan biridir. Başoda, yalnızca Osmanlı
Evi’nin içinde büyük bir mekân değil,
yapı kütlesinde belirginlik kazanarak ve
kentsel örüntünün de bir parçası olarak
da öne çıkacaktır. Geç Roma kentlerinde ortaya çıkan seçkinlerin evlerinde
yüksek tavanlı ve gösterişli arz odaları91
yaptırmaları ile 18.yüzyılda Osmanlı seçkinlerinin yaptırdıkları arz odalarının gerisinde benzer sosyo-ekonomik
süreçler bulunmaktadır.
140’ın üzerinde başodanın (açık
bir şekilde yazılmamışsa evin en geniş
odasının) ölçülerini92 derledim ve ista-
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discuss the fact that spaces which are
considered important in architecture are
impressive in their dimensions as well, as
a matter of design. The development of
dimensions is possible only with a structure that can support it. Structure builds
direct parallels with technology. Indeed,
the emergence of the main room in the
development of the Ottoman house as an
item on the construction schedule was an
important factor.
As I mentioned above, the concurrent use of houses as offices by the Ottoman ruling class was followed by villas
in the small scale, and palaces and social
complexes in the larger scale. In the 17th
century,89 during the period following the
Celali revolts, the voivodeship (Ayanlık)
order that arose as a temporary solution
led to the spreading of villas and social
complexes with magnificent main rooms
in the periphery. In the following 18th
century and after, the periphery’s gain
of economic power and therefore the
gentry’s accumulation of wealth, the
acknowledgment of private properties
under the declaration of the Decree of
Reparations (November 3, 1839)90, and
consequently the desire to expose wealth,
had new impacts on the Ottoman house.
Hereafter, the housing structure where
both sins and the good deeds were hidden away from society, would go beyond
the walls and reveal itself as a three dimensional urban element. That said, as in
the Late Roman - Early Byzantine eras,

Eldem, 1986, c. II. Eldem 1987, c. III, s. 15, bunların “devlet kapusu” vazifesi gördüğünü; ağa kapusu,
fetva kapusu, paşa kapusu, hükümet kapusu olarak isimlendirildiğini belirtmektedir./ Eldem, 1986, v. II.
Eldem (1987, v. III, p. 15) talks about how these mansions functioned as “government offices” and how
they were named ağa kapusu, fetva kapusu, paşa kapusu, and as hükümet kapusu.
90
Herkesin mülküne sahip olması, miras bırakabilmesi kabul edildi; müsadere kaldırıldı./ Everyone was
allowed to own their properties, and hand them down, and confiscation was removed.
89
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tistik analizlerini yaptım:
A. Önce odaların dar kenarlarının
istatistik analizini paylaşmak istiyorum. Dar kenarın esas alınması strüktürel tasarımlarda yüklerin en kısa
yoldan zemine aktarılmasının mantıklı
olmasındandır. En kısa dar kenar 5
zira, en uzunu 10 zira ve ortalama ise
7 zira bulunmaktadır (median 7 zira,
mode 7 zira ve StDev 1)93. Bu verilerden
hareketle strüktürel olarak yalnızca
münferiden oda açıklığının geçilmesi
değil eldeki 16 zira uzunluğunda tabanla odayı çatkı içine yerleştirmek ve
bağlamanın amaçlandığı gözükmektedir. Gerçekten de odalar eyvanlar94
üzerine kol atarak, onlarla strüktürel
paydaşlık sağlamaktadırlar.95
B. Başodaların ışığa dönük ve onlara dik duvarlarının boyutsal oranları
ise minimum 0,55; maksimum 1,81 ve
ortalama 0,91 (median 0,85; mode 1 ve
StDev 0,25, sağa yatık) olmaktadır. Işığa
dönmek tanımını açıklamalıyım. Başo-

the new town-dwellers had transformed
their houses into areas of spatial wealth
where they could conduct their business meetings and impress their guests,
aside from having mere office function.
The main room is one of them. The main
room would come to the fore not only as
a large space inside the Ottoman house,
but also as part of the urban pattern by
gaining precision in the body of the structure. The elite houses that had emerged
in Late Roman cities, where they built
flamboyant audience halls91 with high
ceilings, share similar socio-economic
processes in the background with the audience halls built by the Ottoman elites in
the 18th century.
I compiled the measurements of over
140 main rooms (and the largest room
of the house if it was not clearly identified),92 and statistically analyzed them.
A. First, I would like to share the statistical analysis of the narrow sides of the
rooms. The narrow side is taken as the

Mitchell, 201
Dışarıdan dışarıya olan ölçüleri tercih ettim. Bunun nedeni tabanların boylarının yapı geometrisinde
asıl belirleyici olarak irdelemek istememdir./ I preferred to measure from outside to outside. This is
because I wanted to address the size of the joists as the main determinant in the structure geometry.
93
Tüm istatistik veri ve grafikler için bakınız: https://gulevisafranbolu.files.wordpress.com/2016/04/
c3b6lc3a7c3bcler.pdf/ For all statistical data and graphics see: https://gulevisafranbolu.files.wordpress.
com/2016/04/c3b6lc3a7c3bcler.pdf
94
Eyvanın işlevi tartışmalıdır. Listemde bulunan ve 16. ve 17. Yüzyıla tarihlenen evlerin ancak yarısında
klasik anlamıyla bir eyvan bulunmaktadır. Aile fertlerinin bir araya geldiği alan olduğu, genel olarak
kabul edilmekle birlikte kullanım frekansının düşük olduğunu hep düşünmüşümdür. Belki de ana
işlevi odalar arasında ortak duvar kullanımından kaçınılarak bir ayrıştırıcı hatta yalıtım alanı olmasıdır.
Yerden yükseltilmiş olmasını, Orta Asya mekânsal özelliğinin Osmanlı Evi’ne taşınmış olduğu şeklinde
açıklanabilir. Kuban 1995, s. 26-27, eyvanı plan şeması bağlamında Suriye - Mezopotamya evine,
kutsallık anlamında Orta Asya - Horasan eviyle ilişkilendirmektedir. Hatta (Kuban 1995, s. 145) Yunan
“prostas” ve Roma “tablinum” benzerliğiyle çok kullanılan bir plan şeması olduğunu belirtmektedir./ The
function of the iwan is controversial. On my list, only half of the houses that date back to the 16th and
17th centuries had an iwan in the classical sense. Even though it is generally accepted that it is an area
where family members got together, I have always thought that it was not frequently used. Perhaps its
main function was to be a separator or even an area of insulation between rooms by avoiding the use of
a common wall between rooms. The fact that it was elevated from the ground may be explained by the
fact that the Central Asian spatial characteristic was carried on to the Ottoman house. Kuban (1995, p.
26-27) associates the iwan with the Syrian - Mesopotamian house in terms of its plan and to the Central
Asian - Khorasan house in terms of its sanctity. For that matter (Kuban 1995, p. 145) indicates that it is
a very frequently used plan with its resemblance to the Greek “prostas” and to the Roman “tablinum”.
91
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Şekil 25: Yenişehir, Hacı Mahmut Konağı, üst kat
planı 18.yy (Eldem, 1986, c.II,SS.36)/ Figure 25:
Hacı Mahmut Mansion, Yenişehir, top floor plan
18th century

dalarını seçtiğim konakların tamamının
tarihlendirilmesi yapılmamıştır. Ancak
Bursa, Sarayönü Evi ve onu izleyen ilk
dönem evlerinde ışığa yönelen duvarlar,
odaların daha geniş duvarları olmaktadır. Avluya açılan pencere ve varsa tepe
pencereleri işte bu geniş olan duvarlar
üzerinde bulunmaktadır. Bunların karşısında yer alan, koşut dış duvarlarda da
zaman zaman az sayıda pencere bulunmaktadır. Daha sonra, ikinci evrede Osmanlı Evi kendi üzerine kapandığında
dışarıya –ışığa- açılan duvar daralmış ve
oda evin içine doğru uzanmıştır.96
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basis as it makes sense that the transferal
of the loads on the floor uses the shortest
route in structural designs. The shortest
narrow side is calculated as 5 ziras, the
longest is 10 ziras, while the average is 7
ziras (median 7 ziras, mode 7 ziras, and
StDev 1)93. Following this data, it appears
that the aim was not solely to go beyond
the room opening with regards to the
structure, but also placing and binding
the room inside the frame with a 16-zira
long joist. As a matter of fact the rooms
extend over the iwans94 and create a
structural alliance with them.95
B. The dimensional ratios of the main
room walls that face the light and stand
perpendicular to the room are 0.55 minimum and 1.81 maximum and on average 0.91 (median 0.85; mode 1 and StDev
0.25, leaning to the right). I need to explain the expression, “facing the light”.
Not all the villas I selected for their main
rooms were dated. However, the walls
that face the light in Bursa’s Saray Önü
House and the First Period houses that
followed were the widest walls of the
rooms. The windows or skylights, if any,
that open to the courtyard are on these
very walls that are quite wide. The parallel outer walls across these also have a
number of windows on them every now
and then. Later on, during the second era
when the Ottoman House had closed in

Yürekli ve Yürekli 2005, s. 16’da odanın boyutunu kullanım dışında ahşap malzemenin boyu ve
geçebileceği açıklar belirler demektedir. Ancak, başoda boyutlarının bile ortalama 7 zira olması, tabanların
hala kullanılabilir boyunun farklı bir işlev için ayrıldığını kanıtlar. Oda tek başına bir strüktürel bütün
değildir. Bugüne kadar yazılı kaynaklarda bulabildiğim en geniş mekan Sokollu Konağı Külliyesinde
bulunan Dürziler (Terziler) Karhanesi’dir ve boyutlarının 12 x 40 zira olduğu yazılıdır (Eldem 1986, c.
II, s. 24)./ Yürekli and Yürekli (2005, p.16) say that the size of a room is determined by the size of the
timber material and the gaps they can go through, aside from usage. However, the fact that the size of
the main room is around 7 ziras proves that the still usable length of the joists is allocated for a different
function. The room is not a structural continuum on its own. The largest space I could find until
today in the written resources is the Dürziler Karhanesi (Tailors’ Office) located in the social complex of
Sokullu Villa, and its dimensions are recorded as 12x40 ziras (Eldem 1986, v. II, p. 24).
95
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Şekil 26: Bebek, Kavafyan Evi, 18.yy., 1.kat planı
(Eldem 1984,c.I,ss.178)/ Figure 26: Kavafyan
Mansion, Bebek ,18th century, 1st floor plan
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C. Odaların kapladığı alan ise minimum 6,7 m2, maksimum 88,6 m2
ve ortalama 36,2 m2 (median 34,9 m2,
mode 42,2 m2, StDev 12,3, sağa yatık).
Standart sapması, verilerin anlamlı bir
küme oluşturmadığını göstermektedir.
Bunun nedeni küme içinde az sayıda
da olsa çok abartılı boyutlarıyla dağılımı geniş tarafa yayan birkaç başodanın
bulunmasıdır.

7. Osmanlı Evi
Bu verilerden hareketle Osmanlı başodasını ortalama 36,2 m2 alan kaplayan,
hemen hemen kareye yakın (0,91) ve
duvarlarının (dıştan dışa) 5,6 m ve 6,4
m olduğunu söyleyebiliyorum. Bu ölçüler bile çok büyük olmayan bir Osmanlı
odasını tanımlamaktadır. Bu nedenle
de kendi başına önemli bir statik sorun
getirmeyecektir. Ancak, bazı Osmanlı
evlerinde başoda yükseltilmekte, ana

upon itself, the wall that opens up to the
outside -to the light- became narrow,
and the room happened to extend towards the inside of the house.96
C. The area covered by the rooms is
6.7m2 minimum, 88.6m2 maximum, and
on average 36.2m2 (median 34.9m2, mode
42.2m2, StDev 12.3, leaning to the right).
The standard deviation demonstrates
that the data does not constitute a significant cluster. This is because of a few
main rooms in the cluster that push the
distribution towards the wider side due
to their very exaggerated dimensions.
Based on this data, I can say that the
Ottoman main room takes up an area of
approximately 36.2m2, and it is close to
a square (0.91), and its walls, from outside to outside,are 5.6m and 6.4m. Even
these dimensions identify an Ottoman
room that is not so big. Therefore, it will
not create a crucial static problem on its
own. However, the main room in some
Ottoman houses is elevated, broken off
from the main body of the house, and
brought forward in a way that expresses
its specific value. Such solutions always
have the risk of being driven away and
broken off by an earthquake due to both
its mass and its weak connection to the
main structure. In my opinion, the Hacı
Mahmut Mansion in Yenişehir is a case
in point. See Image 25.

7. The Ottoman House
I have compiled the measurements of
widths and depths of 180 houses with
existing surveys in various resources.
My list does not include the palaces and

Köşeye yerleştirilmiş başodalarda ise dış duvarlardan ön cepheyle daha yoğun ilişki kuranının
boyutlarını esas aldım./ For the main rooms that were located in the corner, the dimensions I took are
based on the particular exterior wall that has the most intense relationship with the front.
96
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kütleden kopartılarak özgül değerini
ifade edecek şekilde öne çıkarılmaktadır. Böyle bir çözümde başodaların
depremde gerek kütlesi, gerekse ana
yapıyla zayıf bağlantılı olması nedeniyle savrularak kopma risklerini yükseltmektedir. Kanımca Yenişehir, Hacı
Mahmut Konağı bu konuda bir örnektir
(Şekil 25).
Çeşitli kaynaklardan rölöveleri bulunan yüz seksen evin genişlik ve derinlik ölçülerini derledim. Listeye geniş
boyutlarıyla ayrışan saray ve külliyeleri
almadım. Bu evlerin 110 tanesi yüzyıllar olarak tarihlenmiş bulunmaktadır.
Osmanlı evi; en az 6,3 m, en çok 30 m,
ortalama 13,3 m derinlik (median 12,1m;
mode 10m; StDev 5,6 ) ve en az 7,4 m;
en çok 41,4 m ve ortalama 15,7m (median 14,6; mode 16; StDev 5,6) genişliğe
sahiptir. Ancak bu ölçüler, yüzyıllar bağımsız değişken olarak alınırsa genişlik
zaman içinde azalırken, derinliğin ise
arttığı gözükmektedir. Bu öncelikle cephesini sokağa yayan buna karşılık derinliği fazla olmayan ilk dönem avlulu
evlerden kompakt evlere geçiş nedeniyle olmaktadır. Bunu yoğunluğu giderek
artan kent içinde sokak yüzünün de değer kazanması şeklinde açıklıyorum.97
Tek istisna olan yalılar doğaldır ki cephelerini denize paralel olarak yayacaklardır. Strüktürel bir analiz gerçekleştirebilmek için evleri dar kenarlarını zira
olarak incelediğimde en az 8 zira, en çok
32 zira, ortalama 16 zira (median 15 zira,
mode 16 zira, StDev5) buluyorum. Tüm
ölçülerde standart sapmaların büyük
olması kümelerin ortak özellikleri paylaşmadıklarını göstermektedir. Bunun
97

Bakınız D’Ohsson, ss. 147./ See D’Ohsson, pp. 147.
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social complexes that differentiate with
their wide dimensions. Of these houses,
110 are dated as being hundreds of years
old. The Ottoman house’s depth is 6.3m
minimum, 30m maximum, and 13.3m on
average (median 12.1m; mode 10m; StDev 5.6) and its width is 7.4m minimum
and 41.4m maximum and 15.7m on average (median 14.6; mode 16; StDev 5.6).
However, these measurements seem to
decrease in terms of width and increase
in terms of depth over time, if we take
the centuries into consideration as an
independent variable. This is primarily
because of the transition from the first
era courtyard houses, which spread their
front onto the street and yet did not have
so much depth, to the compact houses. I
explain this with the increasing value of
the street front in a city with increasing
density.97 Villas as the only exception to
this naturally spread their front towards
the sea. When I examine the narrow sides
of the houses in order to conduct a structural analysis, I find 8 ziras minimum, 32
ziras maximum, and on average 16 ziras
(median 15 zira, mode 16 zira, StDev 5).
The fact that the standard deviations in
all measurements are large demonstrates
that the clusters do not share common
features. This might be because of the
fact that the examples of structures I was
able to find, which spread over around
400 years and 17 different locations, were
not typical examples. The only significant
result was achieved in the depth to width
ratio. This is found to be 0.11 minimum,
2.09 maximum, on average 0.92 (median
0.88; mode 0.91 and StDev 0.3, leaning
to the right). There is an interesting find-
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nedeni yaklaşık 400 yıla ve 17 farklı
yerleşmeye dağılan yapıların bulabildiğim örneklerinin tipik örnekler olmamalarından kaynaklanmış olabilir. Tek
anlamlı sonucu derinlik / genişlik oranı
vermektedir. Minimum 0,11; maksimum 2,09; ortalama 0,92 (median 0,88;
mode 0,91 ve StDev 0,3, sağa yatık) bulunmaktadır. Histogramlar yardımıyla
elde ettiğim bir grafikte ilginç bir bulgu
görülmektedir. Evlerin dar kenarları
18 zirada bir vadi yapmakta sonra yeniden yükselerek 32 ziraya (2 adet a’la
taban) kadar çıkmaktadır. Bu kopuşun
nedenini en çok 16 zira uzunluğunda
olan bir tabanın toparladığı yapıların
sınırına ulaşıldığında ekleme yapılarak uzatılan ya da özel kesim hatılların
boylarının yeni bir küme oluşturduğu
şeklinde açıklıyorum.
Osmanlı Evi’nin kurgusu konusunda yapılmış iki önemli çalışma bulunmaktadır. Bunlar Zehra Ekinci’nin
Birgi, Sandıkoğlu Konağı ve Mikko
Bonsdorff, Reha Günay ve Panu Kaila’nın Safranbolu, Gökçüoğlu Evi üzerine yaptıkları çok ayrıntılı çalışmalar
ve yayınlarıdır.98 Zemin, ara kat ve üst
kattan oluşan Sandıkoğlu Konağı 8,7
m derinlik ve 15,4 m genişlikli tipik
bir lineer evdir. 1894 yılında yapılmış
bulunan kompakt (orta avlulu) bir ev
olan Gökçüoğlu (Bağlar) Evi de zemin, ara kat ve üst kattan oluşan 15,2
m derinlik ve 14,3 m genişliğe sahiptir. Lineer evlerin strüktürel çözümünü Bursa, Saray Önü Evi üzerinden
tartışmıştım. Bu nedenle strüktürel
analizini için Safranbolu, Bağlar, Gökçüoğlu Evi’ni tercih ediyorum. Ter98

ing in a graphic I retrieved with the assistance of histograms. The narrow sides of
the houses make a dip every 18 ziras, and
then rise up again, extending all the way to
32 ziras (2 highest joists). I argue that the
reason for this disengagement is that when
you get to the limit of structures that were
composed by a joist of 16 ziras long at the
most, it is extended by making additions,
or the lengths of specially cut bonding
beams constitute a new cluster.
There are two crucial studies that have
been conducted on the construction of
the Ottoman house. These are the very
detailed studies and publications on Birgi’s Sandıkoğlu Villa by Zehra Ekinci and
on Safranbolu’s Gökçüoğlu House by
Mikko Bonsdorff, Reha Günay and Panu
Kaila.98 Sandıkoğlu Villa, comprised of a
ground floor, a mezzanine floor and a top
floor, is a typical linear house 8.7m deep
and 15.4m wide. The Gökçüoğlu (Bağlar)
House, a compact house (with a central
courtyard) built in 1894, is comprised of
a ground floor, a mezzanine floor and a
top floor, 15.2m deep and 14.3m wide. I
discussed the structural solution for linear houses in the context of Bursa’s Saray
Önü Mansion. Therefore I have chosen
the Safranbolu Bağlar/ Gökçüoğlu House
for structural analysis. Another reason for
my choice is that almost all the timber elements used in the structure were measured and drawn without being idealized
due to the fact that they had worked with
a talented group of students. The most
important thing is that they had drawn
the structural plans in impeccable detail
on the 12 horizontal planes they had determined on the structure. Unlike the Is-

Ekinci, 2005 ve Bonsdorff, etc. 1995’dir./ Ekinci, 2005 and Bonsdorff, etc. 1995.
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Şekil 27:
Safranbolu,
Bağlar, Gökçüoğlu
Evi, kesit
(Bonsdorff etc.
1995, ss. 26)/
Figure 27: Bağlar,
Gökçüoğlu House,
Safranbolu
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cihimin diğer bir nedeni kalabalık ve
yetenekli bir öğrenci grubuyla çalışmış
olmalarından dolayı neredeyse yapıda
kullanılan her ahşap elemanın boyutlarının ölçülmüş ve idealize edilmeden
çizilmiş olmasıdır. En önemlisi yapıda
belirledikleri 12 yatay düzlemde çok
ayrıntılı strüktür planlarının çizilmiş
olmasıdır. Gerek Birgi, Sandıkoğlu Konağı, gerekse Safranbolu, Bağlar Gökçüoğlu Evi’nde İstanbul evinin tersine
taş duvar– çatkı kompozit strüktürel
çözüm terk edilmemiştir.
Üzerinde durduğum A’la tabanlar
için en uygun örnekleri her iki katın (2.
ve 6. düzlem) ve oturtma çatının altında (9. düzlem) buluyorum. 2. düzlemde yapı genişliğinde yerleştirilmiş 15,8
m’lik (yaklaşık 21 zira) bir hatıl ve 14,2
m (yaklaşık 19 zira) uzunluğunda hatıl

tanbul house, both in Birgi’s Sandıkoğlu
Villa and Safranbolu’s Bağlar Gökçüoğlu
House, the masonry - frame composite
structural solution was not abandoned.
I found the most appropriate examples for the highest joists that I am emphasizing underneath both floors (2nd
and 6th planes) and the free standing
roof (9th plane). A bonding beam of
15.8m (approximately 21 ziras) placed
across the structure in the 2nd place and
14.2m-long (approximately 19 ziras)
timber elements that function as bonding beam + base were used. Underneath
the top storey flooring where the 6th
plane crosses, we see a very complex
joist system. There are projections on
all four corners of the structure. Header
joists were used in order to carry these
projections99 on the same plane. Addi-
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+ taban işlevi gören ahşap elemanlar
kullanılmıştır. 6. düzlemin geçmekte
olduğu üst kat döşemesi altında bu kez
oldukça karmaşık bir taban sistemi görmekteyiz. Yapının dört köşesinde de
çıkmalar bulunmaktadır. Bu çıkmaların
aynı düzlemde taşıtılabilmesi için şaşırtma99 tabanları kullanılmıştır. Ayrıca
yapıyı bağlamak için doğudan batıya 15
m (yaklaşık 20 zira) boyunda bir hatıl
kullanılmıştır.100 Oturtma çatının hem
dikmelerinin yüklerini taşımakta hem
de altında bulunan hımış duvarları toplamakta olan 9. düzlemlerde yapı derinliğince en uzunları 16,6 m (22 zira101)
dışlara yerleştirilmiş olan çok sayıda
taban kullanılmaktadır. Çizimlerden
açık bir şekilde, zeminden başlayarak
en üste kadar yapının her olanakta dik
açı yapacak şekilde, hasır gibi hatıl ve
tabanlar yardımıyla strüktürel bütün-

Şekil 28: Safranbolu, Bağlar, Gökçüoğlu Evi
(Bonsdorff etc.1995)/ Figure 28: Bağlar, Gökçüoğlu
House, Safranbolu A: 2 plane structure plan B: 6.
plane structure plan C: 9. Plane structure plan

tionally, a 15m (approximately 20 ziras)
bonding beam is used in order to bond
the structure from east to west.100 On
the 9th planes that carry the loads of
the free standing roof posts, as well as

Eldem 1967, f. G3 4, 5. İngilizce: Dragon Beam./ Eldem 1967, f. G3 4, 5. English: Dragon Beam.
Eldem 1987, c. III, ss. 168’de çatkıya bir taban çerçevesi çevrildiği, Çerçevede kullanılan tabanların
köşelerde yarım bindirme ile aynı düzleme getirildiği belirtilmektedir. Safranbolu evlerinde tabanlar
yarım bindirme yapılmaksızın doğrudan doğruya üst üste yerleştirilmektedir./ Eldem (1987, v. III, pp.
168) remarks that a floor frame encircles the frame, and the joists that were used in the frame were
brought to the same place by halving on the corners. In Safranbolu houses, the bases are placed directly
as one on top of another without halving.
99
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lüğünün (integrity) sağlanmış olduğu
görülmektedir. Bu şekilde aslında dik
açı yaparak birleşerek evin ortalarına
kadar yayılan ve katlanmış plaklar gibi
davranan hımış duvarlar hem altlarından hem üstlerinden –yukarıda da belirttiğim gibi- 3, zaman zaman 4 kat
yatay elemanlarla hasır gibi yerleştirilmiş ve dövme çivilerle tutturulmuş
döşemelerin arasında yer almaktadır.
Osmanlı Evi strüktüründe ahşap
geçme hemen hemen yoktur. Parçalar
birbirine dövme çelik çivilerle tutturulmaktadır. Bunun iki yararı bulunmaktadır. Geçme nedeniyle kesitin
incelip kırılganlığının artması engellenmektedir. Çiviler ise yapıya esneklik kazandırmakta ve deprem yükünü
sündürmektedir.
İşte 1894 büyük depreminde, çok
ciddi bir sınavdan başarıyla çıkmış
bulunan Osmanlı Evi strüktür sistemi
budur.

8. 10 Temmuz 1894 		
İstanbul Depremi102
İstanbul’da geçmişte çok şiddetli
depremler yaşanmıştır. Bunların en
önemlilerinden biri ola 1509 depremini ve İstanbul’da neden olduğu can
kayıplarını ve hasarı yukarıda aktardım. Aralarda önemli sayıda deprem
olmuşsa da 1894 depremi en şiddetli
depremlerden biri olarak kaydedilmiştir. Bu depremde İstanbul’da bir
çok yapı hasar görmüş ve can kaybı olmuştur. Depremlerden 1509 ve
1894 yıllarında yaşananlar karşılaş-
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consolidating the timber framing walls
that are underneath, there are numerous
joists, the longest of which is 16.6m (22
ziras101), placed on the outside sections.
It is clearly seen from the drawings that
the structural integrity of the building is
established in every possible way from
the ground up, creating a right angle by
means of bonding beams and joists such
as wickerwork. In this way, post and pane
walls that spread to the mid sections of
the house by coming together, making a
right angle, and acting like folded plates,
are situated between the floor coverings
that were placed like wickerwork with
three and sometimes four-layer horizontal elements both from under and above
-as I mentioned before - and were fastened with wrought nails.
In the Ottoman house structure, there
are almost no timber joints. The pieces are
connected to each other by wrought iron
nails. This has two benefits. You avoid
joints thinning the cross-section and making it more fragile. Meanwhile, the nails
bring flexibility to the structure, stretching
the load of an earthquake.
So this is the Ottoman house structure
system that successfully passed a very serious test during the 1894 earthquake.

8 The Istanbul Earthquake of
July 10, 1894102
Istanbul had experienced very severe earthquakes in the past. I mentioned above one
of the most important earthquakes that
took place in 1509, and caused great damage and loss of so many lives. Although

Bu boylara şaşmamak gerekir. Safranbolu hemen orman yanında bulunmaktadır. Eldem 1977, s. 9,
Koçaoğlu yalısında söküm sırasında 24 zira boyunda tabanlar (4/80/1800 cm) ölçmüştür./ These lengths
are not surprising. Safranbolu is situated right next to the forest. Eldem (1977, p. 9) measured 24 ziras
long joists (4/80/1800cm) during the disassembly at Koçaoğlu Villa.
101

259

2 0 1 6

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 4

Şekil 29: 1894
Depremi sonrası
İstanbul Kara Surları/
Figure 29: Walls of
Istanbul after the
1894 Earthquake
Üst kat planı
(fotoğraf: R.Van
Nice)
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tırıldığında oransal olarak kayıpların
azaldığını görmekteyiz. Neredeyse tüm
araştırmacıların fikir birliğine varmış oldukları gerçek hasarın 1894 depreminde daha az can kaybı olduğu ve bunun
en büyük nedeninin depreme dayanıklı
ahşap yapılar olduğudur.
10 Temmuz 1894 tarihinde olan
deprem güneyden kuzeye doğru üç
şiddetli sarsıntı halinde hissedilmişti.
Depremin merkez üstünün Yeşilköy’ün
8 km güneyinde Marmara Denizi’nde
ve 9 şiddetinde olduğu tespit edilmiştir. Kentin kuzeyinde daha az hasara
neden olmakla birlikte, Kapalı Çarşı,
Bitpazarı, Yağlıkçılar, Çadırcılar, Mercan Çarşı tarafları tamimiyle yıkılmıştı.
Mercan Sokağı’nda yer yarılmış, kükürtlü su fışkırmıştı. Sirkeci İstasyonu
hasar görmüş, Fatih, Beşiktaş, Ortaköy, Sultan Ahmet, Aksaray, Edirnekapı, Topkapı, Balat, Bakırköy ve Silivri
Kapı semtleri zarar görmüştü. Deprem
İstanbul dışında Yanya, Bükreş, Girit,
Yunanistan, Konya ve Anadolu’nun

there had been a significant number of
earthquakes in between, that of 1894 was
recorded as one of the most violent. During this earthquake numerous buildings
were damaged and people died in Istanbul. However, when the 1509 and 1894
earthquakes are compared, you can see
that the losses had been decreased proportionately. Almost all researchers agree
on the fact that the loss of life was much
lower in the 1894 earthquake in terms of
actual loss, and the most important reason for that was the earthquake-resistant
timber structures.
The July 10, 1894 earthquake was felt
in three violent quakes from south to
north. The epicenter of the earthquake
with a magnitude of 9 was located in
the Marmara Sea 8km south of Yeşilköy.
While the north of the city suffered less
damage, the Grand Bazaar, the Flea Market, Yağlıkçılar, Çadırcılar and Mercan
Bazaar sections were completely ruined.
The ground split open on Mercan Street,
gushing sulfuric water. Sirkeci Station
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büyük bir kısmında hissedilmişti.
Öğle saati 12:24’te meydana gelen sarsıntıda İstanbul il sınırları içinde 474 kişi öldü; 482 kişi yaralandı103;
387 dayanıklı yapı, 1087 ev, 299 dükkan hasar gördü. Yalnız bu rakamların tespit edilebilenler olduğu not
edilmektedir. Gerçek sayıların daha
büyük olması gerekir. Dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit’in talimatı
üzerine, bu büyük afet sonrası Atina
Rasathanesi Müdürü Eserinisti ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır. Bu çalışmada kendisine İstanbul Rasathanesi
Müdürü Kumbari ve Yardımcısı Emil
Lakvan’ın yardım ettiği bilinmektedir. Rapor deprem bölgelerinde yapılan bilimsel incelemeler, ölçümlere
dayanarak yazılmıştır. Konumuzla
doğrudan ilgili olan bölümlerde Diğer
taraftan ekser hanelerin ahşap olması
mesaibin az olmasına hidmet etmiştir.
Dersa’adet hanelerinin sair mahaller
gibi kamilen kargir olmaması şayan-ı
memnuniyet ‘ad olunmalıdır. Yoksa
daha çok mazarrat hasıl olacak idi. Ahşap haneler bile selametde kalmış iken
yanlarında olan a’la yapılmış güzel ve
yeni hatta demirler ile bağlanmış olan
kargir haneler münhedim olmuşlardır…
Ahşap hanelerin zelzeleye en çok dayandıkları tebeyyün etdiği halde kargirler bi
‘l-‘aks nadiren baki kalmışlardır, denilmektedir.
1509 depremi ile 1894 depremi karşılaştırılırsa yalnızca 160.000
kişi olan İstanbul nüfusundan 4.000
– 5.000 kişi (%3) ölmüş, 10.000 kişi
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suffered damages, while the districts of Fatih, Beşiktaş, Ortaköy, Sultan Ahmet, Aksaray, Edirnekapı, Topkapı, Balat, Bakırköy
and Silivri Gate were also damaged. The
earthquake was felt outside of Istanbul, in
Ioannina, Bucharest, Crete, Greece, Konya
and in the majority of Anatolia.
During the quake that had occurred
at 12.24 in the afternoon, 474 people
died within the borders of the city of Istanbul, 482 were injured103, while 387
strong structures, 1087 houses, and 299
stores suffered damages. It must be noted that these figures only include those
that were recorded. The real numbers are
supposedly higher. Upon the instruction
of Sultan Abdul Hamid II, Eserinisti, the
Manager of the Observatory of Athens,
prepared a detailed report following this
great disaster. It is known that he was
assisted by Kumbari, the Manager of the
Istanbul Observatory, and his Assistant
Emil Lakvan. The report was based on
the scientific investigations and measurements conducted in the earthquake
zones. The chapters that are related to
our topics state that On the other hand,
the fact that most of the houses were timber
brought about fewer calamities. We should
be grateful that the Dersa’adet houses are
not fully masonry, like other neighborhoods.
Otherwise, there would have been a significant amount of damage. While timber houses
were safe, the neighboring masonry houses
that were beautifully made, and decorated
with iron were ruined... It is understood that
timber houses endure earthquakes much better, whereas masonry houses rarely survived.

Bu bölüm için (Sezer Feyzioğlu 1994)’ten yararlandım./ I have drawn on Sezer Feyzioğlu’s work (1994)
for this chapter.
103
İstanbul nüfusunu doğrusal interpolasyonla 980.000 gibi hesaplıyorum./ I am calculating the
population of Istanbul through linear interpolation as 980,000.
102
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(%6) yaralanmıştı. 1894’te ise 474
kişi (on binde 5), 482 kişi (on binde
5) yaralanmıştır. Bu karşılaştırma 16.
yüzyılda başlayan depreme dayanıklı
kent planlamasının ne denli başarılı
olduğunu göstermektedir.

9. Sonrası
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Goodwin 1971, ss. 504’de “19. yüzyıl,
her yerde, sivil mimaride işlev ve mekânın tanımı konusuna ilgiyi artırdı”, demektedir. Bu cümleyi tasarım duyarlılığının gelişmesi diye özleştirebiliriz.
Bir de buna batıdan İstanbul ulaşan
ampir, rokoko, barok ve diğer stilleri
eklerseniz ortaya oldukça çarpıcı örneklerin çıkması doğaldır.
19. yüzyıl ve sonrasında İstanbul
yapı stoku özellikle yangınlar nedeniyle kagire dönmeye başlamıştır.
Yangınlarında etkisiyle 1918’e gelindiğinde İstanbul - Sur İçi’nde geriye ağırlıklı ahşap evleri olan yalnızca
Zeyrek, Süleymaniye, Soğuk Çeşme
ve Küçük Ayasofya kalabilmişti.104
Devlet erki, yangına müdahale, yangın önleme yönünde önemli sayıda
karar almış ve uygulamasını sıkı bir
şekilde denetlemiştir. Bina yüksekliklerinin kısıtlanması, sokakların genişletilmesi yönündeki hüküm ve nizamnameler hep bu amaçla yürürlüğe
konulmuştur. Bu konuya aşağıda yeniden döneceğiz. Ancak, İstanbul’da
kârgir inşaatın özendirilmesi sonucunda İstanbul’da yapı stoku hızla kâgirleşecektir.
Çatkı, Osmanlı Evi’nin üç boyutta
da genişlemesi ve tadilata çok uyum
göstermektedir. Şekil 33’de sunulan
104

When the 1509 and 1894 earthquakes
are compared, in 1509, 4000-5000 people (3%) died of an Istanbul population
of 160,000 and 10,000 (6%) were injured.
In 1894, 474 died (5 in 10,000), and 482 (5
in 10,000) were injured. This comparison
shows how successful the earthquake-resistant city planning that started in the 16th
century had been.

9. The Aftermath
Goodwin (1971, pp. 504) says that “the
19th century increased the popularity of
defining function and space in civil architecture everywhere.” We can summarize
this sentence as the development of design sensitivity. If you add to this the other styles that reached Istanbul from the
West, such as Empire, Rococo, Baroque
and other styles, it is only natural that
striking examples had emerged.
During the 19th century and later, the
structural stock of Istanbul started to turn
to masonry, especially due to fires. By the
time we get to 1918, the only neighborhoods within Istanbul’s city walls with
a great amount of timber houses were
Zeyrek, Süleymaniye, Soğuk Çeşme and
Küçük Ayasofya, partially because of the
fires.104 The state power had made a significant number of decisions regarding
fire intervention and fire prevention, and
tightly supervised their implementation.
Decrees and charters regarding the restriction of building heights and expansion of
streets were all enforced with that purpose
in mind. We will go back to this topic later.
However, as a result of encouraging masonry construction in Istanbul, the structure stock in Istanbul would rapidly be-

Bachman ve Tanman 2008, ss. 111-113./ Bachman and Tanman 2008, pp. 111-113.
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Şekil 30: Bebek,
Köçeoğlu Yalısı,
18.yüzyıl,
1938’deki durumu
(Eldem 1977,
ss.46)/ Figure
30: Köçeoğlu
Villa, Bebek, 18th
century
A: Upper floor plan
B: The building in
1938

plan ve fotoğrafa bakarsanız zemin,
ara ve üst katlardan oluşan son yapının, sol başta gözüken sonra yeni
ve yüksek bölümün altında ezilen
yalnızca iki katlı önceki dönemi görebilirsiniz. Bunu ne olumlu, ne de
olumsuz olarak değerlendirmiyorum.
Ancak, bu denli radikal müdahaleler
evin ömrünü kısaltmaktadır. Örneğin,

come masonry.
The frame adjusts well to the expansion
of the Ottoman house in three dimensions,
as well as to modification. If you look at the
plan and photos presented in Image 33,
you can see the previous era that appears
in the top left, which then got crushed under the new and high section in the final
structure that consists of a ground floor,
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önceki dönem evi ile sonraki dönemin
çatı bağlantısı çözülememiş olmalıdır.
Zaten Eldem, hem tüm Osmanlı evlerinin altında önceki dönemlerden kalıntılar bulunur, demektedir. Gerçekten de dikkatli bir uzman gözü bazı
evlerde ilk devir, ikinci devir ve yaşamaya devam ettiyse üçüncü devri görebilir. Bugüne kadar, böyle bir okuma
yapılmamış olması bir eksikliktir.
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9.1.Yapı Kütlesinin Gelişimi
Kitaplarını 16. ve 17. yüzyıl evleri ile
ilgili olarak ana-kaynak aldığım Sedat Hakkı Eldem, Osmanlı Evi’ni üç
devirde incelemektedir.105 Gerçekte
17. yüzyıla tarihlendirdiği evlerin bir
kısmı 1.devre, bir kısmı ise 2.devrede sınıflandırılmıştır. Bunun nedeni
yukarıda da belirttiğim gibi “duvarlarından kurtulup gelişen” Osmanlı
Evi 2. devrede açık bir şekilde algılanmaktadır. Önce yalnızca bir üst kat
olarak görülen 2. devre evleri, zaman
zaman bazı odaların –özellikle başoda- duvarlar üzerinden taşmaya başlamasıyla biçim kazanır. Bu evlerin en
geç 17.yüzyıl sonu gibi ortaya çıktıkları görülmektedir. Eldem, bazılarında neredeyse 19. yüzyıla kadar yayılan tadilat ve tamiratları belgelemiş
bulunmaktadır. Evren, 1959, ss.5’te
“Bidayette yabancılarla fazla temas
etmeyen, daha ziyade iç hayatına
ehemmiyet vererek onu etraftan tecrit
etmeye çalışan Türk, ta Türkistan’dan
getirdiği kapalı evlerini, Türkiye’de de
uzun müddet yaşatmıştır… Ancak 16.
ve 17. Asırdan itibarendir ki, bu ruh
gene esas kalmakla beraber, yavaş
105

Eldem 1984, c. I. Eldem, 1984, v. I.

mezzanine and an upper floor. I see this
as neither positive nor negative. However, such radical interventions shorten the
lifespan of houses. For instance, the roof
connection of the house of the previous
era and that of the house of the next period were not able to harmonize. Besides
this, Eldem states that there are ruins from
previous periods underneath all Ottoman
houses. Indeed, the careful eye of a specialist will be able to see the First Period,
Second Period, and if it survived, the Third
Period in some of these houses. It is unfortunate that such a reading has not been
done yet until today.

9.1. The Development of the 		
Body Structure
Sedat Hakkı Eldem, whose books I used
as a main reference regarding 16th and 17th
century houses, analyzes the Ottoman
house in three periods.105 Essentially, some
of the houses that he dates back to the
17th century are classified as First Period,
and some are classified as Second Period.
This is because, the Ottoman house that
“developed by being freed of its walls”,
as I stated above, is clearly discerned in
the Second Period. The Second Period
houses that were first seen as one upper
floor acquire a style especially when some
rooms - especially the main rooms- started going beyond the walls at times. These
houses seem to have appeared by the end
of the 17th century, at the latest. For some
of them Eldem documented the modifications and repairs that extend almost until
the 19th century. Evren (1959, pp. 5) states
the following: “The Turks initially did not
get in touch with foreigners so much,

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

yavaş dışarıya açılmaya doğru meyledilmiştir. Bu açılışın bilhassa tek katlı
evlerin iki veya daha çok katlı evlere
doğru yükselmesiyle daha ehemmiyet
kazanmaya başladığı görüşmektedir”
demektedir. Devamında başlangıçta
yalnızca başodalarda görülen çıkmaların daha sonra sokağa bakan tüm
odalara yayıldığını belirtmektedir.
Furuşlarla desteklenen çıkmalar artık
kalıcı olarak Osmanlı Evi’nde hep görülecektir. Bir yan yarar olarak çıkmalar statik açısından mütemadi kirişler
olarak, kritik momentin azalmasına
da katkı sağlamaktadır.
Eldem ’in 1. devir (lineer) evleri
kamusal alana hemen hiçbir açılım ve
katkı sağlamazken, bahçesiyle bütünleşen iç yüzünde dış mekânı avluları
zaman zaman L ve U formuyla hep
içine çekerdi. 17. yüzyıl sonu devamında 18. yüzyılda dışarı açılan 2.
devir (kompakt) evler ise iç mekânlarını dışarıya taşırdılar. Çıkmalar yardımıyla cephe bir düzlem olmaktan
çıkıp derinliği, açıklık ve kapalılıkları olan bir dokuya dönüştü. Artık üç
katlı evler yapılabilmekteydi. İki oda,
bir eyvandan oluşan örüntünün kendi
üzerine kapanarak oluşturduğu kompakt ev plan şaması lineer olarak yinelenerek, harem, selamlık ve bunların
ortalarında mabeyinlerle “pavyon”
mimarisi olarak isimlendirdiğim ve en
önemli örneklerini yalılarda gördüğümüz kütleleri yaratmıştır. Buna bir de
çıkmalar yardımıyla yapının yukarıya
doğru genişlediğini ve bunlara ritim
sağlayan kırma çatılar ve geniş saçaklar eklenince, ortaya kamusal alanla
çarpıcı bir diyalog kuran görkemli bir
ev mimarisi ortaya çıktı. Evler gibi sa-
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and paid close attention to their inner
lives and tried to isolate themselves from
the outside world; so they kept the enclosed houses they brought with them all
the way from Turkestan for a long time...
However, starting from the 16th and 17th
centuries, provided that this spirit was still
at the heart, little by little they tended to
open up to the outside world. This opening seems to gain importance when the
single storey houses start becoming two
or multi stories.” In the following sections,
he indicates how the projections that were
initially observed in the main rooms later
on spread to all the rooms overlooking the
street. Projections that were supported by
mutules would become a permanent part
of the Ottoman house. As a side benefit,
the projections contribute to the reduction
of critical moment as constant beams in
terms of static.
While Eldem’s First Period (linear)
houses provided almost no development
or contribution to public spaces, in its inner
face that was integrated with the garden it
would have absorbed the outside space
with its courtyards, and sometimes with
its L and U shapes. At the end of the 17th
century and in the 18th century, the Second
Period (compact) houses were opening to
the outside and their indoor spaces were
spilling outside. With the help of projections, the front went beyond just being
a plane, and turned into a texture with
depth, openness and privacy. Houses with
three stories could have been built. The
compact house plan that emerged by the
pattern that was comprised of two rooms
and an iwan, being closed in on itself,
was repeated linearly, and this created the
body structure, the most important examples of which we see in mansions, which
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Şekil 31: Defterdar
Burnu,Hatice Sultan
Sarayı,A.I. Melling/
Figure 31: Defterdar
Burnu, Hatice
Sultan Palace
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raylar da göz önüne çıktılar. Her ne
kadar kara tarafında yüksek duvarların arkasındaysalar da, denize bakan
cepheleri Boğaz’ı renklendirmeye
başladı. 16.- 17.yüzyıl gezginlerinin
renksiz ve sıradan buldukları Osmanlı kentleri 18.-19.yüzyıla gelindiğinde
artık oryantalistleri ve gravürcüleri
heyecanlandıracaktır (Şekil 31).
Ancak bütün bunlar gerçekleşirken, çatkı da bağdadi uygulamasıyla
daha da hafifletilmek zorunda kaldı.106 Özellikle daha önce bir ya da
iki katlı olan evleri üzerine dönemin
plan şemalarıyla ikinci, üçüncü katlar
eklenmişti. Bu nedenle farklı dönemlerin farklı plan şemaları strüktürü
zorlamaya başlamıştır. Yapılarda duvar, duvar üstüne; kolon, kolon üstüne gelmeyen problemli çözümler söz
konusu olmaya başlamıştır. Eğer yapı
ustası deneyimli ise, ilave kolonlar
kullanmak zorunda kaldı. Osman-

I call “pavilion” architecture, with their
harems, selamliks, and the hall between
them. When you add to this the upwardly
expanding structure with the help of projections, hipped roofs and wide fringes
that create a rhythm, a magnificent residential architecture emerges that builds a
striking dialogue with public space. Palaces, just like houses, were also emphasized.
Even though they stood behind high walls
on the land side, their water-front facades
livened up the Bosphorus. The Ottoman
cities that the 16th and 17th century travelers had found colorless and ordinary,
would stir excitement in the orientalists
and engravers of the 18th and 19th century.
See Image 31.
However, while all of this was happening, it became mandatory to lighten
up the frame with the application of lath
work.106 In particular, a second or third
floor was added to previously single or
two-storey houses with the architectur-

Goodwin 1971, ss. 443’de taş ve tuğlanın yerini bağdadinin aldığını yazmaktadır./ Goodwin (1971,
pp. 443) writes that stone and brick were replaced by lath work.
106
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Şekil 32: Safranbolu, Betenler Evi, 18 yüzyıl
sonu, sayısal model üzerinde enlemesine iki
kesit (İ.Canbulat)/ Figure 32: Betenler House,
Safranbolu, end of the 18th century

lı Evi’ne “direklik” diye yeni bir yapı
bileşeni girdi. Safranbolu’da hemen
tüm 3. katlı evlerde bu sorun görülmektedir (Şekil 32). Önceki dönemin
avlulu (çardaklı) lineer evinin üzerine
19.yüzyılda iç duvarlarında bağdadi
uygulaması da ister istemez bir çözüm
olmuştur. Bağdadinin diğer bir özelliği ise rahatlıkla eğri yüzeyler yapmaya
elverişli olmasıdır. Bu özelliğiyle Osmanlı evinin düzlemsel duvarları üzerine çok rahatlıkla içerde de, dışarıda

Şekil 33: Çanakkale, Adatepe’de ev (Tayla 2007,
ss.820, r.484B)/ Figure 33: A house in Adatepe

al plans of the time. Because of this, the
different plans of different eras started
imposing on the structure. Problematic
solutions started to be applied where a
wall did not match other walls, or a column did not overlap another column. If
the master builder was experienced, he
was forced to use additional columns.
The Ottoman house was introduced to a
new construction component called the
“post”. Almost all 3-storey houses in Safranbolu have this problem. See Image 32.
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da dekoratif unsurların giydirilmesine
olanak sağlamasıdır.
Bağdadinin hafifliği kadar diğer
avantajları ucuz ve çabuk uygulanabilir
olmasıdır. Ancak bu avantajlarına karşı
çok önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Bağdadi çıtalarının köşe dikmeleri, taban kirişleri ve pencere kasalarına çakıldıkları yerlerde sıva çıtaların
arkalarına sarılamamakta ve tutunması
zorlaşmaktadır. Bu noktalarda, pervazlar ve kuşaklarla sorun çözülmeye çalışılsa da zayıf noktalar oluşmaktadır.107
Bir süre sonra çatlayan ve dökülen sıva
bir yalıtım katı gibi düşünülen aradaki
hava boşluğunu yararsız hale sokmakta hatta sorun hem iç hem dış sıvada
görülüyorsa doğrudan hava akımı içeriye kadar ulaşmaktadır. Sorun, görsel
olmaktan daha derindedir. Şekil 33’te
zemin kat çatkısındaki tuğla dolgu hala
yerindedir.
Vitrivius’un beğenmediği yalnızca
hafif olması nedeniyle strüktürün zayıf
olduğu iç bölümlerde kullanılan bağdadi üç boyutta da büyüyen Osmanlı
Evi’ne kolaylıkla uyum sağladıysa da,
sonunu da hızlandırmış olabilir.

9.2. Orta Sofanın Gelişimi
Osmanlı Evi’nde mütevazı boyutlarda
bir eyvanla başlayan ortak mekân; yukarıda da aktardığım gibi açıklıkların
kereste boyları içinde çözülmesi aşamasından, orta sofalı plan tiplerine
uzanan boyutsal gelişme içinde, başlı
başına bir strüktürel sorunsal olarak
ortaya çıkmıştır. İster karnıyarık olsun ister merkezi sofalı plan tipinde
olsun, orta mekân klasik boyutları
107

Tayla 2007, ss. 819./ Tayla 2007, pp. 819.

Lath work applied during the 19th century
to the inner walls of the courtyard houses
of the previous period became a solution
used out of necessity. Another characteristic of lath work is that it is very suitable
for making curved surfaces quite easily.
This characteristic allowed for the effortless dressing of the Ottoman house’s planar walls with decorative elements both
in interior and exterior spaces.
Aside from the lightness of lath work,
it also has the advantage of being cheap
and fast to apply. However it has very
crucial disadvantages contrary to such
advantages. Where wooden lathing is
hammered on corner studs, joist beams
and window frames, the plaster cannot
cover the area behind the laths, making
it harder for them to be attached. At these
points, even though the problem is resolved with molding and strips, there still
are weak points.107 The plaster that cracks
and falls after a while makes the air void
in the middle, which was considered as
an insulative layer, inefficient, and, moreover, if the problem is observed in both
the inner and outer plaster, the air current
directly reaches all the way to the inside.
The problem is beyond just being a visual
one. See Image 33. The brick infilling in
the ground floor frame is still intact.
Even though the lath work, which
was disliked by Vitruvius and used only
because it was light on the interior sections where the structure was weak, was
easily adjusted to the Ottoman house,
it might have actually accelerated the
problem. See Chapter 1 The Development of the Frame.
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içinde yalnızca bir geçiş alanı olarak
kalmaktaydı. Eyvan; Osmanlı Evi’nin
olmazsa olmaz, bir bileşeni değildir.
17. yüzyıldan başlayarak avluyla dik
açı yapan yarı açık – yarı kapalı, bazen
içe dönük- bazen dışa, ama en önemli özelliği odaların arasında yer alan
mekan zaman zaman sofanın uzantısı, oda, zaman zaman servis alanı, zaman zaman da şahnişinle dışarı taşan
bu mekan, özellikle büyük programlı
yapılarda orta sofaya ışık taşıyan bir
bileşeni olarak anlam kazanmıştır.108
19. yüzyılda artık etkileyici mekân,
başoda değil, eyvanlarıyla eklemlenen ve boyutları abartmış orta sofa
olmaktadır. Aslında yapılan, “köşkün” mekân zenginliğinin konakların
içine taşınmasıdır. Sedat Hakkı Eldem
1984, c. 2, ss. 18-19, “Apadama109 şeklinde başlayan bu plan, en zengin ve kuvvetli yemişini dört yönlü merkezi plan
tipinde vermiştir”, demektedir. Orta
sofalarda görülen köşeleri pahlanmış
plan tipinin doğu, kasır ve köşklerinde
örneklerinin çok olduğunu, buna karşın beyzi (eliptik) orta sofa planında
batı etkisi inkâr edilemez, diye eklemekte, ilk örneğin 18. yüzyılda Topkapı Sarayı, Şevkiye Kasrı olduğunu
belirtmektedir.110 İlginçtir orta mekân
barok111 etkisiyle planda elipse doğru
gelişirken, üzerine bir de yalancı beyzi
kubbe eklenerek üçüncü boyutta da
görkem kazandırılmıştır. Köşk ve ka-
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9.2. The Development of the
Central Anteroom
The common space that started with an
iwan of humble dimensions in the Ottoman house, had emerged as a structural
problem in itself starting from the phase
where gaps were resolved within the extents of timber, to the dimensional development that leads to central anteroom plan
types. Whether in karnıyarık (two-fronted
anteroom) or in the central anteroom plan
type, the central space was merely a transitional area in its classical dimensions.
The iwan is not an indispensable component of the Ottoman house. In the 17th
century, the space that was perpendicular
to the courtyard, half-open - half-closed,
sometimes inward and sometimes outward oriented, but most importantly, always between the rooms, sometimes was
an extension of the anteroom, sometimes
a service area, and sometimes spilled over
with the oriel. It had gained a meaning especially in large-scale structures as a component that brought light to the central
anteroom.108 The striking space in the 19th
century was no longer the main room, but
the central anteroom that was articulated
with its iwan and exaggerated dimensions.
As a matter of fact, it was the spatial richness of the mansion being carried into the
villas. Sedat Hakkı Eldem (1984, v. 2, pp.
18-19) states, “This plan that started as
an apadama109 produced its most potent
fruit in the quadrivial central plan type.”

Derlenen 180 kadar ev - konak içinde yaklaşık %60’ının belirgin bir eyvan yada iç sofaya sahip
oldukları görülmektedir. Genişlikleri ortalama 5,2 zira gibi bulunmaktadır (minimum 1,6; maximum
10,2; median 5,1; mode 4 ve StDev 1,8 bulunmaktadır)./ Among 180 houses/villas that were compiled,
approximately 60% have distinct iwans or an interior anteroom. They are approximately 5.2 ziras wide
(1.6 minimum; 10.2 maximum; median 5.1; mode 4 and StDev 1.8).
109
“Apadana” olması gerekir. (TDK Büyük Sözlük) Apadana: (Mimarlık) Pers imparatorlarının saraylarında,
tavanı sütunlar üzerine oturtulmuş taht salonu./ This should be “apadana”. (TLA Grand Dictionary)
Apadana: (Architecture) throne room with a ceiling that was fitted on columns in Persian empires.
108
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sırlar üzerinde bulunan ilk kubbeler
kârgir yapılırken, çatkı sistemlere bir
ahşap dekoratif unsur olarak taşınmıştır.112 Sanat tarihçileri ve mimarlık tarihçileri Osmanlı Evi’nin Çinili
Köşk’ten etkilendiğini tartışa gelmişlerdir. Osmanlı Evi’nin orta avluları ve
yalancı kubbeleriyle tam olarak birer
Çinili Köşk öykünmesi olduğunu, artık reddedemeyiz.
Köşklerde yalancı kubbe ayrı bir
çatı külahı altında çözülürken, daha
sonra eyvanlarıyla birleşen orta sofa
plan şemasıyla tüm yapıyı kapatan
ve oldukça yüksek kırma çatılar içinde çözülmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yalancı kubbeler ne kadar hafif
çözülürse çözülsün, oturtma çatının
strüktürünü zorlar olmuştur. Burada
en önemli sorun bırakma kirişinin
etkin bir şekilde kullanılamamasıdır. Zaten uzun bir süreden beri, iç
mekânların cepheye yansıtılması ve üç
boyutlu cepheler elde edilmesi nedeniyle çatılar oldukça uzun ve çok sayıda iç derelerle çözülmek zorundaydı.
Bir de bunlara ek olarak yalancı kubbe
çözümleri getirilmiş ve strüktürü aşırı
zorlayan üst yapılar ortaya çıkmıştır.
Kaynaklarda en geniş dar kenar
boyutu 12,4 m ile 19. yüzyıla tarihlendirilen Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı’n-

He also adds that the beveled corner plan
type observed in the central anterooms
had several examples in Eastern (?) pavilions and mansions, but that the Western
influence on the elliptical central anteroom
plan was unavoidable, citing 18th century
Topkapı Palace and the Şevkiye Pavilion
as initial examples.110 What is interesting
is that, while the central space develops
towards an elliptical shape with Baroque111
influences, it gained a lot more splendor in
the third dimension as well with the addition of a fake elliptical dome on top. The
initial domes that were found in mansions
and pavilions were masonry structures,
while these were carried over to frame systems as a wooden decorative element.112
Art and architecture historians have been
discussing the fact that the Ottoman house
was influenced by the Tiled Kiosk. We can
no longer deny that the Ottoman house’s
central courtyards and fake domes were
not a full imitation of the Tiled Kiosk.
While the fake domes were resolved
under a roof cone, later on with the central
anteroom plan that was combined with
iwans, it became necessary to resolve it inside a very high hipped roof that fully covered the whole structure. No matter how
lightly they were made, the fake domes
started adding force to the structure of the
free standing roof. The most important

Eldem 1986, c. II, ss. 167./ Eldem 1986, v. II, pp. 167.
Eldem 1984, c. I, ss. 19. Etkilenmenin Fransa üzerinden geldiğini belirtiyor ve Directoire ve Ampir
üsluplarına bağlıyor./ Eldem (1984, v. I, pp. 19 ) states that the influence comes over from France and
he links them to the Directoire and Empire styles.
112
Arseven 1956, ss. 741-742: Gerçek ve Yalan: Bir binada ihtiyaç ve zaruret olmaksızın sırf tenazur
(simetri) ve süs olarak yapılan yalancı kapılar ve pencereler, yalancı sütunlar ve kubbeler o binanın
mimari kıymetini düşüren şeylerdir. Son zamanlara kadar Türk mimarları eserlerini de böyle yalancı
şeylerden tevakki (sakınma) etmişlerdir. Fakat meşrutiyet devrinde (1876 -) böyle bazı hatalar yapılmıştır./
Arseven 1956, pp. 741-742: Truth and Lie: Fake doors and windows, fake columns and domes that are
placed in a building just for symmetrical and decorative purposes without any need and necessity are
things that devalue that building architecturally. Until recently Turkish architects have tried to refrain
from using such fake elements in their works. However during the constitutional monarchy period
(1876-), such mistakes were made.
110
111
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da bulunmaktadır.113 Yalının eliptik
orta sofasının üstünde beyzi yalancı
kubbe bulunmaktadır.114 Kubbenin
yerden yüksekliği 6,6 m kadardır. Eldem 1984, ss. 228’de “Yapı tekniği
üstün kalitededir. Üst kat sofasının kubbesi, üzeri makaslarla örtülü, oval biçiminde bırakma kirişlerinin altına asılmış şekil tahtaları ile oluşturulmuştur.
Bunun üzerindeki bağdadi, zaten ağır
olmayan sıvayı taşımakta idi. Ancak yalıyı son gördüğüm zaman sıvalar yer yer
çatlamış, binanın yüksekliğince oturma
çatlakları oluşmuştu, nedeni de çatının
dört beş yerinde açıklık bırakılmış olmasıdır. Yoksa bu geniş açıklıklı bina hiç
oynamadan 180 ile 190 yıllık ömrünü
yaşayabilmişti”, demektedir.

9.3. Kırma – Oturtma Çatı
Gerek Osmanlı Evi, gerekse yapısını inceleyen kaynakların hiç birinde
“çatı” ile ilgili doyurucu bilgi bulunmamaktadır. Eldem 1987, III. Cildi
Mimari Elemanları, Yapı Teknikleri
gibi konulara ayırmış olmakla birlikte,
çatıya yalnızca bir sayfada bitirmiştir.
Yalnız, Osmanlı Evi’nin çatısını anlamak için çok önemli bir bilgiyi paylaşmıştır: “Çatı inşaatı oturtma bağlamalara dayanmaktadır. Asma bağlamalara
ev inşaatında rastlanmamıştır. Bunun
sebebi, ev planı içinde büyük açıklıkların bulunmaması ve ev genişliklerinin
ortadan bir duvar ile ikiye bölünmüş
olmasıdır. Bu bölümü sofanın iç duvarı
teşkil eder. Çatı bağlamaları da ortala-
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issue here is the fact that the main beam
was not being used effectively. After all,
for a very long time due to the reflection of
the interior spaces onto the facade and the
generation of three dimensional facades,
it was mandatory to resolve the roofs with
very long and numerous valley-channels.
In addition to these, the fake dome solutions were brought in and upper structures
that put significant force on the structure
had emerged.
According to the resources, the widest
narrow side dimension of 12.4m belongs
to the Beylerbeyi Hasip Pasha Mansion
that dates back to 19th century.113 There is
an elliptical fake dome over the elliptical
central anteroom of the mansion.114 The
dome has a ground clearance of 6.6m.
Eldem 1984, pp. 228 says, “The construction technique is of high quality. The dome
of the upper floor anteroom is constructed
with shaped timbers hung underneath the
oval main beams covered with trusses. The
lath work over this was carrying the plaster that was already not heavy. However,
the last time I saw the mansion, the plaster
was sporadically cracked, there were subsidence cracks along the building, and this
was because gaps (?) were left in four or
five sections of the roof. If it wasn’t for that,
this building with wide gaps could have
survived 180-190 years without a single
movement.”

9.3. Hipped - Free Standing Roofs
There is no satisfying information in neither Ottoman houses themselves, nor the

Eldem 1984, c. I, ss. 224-230./Eldem, 1984, v. I, pp. 224-230.
Zaman zaman maviye boyanan bu kubbelerin gökyüzünü sembolize ettikleri ileri sürülmektedir.
Ancak, yukarıda da belirttiğim gibi sahte kubbelerin kagir köşkün geometrisinin taklidi olduğunu ileri
sürüyorum./ It is claimed that these domes, which were at times painted blue, symbolized the sky.
However, as I have mentioned above, I claim that these fake domes were imitations of the geometry of
the masonry mansion.
113
114
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Şekil 34:
Beylerbeyi,
Hasip Paşa
Yalısı, boyuna
kesit (Eldem
1984,c.I,ss.227)/
Figure 34: Hasip
Pasha Mansion,
Beylerbeyi
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rında bu duvara dayanırlar”, demektedir.115 Bu kısıtlı açıklama Osmanlının
çatı makasını (asma çatı) kullanmamış
olduğunu açıklar. Yunan - Roma - Bizans - Osmanlı izleğinde çatı makası gelişmemiştir.116 Bunu Anadolu’da
büyük programlı yapıların üst örtülerinin kemer - tonoz - kubbe ile geçilmesine yormak akla yakın geliyor.
Anadolu’da ahşap mimarisinde de bu
bağlamda çatı makası keşfedilememiş ve Anadolu geleneğinde bulunan
oturtma çatı kullanılmıştır. Osmanlı
Evi’nin en zayıf yönü bu olsa gerektir. Eldem’in savı ilk devir hatta ikinci
devir evleri için geçerli olsa bile, orta
sofa dar kenarı yaklaşık 12,4 m olan
Beylerbeyi, Hasip Paşa Yalısı için, hele
hele içine beyzi bir de yalancı kubbe
yerleştirilmişse ikna edici olamamaktadır (Şekil 34). Beyzi sahte kubbenin
en tepesinin bırakma kirişine taşıtılıyor olması, bırakma kirişinin mertek
yüksekliğinin yarısına kadar kaldırıl-

resources for studying its structure regarding the roof. While Eldem (1987), allocated
Volume III to topics such as Architectural
Elements and Construction Techniques,
he covered the roof on one page. However, he shared a very important piece of
information for understanding the roof of
the Ottoman house: “The roof construction
depends on free standing connections. Suspended connections are not found in residential constructions. This is because there
were no big gaps within the house plan,
and the widths of houses were divided in
two (?) from the middle with a wall. The
interior wall of the anteroom constitutes
this section. The trusses lean on this wall
from the middle.”115 This limited description remarks that the Ottomans did not use
a roof truss (suspended roof). On the path
from Greek to Roman, Byzantine to Ottoman, the roof truss was not developed.116
It sounds logical to attribute this to the
fact that the covering layer of large-scale
structures in Anatolia went from arches,

Eldem 1987, ss. 171-172./ Eldem 1987, pp. 171-172.
Fletcher 1967, p. 243. Buna karşın ilk devir bazilikalarda üst örtü asma çatılarla taşıtılmaktaydı.
Bulabildiğim en eski örnek 325 yılında inşaatına başlanan Sant’Agnese Fuori le Mura - Roma’dır./
Fletcher 1967, p. 243. On the other hand, the First Period basilicas were carried by covering layer
suspended roofs. The oldest example I could found was the Sant’Agnese Fuori le Mura in Rome, whose
construction began in 325.
115
116
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Şekil 35: Oturtma çatı (Eldem 1987, ss.17-173)/
Figure 35: Gable roof

dığını göstermektedir.
Asma çatıyla (makasla) oturtma
çatı arasındaki en önemli fark; asma
çatı elemanlarının eksenel yük (basma ve çekme) taşıyorken, oturtma
çatıda hemen tüm elemanların moment taşımalarıdır. Sorun da tam bu
noktada oluşur: moment nedeniyle
elemanlarda sehim oluşur ve çatı çöker ve yayılır. Bu sorun küçük açıklıklar için dikkate alınmayacak kadar
küçüktür ama büyük açıklıkları büyük
yüklerle geçme zorunda olan çatılarda
sorun vardır.
Son dönem büyük programlı Osmanlı Evi’nde yukarıda belirttiğim
gibi farklı mekânların kırma çatılar altında belirginleştirilmesi başka bir sorunu daha ortaya çıkarmıştır: çok miktarda iç dere bulunmasıdır ki Osmanlı
Evi çatılarından eskimektedir. Eldem,
“Hasip Paşa Yalısı’nda çatıda –nedenini
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to vaults, to domes. In that sense, the roof
truss had not been discovered in Anatolian timber architecture either, and the free
standing roof that has a place in Anatolian
tradition had been used. This must have
been the weakest aspect of the Ottoman
house. Even though Eldem’s claim applies
to the First Period and even Second Period
houses, it does not sound convincing for
the Beylerbeyi Hasip Pasha Mansion with
a central anteroom narrow side of around
12.4m, especially if an elliptical fake dome
was placed in it. See Image 34. The fact that
the very top of the elliptical fake dome was
being carried by the main beam shows that
it was elevated up to the middle point of
the rafter of the main beam.
The most important difference between
a suspended roof (truss) and free standing
roof is that while the suspended roof elements are carrying axial loads (stamping and pulling), almost all elements of a
free standing roof carry moment. That is
where the problem arises: deflection occurs in elements due to moment, which
leads to the collapse and diffusion of the
roof. This is unnoticeable when it comes
to small gaps, but for large gaps, it creates problems in roofs that have to pass
through large gaps with large loads.
As I mentioned above, in late largescale Ottoman houses making different
areas clear under the hipped roofs solidified another issue; too many valley-channels. The Ottoman house wears away
from the roof downwards. Eldem complains that gaps were left on four or five
sections of the roof in Hasip Pasha Mansion for whatever reason.

10. Building Codes
The orders and regulations that are found
in Serim Denel’s book called Batılılaşma
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bilemediğimiz- dört, beş yerde açıklık bırakılmış”, diyerek yakınmaktadır.

10. Ebniye Nizamnameleri

274

Serim Denel’in; Batılılaşma Sürecinde
İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanda
Değişim ve Nedenleri başlıklı kitabında
bulunan117 ve konumuzla doğrudan
ilgili emir ve nizamnameler hemen
neredeyse yangın tehdidi altındaki bir
İstanbul göz önünde bulundurularak
yürürlüğe konulmuştur. Bir kısmı doğrudan yangın önleme amaçlı olsa da
bina yükseklikleri, sokak genişlikleri
ve benzeri boyutsal kurallar getirenler
de sonuçta yangının yayılmasını önleyici yada yangına müdahaleyi kolaylaştırıcı amaçla yazılmışlardır. Önemli
bir grup hüküm ve nizamnameler ise
neredeyse kârgir yapıya geçişi zorlaştırıcı yönde müeyyidelerle doludur.118
Önceki bölümlerde D’Ohsson ss.
147’de özellikle bina yüksekliklerinin
yangın tehlikesini azaltmak ve yangına müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla dikkatli bir şekilde denetlendiğini belirtmiştim. Sanz, ss. 97’de Sinan
Paşa’nın geceleri tebdil-i kıyafetle119
“…yangına karşı tedbir alınıp alınmadığını öğrenmek için geceleri şehri gezerdi. İstanbul’da ufacık ahşap evler çok
olduğundan yangın çıktı mı, kurtarmak
çok zordur” denmektedir. Bu konuda
çeşitli zorlayıcı yönergelerin yayınlanmış olması çok doğaldır (Şekil 36).
Ebniye nizamnamelerinin ne denli

Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanda Değişim ve Nedenleri,117 which are directly related to our topic, were enforced
almost always by taking Istanbul into consideration as a city where there was the
risk of fire. While some of them are directly for the purpose of fire prevention, those
that bring forth rules on building heights,
street widths, and similar dimensions, are
eventually written with the purpose of preventing the expansion of fire or easing fire
intervention. An important group of commands and regulations are full of sanctions
that almost complicate the transition to a
masonry structure.118
In the previous chapters, I have indicated that in D’Ohsson (pp. 147), the building heights in particular were carefully supervised in order to reduce the risk of fire
and to enable fire intervention. Sanz (pp.
97) says that Sinan Pasha used to walk at
night incognito119 “... to find out whether
the city was taking the necessary precautions against fires. Since there were very
small timber houses in Istanbul, it would
be very hard to save them during a fire.” It
is only natural that there had been various
coercive directives published in this matter. See Table 1.
As an example of the extent to which
Building Codes had been applied, I can
show Köçeoğlu Mansion, Bebek in Image
30 again. On the sea front, the height from
the ground to under the fringe is exactly
9m (12 ziras). Regardless of the close rela-

Denel 1982
Aslında, yasaklama çok öncelere gitmektedir; İnalcık’a dayanarak Kuban 2010, ss. 326, n. 32’de 1559
tarihli bir belgede, ikiden fazla kat ve çıkmaların yasak olduğunu, belirtmektedir. Kanımca yeni çıkarılan
Ebniye nizamnameleri ile konuya açıklık getirilmiştir./ As a matter of fact, the ban goes back to much
earlier times; citing İnalcık, Kuban (2010, pp. 326, n. 32) states that a document from 1559 bans building
more than 2 stories and projections. In my opinion, the newly-enforced Building Codes clarified the issue.
119
Sultan Süleyman’ın Amasya seferi sırasında Sadaret Kaymakamlığı görevi üstlendiği sırada olmalı./ This must
be at the time when Sultan Suleiman had been appointed as the Sadaret Governor during his Amasya trip.
117
118
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Müslüman/
Muslim

Gayrı
Müslim/
NonMuslim

1137/1725
tarihli
Hükümden/
From the
Decree dated
1137/1725

12 zira/9 m

9 zira/6,8
m

1233/1818
tarihli
Ferman/
Imperial
Order dated
1233/1818

14 zira/10,6 m

12 zira/9
m

1242/1827
tarihli
Hükümden/
From the
Decree dated
1242/1827

14 zira/10,6 m

1264/1848
Ebniye
Nizamnamesi/
Building Codes
1264/1848

Reaya/
Rayah

10
zira/7,6
m

12 zira/9
m

Hepsi için:
Ahşap: 22 zira/12,7 m
Kârgir: 30 zira/22,7 m
For all:
Timber: 22 ziras/12.7m
Masonry: 30 ziras/22.7m

Tablo 1: Yapı yükseklerini belirleyen yönergeler120
/Figure 36: Directives that determine the building
heights120

uygulanabildiği konusunda örnek olarak yine Şekil 30’daki; Bebek, Köçeoğlu
Yalısı’nın gösterebilirim. Deniz cephesinde yerden saçak altına yükseklik tam
9 m’dir (12 zira). Köçeoğlu Osmanlı sülalesi ile ne denli yakın ilişkiler içinde
olsa da bir “gayrı müslim”dir.
Ebniye Nizamnameleriyle getirilen bina yükseklikleri için kısıtlamalar –kaçınılmaz olarak- katların yüksekliklerini de etkilemiştir. Hicri 1137
tarihli Ebniye Nizamnamesi’ne göre
gayrı müslimler, zaten ikiden fazla
kat yapamayacakları anlaşılmakta120
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tions with the Ottoman family, Köçeoğlu
was a “non-Muslim”.
The restrictions regarding the building heights that were enforced with
the Building Codes inevitably affected
the heights of the floors. According to
the Building Codes dating back to 1137
(Muslim calendar), it is understood that
non-Muslims had already not been able
to build more than two stories. As for
the Muslims, the way to fit into a total
9m height had been to make the mezzanines low. While all resources indicate
that mezzanines hosted services and
therefore were made low, the measurement that was enforced for the whole
structure was initially applied to the upper floor and inevitably to the ground
floor121, while balance was set aside for
the mezzanine. While it was not written clearly before 1137 (Muslim Calendar), I do believe that there had been a
floor height restriction. Indeed, it is clear
that there was some sort of regulation
regarding the lengths of the studs that
would enter Istanbul.
Even though the state power had
wanted the new residences to be masonry with the assumption that it would
be hard to burn, it had not been successful in this matter. As a precaution, the
regulation dated 1131 Muslim calendar
(1717) “... orders the demolition of small
timber houses that have been built instead of large residences, such as palaces and mansions that make it harder for
the fire to spread with their wide courtyards, so that they won’t fill in the vacant
lots.”122 The interesting point here is that
this is a documentation of the previously

Denel 1982’den derlendi./ Compiled from Denel 1982.
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dır. Müslümanlar için ise 9 m toplam
yükseklik içine sığmanın yolu ara
katları alçak yapmak olmuştur. Tüm
kaynaklarda ara katların servisleri
barındırdığı bu nedenle alçak yapıldığı belirtilmekle birlikte, toplam yapı
yüksekliği için getirilen ölçü öncelikle üst kat için ve kaçınılmaz olarak
zemin kat için kullanılmış121, bakiye
ara kata tahsis edilmiştir. Hicri 1137
tarihinden önce de açık yazılmış olmamakla birlikte kat yüksekliği kısıtlaması olduğuna inanıyorum. Zaten
İstanbul’a girecek dikmelerin boylarıyla belli bir nizamın söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
Devlet erki, yanması daha güç olduğu varsayımıyla yeni konutların
kârgir yapılması istendiği halde, bu
konuda başarılı olamamıştır. Bir önlem olarak; Hicri 1131 (1717) tarihli nizamnamede “…geniş avluları ile
yangının yayılmasını güçleştiren saray
ve konak gibi büyük konutların yerine
yaptırılan küçük ahşap hanelerin boş
alanları doldurmamaları için yıktırılması buyurulmuştur”.122 Burada ilginç
olan nokta, daha önce mutenalaşan
İstanbul’un yeniden basit yapılara
dönmeye başladığının belgeleniyor
olmasıdır. Görünen odur ki 17. yüzyıla
gelindiğinde İstanbul’un sosyo-ekonomik yapısı bir değişim geçirmektedir. Gelişimin periferiden farklı yönde olması da dikkat çekicidir. Kuban
2001, ss. 19-‘da şu anda yerlerinden
bile emin olamadığımız çok sayıda
kayıp saraydan söz etmektedir.

gentrified Istanbul going back to simple
structures. Apparently when it comes
to the 17th century, the socio-economic structure of Istanbul had been going
through some changes. It is striking to
see that the development had gone in a
different direction compared to the periphery. According to Kuban (2001, pp.
19-) there are several lost palaces, the
locations of which are lost to us now.
“When the 1848-1849 Building
Codes were accepted, the issue of emphasizing masonry rather than timber
was repeated, as it was highly encouraged in the past. Furthermore, the characteristics and form of construction of
the stones, timber and mortar material
that were to be used were determined in
detail. The content of almost all provisions were considered a fire prevention...
Paragraph II of Regulation 1 dating back
to Evail C Muslim Calendar 1264 (1848)
says: ‘Sınuf-u taba-yı saltanat-ı seniyede,
ahşap olarak hane ve dükkan bina edenler
muktedir olduğu halde tarafeynine canibden iki zira (1,52 m) irtifaına kadar kâgir
dıvar yapacaktır ve muktedir olamadığı
surette nihayet on hane ve dükkan arasına
ol veçhile dıvar çekilecektir’. Later on, it
was known that the practice of stone fire
walls built between every five house had
spread after the middle of the last century.”123 The interesting part of these provisions is that it demonstrates the high
fire risks that were brought by Istanbul’s
structuring with contiguous buildings.
However, the state power was in no
way able to speed up the transition to

Zemin kat kapısı bile yüklü bir hayvanın geçebileceği boyutlardadır./ Even the ground floor door was
large enough for a loaded animal to pass through.
122
Denel 1982, ss. 62./ Denel 1982, pp. 62.
121
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“1848 – 1849 Ebniye Nizamnameleri kabul edildiğinde daha önce defalarca istenen ahşap yerine kârgir yaptırma hususu yineleniyordu. Ayrıca
kullanılacak taş, kereste ve harç malzemelerinin özellikleri ve yapı şekli
ayrıntılı olarak saptanmıştı. Hemen
her maddenin içeriği gerçekte yangın
önlemi olarak düşünülmüştü… Evail
c. Hicri 1264 (1848) tarihli I. Nizamnamenin II. Bendinde: ‘Sınuf-u taba-yı
saltanat-ı seniyede, ahşap olarak hane
ve dükkan bina edenler muktedir olduğu
halde tarafeynine canibden iki zira (1,52
m) irtifaına kadar kâgir dıvar yapacaktır
ve muktedir olamadığı surette nihayet on
hane ve dükkan arasına ol veçhile dıvar
çekilecektir’, denmektedir. Daha sonraları her beş konut arasına yapılan
kârgir yangın duvarlarının son yüzyılın ortalarından sonra yayıldığı bilinmektedir.”123 Bu hükümlerin ilginç
tarafı, İstanbul’un bitişik nizamda yapılaşması ve bunun getirdiği yüksek
yangın risklerini göstermesidir.
Ancak, devlet erki, kârgire dönüşü
bir türlü hızlandıramamaktadır. “O
kadar ki 7 Rebiülevvel 1175 (1762)
tarihli bir belgede malzeme ve yapı
koşulları belirlendikten sonra: ‘… ve
Ebniye-i memnuayı binaya cesaret eden
dıvarcı ve tüccarlar dahi ibret-ül-lilgayr
(başkalarına ibret olarak) salb olunurlar“ (asılırlar), denmiştir.124
Ancak, yasakları delmek için çare
tükenmez: D’Ohsson, ss. 146’da “İstanbul’daki bütün binaların yapımının
kontrolü ‘mimar ağa’ diye anılan bir
memura havale edilmiştir. Mimar ağanın bütün yapılar üzerinde mutlak bir
123
124

Denel 1982, ss. 63./ Denel 1982, pp. 63.
Denel 1982, ss. 64./ Denel 1982, pp. 64.
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masonry. “So much so that, a document
dating back to 7 Rebiülevvel (the third
month according to the Arabic calendar)
1175 (1762), determines the conditions
of materials and construction and indicates that: ‘... and the stone masons and
merchants that attempt to apply the structural restrictions will be hanged as a warning to others.124
However, there is always a way to break
the rules: On pp. 146 D’Ohsson says, The
control of the construction of all buildings in
Istanbul was assigned to an officer called the
‘Mimar Ağa’ (Lord Architect). The Mimar
Ağa had absolute authority over all buildings.
No one could start a construction without his
approval and he would assign the heights of
buildings. He would determine the line on the
streets where the foundations would be laid.
Similarly, it was necessary to consult him regarding the construction of the section called
“fringes” that spill over the outer walls... The
building of oriels, which are a type of balcony,
required his permission, as well... The Mimar
Ağa had a very lucrative business. First and
foremost, there was a set share that he would
get from every new building owner, and additionally he was favored due to some secret confiscations he would make. That is because he
had all kinds of authorities given to him in this
area. Aside from him, the Yeniçeri Ağası (Lord
Janissary), Bostancı Başı (Chief Gardener),
and Galata Voyvodası (Governor of Galata)
would evoke an old tradition and got a share
from all buildings built in their precincts.
Similarly, citing Cantemir Goodwin
(1971, p. 494, n. 57) writes that no one was
able to build the house they wanted unless
they gave the Mimar Ağa expensive gifts
as bribes. While all measurements were
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otoritesi vardır. Hiçbir kimse onun izni
olmadan inşaat yapamaz, binaların yüksekliğini o tayin eder. Sokak üzerinde
temellerin atılacağı çizgiyi o tespit eder.
Aynı şekilde çatının ‘saçak’ denen ve dış
duvarlara taşan kısmının yapımı için de
onun fikrini almak lazımdır… bir çeşit
balkon olan şahnişinlerin yapımı için
de ondan izin alınır… Mimar ağanın
işi son derece karlıdır. Bir defa her yeni
inşaat sahibinden alacağı muayyen bir
istihkakı olduğu gibi, ayrıca verdiği bazı
gizli müsaadeler dolayısıyla de menfaat
görür. Çünkü bu alandaki her türlü salahiyet kendisine verilmiştir. Ondan başka
yeniçeri ağası, bostancı başı ve Galata
Voyvodası da, eski bir ananeye uyarak
kendi mıntıkalarında inşa edilen bütün
binalardan bir pay alır”, denmektedir.
Benzer şekilde Goodwin 1971, p.
494, n. 57’de Cantemir’e dayanarak
hiç kimse mimar ağaya rüşvet babında
pahalı hediyeler vermedikçe, istediği
gibi bir evi yapamazlardı. Tüm ölçüleri
Sultan tarafından belirlenmiş olmakla
birlikte, mimar ağa –eğer iyi rüşvet verildiyse- binanın bayağı yüksek bir binaya izin verirdi. Zaten tepelere kurulu İstanbul’da kod üst taraftan alınırsa
irtifanın kolayca yükseltilebileceğini,
yazmaktadır.

11.Sonuç
Görünen o ki Osmanlı, 1509 büyük
depreminden sonraki bir elli yıl içinde
evleri hızla ahşap yapılara değiştirilen
ve 1879 depremini çok kısıtlı kayıplarla atlatan deneyimlerini göz ardı
etmektedir, İstanbul yeniden deprem
riski altına girecektir. Osmanlı Evi
deneyimini iki açıdan önemsiyorum.
Özellikle, Kuzey Anadolu’da deprem

determined by the Sultan, the Mimar Ağa
-if the bribe was good- could have allowed
for a very high building. Besides, by building on hills, when you get the code from
the higher sections of Istanbul, the height
could easily be increased.

11. Conclusion
It appears that after the great earthquake
of 1509 all houses were rapidly replaced
with timber structures within 50 years and
therefore the 1879 earthquake was dodged
with very little losses, but now we have ignored the experiences learned in the days
of the Ottoman Empire, once again leaving
Istanbul at risk when another earthquake
hits. I attach importance to the evolution
of the Ottoman house from two aspects.
Especially in Northern Anatolia there is a
high risk of earthquakes. The frame that
was used in the Ottoman house could still
have been used, however it is completely
forgotten now. While timber is successfully
being used for houses in several countries,
it is considered almost improper even to
suggest it in Turkey. The second important
issue is the application of the principles
of a frame system to modern building designs considering the durability of this system against earthquakes. There is a group
of scientists, although very few, who are
working on this subject both in our country, and around the world.
As I mentioned in the introduction,
restoration processes are being conducted
without an in-depth knowledge on the Ottoman house structure and the engineers
who are involved in them are suggesting
exaggerated solutions. The solutions they
suggest and have applied every now and
then are comprised of small pieces and
reduce the flexible frame into a reinforced
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riski çok yüksektir. Osmanlı Evi’nde
kullanılan çatkı hala kullanılıyor olabilirdi, ancak tümüyle unutulmuştur.
Birçok ülkede evler için ahşap başarılı bir şekilde kullanılmakla birlikte,
Türkiye’de neredeyse önerilmesi bile
abes karşılanmaktadır. İkinci önemli
konu ise çatkı sistemin deprem dayanımından hareketle prensiplerinin
modern yapıların tasarımına uygulanması konusudur. Bu konuda ülkemizde de dünyada da az olmakla birlikte
çalışmakta olan bir grup bilim insanı
bulunmaktadır.
Girişte de belirttiğim gibi restorasyon süreçleri Osmanlı Evi strüktürü konusunda derinlikli bilgi sahibi olunmadan gerçekleştirilmekte,
konuya giren statik uzmanları ise
abartılı çözümler getirmektedirler.
Önerdikleri ve zaman zaman uyguladıkları çözümler küçük parçalardan
oluşan ve esnek çatkıyı betonarme ve
çelik karkasa indirgeyerek, hep “riged”leştirmek şeklinde olmaktadır. Bu
ise depremde şokların sündürülmesi
değil tersine biriktirilerek daha yıkıcı
hale gelmesi gibi istenmeyen sonuçlar
yaratabilecektir.
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concrete and steel carcass, encouraging
rigidity. This may create unwanted consequences, such as the accumulation of
shocks and making them even more destructive, rather than stretching the jolts
during an earthquake.
The last two paragraphs deserve their
own individual essays. Besides, I think it
is best not to stretch out this presentation,
which is already quite long.
The strengthening of the Ottoman
building stock against earthquakes between the “Little Apocalypse” earthquake
of September 10, 1509 and the earthquake
of July 10, 1894, which was considered one
of the biggest earthquakes, is a very crucial
experience.
It would be wrong to discuss this without mentioning the social-economic environment of the Ottomans. Finally, I will
share my arguments regarding how the architectonics of the Ottoman mansions that
have emerged over a zone which stretched
from Anatolia to the Balkans have formed
under the influences (impacts) I listed
above.
This research must be read outside of
Ottoman civil architecture’s thoughts on
traditional history of architecture.
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Ek 1. İstanbul’da Kullanılan Kerestelerin Enva’ı/ Appendix 1. The Variety of Timbers to be Used in Istanbul
Cins/ Type

Tûl (boy) zira/
Zira (Length)

Yassılık/
Flatness

Kalınlık/
Thickness

Boy/
Length
m

Genişlik/
Width cm

Kalınlık/ Thickness
cm

22

16

19 Mayıs 1568 Tarihli
Liste/ List Dated May
19, 1568
A'lâ Direk/ Highest Post

Evsat (vasat) Direk/
Standard (Average) Post

5

3,79

6

4,55

3

2,27

4

3,03

Büyük Taban (kiriş)/
Large Joist (Beam)

15

7

5

11,37

Orta Taban/ Average
Joist

12

7

5

9,09

Karadeniz Çubuğu/
Black Sea Timber

12

9,09

18

13,64

10

7,58

12

9,09

Ayrık Merteği/ Separated
Rafter

5

3,79

Pare Merteği/ Piece
Rafter

4

3,03

Baskı Merteği/ Pressure
Rafter

4

1

3,03

3

Ahyolu (Pomorie,
Bulgaristan) Tahtası/
Ahyolu (Pomorie,
Bulgaria) Wood

4

1

3,03

3

Soyhakos Tahtası/
Soyhakos Wood

4

1

3,03

3

Deste Tahtası/ Deste
Wood

3

2,27

Silivri Tahtası/Silivri
Wood

4

3,03

Uzun Pedavra/ Long
Pedavra

2z 8”

1,77

286
Tasallut Çubuğu/ Tasallut Timber
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Orta Pedevra/ Average
Pedavra

1,5

1,14

Kısa Pedevra/ Short
Pedavra

1z 8”

1,01
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6 Mart 1582 Tarihli Liste
A’la Verdinar** Direk

10

12

12

7,58

38

Evsat Verdinar Direk

5

8

8

3,79

25

6

8

8

4,55

25

8

10

10

6,06

32

3

6

6

2,27

19

4

6

6

3,03

19

5

6

6

3,79

19

3

5

5

2,27

16

3

6

6

2,27

19

4

5

5

3,03

16

4

6

6

3,03

19

5

5

5

3,79

16

5

6

6

3,79

19

6

5

5

4,55

16

6

6

6

4,55

19

10

12

8,5*

7,58

38

12

12

8,5*

9,09

38

14

12

8,5*

10,61

38

16

12

8,5*

12,12

38

10

8

5,7*

7,58

25

12

8

5,7*

9,09

25

14

8

5,7*

10,61

25

16

8

5,7*

12,12

25

Verdinar Direk/ Verdinar
Post

Tolma ve Havlular (avlu)
Direkleri/ Tolma and
Towel (Courtyard) Posts

A'lâ Verdinar Tabanlar/
Highest Verdinar Joists

Evsat Verdinar Tabanlar/
Average Verdinar Joists

287

27*

18*
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Tolma Direkler Üzerine
Bina Olunacak Tabanlar/
Joists to be Constructed
on Tolma Posts

8

6

4,2*

6,06

19

10

6

4,2*

7,58

19

12

6

4,2*

9,09

19

14

6

4,2*

10,61

19

16

6

4,2*

12,12

19

10

7

5

7,58

22

16

12

7

5

9,09

22

16

14

7

5

10,61

22

16

16

7

5

12,12

22

16

Tuşcul Tabanı (Gurna)/
Tuşcul Joist (Gurna)

8

7

5

6,06

22

16

Kerpi Çubuğu/ Kerpi
Timber

12

9,09

Ala Harcı Zikr Çubuğu/

10

7,58

Evsat Harcı Zikr Çubuğu/
Highest Harcı Zikr
Timber

8

6,06

Harcı Çubuk/ Harcı
Timber

6

4,55

Kara Direk/ Black Post

8

6,06

Harcı Direk/ Harcı Post

6

4,55

Rev’alık/ Rev’alık

4

3,03

Samanlı Merteği/
Samanlı Rafter

6

Ayrık Merteği/ Separated
Rafter

5

3,79

Kumla Barın Merteği/
Kumla Barın Rafter

3

2,27

İmaret Tahtası/ Imaret
(Soup Kitchen) Wood

10

10

1,5

7,58

32

5

Sandal Tahtası/ Sandalwood

8

8

1

6,06

25

3

Parladı Tahtası/ Parladı
Wood

6

6

1

4,55

19

3

Karasu Çubuğu/ Karasu
Timber

288

3

4,55

13*

9
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Karadeniz Tahtası/ Black
Sea Wood
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0,00

Pelid ve Gürgen Tahtaları/ Acorn and Hornbeam

4

1

3,03

3

Deste Tahtası/ Deste
Wood

3

1,5

2,27

5

Uzun Çöde/ Long Çöde

2z 8”

1,77

Evsat Çöde/ Average
Çöde

1,5

1,14

Kısa Çöde/ Short Çöde

1z 8"

1,01

Yazılık ve Fındık Tahtası/
Yazılık and Hazelnut
Wood

5

3,79

Mengene Torukları/
Timber Cramp

4

3,03

1640 Narh Defter/ 1640
Price Fixing Book
Sütun/ Column

3 - 15

7

7

2,27 11,37

22

22

289

3 - 15

10

10

2,27 11,37

32

32

15

6

5

11,37

19

16

12

7

5

9,09

22

16

*) 1/14142
oranından
optimum
genişlik
varsayımıyla/
*) with the
assumption of
an optimum
width of
1/14142

** 2000 tarihli
İkinci baskıda
“verednar”/
** “Verednar”
in the 2000
Second edition

Direkler/
Posts

Çatkı/
The
Frame

Tabanlar/
Joists

Mimar ölçüleri 1
Arşın (Zira) 0,757738
m. 1 Parmak (1/24
zira) 0,031572 m. 1
Hat (1/12 parmak)
0,002631 m. 1 Nokta
(1/12 hat) 0,000219
m. /Architect
measurements 1 yard
(zira) 0.757738m
1 inch (1/24 zira)
0.031572m 1
line (1/12 inch)
0.002631m 1 point
(1/12 line) 0.000219m

Süleymaniye İnşaat
Defterleri/ Süleymaniye
Construction Books
Çubuk/ Beam
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Ek 2. Osmanlı Evleri Ölçüleri/ Appendix 2. Ottoman House Measurements
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Baş oda/
Main
Room

Eyvan &
Sofa/ wan &
Anteroom
Dışa Dönük Derinliği
Duvar
Depth m
Genişliği/
OutwardLooking Wall
Width m

Yapı/
Construction

Yerleşme/ Yüzyıl/
Settlement Century

Derinliği / Genişliği/
Depth m Width
m

Dışa
Diğer
Dönük
Duvar
Duvar
Derinliği /
Genişliği/ Other Wall
Outward- Depth m
Looking
Wall Width
mm

Kaynak/
Source

Notlar/
Notes

Bir ev/ House

Ankara

16

14,8

19,0

7,5

5,5

Arseven 541

1592,
Eyvansız/
1592, no
iwan

Saray Önü
Mahallesi/
Saray Önü
Neighborhood

Bursa

16

8,2

12,6

5,2

5,5

SHE1

Eyvansız/
No iwan

Acı Çeşme Sokak Ankara
14/ 14, Acı
Çeşme Street

17

13,1

13,7

4,9

7,2

5

Akok

Evan Oda/
Iwan room

Halıcı İbrahim
Evi/ Halıcı
İbrahim House

Ankara

17

18,0

9,9

6,1

7,8

5,2

Akok

Sofalı/
With
anteroom

İpçi Sokak 17/
17, İpçi Street

Ankara

17

11,2

16,0

7,8

5,6

5,5

Akok

Sofalı/ With
anteroom

Muhsin Hanım
Evi/ Muhsin
Hanım House

Ankara

17

14,6

10,2

8,6

5,8

4,2

Akok

Sofa/
Anteroom

Adliye
Bursa
arkasındaki ev/
House behind the
Court House

17

9,0

18,1

6,9

6,3

4,6

Bitli Ev/ Bitli
House

Bursa

17

6,4

10,0

3,9

3,6

Elmalık Caddesi/ Bursa
Elmalık Street

17

11,7

11,9

4,7

5,4

3,1

5

SHE1

Halıcı İzzet Evi/ Bursa
Halıcı İzzet House

17

8,0

15,5

6,8

5

3,1

4,2

SHE1

Muradiye Evi/
Bursa
Muradiye House

17

8,8

16,7

7,2

5,7

4,6

5,5

SHE1

Namazgah Evi/ Bursa
Namazgah House

17

8,5

13,0

6,6

5,4

SHE1

Eyvansız/
No iwan

Hafız Necati Evi/ Gebze
Hafız Necati
House

17

8,7

10,1

5,2

5,6

SHE1

Eyvansız,
Modifiye
ilk dönem/
Modified
First Period,
without
iwan

4,3

5,2

SHE

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

Eyvan oda/
Iwan room
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Dana Sokak,
İstanbul
Samatya/ Dana
Street, Samatya

17

15,0

16,4

5,2

7,8

2,9

5,3

SHE1

2. kat yarım/
Second floor
half

Zarif Mustafa
Paşa Yalısı,
Anadolu Hisarı/
Zarif Mustafa
Paşa Mansion,
Anadoluhisarı

İstanbul

17

30

24,5

6,8

11,5

5,1

5,7

SHE2

Kubbeli
Yaldızlı
Divanhane.
Tavan
Amerikan
bezi
kaplama/
Domed
gilded public
room Nettle
cloth coated
ceiling

Ayşe Kadın Evi/
Ayşe Kadın
House

Manisa

17

8,2

12,2

6,2

5,4

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

Halil Ağa Evi/
Mudanya
Halil Ağa House

17

9,3

16,2

6,3

6,7

3,5

5,3

SHE1

Hasan Ağa Evi/
Hasan Ağa
House

Mudanya

17

7,7

10,7

4

4

2,2

3,5

SHE1

Plan
değişmiş/
Plan has
been
changed

Kenan Doğruöz
Evi/ Kenan
Doğruöz House

Mudanya

17

8,0

12,7

5,8

5

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

Tahir Paşa
Konağı/ Tahir
Paşa Villa

Mudanya

17

20,0

20,7

6,1

6,5

4,4

4,3

SHE2

Modifiye/
Modified

Genç Ağa Evi/
Tekirdağ
Genç Ağa House

17

10,5

17,9

6,3

5,5

3,7

4,8

SHE1

Maliki Evi/ Maliki Tire
House

17

8,8

19,4

8

6

4,7

5,1

SHE1

Azab Bey Camisi Bursa
yanı/ Next
to Azab Bey
Mosque

18

8,4

18,3

5,5

7,8

6,9

4

SHE1

2 orta oda/
Two central
rooms

Cennet Baba Evi/ Bursa
Cennet Baba
House

18

8,8

12,4

4,8

4,6

Çift Bacalı Ev/
Bursa
Double-Chimney
House

18

8,3

12,0

6,4

5,1

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

Gümüşçeken
Caddesi/
Gümüşçeken
Street

Bursa

18

12,3

14,6

5,8

7,0

6

4,5

SHE1

L

Şeyh Hamit
Mahallesi/
Şeyh Hamit
Neighborhood

Bursa

18

7,6

7,4

4,6

4,7

2,1

3

SHE1
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Mimar Sinan
Edirne
Caddesi/ Mimar
Sinan Street

18

10,5

Vezir Konağı/
Vezir Villa

Edirne

18

Bekimoğlu Hüsnü Gebze
Evi/ Bekimoğlu
Hüsnü House

18

9,5

Bir ev/ House

Gebze

18

Güllü Evi/ Güllü
House

Gebze

36,4

5,8

7,3

3,4

4,1

SHE2

11,8

10,9

13,1

5,5

6,9

7,4

8,8

6,6

7,4

18

9,4

11,9

5,1

6,1

2,9

4,2

SHE1

Nalbant Kadri
Gebze
Usta Evi/ Nalbant
Kadri Usta House

18

8,9

14,1

5,0

6,3

2,2

4,2

SHE1

Abbas Ağa
Camisi karşısı/
Across from
Abbas Ağa
Mosque

İstanbul

18

18,6

19,0

5,6

7,2

4,1

5,6

SHE1

Bademlik
İstanbul
Yokuşu, Sütlüce/
Bademlik
Yokuşu, Sütlüce

18

13,7

15,6

4,5

7,5

4,2

3,3

SHE1

Baltacı Konağı,
Yerebatan/
Baltacı Villa,
Yerebatan

İstanbul

18

26,1

20,1

5,4

7,1

6,9

4,4

SHE2

Modifiye
avlulu/
Modified
courtyard

Bay Stomat Evi, İstanbul
Burgaz/ Bay
Stomat House,
Burgaz

18

20,5

10,6

5,5

7,9

SHE1

Eyvansız,
modifiye
avlulu/
No iwan,
modified
courtyard

Bekir Reis Evi, İstanbul
Büyükdere/ Bekir
Reis House,
Büyükdere

18

9,9

16,2

5,3

6,0

4,4

3

SHE1

Orta sofa/
Central
anteroom

Hacı Ali Bey
İstanbul
Caddesi 13,
Beykoz/ 13, Hacı
Ali Bey Street,
Beykoz

18

6,9

12,4

4,1

6,0

3

3,2

SHE1

Orta sofa/
Central
anteroom

Hahambaşı
İstanbul
Konağı, Hasköy/
Hahambaşı Villa,
Hasköy

18

15,9

14,9

5,2

7,3

5

5,7

SHE1

Orta sofa/
Central
anteroom

Arseven 560
Eyvansız/ No
iwan
Arseven 543

Eyvansız, üst
kat yalnızca
selamlık/ No
iwan, there
is only the
selamlik
upstairs
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İstanbul

18

20,0

21,0

5,5

8,5

3,9

6,6

SHE2

Orta sofa/
Central
anteroom

İsmail Paşa
İstanbul
Yalısı, İstinye/
İsmail Pasha
Mansion, İstinye

18

15,0

17,1

5,2

7,6

4,4

5,3

SHE1

Ora sofa/
Central
anteroom

Köçeoğlu Yalısı, İstanbul
Çengelköy/
Köçeoğlu
Mansion,
Çengelköy

18

16,1

21,1

5,3

6,8

4,9

4,4

SHE1

İç sofa/
Interior
anteroom

Sadullah Paşa İstanbul
Yalısı, Çengelköy/
Sadullah Pasha
Mansion,
Çengelköy

18

21,9

22,2

5,0

7,3

4,6

4,7

SHE1

Sofa/
Anteroom

Salma Tomruk/

İstanbul

18

13,0

14,3

7,4

5,7

3,4

5

SHE1

Özel: Çıkma/
Special:
Projection

Tandır Sokak,
İstanbul
Eğrikapı/ Tandır
Street, Eğrikapı

18

6,7

10,2

4,1

6,4

2,2

2,1

SHE1

iç avlu/ Inner
courtyard

Yasinci Yalısı,
İstanbul
Anadolu Hisarı/
Yasinci Mansion,
Anadoluhisarı

18

21,1

37,2

6,1

8

4,7

3,9

SHE2

kompleks
harem
selamlıı/
Complex
with harem
and selamlik

Fazıl Paşa
Konağı/ Fazıl
Pasha Villa

İzmit

18

12,0

22,6

5,9

8,5

Narlık Yokuşu 6/ İzmit
6, Narlık Yokuşu

18

13,6

14,2

5,4

7,6

Saatçi Ali Evi/
İzmit
Saatçi Ali House

18

12,1

13,8

5

6,7

3

5,3

SHE1

Sipahi Ömer Ağa İzmit
Konağı/ Sipahi
Ömer Ağa Villa

18

17,7

19,2

6,0

8,3

4,9

3,2

SHE1

Yukarı Mahalle/ İzmit
Yukarı
Neighborhood

18

11,0

16,9

5,6

7,9

4,5

4,3

SHE1

Çıyanzade
Nuri Bey Evi/
Çıyanzade Nuri
Bey House

Kütahya

18

9,4

16,5

6,5

7,1

3,2

4

SHE1

Mutafzade Evi/ Kütahya
Mutafzade House

18

8,2

14,5

6,6

5

2,5

2,7

SHE1

Rakozki Evi/
Rakozki House

18

9,6

14,1

6,5

9,5

Tekirdağ

5,3

3,7

SHE1

Çıkma/
Projection

SHE1

Taşlık
kapatılmış/
Stone area
is closed

Oda içinde
eyvan/ Iwan
inside the
room

Eyvansız/ No
iwan

293

2 0 1 6

Hacı Mahmud
Konağı/ Hacı
Mahmud Villa

294

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 4

Yenişehir

18

5,9

55,3

8,1

5,4

6,4

Sarıcıoğlu Evi/ Yenişehir
Sarıcıoğlu House

18

8,1

9,9

6,4

5,5

Şemaki Evi/
Şemaki House

Yenişehir

18

8,9

17,3

7,6

4,7

3,7

Veli Baba Evi/
Yenişehir
Veli Baba House

18

8,5

13,3

5,7

5,1

Sandıkoğlu
Birgi
Konağı/
Sandıkoğlu Villa

19

8,7

15,4

7,3

Abdülvahab Evi/ Bursa
Abdülvahab
House

19

11,9

16,1

Çandarlı İbrahim Bursa
Paşa Hamamı
karşısı/ Across
from Çandarlı
İbrahim Pasha
Hamam

19

9,0

Oruç Bey Sokağı/ Bursa
Oruç Bey Street

19

Ayan Mehmet
Ağa Konağı/
Ayan Mehmet
Ağa Villa

Divriği

3,2

SHE2

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

4,5

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

2,3

4,4

SHE1

5,1

3,2

3,8

Ekinci

Evan Oda/
Iwan room

5,0

6,9

3,5

4,3

SHE1

Balkon
eklenmiş/
Balcony has
been added

18,3

7

5,2

4,4

3,9

SHE1

L

11,5

16,4

7

5,3

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

19

27,5

69

6,8

10

Sakaoğlu

Eyvansız/ No
iwan

Hafislioğlu
Divriği
Ebubekir Evi/
Hafislioğlu
Ebubekir House

19

16,2

14,5

4

7,2

Sakaoğlu

Eyvansız/ No
iwan

Kalıpsız Evi/
Kalıpsız House

Divriği

19

11,5

10,5

4,3

7,7

Sakaoğlu

Eyvansız/ No
iwan

Karslıoğlu Evi/ Divriği
Karslıoğlu House

19

25,9

19,4

7,8

7,3

Sakaoğlu

Eyvansız/ No
iwan

Sultan Selim,
Edirne
Kara Bulut
Mahallesi/ Sultan
Selim, Kara Bulut
Neighborhood

19

15,0

12,5

Yosmaların Evi/
Yosmaların
House

İnebolu

19

10,3

14,3

4,4

5,1

5,5

Ağah Efendi
Konağı/ Ağah
Efendi Villa

İstanbul

19

17,5

15,4

3,9

5,6

4,6

Altıçeşme, Vefa/ İstanbul
Altıçeşme, Vefa

19

10,0

11,0

5,6

5,6

Bacılar Evi,
İstanbul
Cihangir/ Bacılar
House, Cihangir

19

12,9

11,0

4,7

4,4

4,6

Kafesçioğlu

4,3

4,6

SHE1

Sofa/
Anteroom

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

SHE1

iç sofa/
Interior
anteroom

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

Bay Refik Yalısı, İstanbul
Burgaz/ Bay
Refik Mansion,
Burgaz

19

19,0

9,4

4,8

6

5,2

3,2

SHE1

Cami yanı,
Cihangir/ Next
to the mosque,
Cihangir

İstanbul

19

16,3

16,1

5,2

6,1

4,4

3,1

SHE1

Ferit Paşa
İstanbul
Konağı,
Süleymaniye/
Ferit Pasha Villa,
Süleymaniye

19

17,1

26,7

5

7,5

4,4

4,7

SHE2

Hadi Bey Yalısı,
Kandilli/ Hadi
Bey Mansion,
Kandilli

İstanbul

19

16,0

23,0

4,4

6,3

4,2

2,2

SHE1

Halepli Tanaş Evi, İstanbul
Fener/ Halepli
Tanaş House,
Fener

19

11,9

11,9

5,0

6,3

2,9

3,2

SHE1

Haseki Tarlası
Sarayı,
Vişnezade/
Haseki Tarlası
Palace,
Vişnezade

19

30,3

43,4

7,9

10

10,2

7,8

SHE2

İstanbul

2 0 1 6

ayrıca sofa/
Additional
anteroom
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Hasip Paşa Yalısı, İstanbul
Beylerbeyi/ Hasip
Pasha Mansion,
Beylerbeyi

19

31,7

35,6

5,8

9,0

7,6

9,9

SHE1

Haydar Yokuşu, İstanbul
Haydar

19

14,0

12,2

4,4

6,2

2,7

4

SHE1

Kahvecibaşı
İstanbul
Konağı,
Serencebey/
Kahvecibaşı Villa,
Serencebey

19

15,2

22,8

5,1

7,4

7,6

3,7

SHE1

Kavafyan Evi,
İstanbul
Bebek/ Kavafyan
House, Bebek

19

14,7

15,6

6,7

8,5

4

4,1

SHE1

Kavak Bayırı,
İstanbul
Selimiye/ Kavak
Bayırı, Selimiye

19

14,2

14,7

4,8

6,6

3

4,4

SHE1

Keçeci Piri
Reis Mahallesi,
Hasköy/ Keçeci
Piri Reis
Neighborhood,
Hasköy

İstanbul

19

18,0

31,5

7,6

8,3

4,5

4,7

SHE2

Köçeoğlu Yalısı, İstanbul
Bebek/ Köçeoğlu
Mansion, Bebek

19

32,4

44,2

6,6

7,8

7,7

6,7

SHE2
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Kont Ostrogot
İstanbul
Yalısı, Kandilli/
Kont Ostrogot
Mansion, Kandilli

19

16,6

18,9

4,9

7,0

Lombardo
Evi, Burgaz/
Lombardo
House, Burgaz

İstanbul

19

18,4

9,0

5,2

Mimar Evi,
Kuzguncuk/
Mimar House,
Kuzguncuk

İstanbul

19

20,2

19,3

Ostrorog Yalısı, İstanbul
Kandilli/ Ostrorog
Mansion, Kandilli

19

18,7

16,3

Selamsız,
Bağlarbaşı

İstanbul

19

10,0

Yeniçeşme
Sokak,
Kasımpaşa

İstanbul

19

Germiyanlar Evi/ Kütahya
Germiyanlar
House

19

6,6

3,9

SHE1

Orta sofa/
Central
anteroom

6,0

SHE1

Eyvansız,
Sofalı/ No
iwan, with
anteroom

4,9

6,6

SHE1

Eyvansız/ No
iwan

12,0

4,7

6,5

3

3,6

SHE1

sofa/
Anteroom

12,1

18,3

5,0

7,0

4,1

5,6

SHE1

kapatılmış/
Closed

9,8

17,7

7,2

5

3,1

4,8

SHE1

Arap Hacılar Evi/ Safranbolu 19
Arap Hacılar
House

13,1

12,4

5

6

2

5,9

Günay

Gökçüoğlu
Evi, Bağlar/
Gökçüoğlu
House, Bağlar

Safranbolu 19

15,2

14,3

5

6,4

4

4

Bonsdorff

Hacı Salih Paşa Safranbolu 19
Bağlar Evi/ Hacı
Salih Pasha
Bağlar House

13,2

14,3

5,9

6,7

Kaymakamlar
Konağı/
Kaymakamlar
Villa

Safranbolu 19

18,6

13,0

6,1

6

4

3,8

Günay

Saraçlar Evi/
Saraçlar House

Safranbolu 19

14,9

17,5

5,8

6

3,8

2,9

Günay

Günay

Bekir Ağa Evi/
Tekirdağ
Bekir Ağa House

19

9,8

18,1

5,6

7,7

4,6

3,9

SHE1

Set Üstü

Tekirdağ

Eyvansız/ No
iwan

19

27,6

15,2

5,9

7,6

4,6

4,1

SHE1

Ali Osman Tosun Uşak
Evi/ Ali Osman
Tosun House

19

9,9

12,1

4,9

5,5

2,4

2,4

Sayan

sekili/ Sekili

Bağbeller Evi/
Uşak
Bağbeller House

19

9,3

10,8

4,5

4,9

Sayan

Eyvansız/ No
iwan

Çelmeliler Evi/ Uşak
Çelmeliler House

19

11,6

16,4

5,4

4,9

Sayan

Eyvansız/ No
iwan
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Gani Kabaklar
Uşak
Evi/ Gani
Kabaklar House

19

20,4

10,7

5,5

5,3

Sayan

Eyvansız/ No
iwan

İsmail Göker Evi/ Uşak
İsmail Göker
House

19

9,3

7,6

4,8

5,4

Sayan

Eyvansız/ No
iwan

Kaftancılar Evi/ Uşak
Kaftancılar House

19

16,7

14,9

6,6

5,4

4,4

2,2

Sayan

Sofa/
Anteroom

Hasan Efendi
Mahallesi,
Cihangir/
Hasan Efendi
Neighborhood,
Cihangir

20

16,0

12,1

4,6

6,0

3

3,1

SHE1

3. kat
sonradan/
Third floor
was added
later on

Taşatarlar Evi/ Safranbolu 20
Taşatarlar House

12,1

13,2

4,8

5,2

2

3,8

Günay

Başoda
Eyvan
birleştirilmiş/
Main room
and iwan are
combined

Hafız Mehmet
Altuğ Evi/ Hafız
Mehmet Altuğ
House

İstanbul

Uşak

20

13,0

14,7

5,6

5,6

3,7

2,4

Sayan

Eyvansız/
No iwan

Hasan Okan Evi/ Uşak
Hasan Okan
House

20

12,9

15,3

5,2

5,5

5,2

2,4

Sayan

Sofa,
şahnişin/
Anteroom,
bay window

Kerim Nacan Evi/ Uşak
Kerim Nacan
House

20

14,8

14,0

5,2

4,2

3,1

2,1

Sayan

Sofa/
Anteroom

Murat Dokur Evi/ Uşak
Murat Dokur
House

20

9,5

23,5

5

5,9

Sayan

Eyvansız/
No iwan

Tarhan Özsezen Uşak
Evi/ Tarhan
Özsezen House

20

8,6

14,6

4,5

4,4

Sayan

Sofa/
Anteroom

Sinanoğlu Köyü/ Adapazarı
Sinanoğlu Village

5,1

8,9

4,5

3,7

Kafesçioğlu

Eyvansız/ No
iwan

Mustafa Özdemir Akyazı
Evi/ Mustafa
Özdemir House

15,6

10,7

3,8

3,8

Kafesçioğlu

Sofalı/ With
anteroom

7,8

8,9

4,7

7,2

Abdülhalim
Efendi Konağı/
Abdülhalim
Efendi Villa

Ankara

Ateş Hoca Salih Ankara
Efendi Evi/ Ateş
Hoca Salih Efendi
House

11,0

10,3

5,1

3,5

1

Kömürcüoğlu
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Ayaroğlu Konağı/ Ankara
Ayaroğlu Villa

298

9

5,7

Zemine
oturuyor/
Sits on the
ground

Binbaşı Hafız
Ağa Dedesi
Sallantoğlu Evi/
Binbaşı Hafız
Ağa Dedesi
Sallantoğlu
House

Ankara

16,0

12,2

5,7

7,4

Cingöz Sokağı
26/ 26, Cingöz
Street

Ankara

10,2

13,2

6,4

5,1

2,8

Erzurum Sokak Ankara
60/ 60, Erzurum
Street

15,5

14,3

8,4

6,5

3,7

Göztepe Sokağı Ankara
27/ 27, Göztepe
Street

10,6

18,5

5,1

7,4

3,8

Hamam Arkası
Sokak 45/ 45,
Hamam Arkası
Street

12,0

22,0

4,7

5,8

Kadınkızı Zade Ankara
Müftü Abdülhalim
Efendi Konağı/
Kadınkızı Zade
Müftü Abdülhalim
Efendi Villa

19

13,8

7,6

9

Kasap Mustafa
Ağa Evi/ Kasap
Mustafa Ağa
House

Ankara

14,0

12,9

7,3

7,9

Kömürcüoğlu

Eyvansız/ No
iwan

Koyungöz
Ankara
Sokak 25/ 25,
Koyungöz Street

12,5

10,4

5

7,2

Arseven 539

Eyvansız/ No
iwan

Merdivenli
Ankara
Sokak 17/ 17,
Merdivenli Street

7,5

12,5

5,8

7,5

2,6

1,5

Kömürcüoğlu

Uzun Kavak
Sokağı 21/ 21,
Uzun Kavak
Street

Ankara

8,4

8,0

4,7

8,2

3,2

5,6

Kömürcüoğlu

Eyvansız/
No iwan

Yenice Sokağı
50/ 50, Yenice
Street

Ankara

15,8

12,1

5,6

7,4

Arseven 554

Eyvansız,
tadil edilmiş/
No iwan,
modified

16,1

13,7

5,5

6,5

Evren

Evan Oda/
Iwan room

Ankara

Hacı Gaziler Hilmi Aydın
Kanık Evi/ Hacı
Gaziler Hilmi
Kanık House

4,8

2

Kömürcüoğlu

Sofalı/ With
anteroom

Arseven 558

Sofalı/ With
anteroom

Kömürcüoğlu

Sofalı/With
anteroom
Muktes/
Muktes

3,0

4,0

Eklemeler/
Fittings

4,1
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Akbıyık Caddesi Bursa
14/ 14, Akbıyık
Street

8,4

7,8

5,2

4,6

Tomsu

Eyvansız/ No
iwan

Akbıyık Caddesi Bursa
25/ 25, Akbıyık
Street

17,2

14,0

5,2

7,6

Tomsu

Eyvansız/ No
iwan

Güngörmez
Sokak 14/ 14,
Güngörmez
Street

11,5

11,3

6

5,4

Tomsu

Eyvansız/ No
iwan

Güvercin Yuvalı Bursa
Ev, Muradiye/
Güvercin Yuvalı
House, Muradiye

8,2

9

4,5

4,4

Tomsu

Eyvansız/ No
iwan

Hamza Bey
Bursa
Sokak 1 ve 3/ 1
and 3, Hamza
Bey Street

10,0

12,8

5,2

6,2

Haraççılar Evi/ Bursa
Haraççılar House

10,6

15,8

6,9

5,6

5,1

7,7

5

5,1

Havuzlu Konak/
Havuzlu Villa

Bursa

Bursa
12,1

1,3

2,3

Tomsu

SHE1

3,6

4,5

Eyvansız/ No
iwan

Hükümet Dairesi Bursa
yanı/ Next to
the Government
Office

14,0

Tomsu

Kaplıca Kapısı
Sokak 39/ 39,
Kaplıca Kapısı
Street

Bursa

10,2

10,4

4,2

5,8

5,8

3,7

SHE2

Mahkeme
Bursa
Hamamı Yanı 19
ve 21/ 19 and
21, next to the
Court Hamam

10,8

20,6

5

5

2,2

1,5

Tomsu

Sofa/
Anteroom

Muradiye İmamı Bursa
Evi/ Muradiye
İmamı House

19,4

18,0

4,8

7

Tomsu

Eyvansız/ No
iwan

Muradiye
Bursa
Medresesi Karşısı
10/ 10, across
from Muradiye
Madrasa

12,0

8,9

5,2

7,3

Tomsu

Eyvansız/ No
iwan

Ulucami
Bursa
karşısında
Merkez Oteli
avlusundaki ev/
House on the
courtyard of
Merkez Hotel
across from Ulu
Mosque

4,1

12,6

2,3

2,9
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1,2

2,5

Tomsu
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Esat Karataş Evi/ Çankırı
Esat Karataş
House

10,8

15,2

7,0

6,1

Arseven 574

Eyvansız/ No
iwan

Müftüzade Raşid Çankırı
Efendi’nin Evi/
Müftüzade Raşid
Efendi House

11,6

14,8

8,7

4,8

Kafesçioğlu

Avlulu/ With
courtyard

Ağa Evi/ Ağa
House

Eğridir

15,2

28,3

5,2

5,9

İsmail Özer Evi/
İsmail Özer
House

Göynük

7,5

10,3

4,6

3,5

Mehmet Kahveci Güdül
Evi/ Mehmet
Kahveci House

13,7

10,4

3,9

Bir ev/ House

22,6

10,8

Gündüzbey

Aynalıkavak
İstanbul
Köşkü/
Aynalıkavak Villa

300

Ekmekçibaşı Evi, İstanbul
Rumelihisarı/
Ekmekçibaşı
House,
Rumelihisarı
Kadırga Sultan
Sarayı/ Kadırga
Sultan Palace

29,0

4,1

7

2,7

4,5

Evren

3,6

6,6

1,8

2,3

Evren

6,0

8,7

7,7

11,5

5,1

5,7

7,7

8,3

15,1

İstanbul

Nispetiye Köşkü, İstanbul
Bebek/ Nispetiye
Villa, Bebek
Okmeydanı
Sokak, Hasköy/
Okmeydanı
Street, Hasköy

10,0

3,5

23,0

İstanbul

Rukiye Sultan
İstanbul
Yalısı, Kanlıca/
Rukiye Sultan
Mansion, Kanlıca

27,1

22,6

5,2

8

Saffet Paşa,
Kanlıca/ Saffet
Paşa, Kanlıca

21,9

41,4

5,5

6,2

5,0

6,7

5,6

8

İstanbul

Selimiye Kavak İstanbul
Bayırı, Üsküdar/
Selimiye Kavak
Bayırı, Üsküdar
Vecihi Paşa
İstanbul
Yalısı, Kanlıca/
Vecihi Paşa
Mansion, Kanlıca

22,6

20,0

Eyvan Oda/
Iwan room
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Hüseyin
Konyalıoğlu
Evi/ Hüseyin
Konyalıoğlu
House

Kastamonu

10,1

17,4

5,3

5,5

Zeyrek Molla
Hasan Evi/
Zeyrek Molla
Hasan House

Kiraz

15,6

15,1

5,7

5

Dereli Evi/ Dereli Kırkağaç
House

12,2

8,1

5

4,1

Bir ev/ House

14,2

11,7

4,3

5,3

Büyük Göldeliler Kula
Evi/ Büyük
Göldeliler House

16,5

40,0

5,1

8

Tashih Cumalı Kula
bir ev/ House in
Tashih Cumalı

13,9

7,8

4,7

Bandımzade Evi/ Kütahya
Bandımzade
House

14,9

8,5

Bir ev/ House

Kozan

Pazarcık

Karakteristik bir Pütürge
ev/ An archetypal
house
Emin Hocazade
Ahmet Bey Evi/
An archetypal
house

14,9

14,9

Safranbolu

Kafesçioğlu

5,1

5,2

3,0

2,8

Evren

6,4

1,9

3,1

Evren

5,3

6,9

2,4

5,2

Evren

4,6

4,6

3,6

5,2

3,1

2,5

Evren

6,3

7,1

10,1

9,8

5,4

5,8

Mehmet Özuzun Taraklı
Evi/ Mehmet
Özuzun House

14,0

9,2

6

3,9

Bir Rençber
Evi/ A Farmer’s
House

Tavşanlı

6,5

10,5

4,1

5,4

Bir ev/ House

Tefenni

15,9

17,2

5,2

6,8

Aşıkoğlu Evi,
Tokat/ Aşıkoğlu
House, Tokat

Tokat

12,6

7,2

6,5

4,8

Minimum

4,1

7,2

2,3

2,9

1,2

1,0

Maximum

32,4

69,0

11,8

11,5

10,2

9,9

Average

13,6

16,3

5,7

6,4

4,0

4,1

Median

12,4

14,4

5,3

6,2

3,9

4,1

Mode

8

14

5

6

5

4

StDev

5,6

8,5

1,2

1,5

1,5

1,4

5,2

2,5

4,6

Aylulu/ With
courtyard

Evren

Evren

Kabakçılar Bağlar Safranbolu
Evi/ Kabakçılar
Bağlar House
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Eyvansız/ No
iwan
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Günay

Eyvansız/ No
iwan

Kafesçioğlu

Sofalı/ With
anteroom

Evren

Eyvansız/ No
iwan

Evren
Evren

Eyvansız/ No
iwan
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Mimarın Kendi Evi: 150 Yaşında Bir Alanya Evinin
Restorasyon Serüveni/An Archıtect’s Own House:
The Restoratıon Journey Of A 150-Year-Old Alanya House
Emine CİMRİN KOÇAK*

302

Emine-Murat Koçak Evi, Alanya Kalesi,
Tophane Mahallesi, Birinci Derece Tarihi, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı içinde
yer alan tescilli bir konuttur.
“19. yüzyıla tarihlenen yapı, Cumhuriyetin ilanından önce bölgede yaşamış
Rumlara ait evlerden birisidir. Rumların
bu bölgede uzun zaman yaşamış oldukları
bilinmektedir. XVII. yüzyılda Alanya’ya
gelen Evliya Çelebi, bölgede Ermeni, Yahudi, ve Frenk bulunmadığını, sadece bir
Rum Mahallesi’nin bulunduğundan bahseder. Mahallenin batı yamacında yer
alan ve XIX. yüzyıla tarihlendirilen Rum
Kilisesi de bu bölgede Rumların yaşadığını kanıtlamaktadır. Cumhuriyetin ilanı ile
birlikte, Lozan Antlaşması’nın bir parçası
olan karşılıklı nüfus değişimi kararı sonrasında Rumlar Yunanistan’a göç edince,
devlet bu ve diğer Rum evlerine Kıbrıs’tan
gelen halkı yerleştirmiştir. Evle ilgili ulaşılabilen en eski belge, Alanya Tapu Müdürlüğü kayıtlarına göre, Kıbrıslı Mustafa
oğlu Salih Usta’dan Telgrafçıoğullarından
İbrahim oğlu Şükrü’ye satıldığını gösterir
tapu senedidir. Bu belgeden yapının; 1930
senesinde Kıbrıslı Salih Usta adına kaydının yapıldığı, 1935 yılında da daha sonra
Kozan soyadını alan İbrahim oğlu Şükrü’ye
satıldığı anlaşılmaktadır. Şükrü Kozan’ın
iki oğlu bu evde 1993 tarihine kadar yaşamış fakat daha sonra bazı miras problemleri ve mal sahiplerinin şehir içinde yeni bir
*

Y.Mimar/ Architect, MSc. Emine Cimrin Koçak

Emine-Murat Koçak House in the
vicinity of Alanya Castle in Alanya’s Tophane District, is a grade one /grade 1 I
listed historical house located within a
protected archaeological site, surrounded by nature.
“Dating back to the 19th century, the
building is one of the residences that belonged to the Greeks who had lived in the
region before the proclamation of the republic. We know that the Greeks had been
living in this region for a long time. Evliya
Çelebi, who came to Alanya in the 17th century, talks about that the region did not have
any Armenians, Jews or Franks living there,
but that there was a Greek neighborhood.
The Greek church on the western slope of the
neighborhood dating back to the 19th century proves that Greeks were living in this
region. Following the proclamation of the
republic and the population exchange decision made as part of the Treaty of Lausanne,
the Greek population was expelled to Greece
and the state appropriated this residence and
other Greek residences, placing the population that were expelled from Cyprus in these
houses. According to the records of the Directorate of Land Registry of Alanya, the
oldest document found regarding the house
is the title deed that shows the house being
sold by Master Salih, son of the Cypriot
Mustafa, to Şükrü, son of İbrahim from the
Telgrafçıoğulları family. It appears from this
document that the structure was registered
in the name of the Cypriot Master Salih in
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Şekil1: 1930’lu yıllarda mübadelenin hemen ardından Alanya Kalesi, Tophane Mahallesi’nin genel
görünümü/Figure 1: General view of Tophane District in the vicinity of Alanya Castle, immediately after the
population exchange in the 1930s

evde oturma isteklerinin ağır basmasıyla
ev, Kuddusi Müftüoğlu’na daha sonra da
bu şahıs tarafından eski halter federasyonu
başkanı Kenan Nuhut’a satılmıştır” (Hacıkura, 2000, s.50) En son 2003 yılında ev
Emine-Murat Koçak çifti tarafından Kenan Nuhut’tan satın alınmıştır.
Yazımın bundan sonraki kısmını hem
yapının bu günkü sahibi, hem proje müellifi ve hem de uygulama mimarı olarak
birinci ağızdan anlatmak isterim: Yapıyı
2003 yılında satın almadan önce eşim ve
ben üç senedir tarihi Tophane mahallesinden bütçemize uygun bir ev aramakta
idik. O yıllarda şimdiki kadar bu yapılara
rağbet olmaması nedeni ile fiyatların uygun olması da bizim için büyük bir avantajdı. Hayalimiz hep tarihi mahallede bir
evimizin olması idi. Sanki genlerimize
işlemişti burada yaşama isteği. Çünkü

1930 and that it was then sold to Şükrü, son
of İbrahim, who later took the family name
Kozan, in 1935. The two sons of Şükrü Kozan lived in this house until 1993. However,
when subsequent inheritance problems and
the property owners’ desire to live in a new
house in town tipped the scales, it was initially sold to Kuddusi Müftüoğlu who then
sold it to the former president of the Weightlifting Federation, Kenan Nuhut” (Hacıkura, 2000, p.50). Finally the house was
bought by Emine and Murat Koçak from
Kenan Nuhut in 2003.
Both as the current owner, and also
as the chief architect and application architect of the house, I would like to express the rest of my essay from the first
person point of view:
Prior to purchasing the property in
2003, my husband and I had been looking
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Şekil 2: 1930’lu
yıllarda mübadelenin
hemen ardından evin
görünümü/ Figure
2: View of the house
immediately after the
population exchange
in the 1930s
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Şekil 3: Evin Rum sahipleriyle ilgili tek ipucu:
Cümle Kapısının arkasındaki π (Pi), ε (Epsilon) ve
Haç işaretleri / Figure 3: The only clue left as to
the Greek owners of the house: The letters π (pi),
ε (epsilon) and a the symbol of the cross behind
the front door

for an affordable house in the Tophane
neighborhood for three years. Such structures were not in demand in those years
and their convenient price gave us the
upper hand. We had always dreamed of
owning a house in this historical neighborhood. It was like this desire had penetrated deep into our genes. After all, we
both come from families that have been
living in Alanya for generations; in other
words we were Alanya locals. Both our
parents and grandparents were born and
raised in the historical neighborhoods
around Alanya castle, however these
houses were either demolished and had
disappeared or changed hands while we
were growing up.
Having studied architecture in Ankara and returned to my hometown as
an architect, I had always wanted to
work on projects and repairs of historical structures and especially of houses
that are examples of civil architecture. As
time passed by I started to put this desire
of mine into practice, and finally in 2003
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ikimiz de nesillerden beri Alanya’da yaşayan ailelerin çocuklarıydık yani Alanya’nın yerlisi idik. Her ikimizin de anneleri büyük anneleri ve dedeleri Alanya
kalesinde yer alan tarihi mahallelerde
doğup büyümüşlerdi ama biz büyüyünceye kadar bu evler ya yıkılıp yok olmuş
ya da el değiştirmişti.
Ankara’ya gidip mimarlık eğitimi
almış ve tekrar memleketine bir mimar
olarak dönmüş olan bendenizin hep
hayali tarihi yapıların ve en çok da sivil
mimarlık örneği olan konutların projeleri ve onarımları ile uğraşmaktı. Zaman
içinde bu isteğimi gerçekleştirmeye başladım ve nihayet 2003 yılında kendimiz
de kültür varlığı bir ev satın aldık. Hem
de tarihi Tophane mahallesinde yer alan
en özgün yapılardan birini…. O zamanlar bu evleri şehirde hemen hiç kimse
değerli görmezdi. Üstelik taşıt yolu evin
hemen dibine kadar da gelmiyordu. Ev
o kadar metruk, köhne ve bakımsız bir
durumda idi ki, “Artık bir de katır alısınız” vb. çeşitli alaylara bile konu olduk
bu evi satın aldığımız için (Şekil 4). Bu
eve o gün harcıyacağımız para ile çok
lüks bir dubleks daire alabilecekken niye
böyle köhne bir yapı ile uğraşmayı tercih
ediyorduk ki; üstelik de kısıtlı bir bütçe
ile….. Kimse anlayamıyordu….
Satın aldıktan sonra ilk aşama kereste satın alıp kurutmak aşaması oldu.
Evin büyük bölümünün hem taşıyıcıları
ve hem de mimari elemanları ahşaptı.
Kullanılan ahşap cinsi ise sedir (katran)
kerestesi idi. Sadece taş duvarda kısa
yönde bulanan ve yörede “pişdovan”
adı verilen hatıllarda ham olarak ardıç
dalları da kullanılmıştı. Sedir kerestesi
yüzyıllardan ve hatta bin yıllardan beri
bölgemizde dış etkilere karşı olan yüksek
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we bought a house listed as a cultural asset. We bought one of the most unique
building located in the historical Tophane neighborhood. Back then, no one
valued these houses in the city. Furthermore, the road was nowhere near the
house. The house was so abandoned, so
rundown and neglected, that we became
a laughing stock for buying it and were
jokingly told that next we’d be buying
a mule (Figure 4). No one understood
why we preferred to deal with such an
obsolete structure when we could have
bought quite a luxurious duplex apartment with the money we’d spent on the
house that year and with a very limited
budget on top of it all.
After the purchase, the initial stage
was to buy timber and dry it out. The majority of the house had wooden bearings
and architectural elements. The type of
wood that was used was cedar (tar in local saying) wood. Raw juniper branches
were used in the flanks only, (called “pişdovan” in the region) on the short side of
the stone wall. Cedar wood was used in
our region for hundreds and even thousands of years in the construction of houses due to its high resistance to external
effects. Throughout history, various merchants in our region made their fortunes
by exporting cedar timber. Consequently,
we bought an approximate total of 60m3
of cedar timber at intervals from 2003 to
2008, turned them into laths, lined them
up in grids, and dried them in an semiopen warehouse. However, there was a
big difference between us and the people
of the past. Cedar timber was an easily
found cheap material for them, while for
us it was an expensive and endangered
material that was hard to find.
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Şekil 4: Evin 2007
yılındaki onarımdan
hemen önceki
durumu/
Figure 4: The state
of the house right
before the repair
work started in
2007
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direnci nedeni ile konutların yapımında
yaygın olarak kullanılmıştı. Tarih boyunca bölgemizdeki pek çok tüccar zenginliğini bu ağacın kerestelerini ihrac ederek
elde etmişti. Sonuç olarak biz de 2003 yılından 2008 yılına kadar aralıklarla yaklaşık 60 m3 sedir kerestesi alıp, lata haline getirip, ızgaralı olarak dizerek, hava
alan bir depoya koyup, kuruttuk. Fakat
ahşabın temininde geçmişteki insanlarla bizim aramızda büyük bir fark vardı.
Onlar için sedir kerestesi kolay bulunan
ucuz bir malzeme iken, bizim için nesli
tükenmekte olan ve zor bulunan pahalı
bir malzeme idi.
Bu arada evin içinde kullancağımız
mobilyalar için de yine yöremizde çağlardan beri yaygın olarak kullanılan bir
diğer kereste çeşidi olan karaçam kerestesi aldık. Bu ağaçları da lata haline
getirip kurumaya bıraktık. Karaçamın
doğal görüntüsünün mobilyalarda çok
hoşuma gitmesi ve dayanıklı ve kolay
işlenen bir ağaç cinsi olması nedeni ile
bu benim seçimimdi.

In the meantime, for the house’s furniture we bought larch, another widely
used type of wood in our region over the
ages. We turned this wood into laths as
well, and left them to dry. This was my
personal choice since I really like the
natural look of larch in furniture, and
it is a type of wood that is durable and
easy to process.
We chose to buy all the wood in log
form. This was because the only laths
we could find from the merchants in
the market had a thickness of 11cm.
Whereas for the bearing beams and
posts, we also needed laths that had
a thickness of 16 cm. The cedar wood
we bought came in various lengths.
The framed lath walls upstairs in our
house were 4.5m high. Therefore we
purchased good quality cedar wood in
lengths of 5m. The lengths of our timber varied from 3m, 4.5m, and 5m, depending on where they would be used.
In 2007, we completed the survey,
restoration, and restitution projects of
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Satın aldığımız ağaçların tamamını
tomruk olarak almayı tercih ettik. Çünkü piyasadaki tüccarlarda mamül olarak
yanızca 11cm kalınlığında lata bulabiliyorduk. Oysa bizim taşıyıcı kiriş ve dikmeler için 16 cm kalınlığında latalara da
ihtiyacımız vardı. Satın aldığımız sedir
kerestesinin boyları da farklı farklı idi.
Evimizin üst katta bulunan ahşap çatkılı
bağdadi duvarlarının yüksekliği 4.5m idi.
Bu yüzden 5 m uzunluğunda iyi cins sedir ağaçları da satın aldık. Ağaçlarımızın
boyları kullanılacağı yere göre 3 m, 4.5 m
ve 5 m olarak değişiyordu.
2007 yılı içinde evin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini tamamladık. Projelerimiz yine o yıl içinde Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu tarafından kabul edildi ve inşaat ruhsatımızı aldık. Bu arada devletin bu yapılar için
verdiği geri ödemeli ve ödemesiz krediler için de başvuru yaptık. Geri ödemeli
krediyi almaya hak kazandık. Ardından;
2008 yılında başladığımız inşaatımızı
2010 yılında bitirdik. Onarım sırasında
bu değerli yapının özgün bölümlerini
mümkün olduğunca korumak en temel
ilkemiz oldu. Tarihi eserlerin yapımı ile
uğraşan bir mimar olduğum için kendi
evimde korumacılık açısından örnek olmam gerektiği üzerimde hem bir baskı
hem de özenli çalışmak için büyük bir
motivasyon oluşturdu.
Onarım işinin ilk adımı bu işi iyi bilen bir marangoz ile anlaşmaktı. Daha
önce başka bir tescilli geleneksel evde
çalışmış olduğum Alanya’nın Dere köyünden bir marangoz olan Mustafa Uysal ile anlaştık. Öncelikle bir sözleşme
imzalayıp karşılıklı şartlarımızı belirttik.
Anlaşmamız evin tamamının onarımı ve
mobilyaların da tamamının yapılmasını
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the house. Our projects were accepted within the same year by the Antalya
Cultural Heritage Preservation Institute,
and we got our building permit. In the
meantime, we applied for the refundable and non-refundable loans granted by
the state for such structures. We qualified for a refundable loan. After that, in
2010 we completed the construction that
we had started in 2008. During the repair
work, it became our most fundamental
principle to preserve the authentic sections of this valuable house as much as
possible. Since I am an architect who is
engaged in the construction of historical
buildings, I knew I should set an example with regards to protectionism in my
own house, and this put pressure on me,
while also creating great motivation to
work meticulously.
The initial step of the repair work was
to find an accomplished carpenter. We
signed on Mustafa Uysal, a carpenter
from the village of Dere, Alanya, whom
I worked with previously on another
traditional listed house. First we signed
an agreement and then mutually determined our terms. Our agreement included repairing the whole house, as well as
building all the furniture. For me, the
most important terms of this agreement
were the decisions to execute all repairs
of the house true to its original form,
make repairs as much as possible rather
than reconstruct, use only conventional
methods, have the knives of old wooden
profiles made and use the same wooden profiles in repairs. Furthermore, frequently used modern-day tools and materials, such as router planes and foam,
were not going under any circumstances.
The profiles of all parts of the wooden ar-
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Şekil 5: Emine-Murat Koçak evi zemin kat planı/
Şekil 6: Emine-Murat Koçak evi üst kat plan
Figure 5: Emine-Murat Koçak House ground-floor plan Figure 6: Emine-Murat Koçak House upper floor plan
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Şekil 7: Emine Murat Koçak evi- DD Kesiti
Figure 7: Emine-Murat Koçak House DD Section

içeriyordu. Bu sözleşmedeki benim en
önemli şartlarım ise evin bütün onarımlarının aslına uygun yapılması, mümkün
olduğunca yeniden yapım değil, onarım
yapılması, tamamen eski tekniklerin
kullanılması ve evde kullanılmış olan bütün eski ahşap profillerinin bıçaklarının
yaptırılıp onarımda da aynı ahşap profillerinin kullanılması idi. Ayrıca el frezesi,
köpük gibi günümüzde sık kullanılan
alet ve malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktı. Kapı, pencere gibi ahşap mimari

chitectural elements, such as doors and
windows, were to be opened one by one
just like in the conventional system, and
these parts were going to be cut one by
one in squares, and then combined.
The second stage was to determine
how to transport basic materials, such as
sand and lime. There was a narrow walking trail of about 100m with stone steps
between the house and the road. Initially,
I decided to talk to an arriero. Previously I
had used two mules that belonged to this
arriero and his father to have the materials transported to a house in the same
neighborhood that was very far away
from the road. This man collected garbage
with his mule in Tophane District until
recently, and he knew the neighborhood
quite well. However, when he asked for
a very high fee, I gave up on this option.
I mulled things over, consulted people
and finally decided to mount a pipe system to funnel the sand downwards. Lime
and other materials were to be carried by
the workers. The fact that the house was
downhill from where the materials were
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elemanların tüm parçalarının profilleri
geleneksel sistemde olduğu gibi tek tek
açılacak bu parçalar gönyeli olarak ayrı
ayrı kesilip sonra birleştirilecekti.
İkinci aşama kum, kireç gibi temel
malzemelerin eve nasıl taşınacağını belirlemekti. Ev ile taşıt yolu arasında yaklaşık 100 m uzunluğunda dar, taş basamaklı bir yürüyüş yolu bulunmaktaydı.
Önce bir katırcı ile konuşmaya karar
verdim. Daha önce aynı mahallede taşıt yoluna çok daha uzak olan bir evde
malzemeleri bu katırcı ve babasına ait iki
katırla taşıtmıştım. Kendisi yakın zamana kadar Tophane Mahallesi’nin çöplerini katır ile toplayan kişiydi ve mahalleyi
çok iyi tanıyordu fakat katırcı çok yüksek
bir fiyat isteyince bu seçenekten vazgeçtim. Düşündüm taşındım, danıştım ve
sonunda kumu bir boru sistemi kurup
aşağıya akıtmaya karar verdim. Kireç
ve diğer malzemeler ise işçi sırtında taşınacaktı. Evin malzemenin geldiği yerden aşağıda olması ve dolayısı ile yüklerin aşağıya doğru taşınacak olması bir
avantajdı. Geniş borularla kum akıtma
sistemini kurduk. Ancak kum kendiliğinden aşağıya bir türlü akmadı. Sanırım
eğim yeterli değildi. Bu nedenle kumu
su tutarak akıtmak zorunda kaldık. Bu
da kumların ıslanıp ağırlaşması demekti.
Kumun aktığı yerden eve kadar yaklaşık
20 m mesafeyi işçiler el arabası ile taşımak zorundaydı. Kum su ile ağırlaşınca
bu işin de zorluğu iki katına çıktı. Neredeyse her aşamada yapının taşıt yoluna
uzak olması ve tüm malzemenin insan
gücü ile taşınması ve ayrıca tüm işçiliklerin de insan gücü ile yapılması yapım
maliyetinde büyük bir artışa neden oldu.
Yılmadık… Hiç olmazsa şimdi evin 100
m yukarısına kadar taşıt gelebiliyordu.
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coming from, and so the loads were to be
carried downwards, was a huge advantage. We installed a sand funneling system using wide pipes. However, somehow the sand did not flow downwards
on its own. I suppose the gradient wasn’t
steep enough. So we had to use water in
order to funnel the sand. This meant the
sand would get wet and heavy. Workers
were supposed to wheelbarrow the sand
for about 20m to the house from where
the sand was poured. When the sand
became heavier because of the water,
the difficulty of this job was multiplied.
In almost every stage the remoteness of
the house from the road, the fact that
all the material was being transported
using manual labor, and the fact that all
workmanship required manpower led to
a substantial increase in the cost of construction. But we didn’t lose heart... At
least now vehicles were able to pull in up
to 100m away from the house. A hundred
and fifty years ago when the house was
being built, all these materials must have
been carried from miles away on mules
and camels. Furthermore, since there was
no running water in that period and the
area around Alanya Castle did not have a
water supply, the water that was used in
the construction must have been carried
by mules and camels all the way from the
collective cistern dating from the Seljuk
period some 500m away from the structure. Or perhaps they had the house’s
cistern built first, filled it up with rain water and then constructed the house.
In 2008, we built the stone garden wall
first at the lower section of the house. Afterwards we took the roof tiles off one by
one by hand and piled them up. The roof
boards had been worn so thin over the
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Şekil 8: Onarım
sırasında eğimli
çatının kiremitleri
indirilirken
Figure 8: While
the roof tiles of the
inclined roof were
being taken down
during repair work.
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150 yıl önce yapı inşa edilirken bu malzemelerin hepsi kilometrelerce uzaktan
katır ve develerle taşınmış olmalıydı. Ayrıca o dönemde şebeke suyu da olmadığı
için ve Alanya kalesinde su kaynağı da
bulunmadığından, inşaatta kullanılan su
da yapıdan yaklaşık 500 m uzakta olan
Selçuklu devrinden kalma genel sarnıçtan katır ve develerle taşınmış olmalıydı.
Ya da acaba evin önce sarnıcı inşa edilip
yağmur suları ile dolması beklenmiş ve
sonra mı ev yapılmıştı? Düşününce bu
da mümkündü….
2008 yılında önce evin alt kısmında
bulunan taş bahçe duvarını yaptık. Daha
sonra çatının kiremitlerini tek tek elle indirip istif yaptık. Kiremit altı tahtaları yıllar içinde çok incelmişti; söktük. Çatının
ana taşıyıcıları sağlamdı ve onları koruduk. Toprak damın üstündeki sonradan
yapılmış olan çatıyı söktük ve topraklarını aldık (Şekil 8) . Ardından evin en
çok yapısal bozulma ve malzeme bozulmalarının olduğu güney ve güneydoğu
bölümündeki mekanlarının döşeme ve
tavanlarını askıya aldık. Güney cephesinin yapısal açıdan bozulmuş olan taş
duvarlarını ve ahşap bağdadi duvarlarını

years that we removed them. The main
bearings of the roof were sturdy, so we
preserved them. We removed the roof
that was built afterwards on top of the
earth roof and recovered the earth (Figure 8). After that we suspended the floors
and ceilings of the spaces in the south and
southeast sections of the house where
structural deformation and material deterioration was the most severe of all. We
knocked down the structurally deteriorated stone walls and wooden lath walls
of the south face. While on the east face,
we knocked down half of the upper floor
lath walls in the southern section. This
way, we made the utmost effort to preserve the ceiling of the living space and
knocked down two of its walls. While the
structure was in this state, Alanya experienced an unusually violent earthquake.
Thank god, since our house was built on
rock, it was not affected by this situation, even though it was suspended. We
rebuilt the walls we knocked down true
to their original form (Figure 9). At this
stage, before we rebuilt the walls, we lifted and tried to level the tilted roof, ceiling
and floor using a truck jack.
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Şekil 9: Yeniden
yapılan ahşap
çatkılı bağdadi
duvarlar
Figure 9: Rebuilt
wooden framed
lath-and-plaster
walls

söktük. Doğu cephesinin ise üst kat bağdadi duvarlarının güney bölümündeki
yarısını söktük. Böylece hayat mekanının
tavanını korumak için maksimum çabayı harcayarak iki duvarını söktük. Yapı
bu vaziyette iken Alanya’da ender görünür şiddette bir deprem oldu. Allahtan
evimiz kayalıklar üzerine oturduğu için
askıda olmasına rağmen bu durumdan
etkilenmedi. Söktüğümüz duvarları aslına uygun olarak yeniden yaptık (Şekil
9). Bu aşamada duvarları yeniden yapmadan önce eğilmiş olan çatı, tavan ve
döşemeleri bir kamyon krikosu yardımı
ile kaldırıp terazisine getirmeye çalıştık.
Alanya’nın geleneksel sivil mimarisinde bir yapının önce taş duvar işleri
bitirilir, ardından marangozluk işleri
tamamlanır ve en sonunda da sıva yapılır. Sıva ile ortaya çıkardığı boş çerçevelerin içi doldurulur. Biz de işlerimizin yapımında aynı sırayı izledik (Şekil
10- Şekil 11).
Kaba sıvamızda yörenin geleneklerinde ve evin özgününde olduğu gibi

In traditional Alanya civil architecture, the stone wall work of a structure is completed first, followed by the
wood finishing, and finally the plaster
work. The plaster is used to fill in the
empty frames left by the carpenter. We
followed this exact order in our works
(Figures 10-Figure 11).
We used straw, sand and lime mixture
in our brown coat in compliance with local traditions and to keep the house authentic. In the finishing coat, we chopped
panicle plant fibers up finely, mixed them
with lime, and spread this in a thin layer
over the brown coat.
Following the plastering stage, we
painted the plastered surfaces with limewash. We painted the authentic wood
surfaces in their authentic colors, using a
mixture of powder paint, vinegar and egg.
At this stage, we used around 1000 eggs.
We also used egg white as a varnish. The
only negative aspect to this work was that
our painter wearily decided he did not
want to see nor eat eggs ever again.
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Şekil 10: Samanlı-kireçli kaba sıva ile iç mekanda
sıva yapılması/Figure10: Plastering indoors with
straw and lime based brown coat

Şekil 11: Samanlı-kireçli kaba sıva ile dış mekanda
sıva yapılması/Figure 11: Plastering exteriors with
straw and lime based brown coat

saman, kum ve kireç karışımını kullandık. İnce sıvada ise kıtık bitkisinin liflerini ince ince kıydık, kireç ile karıştırdık
ve kaba sıvanın üzerine ince bir tabaka
olarak yaydık.
Sıva aşamasının ardından sıvalı yüzeyleri kireç badana ile boyadık. Özgün
ahşap yüzeyleri ise yine özgün renklerinde toz boya, sirke ve yumurta karışımı ile boyadık. Bu aşamada yaklaşık
1000 adet yumurta kullandık. Yumurta
akını cila olarak da kullandık. Bu işlerin tek olumsuz yönü boyacımızın bıkkınlıkla bir daha yumurta görmek ya
da yemek istemediğini belirtmesi oldu.
Onarım sırasında yapının eski kiremitlerini aldıktan sonra evin baş odasının
tavanında mavi renkte bir nakış izi belirdi. Bu iz günler geçtikçe de netleşti.
Bunun üzerine baş odada (yöresel adı
ile çağnişir) yer alan kalem işinin üzerine yine organik boyalarla rötuş yaptık
ve yumurta akı ile cila çektik.
Taş duvarların özgün derzlerini
mümkün olduğunca koruduk çünkü bu

Once we removed the old roof tiles of
the structure during the repair work, the
blue trail of ornamentation was revealed
on the ceiling of the house’s main room.
This trail became more and more apparent as the days went by. So we retouched
the carving in the main room (locally
known as “çağnişir”) again with organic
paint, and varnished it with egg whites.
We preserved the authentic joints of
the stone walls as much as possible. This
was because these joints were a beautiful example of the indigenous “nailing”
technique made with broken tiles and
had survived into the present. We completed the missing joints by using a mixture of lime, stone fragments, stone dust,
broken tiles and water (Figure 12).
We managed to preserve almost all
of the authentic wood ceilings and flooring and wall linings of the house. Each
of these required incredible efforts that
would take forever to explain here. In a
nutshell, we first lifted the old flooring
wood and beams in the living area with
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derzler kiremit kırığı ile yapılan yöreye özgü “çivileme” tekniğinin güzel bir
örneği idi ve günümüze kadar gelmişti.
Eksik derzleri de kireç, taş kırığı, taş tozu,
kiremit kırığı,kiremit tozu ve su karışımını kullanarak tamamladık (Şekil 12).
Evin özgün ahşap tavan ve döşemelerinin ve duvar kaplamalarının tamamına yakınını korumayı başardık.
Bunların her biri burada anlatımı çok
uzun sürecek olan büyük uğraşlarla
oldu. Kısaca belirtmek gerekirse, hayat bölümünde eski döşeme tahtalarını
ve kirişlerini önce kamyon krikosu ile
kaldırıp, bir kat daha ahşap kadron ve
döşeme tahtası döşeyerek, mekânın bu
kattaki terazisini düzgün hale getirdik.
Evin özgün merdiveninin de limon kirişleri sağlam ama basamak tahtaları
kötü durumdaydı. Eski merdiveni tamamıyla koruyup, özgün kirişlere üstten yeni rıht ve basamak tahtaları geçirdik. Böylece eski taşıyıcı kiriş ve döşeme
tahtaları ve basamakların tamamı bir alt
katın tavanında görülebiliyordu.
Evimizin en büyük zenginliklerinden biri de zemin katta bulunan ve ağzı
mutfak (küçük içeri) mekânına açılan su
sarnıcıdır. Bu su sarnıcı genel olarak iyi
durumdaydı fakat sarnıca çatıdan su taşıyan sistem hasar görmüştü. Bu sistemi
de onarıp sarnıcımızı tekrar yağmur suyunu toplar hale getirdik. Evin tamamında taş duvarlar içinde bağlayıcı olarak
toprak kullanılmıştı. Ancak sarnıç kireç,
kiremit kırıkları ve tozları, doğal kum karışımından oluşan bir harçla yapılmıştı.
Ardından da bu harcın daha ince olanı
ile sıvanmıştı. Aslına uygun olarak onarımımızı tamamladık. Sarnıcı bu gün
mutfağımızın içinden bir kuyu gibi kullanabiliyoruz. Yaklaşık 27 ton su almak-
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a truck jack and then laid down another
layer of timber and floorboards, appropriately leveling this floor. The stringers
of the house’s authentic staircase were
strong but the step boards were not doing well. While we preserved the old
staircase fully, we imposed a new riser
and step boards on the authentic beams
from above. This way the old structural
beam and the flooring wood, as well as
all of the steps, could be seen when looking up from the floor below.
One of the major facilities of our
house is the ground floor water cistern,
the mouth of which opens to the kitchen
area (small interior). This water cistern
was generally in good condition, but the
system that carried water to the cistern
from the roof was damaged. We repaired
this system as well and got our cistern
collecting rain water again. Earth was
used as a binder inside the stone walls
throughout the house. However, the cistern was made with a mixture of lime,
broken tiles and dust, and natural sand.
After that, it was plastered with a thinner version of this mortar. We completed our repair true to its original. We are
able to use this cistern inside our kitchen
like a well. It can contain about 27 tons
of water, and when the rainy season
starts in Alanya, it becomes full by November. After that time, the rain water is
funneled outside to the garden through a
discharge pipe. I keep thinking that this
kind of water source should be frequently
used even today.
All repair works were done by local
craftsmen using local materials and authentic local techniques. The wood finishing was performed by Mustafa Uysal
and his team Mustafa Çelik, Durali ...
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Şekil 12: Yöreye özgü “çivileme” tekniği ile derz
yapılması/ Figure 12: Making joints with the
indigenous “nailing” technique

Şekil 13: Onarımın ardından yapı mimarı ve ustalarının
yapı ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı/ Figure 13: A
photo of the structural architect and his craftsmen
next to the structure following the repair work.

ta ve Alanya’da yağmurlar başladığında
Kasım ayında doluyor. Bu vakitten sonra
yağan yağmurlar yaptığımız bir taşma
borusu ile dışarıya, bahçeye akıyor. Böylesine bir su kaynağı bugün de yaygın
olarak kullanılmalı diye düşünüyorum.
Bütün onarım işlerini yerli ustalar,
yerel malzeme ve özgün yerel teknikler
ile yaptık. Marangozluk işlerimizi Alanya’nın Dere Köyü’nden Mustafa Uysal
ve elemanları Mustafa Çelik, Durali ve
Hasan Düşün gerçekleştirdi. Gündoğmuş İlçesi’nin Akyarı Köyü’nden Taş
ustası Nuri Köle taş duvar işlerimizi ve
taş duvar derzlerimizi büyük bir titizlik
ve maharet ile yaptı. İşçilerimiz Mehmet
Köle, Ferit Çakal ve Ramazan Çakal da
gene Akyarı Köyü’ndendi. Bir diğer işçimiz İbrahim Gök ise Alanya’nın Aydap

and Hasan Düşün from Alanya’s Dere
village. Stone master Nuri Köle from
Gündoğmuş District’s Akyarı village performed the work on our stone walls and
stone wall joints with the utmost diligence
and skill. Our workers Mehmet Köle,
Ferit Çakal and Ramazan Çakal were also
from Akyarı. Our other worker, İbrahim
Gök was coming in from Alanya’s Aydap
neighborhood. Emin Şahin, from Alanya’s Mahmutseydi village, completed
our brick bond works with mastery and
patience. Abdurrahman Akıllı and Murat
Akıllı from Alanya’s Tepe neighborhood
conducted the plaster works according
to traditional methods. The electrical installation was handled by İlyas Koç from
Alanya’s Mahmutlar with such care it
were as if he were stitching embroidery.
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Mahalesi’ndendi. Alanya’nın Mahmutseydi Köyü’nden Emin Şahin Usta da
tuğla örgü işlerimizi ustalıkla ve sabırla
yaptı. Alanya’nın tepe mahallesinden
Abdurrahman Akıllı ve Murat Akıllı sıva
işlerini geleneksel yöntemlere göre uyguladılar. Elektrik tesisatlarımızı Alanya’nın Mahmutlar Kasabası’ndan İlyas
Koç tıpkı nakış işler gibi işledi. Su işlerimizi ise Gündoğmuş İlçesi’nin Orhan
Köyü’nden Ahmet Yurttaş usta yaptı.
Boya işlerimiz yine Alanya’lı bir usta
olan Gürsel Usta ve ekibi tarafından
gerçekleştirildi. Ustalarımız ile birlikte
çekilmiş yapının bitmiş bir fotoğrafı aşağıda yer almaktadır (Şekil 13).
Şimdi geriye dönüp baktığımda yapının onarımında bazı hatalar yaptğımı
görüyorum. Şimdiki aklım olsa sarnıca su
indiren boruyu ve evin yağmur oluklarını bakırdan yapmazdım. Böylece sarnıç
içindeki suyu bahçe sulama ve temizlik
dışında içmek için de daha huzurla kullanabilirdik. Özgün olanı galvanizli saç
idi. Ben daha iyi bir şey yaptım derken
çok temel bir hata yapmıştım. Yine şimdiki aklım olsa ahşap mimari elemanlara
marangoz ve boyacıların macunla rötuş
yapmasına izin vermezdim. Bırakın öyle
kalsın derdim. Boyanın ardından bu rötuşlar alttan belli oluyor. Eski ustaların
yaptıklarına bakıyorum da böyle kaygıları yok hiç..Zaten o devirde el aletleri ile
yapılmış olan ahşap mimari elemanlar
üzerlerindeki müdahale görmemiş boşluklar ve pürüzler ile son derece insancıl. Biz ise her şeyi mükemmelleştirmeye
çalışıyoruz. Bir diğer pişmanlığım çatıya
özgün kiremitlerini tekrar koymak yerine yeni kiremit koymuş olmam. Sadece
bana kalmış olsa idi bunu yapabilirdim
ama eşim bunun bütçemize göre çok ro-
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Our water works were performed by
master worker Ahmet Yurttaş from Gündoğmuş district’s Orhan village. Master painter Gürsel ... and his team from
Alanya did the paintwork. A photo of
the completed structure along with our
craftsmen can be seen below (Figure 13).
Now when I look back, I see that I
made some mistakes in the repair work
of the structure. If I knew then what I
know now, I would not have used copper piping to bring water to the cistern
and copper gutters for the house. This
way we could have also comfortably
used the water in the cistern as drinking water, rather than just for watering the garden and cleaning purposes.
Galvanized sheeting was the authentic
material. When I thought I was doing
something better than the original, I apparently made a very fundamental mistake. Again if I knew then what I know
now, I would not have allowed the carpenter and the painters to touch up on
the wooden architectural elements with
putty. I would have told them to leave
them as they were. Having gone ahead
with the paint job, these touch ups are
visible from below. When I look at what
the old masters did, it doesn’t look like
they had similar worries. After all, the
wooden architectural elements that were
made in those days using hand tools are
incredibly rustic with untouched gaps
and burrs. Whereas we try so hard to
make everything look perfect. Another
regret I have is that instead of putting
the authentic tiles back on the roof, I
replaced them with new ones. If it was
only up to me, I might have done exactly that, but my husband saw it as a very
romantic idea when considering our
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mantik bir fikir oldduğunu, daha yeni,
bakım maliyeti az ve sorunsuz bir mazeme ile bu konuyu halletmemiz gerektiğini düşündü. Ayrıca toprak dama
toprak yerine harç dökmek ve izolasyon
yapmak yerine belki yine killi toprak
koymalı idik ama günümüzde bu yapının sürekli yuvak taşı (lov taşı) ile yuvama ve bakım işlerini yapacak bilgi ve
zamana sahip değildik. Ayrıca yeniden
yapmış olduğumuz ahşap çatkı duvaların içine izolasyon daha iyi olsun diye
eps köpük koymuş olmam bir diğer
pişmanlığımdır. Halbuki özgününde
bu duvarların içi boştu. Havanın da çok
iyi bir izolasyon malzemesi olduğunu
unutmuştum. Ayrıca eps köpüğün yangını hızlandırıcı etkisini de göz önüne
almayı ihmal etmiştim. Şimdi bu malzemeleri yaptığım hiç bir eski ev onarımında kulanmıyorum.
Bütün bu hatalarıma rağmen kendimi çok taktir ettiğim bir konu da var:
Yapının özgün halini korumak için dik
durmam. Onarım sırasında gerek ziyaretçiler ve gerekse ustalar hep bir şeyleri
söküp yeniden yapalım diye beni ikna
etmeye çalıştılar. Ama ben her seferinde
hayır; uğraşıp yerinde tutacağız ve tamir
edeceğiz dedim. Bu herkes için çok can
sıkıcı olsa da dik durduğum için geri
adım atmak zorunda kaldılar. Örneğin
özgününde yüksekliği 160 cm ve 145 cm
olan toplam 4 adet kapıyı söküp daha
yüksek yapmam için, zemin kattaki 150
yıllık ahşap giriş kapısı ve eşiğini söküp
yenilemem için, üst kat hayat mekanının tavanını söküp yeniden yapmam
için vs. vs… Her teklife kararlılıkla hayır! dedim. Yapının bugün özgün halini koruyor olması bendenizin söylediği
binlerce hayır! kelimesinin sonucudur.

budget and he thought we should take
care of it with a newer, hassle-free material with a lower maintenance cost. He
was as painstaking as I was in the repair
work. Therefore I took his advice on that.
Furthermore, perhaps we should have
poured mortar on the earth roof instead
of earth and put clay soil instead of applying insulation, but we did not have the
knowledge and time to constantly perform the rolling and maintenance works
of this structure with roller stone (stone
roller). Furthermore, I also regret putting
EPS foam inside the framing walls we renewed just to make the insulation better.
In their authentic form these walls were
empty on the inside. I forgot the fact that
air is a very good insulating material too.
Furthermore, I neglected to take into consideration the fact that EPS foam accelerates fires. Now I don’t use these materials
in any of the old house restorations I do.
Despite all of my mistakes, there is
one thing I thank myself for: I stood fast to
preserve the authentic state of the house.
During the repair work, both visitors and
the craftsmen constantly tried to convince
me to remove some elements and make
new ones. But each time I simply said no;
I told them we would make an effort to
keep them and repair them. Even though
this was annoying for most, they had to
take a step back because of my attitude.
For instance, I resolutely said “No!” to
all kinds of offers, such as removing the
four doors that were originally 160cm and
145cm high and making them higher, removing and renewing the 150-year-old
ground floor wooden entrance door and
its threshold, removing and renewing
the ceiling of the upper floor living room,
etc. The fact that the structure preserves

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

Şekil 14: Üst kat “çagnişir” (başoda) mekanında mübadele
ile 1922 yılında Alanya’dan Yunanistan’a göç etmek zorunda
kalan rum ailelerin torunları, sevgili dostlarımız ve biz…
Arkada soldan sağa, Pandeli Koçoğlu, Kosta Çobanoğlu,
Tasula Koçoğlu, sevgili oğlum Eren Koçak, bendeniz Emine
Cimrin Koçak, önde sevgili eşim Murat Levent Koçak./
Figure 14: With our friends, the grandchildren of the
Greek families who were expelled to Greece from Alanya in
1922 under the population exchange sat in the upper floor
“çagnişir” (main room) space... Left to right from the back
row; Pandeli Koçoğlu, Kosta Çobanoğlu, Tasula Koçoğlu,
my dear son Eren Koçak, myself Emine Cimrin Koçak, and
my dear husband Murat Levent Koçak in the front.

1922 yılından önce yüzyıllardır
Alanya Kalesi’nde, bu evlerde oturmakta iken 1922 yılında Yunanistan
ve Türkiye arasındaki mübadele kararları gereği Yunanistan’a göç etmek
zorunda kalan ailelerin torunları ile
2000 yılından beri ailecek çok yakın
ilişkiler kurduk. Karşılıklı gide gele
bazı ailelerle kardeşten de öte olduk.
Dedelerimiz ve ninelerimiz zaten bir
arada yaşamışlardı ve birbirimizden
ayrı karşılıklı bu öyküleri dinleyerek
büyümüştük. Bu evi yapıp bitirmemizi onlar da sabırsızlıkla bekliyorlardı.
2010 yılında bitirdiğimiz zaman ziyaretimize geldiklerinde “siz bizim atalarımızın ocağını tekrar tüttürdünüz’’
deyip ağlamaya başladılar (Şekil 14).
Sonuç olarak 2010 yılından beri
çok severek ve gönül vererek yaptığımız bu tarihi evde eşim Murat Levent
Koçak ve oğlum Eren’le oturuyoruz.
Bu yapı benim hem sevgili evim hem
de öğretmenim oldu. Bu evde çalıştığım ustalarımın tamamı ile halen
çalışmaya devam ediyoruz ve ekmeğimizi bu işi yaparak kazanıyoruz.
2016 yılında evimizin uygulama dalında Antalya Kepez Belediyesi Tur-

its authentic form today is a result of the
thousands of “no’s” I uttered.
Since 2000, we have established close
affiliations with the grandchildren of the
families who had lived in these residences
around Alanya Castle for centuries before
1922 and were expelled to Greece under
the population exchange decisions between Greece and Turkey in 1922. Mutual
visits brought us closer to some families
than our own siblings. Our grandparents
once lived side by side and we grew up
apart, but listening to the same stories.
They couldn’t wait for us to finish the
house. When we finished the work in 2010
and they came to visit us, they cried, saying, “The memories of our ancestors have
been honored.” We hugged each other
and cried for a while. When I remember
those days, my eyes can’t help but fill with
tears (Figure 14).
Since 2010 my husband Murat Levent
Koçak, our son Eren and I have been happily living in this historical house we love
so much. This structure has become both a
lovely home and a teacher to me. I continue to work with all of the master craftsmen
I worked with on this house, and we all
earn a living doing the same job. In 2016,
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Şekil 15: Evin
onarımın ardından
çevresi ile birlikte
görünümü/
Figure 15: The view
of the house and its
surrounding area
following the repair

Şekil 16: Güney
cephesinden bir
görünüş,2016./
Figure 16: A view
from the south
face, 2016
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gut Cansever Ulusal Mimarlık Ödüllerinde pek çok başarılı projeyi geride
bırakarak “Jüri Takdiri” ödülüne layık
görülmesi biz onurlandırdı. Hele ki
bilge mimar Turgut Cansever adına
olan bir ödülle evimizin şereflenmesi
benim için çok anlamlıydı. 2003 yılından bugüne 12 yıl içinde şehirde bu
evlere verilen değerde de büyük bir
artış oldu. Pek çok insan yok olmakta olan bu yapıları alıp, onarmaya ve
oturmaya başladı. Biz de geriye baktığımızda maddi ve manevi yaşadığımız tüm zorluklara değdiğini düşünüyoruz.

we were honored to be awarded the “Special Jury Price” from among many successful projects at Antalya Kepez Municipality’s Turgut Cansever National Architecture
Awards in the building category. It meant
so much to me that our house was honored with an award named after the wise
architect Turgut Cansever. Over the 12
years since 2003, the value of these houses has increased in cities. Several people
have started buying, repairing and living
in these structures that are disappearing.
When we look back, we think it was worth
all the material and immaterial difficulties
we had to go through...

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

Şekil 17 Kuzeybatıdan eve bakış,2016/ Figure 17: The house from the northwest, 2016
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Şekil 18: Zemin kat yatak odası, 2016/
Figure 18: Ground floor bedroom, 2016

Şekil 19: Zemin kat “hayat” mekanı (salon), 2016/
Figure 19: Ground floor living space (lounge), 2016

Şekil 20: Zemin kat “hayat” mekanı (salon), 2016/ Figure 20: Ground floor living space (lounge), 2016
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Şekil 21: Zemin
kat “avlu”
mekanı (taşlık),
2016/ Figure
21: Ground floor
“avlu” (stone
courtyard),
2016
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Şekil 22 Üst kat “hayat” mekanı (salon) 2016/ Figure Şekil 23 Üst kat “küçük içeri” mekânı (mutfak),
2016/ Figure 23: Upper floor “small interior”
22: Upper floor living space (lounge), 2016
space (kitchen), 2016

Şekil 24 Üst kat “çağnişir” mekânı tavan ve
duvarda nakış detayı (baş oda ),2016/ Figure 24:
Upper floor ornament detail on the ceiling and
wall of the “çağnişir” (main room) space, 2016

Şekil 25: Üst kat “büyük içeri” (yatak odası ),
2016/ Figure 25: Upper floor “large interior”
space (bedroom), 2016
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Yeşilada, Eğirdir’de Bulunan Ahşap Konutun Hikayesi
Story of Unique Timber Frame House in Yeşilada/ Eğirdir
Beril BİNOĞUL, Aslı Merve HETEMOĞLU,
Aslı ÖZAHİ, Cansu CAN, Damla ERDEM,
Deniz ÜSTOĞLU COŞKUN, Gözde YILDIZ,
Meltem ÇETİNER, Merve ÇOLAK, Merve
TOHMA, Usman SAMİ, Tolga İLHAN,
Tuğba KAVAK, Zeynep İlay ORUÇ*
Filiz DİRİ, Leyla ETYEMEZ, Özgün ÖZÇAKIR,
Uğurhan AKYÜZ, Neriman ŞAHİN GÜÇHAN,
Nimet ÖZGÖNÜL, Fuat GÖKÇE**

Isparta şehri, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri
arasında, Göller Bölgesi’nin merkezinde
önemli bir noktada yer almaktadır. Eğirdir Gölü’nün kıyısında bulunan ve Isparta’nın bir ilçesi olan Eğirdir ise üç farklı
iklim bölgesinin kesişiminde ve oldukça
hareketli bir topografyaya yerleşmiştir. Bu
bölgede bulunan ahşap karkas konutlar,
Osmanlı konut tanımı içinde bir alt grubu
oluşturmaktadırlar.
Eğirdir’in merkezinden göle doğru bir
hat boyunca uzanan, 1970’li yıllarda kara
yolu ile bağlanmış olan iki ada bulunmaktadır. Bu adalardan daha büyük ve
daha yoğun bir yerleşime sahip olan Yeşilada’nın meydanlara açılan dar sokakları
ve yoğun geleneksel konut dokusu büyük
ölçüde korunmuş olup, 3. Derece Doğal
Sit Alanı’dır (Şekil 1).
Genel olarak, bu bölgede yaşayan
halkın çiftçilik, hayvancılık ve halıcılıkla

Eğirdir, a province of Isparta, is located in south-western Turkey and it
is on the coastal line of Eğirdir Lake.
As it is in the intersection of three different climatic zones and the topography dominates the settlement; Eğirdir
houses form a different sub-group
within the traditional Ottoman Houses.
There are two islands connected to
Eğirdir by a short causeway which was
built in 1970s. Among them, Yeşilada is
a third degree natural conservation site
and is the one with a denser settlement
with its traditional urban fabric, mostly
conserved with its narrow streets defined by houses and courtyard walls
leading to squares (Figure 1).
People who lived here were mostly engaged with farming, animal husbandry and carpeting so, the economic
and social structure developed in a way
which, the house became a structure
where living and working activities
were united. These houses were two
storey structures where the ground
floor consisted of storage, stable, hayloft, carpentry unit and kitchen and
the first floor consisted of living spaces. There is a wide and a long section
facing the courtyard called hayat from
which has an access to the upper sofa
called hanay through timber stairs.

*Beril BİNOĞUL, Aslı Merve HETEMOĞLU, Aslı Özahi, Cansu CAN, Damla ERDEM, Deniz ÜSTOĞLU
COŞKUN, Gözde YILDIZ, Meltem ÇETİNER, Merve ÇOLAK, Merve TOHMA, Usman SAMİ, Tolga İLHAN,
Tuğba KAVAK, Zeynep İlay ORUÇ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Öğrencisi/ Middle East Technical University, Master Programme Students
**Uzm. Filiz DİRİ, Ar. Gör., Leyla ETYEMEZ, Ar. Gör. Özgün ÖZÇAKIR, Prof. Dr. Uğurhan AKYÜZ, Prof.
Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Dr. Nimet ÖZGÖNÜL, Dr. Fuat GÖKÇE, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Restorasyon Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi/ Middle East Technical University, Lecturers
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Şekil 1: Yeşilada
yerleşimi ve
yapının konumu/
Figure 1: Yeşilada
layout plan and the
building
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meşgul olmaları sebebiyle, yaşamın geçtiği konutla çalışma hayatının birleştiği
bir ekonomik ve sosyal yapı oluşmuş ve
emniyet sebebi ile katlı plan tipleri tercih edilmiştir. Bu evlerde, zemin kat halı
atölyesi, kiler, ahır, samanlık, mutfak gibi
mekânları barındırırken, birinci kat ise
yaşama hacimlerini içermektedir. Avluya
bakan yüzlerinde hayat adı verilen uzun
ve geniş bir bölüm bulunmakta, buradan
ahşap bir merdiven ile hanay olarak adlandırılan üst kattaki sofaya çıkılmaktadır.
Adada bulunan geleneksel yapıların
çoğunda zemin katın bütünüyle taş malzeme ile yapıldığını, üst katların ise ahşap
konstrüksiyon ile oluşturulduğunu görmekteyiz. Ada genelinde sokağa ve güneye bakan cepheler dışındaki cepheler
çoğunlukla sağır olup, çıkmalar ahşaptır.
Yapılarda bulunan taş duvarlar zemin
hareketleri sebebiyle yatayda bir metrede
bir ahşap hatıllarla kuvvetlendirilmiştir.
Bazı yapılarda, kış mevsiminin çok soğuk geçmesi nedeniyle kuzey duvarları
taş duvarlarla inşa edilmiştir yine iklim

The traditional houses on this island were mostly built stone masonry on ground levels, but timber frame
constructions on their upper floor. All
across the island, the façades which
face the narrow streets or the north
are usually without any openings. The
stone walls are strengthened with timber tie-beams every one meter. Some
of the building façades are made of
stone on the upper floor also because
of winter conditions along the island
and some of timber facades are covered
with metal sheets for protection as the
houses don’t have plaster.
Located on the lot numbered 127/1,
the house, which will be the subject of
this paper, is a unique example in this
context, considering its location, scale,
architectural properties and alterations
parallel to the settlement history of
the island. The building was registered
through the decision dated 15.03.1975,
numbered 8300 (Rev: 13.07.1984/304).
The house was built in 19th century
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Şekil 2:
Yeşilada 127
ada, 1 parselde
bulunan yapı/
Figure 2: The
house located
on the lot
numbered
127/1

koşulları sebebiyle bazı yapılarda ahşap
cepheler üzerine sac kaplamalar kullanılmıştır. Bu incelemenin ana konusunu
oluşturan 127 ada, 1 parselde bulunan
konut ise konumu, ölçeği, mimari özellikleri ve yerleşim tarihine tanıklık eden değişimleri ile Eğirdir geleneksel konutlarını
çok iyi örnekleyen bir yapı olup (Şekil.2),
15.03.1975 tarih ve 8300 sayılı karar (Rev:
13.07.1984/304) ile tescillenmiştir.
19.yy’da, mübadele öncesinde bölgede yaşayan Rum bir aile tarafından inşa
edilen yapı, pazar yeri olarak kullanılan
adanın iki önemli meydanından biri olan
Eski Pazar alanının bir kenarını tanımlar. Eğirdir, Isparta’nın o yıllarda en fazla
Rum nüfusuna sahip yerleşimi olup, sadece Yeşil Ada’da 800’den fazla Rum nüfusun bulunduğu bilinmektedir. Yapılan
çalışmalarda binanın yapı malzemeleri,
strüktürel sistemi ve dönemsel farklılıklar
gösteren ahşap kullanım teknikleri incelenmiştir. Yapının var olan izlerine bakıldığında Yeşilada’nın tarihsel gelişimini

before the great population exchange
by a Greek family, facing to a square
which was one of the two important
squares and which was also used as a
marketplace. Eğirdir had highest number of Greek population among Isparta back then and was a home to more
than 800 Greek families. During our
work, we defined the building materials, structural system and different
timber construction techniques which
differed depending on the period that
they were built in. As we traced the details in the building, we realized that it
is possible to read the historical development of Yeşilada over this building.
The walls of the ground floor and
first floor which face the square were
built out of stone masonry, and remaining walls of the first wall and the
projections were built using a timber
frame system. The side façades have
no openings because of its intimate
relationship with its surroundings and
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bu bina üzerinden okumanın mümkün
olduğunu görülmüştür.
Yapının zemin kat ve meydana bakan
birinci kat duvarları yığma taş, geriye kalan birinci kat duvarları ile meydana bakan cephelerinde bulunan çıkmalar ise
ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. Yapının yan cepheleri diğer konutlara olan
yakın mesafesi sebebiyle sağır duvar olup,
arka cephesi iklim koşulları sebebiyle metal plakalarla kaplanmıştır (Şekil 3). Zemin katta, yapının ahşap karkas sistemle
inşa edilen kısımları incelendiğinde ise,
kuzey cepheye bitişik olarak bulunan iki
katlı depo kısımlarının ve iki odanın dairesel kesitli ahşap dikmeler ve tek tarafta
bulunan ahşap yatay kaplamalar ile kapatıldığı, avluya bakan güney cephesindeki duvarın ise benzer bir sistemle inşa
edildiği ancak çapraz ahşap payandalar
ile desteklendiği görülmektedir. Yapının
doğu tarafında bulunan geniş servis alanı
ile batı tarafında bulunan taşlık, iki adet
oda ve iki adet deponun ise birbirlerinden
kare kesitli ahşap dikmeler ve bunların
üzerine kamış kaplanarak birbirlerinden
ayrıldığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Bu katta bulunan mimari elemanlar
incelendiğinde, yapının çok özenli yapılmış, dönemin yaşayış biçimlerini ve değer yargılarını ortaya çıkaran elemanlara
sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Bölge genelinde de rastlanan dolaplar ve
ocaklar, yapıda nitelikli olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.
Birinci kata ulaşım günümüzde bu ayrılan iki ana alanın her birinde bulunan
iki adet ahşap merdiven ile sağlanmaktadır. Günümüzde yine ahşap bir iskeleti
olan ancak sazlıklarla kaplanmış bölücü
bir duvar ile ikiye bölünmüş olan birinci
katta toplamda 7 adet oda ve 2 adet depo

Şekil 3: Yapının arka cephesi/
Figure 3: Back façade of the building

the back façade, facing the courtyard is
covered with metal planks (Figure 3).
As a result of our survey works on the
timber walls, we determined that the
walls of the ground floor were mostly
built by using a system of circular sectioned vertical timber elements covered
with horizontal planks either on one
side or both depending their usage. The
wall on the south side which also faces
the courtyard is also built using a similar construction system but it is supported by braces. The service space on
the west side and the taslik space with
its surrounding rooms are separated
with a wall constructed with square
sectioned vertical timber elements covered with reed. When we analyse the
architectural elements of this floor, it is
possible to say that the structure was
built deliberately representing the lifestyle and values of its time.
Access to the first floor is provided
by two staircases located on both sides
of the building. The floor, which has a
wooden structure is divided with a wall
covered with reed, has seven rooms
and two storage spaces. When the original timber walls are analysed, we see
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Şekil 4: Yapının
farklı malzeme
ve yapım
tekniklerini
gösteren birinci
kat planı/
Figure 4:
First floor
plan showing
the different
materials and
construction
techniques

Şekil 5: Yapının
farklı malzeme
ve yapım
tekniklerini
gösteren birinci
kat planı/
Figure 5:
Second floor
plan showing
the different
materials and
construction
techniques
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Şekil 6: Yapının geçirdiği değişiklikler ile değişen yarı-açık ve kapalı mekân ilişkisi/
Figure 6: Relationship of semi-open spaces and closed spaces in different periods
326

bulunmaktadır. Bu katta bulunan ahşap karkas duvarlar incelendiğinde, tüm
cephe duvarlarının dairesel kesitli dikey
elemanlar üzerine çift taraflı yatay kaplamalar çakılarak inşa edildiği görülmektedir. Bir tek depo alanlarında yatay ahşap
kaplamaların tek taraflı olarak kullanıldığı
belirlenmiştir. Odaların bazılarında bulunan ocak ve içlerinde gusülhane barındıran süslemeli dolaplar çok özenli ve eşine
az rastlanır elemanlardır. İnşa edildikleri
dönemin yaşayış tarzına ait önemli ipuçları veren bu elemanlar yapıya mimari
anlamda çok büyük değer katmaktadırlar.
Yapının ahşap yapım sistemi ve mimari elemanları birlikte değerlendirildikleri zaman dönemsel ihtiyaçlar ve
değişimler bu bina üzerinden takip edilebilmektedir (Şekil 6). Daha önce de bahsedildiği üzere bölgede yaşayan Rum bir
aile tarafından inşa edilmiş olan yapıda,
bir noktada farklı bir ahşap karkas sistemi
kullanılarak zemin katta bulunan servis

that the walls, which form the facades,
are constructed with horizontal planks
on both sides nailed to circle sectioned
vertical elements. Walls of the storages
are the only spaces with the usage of
one sided planks throughout the building. Ornamented cupboards with fireplace and gusülhane units are unique
elements located in some of the rooms,
which also add architectural value by
depicting the lifestyle of former periods.
If we consider the timber structural
system and the architectural elements
of the building, it is easy to follow the
former needs and changes (Figure 6).
Except service areas, which is located
on the ground floor, all spaces of the
structure are covered with walls and
windows due to the need of a closed
space by using a different type of a
timber structural system in the building constructed by the Greek family
mentioned above. Later investigations
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alanı dışındaki tüm açık mekânlar kapalı
alan ihtiyacı sebebiyle duvar ve pencerelerle kapatılmıştır. Daha sonra, yapılan
araştırmalarda görülmüştür ki Kurtuluş
Savaşı sırasında askeri bir merkez olarak
kullanılan adada, bu yapı hastane olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Savaşın sona
ermesiyle birlikte yapıya bir Türk aile
yerleştirilmiş, bu aile de kendi ihtiyaçları doğrultusunda o dönem ellerinde olan
malzemelerle farklı bir sistem kullanarak
değişiklikler yapmıştır.
Yapı ilk inşa edildiği dönemde strüktürel sistemi, sahip olduğu plan şeması,
dış mekânlarla ilişkisi ve bu mekânların
birbirlerine bağlanışı açısından Yeşilada
ve çevresindeki en özgün yapılardan biridir. Zemin katta bulunan bölücü duvarların yapım tekniğine ve mimari elemanlara bakılarak rahatlıkla söylenilebilir ki
girişini meydandan alan yapının bu katı,
arka avluya açılan taşlık ve taşlık etrafında
bulunan iki adet depo ve iki adet odadan
oluşmaktadır. Yapının batı kısmı, meydandan ayrı bir girişe sahip olup servis
alanı (Şekil 7) olarak kullanılmaktadır. Bu
ilk dönemindeki plan şeması incelendiğinde giriş katta kuzey cephedeki meydanın güney cephedeki avluya taşınmasının nitelikli bir geçirgenlikle sağlandığı,
birinci katta ise bu geçirgenliğin açık sofa
kurgusuyla pekiştirildiği görülmektedir.
Yapının güney tarafında bulunan merdiven ile üst katta hanay olarak adlandırılan açık sofaya çıkılmaktadır. Günümüzde
yeri değişmiş olarak bulunan merdivenin
ilk döneminde bulunduğu konum birinci
kat zemininde bulunan ahşap yer döşemesinde var olan izlerden belirlenmiştir.
Ulaşılan bu katta farklı boyutlarda 4 adet
eyvan, 3 adet oda ve 2 adet et kurutma
odası olarak kullanılan mekânlar bu açık
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Şekil 7: Zemin katta bulunan servis alanı/
Figure 7: Service space on the ground floor

revealed that this structure was used
as a hospital during the War of Independence while Yeşilada was a military
base. As soon as the war was over, a
Turkish family was placed in this house
and they made some changes with a
different structural system using the
only materials they had for their needs.
The building was one of the most
original structure on the Island considering its structural system, plan
scheme, relationship of its spaces with
each other and also with its surroundings. Its construction technique and
architectural elements of the partition
walls clearly show that the building had
a taslik space which opens directly to
the square in-front and leading to the
courtyard on the back surrounded by
two rooms and 2 storages. West side of
the building has a separated entrance
and was used as a service area. When
the plan scheme of the first period is
considered, we see that the building
has semi-open permeable areas, which
leads to the courtyard, and this permeability is obtained through an open sofa
on the first floor.
Through the staircase which is lo-
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Şekil 8:
Günümüzde
niteliksiz malzeme
ile bölünmüş olan
açık sofa/ Figure
8: Former open
sofa divided with
an unqualified
partition wall
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Şekil 9: Zemin
katta bulunan
ahşap dolaplı oda/
Figure 9: Room
with cupboard on
the ground floor

sofanın çevresinde yer almaktadırlar.
Çalışmamızı yaparken eyvan ve odaların
belirlenmesinde içlerindeki mimari elemanların etkili olduğu kadar duvarlarında
kullanılan malzeme ve yapım tekniğinin
incelenmesi de olmuştur.

cated on the southern side of the building, the open sofa –which is also called
hanay - is reached. The original place
of the staircase is determined with the
help of the traces on the first floor coverings. On this floor, there are three
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Şekil 10:
Kapatılan eyvan/
Figure 10:
Closed iwan

Kurtuluş Savaşı öncesinde ilk kapsamlı değişimlere konu olan yapının alt
kat odalarından biri uzatılıp mekân büyütülmüş, güney kısmı taş duvar hizasından
duvar örülerek kapatılmış ve bu bölümdeki geçirgenlik ortadan kaldırılmıştır. Bunlara ek olarak üst kat eyvanları pencere ve
duvarlarla kapatılarak odaya dönüştürülmüş ve yapı daha bezeli hale getirilmiştir.
Dış sofa da kapatılmış, dış mekânlar ile
iç mekânlar arasındaki geçirgenlik kaybedilmiştir. Yapılan bu müdahaleler ile
yapının mekânsal bütünlüğü kaybolmuş,
yapılan ekler yapım tekniği ve malzeme
anlamında nitelikli olsa da yapının Eğirdir ve tüm Anadolu için özgün ve tek olan
plan şemasına zarar verilmiştir.
Yapıda gerçekleşen son dönem müdahalelerinde ise yapının iki ayrı kardeşe
verilmesi sebebiyle yapı ikiye bölünmüş
(Şekil 8), özgün merdiven taşınarak yeni
bir merdivenin de eklenmesiyle üst kata
iki ayrı erişim sağlanmıştır. Zemin katta
servis mekânı ile taşlık ve odaların bu-

rooms, four iwans and two smaller
spaces which has different features, all
defining an open sofa.
The structure had its first major interventions before the War of Independence. On the ground floor, the room on
the east side was enlarged and the east
side of the south façade was closed in order to get a large closed space enabling
the former permeability. In addition, we
see modifications of iwans due to a need
of closed spaces and closure of the sofa
on the first floor. Although the additions
and the materials used were qualified
considering their respect to the existing
and their detailing, the integrity of the
spaces in its unique plan scheme was lost
because of these interventions.
The interventions of the latest period mostly concentrate on the division of
the building between two siblings. The
staircase was moved and another was
one added in order to have two separated circulation systems. Service space and
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Şekil 11: Kapatılan eyvan ve özgün oda kapısı/ Figure 11: Closed iwan and an original door on the right side

lunduğu kısım birbirlerinden taş duvar
hizasında ayrılırken, üst katta eski açık
sofanın tam ortasına bir duvar örülerek
ve bir kapı yerleştirilerek bu bölme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bölücü duvarın
yapım tekniği ve kullanılan niteliksiz
malzemeler iki katta da aynı özelliklere
sahiptirler.
Yeşilada tarihine paralel olarak varlığını sürdürmüş olan bu özel yapı, ilk inşa
edildiği tarihten bugüne geçirdiği tarihsel
dönemlerin bütün izlerini yapım sisteminde bulunan farklı ahşap kullanımlarına yansıtmıştır. Hem farklı kültürlerin
hem farklı fonksiyonların bir araya gelmesi açısından yalnızca bir bina olarak
değil, Yeşilada’nın kimliğini hem oluşturan hem taşıyan bir sembolüdür.

the section which includes the taslik and
the rooms are divided on the ground
floor. This division is also followed on
the first floor by construction of a partition wall in the middle of the former
open-sofa with an addition of a door.
The poor construction materials used for
partitions on both floors have the same
features with each other.
This unique building which continued its existence throughout the history
of Yeşilada, reflects all different types of
timber usage belonging to different periods on its construction system. As a
symbol of Yeşilada, the house holds and
constitutes the identity of the island by
being a witness to different cultures and
different functions.
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Çin’deki Yingxian Ahşap Pagodası’nın Kötü Eğimli
Kısmının Yapısal Olarak Güçlendirilmesi/Structural
Strengthening of the Badly Sloping Part of Yingxian
Wooden Pagoda, China
Wang LIN’AN, Hou WEIDONG*

“Shanxi, Yingxian Bölgesi’nde bulunan
Fogong Tapınağı’nın Sakyamuni Pagodası” olarak da bilinen Yingxian Ahşap
Pagodası, M.S.1056’da inşa edilmiştir.
Yüksekliği 65,7 metredir. Zemin kat, 30
metre genişliğindedir. 1961 yılında Devlet Konseyi, Pagodayı “Öncelikli Olarak
Korunan Devlet Bölgeleri” birinci grubuna
dahil etmiştir. Yingxian Ahşap Pagodası’nın strüktür yapısında, büyük bir eğim
deplasmanı mevcuttur ve bazı taşıyıcı
unsurlar, ciddi oranda zarar görmüştür. Koruma amaçlı araştırma, yenileme
ve güçlendirme çalışmaları, devletin ve
toplumun her zaman ilgisini çekmiştir.
Bu makalede, kötü eğimli kısmın güçlendirilmesine odaklanarak, 2007’den
bu yana yapılan işlerin; yapısal araştırma, gerilim hesaplama, deformasyon
izleme ve yapısal güçlendirme çözümünün tasarımı gibi bazı sonuçlarını
özetlenecek ve kötü eğimli kısmın güçlendirilmesinden sonra, Yingxian Ahşap
Pagodası’nın genel ve lokal yapısının
cephe üzerindeki etkileri anlatılacaktır. Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısı
üzerine tarihi araştırmalar, yapısal analiz ve deprem, rüzgar direncine ilişkin
araştırmalar güçlendirme çözümü tasarımının temelidir. Kötü eğimli kısımdaki
eğim deformasyonuna ilişkin sebeplerin

Yingxian Wooden Pagoda, also
known as “Sakyamuni Pagoda of Fogong
Temple in Yingxian County, Shanxi”, was
built in 1056 AD. It is 65.7 m high. The
ground floor is 30 m wide. In 1961, the
State Council included it in the first batch
of State Priority Protected Sites. The local structure of Yingxian Wooden Pagoda
has a large inclination displacement and
some load-bearing members are seriously damaged. Its protective research, renovation and reinforcement have aroused
much attention from the State and the
society all the time. This article summarizes some results and conclusions of the
work done since 2007 in focus on the
strengthening of the badly sloping part,
such as: structural research, stress calculation, deformation monitoring and
design of structural strengthening solution, and displays the façade effects of
the overall structure and local structure
of Yingxian Wooden Pagoda after the
strengthening of the badly sloping part.
The historical research on the structure of
Yingxian Wooden Pagoda, the constructional analysis on its structure and the
research on its resistance to earthquake
and wind are the design foundation of
the strengthening solution. The analysis
on reasons for inclination deformation
of the badly sloping part, the continuous
monitoring on the inclination deforma-

Wang LIN’AN, Dr. Araştırma Mühendisi, Hou WEIDONG, Yapı Mühendisi, Çin Halk Cumhuriyeti
Kültürel Miras Akademisi/ Dr. Wang Linan, Research Engineer, Hou Weidong, Structural Engineer,
Chinese Academy of Cultural Heritage
*
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Şekil 1: Mevcut güney cephesi (2009)/
Figure 1: Current south façade (2009)
332

Şekil 2: Yingxian Ahşap Pagodası yapısal iskeletinin 3D efektli
çizimi/ Figure 2: 3D effect drawing of the structural skeleton of
Yingxian Wooden Pagoda

analizi, eğim deformasyonunun sürekli
izlenmesi, izleme verilerinin analizi ve
eğim deformasyonunun genel yapının
gerilme performansı üzerindeki etkisinin analizi, güçlendirme çözümünün
araştırma ve tasarıma yönelik teknik temellerdir. Bu güçlendirme çözümü, yukarıda bahsedilen iki göreve dayanarak
tekrar edilen değişikliklerden sonra tamamlanmıştır. Bu makale, Yingxian Ahşap Pagodası için yapısal güçlendirme
çözümünün, kültürel mirasın korunmasına yönelik özgünlük, asgari müdahale
ve tersine çevrilebilirlik ilkelerine uyduğunu, çok disiplinli geçiş ve kapsamlı
araştırma avantajına olanak verdiğini ve
sistematik araştırma, uzun süreli ve sürekli izleme ve sürekli tasarım derinleştirme ve optimizasyon çalışma ilkelerine
bağlı kaldığını belirtir. Bu, mimari mirasın korunmasına yönelik teknolojiler
üzerine yeni bir keşiftir.

tion, the analysis on monitoring data and
the analysis on the impact of the inclination deformation on the stress performance of overall structure are technical
bases for the research and design of the
strengthening solution. This strengthening solution was completed after repeated modification on the basis of the
above-mentioned two tasks. This article
states that the structural strengthening
solution of Yingxian Wooden Pagoda observes the principles of authenticity, minimum intervention and reversibility for
cultural heritage protection, gives play to
the advantage of multidisciplinary crossing and comprehensive research, adheres
to the working guidelines of systematic research, long-term and continuous
monitoring and constant design deepening and optimization. It is a new exploration to the technologies for architectural
heritage protection.
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1.Yingxian Ahşap Pagodasının
Yapısı ve Yapısal Eğiminin
Mevcut Durumu
Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısı,
ahşap pagodanın ölü yükünü destekleyen ve dış yüklere dayanıklı bir iskelet ve ahşap pagodanın bugüne kadar
ayakta kalmasını sağlamış ve gelecekte
de sağlayacak olan bir taşıyıcıdır. Ahşap
pagodanın mevcut yüksekliği, Şekil 1’de
gösterilmiştir. Yapının 3D iskelet efektli
çizimi, Şekil 2’de verilmiştir. Genel olarak ele alındığında ahşap pagoda temel
olarak kiriş, sütun, dougong (mesnet seti)
ve belirli kurallara uygun diğer yapısal
eleman türlerinden oluşan bir yapı sistemidir. Lokal olarak bakıldığında ise
Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısı kule
temeli, kerpiç duvar, dougong katmanı,
sütun çerçevesi katmanı ve diğer yapısal
katlardan oluşur. Yapısal ögelerin türleri arasında kiriş, çatı aşığı, sütun, dou
(mesnet bloğu) ve gong (mesnet kolu)
vb. bulunur.

1.1.Yapının tarihsel gelişimi
Yingxian Ahşap Pagodası’nın inşa edilişinden bu yana yaklaşık 1000 yıllık bir
geçmişi vardır. Aynı zamanda, sürekli gelişim ve yapı değişikliği geçmişi de
bulunmaktadır. Yenileme ve koruma,
yapısal sistemindeki değişikliklerin başlıca sebepleridir. Deprem, rüzgar yükü,
yapısal ögelerin ve malzemelerin doğal
yaşlanması yapısal sistemindeki değişikliklerin ikincil faktörleridir. Yapı ve yapı
ögeleri üzerindeki bombalı ve silahlı
saldırıların neden olduğu hasar da yapısal sistemdeki değişiklik faktörlerinden
biridir. Liang Sicheng, Yingxian Ahşap
Pagodası’nı 1933’te keşfetti ve bu yapıyı
“tarihi bina”, “kültürel kalıntı” ve “kül-
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1. Current Status of The
Structure and Structural
Inclination of Yingxian Wooden
Pagoda
The structure of Yingxian Wooden Pagoda is a skeleton supporting the dead
load of the wooden pagoda and enduring
external loads and also a carrier enabling
the wooden pagoda to stand till today
and survive in the future. The current elevation of the wooden pagoda is shown
in Figure 1. The 3D skeleton effect of the
structure is shown in Figure 2. Generally speaking, the structure of the wooden pagoda is a structural system mainly made up of beam column, dougong
(bracket set) and other types of structural
members according to specific rules. Locally speaking, the structure of Yingxian
Wooden Pagoda consists of tower footing, adobe wall, dougong layer, column
frame layer and other structural floors.
The types of structural members include beam, purlin, column, dou (bracket
block) and gong (bracket arm), etc.

1.1. Historical evolution of the
structure
Since build-up till today, Yingxian Wooden Pagoda has a history of nearly 1000
years. It is also a history of continual evolution and change of its structure. The
renovations and protections are the main
reasons for changes of the structural system. Earthquake, wind load, natural aging
of structural members and materials are
the secondary factors for the changes of
the structural system. The damage of the
structure and members caused by attack
of shells and bullets is also one of the factors for the changes of the structural system. In 1933, Liang Sicheng first discov-
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Şekil 3: Yingxian Ahşap Pagodasının 1933 yılı
öncesindeki güney cephesi/ Figure 3: South
façade of Yingxian Wooden Pagoda before 1933

türel miras” olarak tanımladı. Sicheng,
Yingxian Ahşap Pagodası’nın tarihini,
modelini ve mimari formunu araştırmak
için bilimsel yöntemler, teoriler ve teknik sistemler uyguladı. Bu yapı çoğunlukla geleneksel süreçler ve teknik ölçümler benimsenerek, daha önce birçok
kez tamir edildi. Amaç, kullanım işlevlerini sürdürmek ve geliştirmektir.

1933 öncesi
1933 öncesinde, Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısı temelde stabil halini korudu. Cephenin fotoğrafları, Şekil 3 ve
Şekil 4’te gösterilmiştir.
Mevcut literatüre ve resimlere göre,
Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısal
eğim deformasyonu, bu dönemde oldukça azdı ve belirgin değildi ve açıkta
olan her katın dış bölümündeki sütunlar
arasında bulunan çamur kaplı duvar ko-

Şekil 4: Yingxian Ahşap Pagodasının 1933 yılı
öncesindeki doğu cephesi/ Figure 4: East façade of
Yingxian Wooden Pagoda before 1933

ered Yingxian Wooden Pagoda, defined it
as “historic building”, “cultural relic” and
“cultural heritage” and applied scientific
methods, theories and technical systems
to study the history, model and architectural form of Yingxian Wooden Pagoda. It
has been repaired for many times before
by mainly adopting traditional process
and technical measures. The purpose is
to continue and develop its use functions.

Before 1933
Before 1933, the structure of Yingxian
Wooden Pagoda basically maintained a
stable state. The photos of the façade are
shown in Figure 3 and Figure 4.
According to the available literature
and pictures, the structural inclination
deformation of Yingxian Wooden Pagoda was small and not obvious in this
period, the mud-covered wall was pre-
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runmuştu. Çamur kaplı duvarda, ahşap
çapraz bağlantılar vardı. Yapısal sistemin bütünlüğü, bu dönemde Yingxian
Ahşap Pagodası yapısının temel özelliğiydi.

1934- 1976 arası
1934 ile 1976 arasındaki dönemde, yanlış
onarım, savaş sırasındaki bombalı saldırılar, şiddetli depremlerin yıkıcı etkisi ve
diğer sebepler dolayısıyla Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısal sistemi büyük
yıkıcı etkilere göğüs gerdi, bazı yapısal
ögeler ciddi ölçüde hasar gördü ve yapı
gözle görülür oranda eğildi. Ahşap pagodanın yapısında ciddi eğim, hasar ve
sorunların oluştuğu bir dönemdi.
1934 ile 1935 arasında yapılan onarımlar, Yingxian Ahşap Pagodası’nın
yapısal özelliklerine en büyük müdahalenin yapıldığı değişikliklerdir. Bu
onarımda, açıkta olan her katın dış
bölümündeki çamur kaplı duvar ve
içlerindeki ahşap çapraz bağlantıların
hepsi çıkarılmıştır.1 Ahşap pagodanın
orijinal yan direnç sistemi, ciddi anlamda hasar görmüştür. 1935’te, çamur kaplı duvarların ve ahşap çapraz
bağlantıların çıkarılmasından sonra
çekilen cephe fotoğrafı, Şekil 5’te gösterilmektedir.
Geçen yüzyılda yerel diktatörler arasında yaşanan savaş ve İstiklal Savaşı
sırasında, Yingxian Ahşap Pagodaya birçok topçu mermisi isabet etti; mermiler
bazı yapı unsurlarını deldi ve diğer bazı
yapı unsurları da kırıldı. Mermi izleri
hala açık bir şekilde görülebilmektedir.
Mermiler çoğunlukla ahşap pagodanın
güneybatısı, güneyi ve batısındaki yapı-
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served between columns in the external compartment of each exposed floor.
In the mud-covered wall, there were
wooden diagonal bracings. Integrity of
the structural system was the main feature of the structure of Yingxian Wooden
Pagoda in this period.

1934 -1976
Due to wrong repair, bomb attacks during war, destructive effect of violent
earthquakes and other reasons, in the
period from 1934 to 1976, the structural system of Yingxian Wooden Pagoda
endured tremendous destructive impact,
some structural members were seriously
damaged and local structure seriously inclined. It is a formation period of serious
inclination, damage and problems of the
structure of the wooden pagoda.
The repair from 1934 to 1935 is the
greatest incident arousing changes of
structural features of Yingxian Wooden
Pagoda. In this repair, the mud-covered wall in the external compartment
of every exposed floor and the wooden
diagonal bracings inside them were all
removed.1 The original lateral resisting
system of the wooden pagoda was seriously destroyed. The photo of the façade
in1935 after removal of the mud-covered
walls and wooden diagonal bracings is
shown in Figure 5.
During the war among warlords and
the Liberation War last century, Yingxian
Wooden Pagoda was attacked by several
artillery shells, some members were penetrated by shells and particular members
were broken. The traces of shell attacks
are still clearly visible. The shells mainly

Liang Sicheng, Sakyamuni Pagoda of Fogong Temple in Yingxian, Shanxi, Complete Works of Liang
Sicheng, Volume 10, P7, P12. China Building Industry Press, 2007/9.
1
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Şekil 5: Yingxian Ahşap Pagodası’nın 1935’teki
güney cephesinin fotoğrafı/ Figure 5: Photo of south
façade of Yingxian Wooden Pagoda in 19352

Şekil 6: Ahşap Pagodanın 1980’lerdeki
onarımından sonra güney cephesinin fotoğrafı/
Figure 6: Photo of south façade of the wooden
pagoda after repair in the 1980s

ya isabet ederken ahşap pagoda yapısında güney batıdan kuzey doğuya doğru
gelişen bir eğim şeklindeki deformasyonuna sebep olmuştur.
Mart 1966’da, şiddetli bir deprem
Xingtai’yi salladı. Yingxian Ahşap Pagodası, depremin merkez üssüne 281
km uzaklıktaydı ve sarsıntıyı hissetti.
28 Temmuz 1976’da, Richter ölçeğine
göre 7,8 şiddetinde (moment büyüklüğü ölçeğinde 7,5) bir deprem, Hebei Şehri’nde Tangshan ve Fengnan’ı
vurdu. Merkezüssel yoğunluk XI idi.
Yingxian Ahşap Pagodası, merkez üssüne yaklaşık 420 km uzaklıktaydı ve
güçlü sarsıntıyı hissetti. Bu iki güçlü
depremin ahşap pagodanın strüktürü

hit the structure in the southwest, south
and west of the wooden pagoda, causing initial inclination deformation of the
structure of the wooden pagoda from the
southwest to the northeast.
In March1966, a violent earthquake
shook Xingtai. Yingxian Wooden Pagoda
was 281km from the epicenter and felt the
vibration. On July 28, 1976, an earthquake
of Richer scale 7.8 (moment magnitude
scale 7.5) attacked Tangshan and Fengnan of Hebei Province. The epicentral intensity was XI. Yingxian Wooden Pagoda
was about 420 km from the epicenter and
felt strong vibration. It is a pity that no research report on the impact of these two
violent earthquakes on the structure of

Liang Sicheng, Sakyamuni Pagoda of Fogong Temple in Yingxian, Shanxi, Complete Works of Liang
Sicheng, Volume 10, P111. China Building Industry Press, 2007/9.
2
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üzerindeki etkisi konusunda bugüne
kadar bir araştırma raporunun hazırlanmamış olması üzücüdür.

the wooden pagoda has been published
till present.

1977-1981 arası

In 1977~1981, temporary rescue strengthening was implemented by adding two
triangular wooden supports in the internal compartment of the second floor.3
This measure locally enhanced the lateral
resisting rigidity and strength of the second exposed floor of Yingxian Wooden
Pagoda, but at the same time, significantly
changed the original flexible and balanced
ancient architectural wooden structure
system of Yingxian Wooden Pagoda.
The triangular wooden supports are at
the two corner columns in the west of the
internal compartment of the second exposed floor and consist of columns, horizontal wooden members and diagonal
wooden members. The wooden columns
are close to the inner side of the corner
columns of the internal compartment.
The columns and corner columns are connected with steel hoops and rivets. The
horizontal wooden members are placed
along the floor slabs. Their ends are on
the large wooden beam under the Buddhist altar. The current status of the triangular wooden supports is shown in Figure
7. In order to enhance the strength and
rigidity of large wooden beams, wooden
diagonal bracings are arranged between
the two parallel large wooden beams. The
current status of the wooden crossbeam
with diagonal bracings and the triangular
support toes are shown in Figure 8. The
photo of the façade of the wooden pagoda after this repair is shown in Figure 6.

1977 ile 1981 yılları arasında, ikinci katın iç bölümüne iki üçgen ahşap destek
eklenerek, geçici kurtarma güçlendirmesi uygulandı.3 Bu önlem, Yingxian
Ahşap Pagodası’nın açıkta olan ikinci
katının yanal direnç gösteren rijitliğini ve kuvvetini lokal olarak artırırken,
aynı zamanda ahşap pagodanın özgün
esnek ve dengeli eski mimari ahşap
yapı sistemini önemli ölçüde değiştirdi.
Üçgen ahşap destekler, açıkta olan
ikinci katın iç bölümünün batısında
bulunan iki köşe sütunundadır ve sütunlar, yatay ahşap ögeler ve çapraz
ahşap ögelerden oluşur. Ahşap sütunlar, iç bölümün köşe sütunlarının
iç kısmına yakındır. Sütunlar ve köşe
sütunları çelik çemberler ve perçinlerle
bağlanmış, yatay ahşap elemanlar, döşeme plakları boyunca yerleştirilmiştir.
Bu ögelerin uçları, Budist sunağının altındaki geniş ahşap kiriş üzerindedir.
Üçgen ahşap desteklerin mevcut durumu, Şekil 7’de gösterilmiştir. Geniş
ahşap kirişlerin kuvvetini ve rijitliğini
artırmak için iki paralel geniş ahşap
kiriş arasına ahşap çapraz bağlantılar
yerleştirilmiştir. Çapraz bağlantılar ve
üçgen destek ayaklarına sahip ahşap
çapraz kirişin mevcut durumu, Şekil
8’de gösterilmiştir. Ahşap pagodanın,
bu onarımdan sonraki cephesinin fotoğrafı, Şekil 6’da verilmiştir.

1977- 1981

MengFanxing, Chen Guoying, Historical Experience in the Renovation and Strengthening of Yingxian
Wooden Pagoda, Protection and Research of Ancient Architecture, Beijing, Intellectual Property Publishing
House, May 2006.
3
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Ahşap çapraz
bağlantı/ Wooden
diagonal bracing
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Şekil 7: Yakın dönemde iç bölüme eklenen üçgen
ahşap destekler/ Figure 7: Triangular wooden
supports added in the internal compartment in the
recent period

Şekil 8: Geniş ahşap kirişler arasındaki çapraz
bağlantılar ve üçgen ahşap desteklerin destek
noktaları/ Figure 8: Diagonal bracings between
large wooden beams and supporting points of the
triangular wooden supports

1981 sonrası

After 1981

1981’den bugüne kadar, Yingxian Ahşap Pagodası’nın esas yapısına suni bir
müdahalede bulunulmamıştır ve bu
yapı aynı kalmıştır. Sırasıyla, yenileme ve korumaya odaklanan ölçüm ve
araştırma süreçleri gerçekleştirilmiştir.
1991 yılında, Temmuz ayının ortalarından Ağustos ayı sonuna kadar ahşap
pagodanın ahşap yapısal elemanları ve
bunların karşılıklı geometrik yapı ilişkileri ölçülerek haritası çıkarıldı ve çoğu
kafes kirişinin eğim durumu, niceliksel
olarak kaydedilmiş ve tanımlanmıştır.
Eylül 2010’da, yapının ikinci kattaki
mevcut durumunu 3D olarak araştırmak için 3D lazer tarayıcı ölçme ve haritalandırma teknolojisi kullanılarak ve
tarama verilerine dayanarak, bu kattaki
yapının doğru bir 3D mevcut durum diyagramı çıkarılmıştır.

From 1981till now, the major structure of Yingxian Wooden Pagoda has
not been artificially intervened and remained unchanged. The survey and research in focus on the renovation and
protection has been carried out successively. From middle July1991 to the end
of August, the wooden structural members of the wooden pagoda and their
mutual geometric construction relations
were surveyed and mapped and the inclination condition of most trusses was
quantitatively recorded and described.
In September 2010, 3D laser scanner
surveying and mapping technology was
adopted to survey the current status of
the structure on the second floor in a 3D
manner and an accurate 3D current status diagram of the structure on this floor
was mapped based on scanning data.

1.2. Yingxian Ahşap Pagodası
Strüktürünün Bugünkü Durumu
Yingxian Ahşap Pagodası’nın esas yapısında; orijinal malzemeler, yapım
tekniği ve yöntemleri korunmaktadır.

1.2. Current Status of the Yingxian
Wooden Pagoda Structure
The major structure of Yingxian Wooden
Pagoda basically keeps the original materials, construction and methods. The
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Yapısal elemanlar tip ve özellikler açısından tek tip ve miktar olarak fazladır;
bu açıdan bakıldığında yapı korunmuş
eski Çin ahşap yapılarının hepsinden iyi
durumdadır. Başlıca yapısal ögeler, 658
ahşap sütun (ana sütunlar: 312, Φ560
mm~640 mm; destek sütunları: 346),
304 baştaban (lange) ve düz bağlantı kirişi (pupaifang), 248 kiriş (kesit boyutları:
460 mmx430 mm), dougong katmanında
4800 aşık (kesit boyutları: yaklaşık 255
mmx170 mm)), 424 başlık bloğu ve 9000
küçük bloktan oluşur. Yukarıda bahsedilen yapısal ögelerin toplam sayısı yaklaşık 15.434 olup, toplam hacim 2200m3
ve toplam ahşap ağırlığı 1300 tondan
fazladır.
Dikey yapı sistemi, dokuz yapısal
katmandan oluşur. Yapısal katmanların
dördü, “kör katman” olarak da bilinen
Pingzuo katmanlarıdır ve bunlar kullanım işlevi gereği “açık katlar” arasındadır. Her yapısal katman; içi boş, çift
katmanlı, halka şekilli bir yapıdır. Kafes
kiriş oluşturmak için Pingzuo katmanlarındaki sütunların arasına, farklı yönlerde çapraz bağlantılar takılmıştır. Yapısal
işlevi modern kule yapıların rijitliğini artırma katmanının işlevine benzer ve ahşap pagodanın genel yapısının rijitliğini
ve kuvvetini etkili bir şekilde artırır.
Temel; göreceli olarak rijit bir yapısal
katman olarak kabul edilebilir. Zemin
kattaki duvar yapısı, yapısal performans
açısından yukarı doğru yükselen temelle
aynı işleve sahiptir. Zemin kattaki duvar, geçiş katmanı ve zemin katın sütun
çerçevesi katmanı bir araya gelerek rijit bir yapısal katman oluşturur. Zemin
kat mesnet seti katmanı, 2. kat pingzuo
sütun çerçevesi katmanı ve mesnet seti
katmanının yan direnç gösteren rijitliği,
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structural members are unified in types
and specifications and large in quantity,
second to none of the preserved individual Chinese ancient building wooden
structures. The major structural members
include 658 wooden columns (principal
columns: 312, Φ560mm~640mm; auxiliary columns: 346), 304 architraves (lange)
and flat tie-beams (pupaifang), 248 beams
(sectional dimensions: 460mmx430mm),
4800 purlins on the dougong layer (sectional dimension: approximate
255mmx170mm), 424cap blocks and9000
small blocks. The total number of the
above-mentioned structural members
is about 15434, the total volume is 2200
m3 and the total weight of timber is more
than 1300 tons.
The vertical structure system consists of nine structural layers. Four of the
structural layers are Pingzuo layers, also
known as “blind layer”, which are between “exposed floors” with use function. Every structural layer is a hollow
double-layered ring-shaped structure.
Diagonal bracings in different directions
are installed between the columns on
Pingzuo layers to form truss. Its structural function is similar to that of rigid enhancement layer of the structure of modern high-rise buildings and effectively
enhances the rigidity and strength of the
overall structure of the wooden pagoda.
Relatively speaking, the foundation
may be considered as a rigid structural
layer. From the perspective of structural performance, the wall on the ground
floor is equivalent to the upward extension of the foundation. The wall on the
ground floor, the step layer and the column frame layer of the ground floor jointly form a rigid structural layer. The lateral
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Şekil 9: Yingxian Ahşap Pagodasının mevcut genel yapısının kesit görünümü/ Figure 9: Section view of the
current overall structure of Yingxian Wooden Pagoda

zemin katın rijitliği ile bu katın üstündeki her açık katın çerçeve kolonu katmanının rijitliği arasındadır; bu yüzden
bunlara “yarı rijit yapısal katman” adı
verilir. Katların her birindeki sütun çerçevesi katmanı “esnek yapısal katmandır”. Yingxian Ahşap Pagodası’nın genel
yapısındaki rijit yapısal katmanların, yarı
rijit yapısal katmanların ve esnek yapısal
katmanların dikey dağılımı, Şekil 9’da
gösterilmiştir.
Özetleyecek olursak, Yingxian Ahşap
Pagodası’nın F2~F5 katları, açıkta olan
katlardır. Sütun çerçevesi katmanları,
yapısal sistemin zayıf yerleridir. Arazi
ölçümü sonucu, aşağıdan yukarıya dikey
düşüşe ilişkin dağılım yasasını gösteren
yatay rüzgar yükünü işaret etmektedir. Aynı düzeyde rüzgar yükü altında,

resisting rigidity of ground-floor bracket
set layer, floor-2 pingzuo column frame
layer and bracket set layer is between that
of the ground floor and that of the column frame layer of every exposed floor
above it, so they are called “semi-rigid
structural layer”. The column frame layer
on each floor is “flexible structural layer”.
The vertical distribution of the rigid structural layers, semi-rigid structural layers
and flexible structural layers in the overall
structure of Yingxian Wooden Pagoda is
shown in Figure 9.
To sum up, F2~F5 of Yingxian Wooden Pagoda are exposed floors. Their column frame layers are the vulnerable locations of the structural system. The field
measurement result indicates horizontal
wind load which shows a distribution
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结构层名称与构成
层高
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Yapısal katmanların
adları ve bileşimi

Names and composition of
structural layers

Katman yüksekliği

Layer height

塔刹

Pagoda tepe tomurcuğu

Pagoda finial

塔顶+五层铺作层

Pagoda tepesi + F5 mesnet seti
katmanı

Pagoda top + F5 bracket set layer

五层平作及铺作层+四层铺作层

F5 pingzuo ve mesnet seti
katmanı + F4 mesnet seti
katmanı

F5 pingzuo and bracket set layer + F4
bracket set layer

四层期层柱框层

4. açık katın sütun çerçevesi
katmanı

Column frame layer of the 4th exposed floor

四层平作及铺作层+三层铺作层

F4 pingzuo ve mesnet seti
katmanı + F3 mesnet seti
katmanı

F4 pingzuo and bracket set layer + F3
bracket set layer

三层期层柱框层

3. açık katın sütun çerçevesi
katmanı

Column frame layer of the 3rd exposed floor

三层平作及铺作层+二层铺作层

F3 pingzuo ve mesnet seti
katmanı + F2 mesnet seti
katmanı

F3 pingzuo and bracket set layer + F2
bracket set layer

二层期层柱框层

3. açık katın sütun çerçevesi
katmanı

Column frame layer of the 3rd exposed floor

二层平作及铺作层+底层铺作层

F2 pingzuo mesnet seti katmanı
+ zemin kat mesnet seti katmanı

F2 pingzuo bracket set layer + ground-floor
bracket set layer

底层：墙体+柱框+副阶层

Zemin kat: duvar + sütun
çerçevesi + geçiş katmanı

Ground floor: wall + column frame + step
layer

塔基与基础

Kule temeli ve temel

Tower footing and foundation

单位：mm

Birim: mm

Unit: mm

结构剖立面

Yapının profili ve yüksekliği

Profile and elevation of the structure

结构层间刚柔度示意图

Yapısal katmanlar arasındaki
rijitlik ve esnekliğin şematik
diyagramı

Schematic diagram for rigidity and flexibility
between structural layers

构造层

Yapısal katman

Constructional layer

半刚结构层

Yarı rijit yapısal katman

Semi-rigid structural layer

柔性结构层

Esnek yapısal katman

Flexible structural layer

半刚性结构层

Yarı rijit yapısal katman

Semi-rigid structural layer

柔性结构层

Esnek yapısal katman

Flexible structural layer

半刚性结构层

Yarı rijit yapısal katman

Semi-rigid structural layer

柔性结构层

Esnek yapısal katman

Flexible structural layer

半刚性结构层

Yarı rijit yapısal katman

Semi-rigid structural layer

刚性结构层

Rijit yapısal katman

Rigid structural layer
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ikinci açık kat en büyük ölü yüke dahi
dayanır. Ayrıca bu kat, Yingxian Ahşap
Pagodası’nın genel yapısal sisteminin rijitliğinin aniden değiştiği yerdir. Dolayısıyla yapısal gerilmeye ilişkin kavramsal
analiz, ikinci açık katın Yingxian Ahşap
Pagodası yapısındaki en tehlikeli ve zayıf yer olduğunu gösterebilir. Yingxian
Ahşap Pagodası’nın durum incelemesinin ve yapısal deformasyon denetiminin
sonuçları, ikinci katın lokal yapısının en
fazla eğilen yer olduğunu belirtir. Ciddi
oranda eğim görülen sütunun eğim açısı
yaklaşık 12°’dir. Genel yapının eğimi de
gözle görülür orandadır. Yapısal analiz,
yapısal deformasyona ilişkin arazi incelemesi sonuçlarıyla örtüşür.
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1.3. İkinci Açık Katın Yapısının
Mevcut Eğim Durumu
Yukarıdaki açıklama, Yingxian Ahşap
Pagodası’nın ikinci açık katının yapı
genelindeki en ciddi eğime sahip kısmı
olduğunu belirtmektedir. İkinci katın dış
bölümündeki 24 sütun arasında, yapının
güneybatısındaki kuzey merkezi açıklıktaki sütun, içeri doğru en ciddi ölçüde eğilen sütundur ve sütun başlığının,
sütun ayağına göre yatay kayması 504
mm iken eğim %18,1’dir; güneybatıdaki
kuzey köşe sütunu, içeri doğru 448 mm
eğilir ve eğim %16,1’dir. Güneybatıdaki güney merkezi açıklıktaki sütununun
eğimi %13,4’tür. Kuzeybatıdaki dış bölüm sütunlarının teğetsel deformasyonu
ciddi orandadır ve bu sütunların eğimi %7’yi geçer. Kuzeydoğudaki güney
merkezi açıklıktaki sütun %2,8 eğim
açısıyla dışa doğru gözle görülür oranda
eğimlidir.
İç bölümün batısındaki güney köşe
sütunu, iç bölümdeki sütunlar arasında

law of vertical decrease from bottom to
top. Under the wind load of a same level, the second exposed floor endures the
largest dead load. Moreover, this floor is
the location where rigidity of the overall
structural system of Yingxian Wooden
Pagoda changes abruptly. Therefore, the
conceptual analysis on structural stress
may determine the second exposed floor
is the most dangerous and vulnerable location to the structure of Yingxian Wooden Pagoda. The results of status survey
and structural deformation monitoring
of Yingxian Wooden Pagoda indicate the
local structure of the second floor inclines
most seriously. The angle of inclination of
the column with the serious inclination is
about 12°. The inclination of the overall
structure is most serious, too. The structural analysis tallies with the field survey
result of structural deformation.

1.3. Current Inclination Status
of The Structure of The Second
Exposed Floor
The above description indicates the second exposed floor of Yingxian Wooden
Pagoda is a structural location with the
most serious inclination in the overall structure. Among the 24 columns in
the external compartment of the second floor, the north central bay column
in the southwest inclines inwardly most
seriously, the horizontal shift of the column head relative to the column foot
is 504mm, and the inclination is 18.1%;
the north corner column in the southwest inclines inwardly by 448mm, and
the inclination is 16.1%. The inclination of the south central bay column in
the southwest is 13.4%. The tangential
deformation of the external-compart-
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en ciddi oranda eğime sahiptir ve içe
doğru 417 mm eğimlidir ve eğim açısı
%13,4’tür. Güneydeki batı köşe sütunu,
%10,6 eğim açısıyla içe doğru 326 mm
eğimlidir; güneydeki doğu köşe sütunu
%8,6 eğim açısıyla içe doğru eğimlidir ve
gözle görülür bir teğetsel deformasyona
sahiptir. İkinci açık katın iç ve dış bölümlerindeki sütunların eğim deformasyonunun mevcut durumdaki derecesi ve
yönelimi Şekil 10’da gösterilmiştir.

2. Yapısal Deformasyonun
İzlenmesi ve Eğim
Deformasyonu Gelişiminin
Yapısal Gerilme Üzerindeki
Etkisinin Analizi
Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısal
eğim deformasyonunun gelişim yönelimlerini ve yasasını niceliksel olarak
araştırabilmek için 2007’den bu yana, bir
genel yapısal deformasyon izleme sistemi ve bir lokal yapısal deformasyon izleme sistemi kurulmuş ve ahşap pagodaya
ilişkin çok miktarda yapısal deformasyon izleme verisi elde edilmiştir.
Yingxian Ahşap Pagodası’na ilişkin
genel yapısal izleme verilerinin analiz
sonucu, Eylül 2010 ile Ekim 2011 arasındaki izleme döneminde her katmandaki genel yapının yatay deplasmanında
gözlemlenen artış eğrisi Şekil 11’de verilmiştir. Pagodanın tepesindeki yatay
deplasman artışı 12,5 mm’dir ve yatay
deplasman yönü, kuzeydoğu yönünde 14,2°’dir. Dördüncü nominal yapısal katmanda (Şekil 11’deki notu) diğer
bir deyişle ikinci açık katın mesnet seti
katmanında; yatay deplasman artışı 8,2
mm’dir ve yatay deplasmanın yönü, kuzeydoğu yönünde 9,6°’dir.
Katmanlar arası deplasman, her ya-
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ment columns in the northwest is serious
and their inclinations all exceed 7%. The
south central bay column in the northeast
inclines outwardly seriously, at an angle
of inclination of 2.8%.
The south corner column in the west
of the internal compartment inclines inwardly by 417mm, most serious among
the columns in the internal compartment, with an inclination of 13.4%. The
west corner column in the south inclines
inwardly by 326mm, with an inclination
of 10.6%; the east corner column in the
south inclines inwardly and has obvious
tangential deformation, with an inclination of 8.6%. The current degree and
trend of the inclination deformation of
the columns in the internal and external
compartments of the second exposed
floor are shown in Figure 10.

2. Monitoring of Structural
Deformation and Analysis on
the Impact of Development
of Inclination Deformation on
Structural Stress
In order to quantitatively study the development trends and law of structural inclination deformation of Yingxian Wooden
Pagoda, an overall structural deformation
monitoring system and a local structural deformation monitoring system have
been established since 2007 and a large
volume of structural deformation monitoring data of the wooden pagoda has
been acquired.
The analysis result of the overall
structural monitoring data of Yingxian
Wooden Pagoda indicates the curve for
increment of horizontal displacement
of overall structure on each layer in the
monitoring period from September 2010
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Şekil 10: İkinci açık kattaki sütunların mevcut eğim deformasyonu (kırmızı çizgiler, sütun başlıklarının
konumlarını gösterir ve eğim deformasyonu 5 kat büyütülmüştür)/ Figure 10: Current inclination deformation
of the columns on the second exposed floor (red lines show the positions of column heads and the inclination
deformation is enlarged by 5 times)
柱头中心变形放大5倍后的连线

Deformasyon 5 kat büyütüldükten
sonra sütun başlığı merkezlerinin
bağlantı hattı

Connecting line of column head centers after
the deformation is enlarged by 5 times

柱脚中心连线

Sütun ayağı merkezlerinin
bağlantı hattı

Connecting line of column foot centers

柱子外倾

Sütunun dışa doğru eğimi

Outward inclination of the column

严重倾斜变形

Ciddi eğim deformasyonu

Serious inclination deformation

pısal katmanın üst kısmının alt kısmına
göre yatay deplasmanını yansıtır. Bu,
katların eğim deformasyonunu sezgisel
olarak yansıtan önemli bir veridir. İzleme verilerinin analiz sonuçları, Şekil
12’de gösterilmiştir. Şekildeki eğri, ikinci açık katın yapısal katmanının, en fazla
katmanlar arası deplasmana sahip oldu-

to October 2011 is shown in Figure 11.
The increment of horizontal displacement at pagoda top is 12.5mm and the
direction of horizontal displacement is
north by east 14.2°. The increment of
horizontal displacement on the fourth
nominal structural layer (note at Figure
12) i.e.: the bracket set layer of the second
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修正后的整体结构水平位移曲线

Düzeltilmiş genel yapı
yatay deplasman eğrisi

Corrected overall
structure horizontal
displacement curve

名义结构层

Nominal yapısal
katman

Nominal structural layer

整体结构水平位移原始数据

Genel yapının yatay
deplasmanına ilişkin
orijinal veriler

Original data of
horizontal displacement
of the overall structure

修正后的整体结构水平位移

Genel yapının
düzeltilmiş yatay
deplasmanı

Corrected horizontal
displacement of the
overall structure

水位位移（mm）

Yatay deplasman (mm)

Horizontal displacement
(mm)

ğunu, KD katmanlar arası deplasmanın
6,0 mm ve KB katmanlar arası deplasmanın 4,1 mm olduğunu gösterir. Bu
katmanın katmanlar arası toplam deplasmanı 7,7 mm’dir ve eğim, kuzeydoğu
yönünde 10,8°’dir. Diğer katmanlarda,
katmanlar arası deplasman artışı nispeten küçüktür. Bunlar arasında, 3. katın
yapısal katmanındaki katmanlar arası
deplasman artışı daha fazladır: 0,96 mm,
yukarıdakilerin sadece %12’sidir.. Özetlemek gerekirse Yingxian Ahşap Pagodası’nın ikinci açık katında görülen eğim
deformasyonu artışı, tüm yapının eğim
deformasyon artışının ana kısmını oluşturur. Bu kattaki yatay deplasman artışı,
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Şekil 11: İzleme döngüsünde
yükseklik yönü boyunca her
katmandaki yatay deplasman
artışının değişen eğrisi (Not:
Nominal yapısal katman
1, kule temelini; 2, zemin
kat mesnet seti katmanını;
3, F2 pingzuo mesnet seti
katmanını; 4, ikinci açık katın
mesnet seti katmanını ifade
eder; diğerleri de kıyas yoluyla
anlaşılabilir)/
Figure 11: Changing curve of
the increment of horizontal
displacement of each layer
along the height direction in
the monitoring cycle (Note:
nominal structural layer1
stands for tower footing;
2 stands for ground-floor
bracket set layer, 3 stands for
F2 pingzuo bracket set layer,
4 stands for bracket set layer
of the second exposed floor,
the rest may be deduced by
analogy)

exposed floor is 8.2 mm and the direction
of horizontal displacement is north by
east 9.6°.
Interlayer displacement reflects the
horizontal displacement of the top of
each structural layer relative to its bottom. It is important data which intuitively reflects inclination deformation of
floors. The analysis result of monitoring
data is shown in Figure 12. The curve in
the figure indicates the structural layer of
the second exposed floor has the largest
interlayer displacement, the NE interlayer displacement is 6.0mm and the NW
interlayer displacement is 4.1mm. The
total interlayer displacement of this lay-
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东北－西南方向层间位移

KD-GB katmanlar arası
deplasman

NE-SW interlayer
displacement

名义结构层

Nominal yapısal
katman

Nominal structural layer

2011年4月

Nisan 2011

Apr 2011

2011年7月

Temmuz 2011

Jul 2011

2011年10月

Ekim 2011

Oct 2011

东北方向层间位移增量
（mm）

KD katmanlar arası
deplasman artışı (mm)

Increment of NE interlayer
displacement (mm)

genel yapının yatay deplasman artışının
%65’ini teşkil eder. Dolayısıyla Yingxian
Ahşap Pagodası’nın kötü eğimli kısmı
için yapısal güçlendirme çözümünün
araştırma ve tasarımında anahtar; ikinci
açık katın eğim deformasyonunu kontrol etmektir.
Kötü eğimli kısmın değişen yönelimleri ve eğim deformasyonu yasası
hakkında iyi bilgi sahibi olmak amacıyla
2007 itibarıyla sürekli izleme yöntemiyle
kötü eğimli kısmın eğim deformasyonu
değişiklikleri hakkında verileri izlemek
için kadranlı gösterge, deformasyon sıfırlama cihazı ve özel amaçlı bağlantı
tellerinden yapılmış olan özel bir deformasyon izleme cihazı kullanıldı. İkinci
açık katın dış bölümünde, güneybatıdaki iki izleme noktasının KD eğim defor-

Şekil 12: İzleme
döneminde KD katmanlar
arası deplasman eğrisi /
Figure 12: NE interlayer
displacement curve in the
monitoring period
(the note is same as
above)

er is 7.7mm and the inclination direction
is north by east 10.8°. On other layers,
the increment of interlayer displacement is relatively small. Among them,
the structural layer of Floor 3 has a larger increment of interlayer displacement:
0.96mm, only 12% of the above. To sum
up, the increment of inclination deformation on the second exposed floor of
Yingxian Wooden Pagoda is a principal
part of the increment of inclination deformation of the overall structure. The increment of horizontal displacement on this
floor accounts for 65% of the increment
of horizontal displacement of the overall
structure. Therefore, in the research and
design of a structural strengthening solution to the badly sloping part of Yingxian
Wooden Pagoda, the key is to control the
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masyonunun deplasman - zaman eğrileri, Şekil 13 ve Şekil 14’te gösterilmiştir.
Şekil 13’e göre, W24 sütun başlığının
eğim deformasyonu deplasman artışı Nisan 2008’den bu yana 7,58 mm’ye ulaşmıştır; deformasyon değişimi, 2008’de
1,865 mm, 2009’da 2,315 mm, 2010’da
1,318 mm’dir ve sütun başlığının eğim
ofseti, 2011 yılı yıllık izleme döngüsünde
0,443 mm artmıştır.
Şekil 14, Nisan 2008’den bu yana
W23 sütun başlığının deplasmanının 15,17 mm ve sütun eğiminin 1/185
oranında arttığını gösterir. Eğim deformasyonunun deplasman artışı, 2008’de
4,912 mm iken 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 4,573 mm, 0,635 mm
ve 1,998 mm olmuştur. 2010’da yapılan
3D ölçüm ve kartografya çalışmaları, bu
sütunun kuzeydoğuya doğru eğildiğini
ve sütunun eksenel ucu ile dikey çekül
arasında kalan açının 11,462° olduğunu
gösterdi. İzleme verilerine ilişkin analiz
sonucu, en yüksek eğim oranına sahip
iki sütunun eğim deformasyonunun
hala sürdüğünü ve genel yapının deformasyon izleme verileriyle örtüştüğünü
işaret ediyor.
Kötü eğimli kısmın eğim deformasyonu gelişiminin, Yingxian Ahşap Pagodası’nın genel yapısının gerilme performansı üzerindeki etkisini araştırmak ve analiz
etmek amacıyla yapısal sonlu öge analizi
yazılımı SAP2000 kullanıldı. Genel yapı
için basitleştirilmiş sonlu öge modelleri
süreci, Şekil 15’te gösterilmiştir.
Genel yapı için temel sonlu eleman
modeli oluşturulduktan sonra, ikinci
açık kattaki sütunların eğim deformasyonuna dayanarak, ikinci açık kat için
eğim öncesine ait bir başlangıç modeli,
1991 ve 2010 için birer model oluşturul-
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inclination deformation of the second exposed floor.
In order to have good knowledge on
the changing trends and law of inclination deformation of the badly sloping
part, dial gauge, deformation reset device
and dedicated deformation monitoring
device made of special-purpose bracing wires have been used to monitor the
data about the variation of inclination
deformation of the badly sloping part by
method of continuous monitoring since
2007. The displacement – time curves of
NE inclination deformation of the two
monitoring points in the southwest of
the external compartment on the second
exposed floor are shown in Figure 13 and
Figure 14.
Figure 13 indicates that since
April2008, the displacement increment of
inclination deformation of W24 column
head has reached 7.58mm, the deformation variation was 1.865mm in 2008,
2.315mm in 2009 and 1.318mm in 2010
and in the annual monitoring cycle of
2011, the inclination offset of the column
head increased by 0.443mm.
Figure 14 indicates that since April
2008, the displacement ofW23 column
head has increased by 15.17mm and the
inclination of the column has increased
by 1/185. The displacement increment
of inclination deformation was 4.912mm
in 2008 and 4.573mm, 0.635mm and
1.998mm in2009, 2010 and 2011 respectively. The 3D survey and mapping in
2010 indicates this column inclined towards northeast and the included angle
between the axial lead of the column and
the vertical plumb line was 11.462°. The
analysis result of the monitoring data
indicates the inclination deformation of
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22号表监测位移时程曲线

Gösterge 22 ile izlenen
deplasman ve zaman
eğrisi

Curve of displacement
monitored by gauge 22
and time

22号表

Gösterge 22

Gauge 22

监测位移（mm）

İzlenen deplasman
(mm)

Monitored displacement
(mm)

2008年4月1日

01.04.2008

1/4/2008

2008年8月1日

01.08.2008

1/8/2008

2008年12月1日

01.12.2008

1/12/2008

2009年4月1日

01.04.2009

1/4/2009

2009年8月1日

01.08.2009

1/8/2009

2009年12月1日

01.12.2009

1/12/2009

2010年4月1日

01.04.2010

1/4/2010

2010年8月1日

01.08.2010

1/8/2010

2010年12月1日

01.12.2010

1/12/2010

2011年4月1日

01.04.2011

1/4/2011

2011年8月1日

01.08.2011

1/8/2011

2011年12月1日

01.12.2011

1/12/2011

2012年4月1日

01.04.2012

1/4/2012

2012年8月1日

01.08.2012

1/8/2012

2012年12月1日

01.12.2012

1/12/2012

2013年4月1日

01.04.2013

1/4/2013

2013年8月1日

01.08.2013

1/8/2013

日期

Tarih

Date

Şekil 13: İkinci açık
katın dış bölümünde,
güneybatıdaki güney
merkezi açıklıktaki
sütununun eğim
deplasmanı - zaman
eğrisi/ Figure
13: Inclination
displacement - time
curve of the south
central bay column in
the southwest of the
external compartment
on the second
exposed floor
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24号表监测位移时程曲线

Gösterge 24 ile izlenen
deplasman ve zaman eğrisi

Curve of displacement
monitored by gauge 24 and
time

24号表

Gösterge 24

Gauge 24

监测位移（mm）

İzlenen deplasman (mm)

Monitored displacement (mm)

2008年4月1日

01.04.2008

1/4/2008

2008年8月1日

01.08.2008

1/8/2008

2008年12月1日

01.12.2008

1/12/2008

2009年4月1日

01.04.2009

1/4/2009

2009年8月1日

01.08.2009

1/8/2009

2009年12月1日

01.12.2009

1/12/2009

2010年4月1日

01.04.2010

1/4/2010

2010年8月1日

01.08.2010

1/8/2010

2010年12月1日

01.12.2010

1/12/2010

2011年4月1日

01.04.2011

1/4/2011

2011年8月1日

01.08.2011

1/8/2011

2011年12月1日

01.12.2011

1/12/2011

2012年4月1日

01.04.2012

1/4/2012

2012年8月1日

01.08.2012

1/8/2012

2012年12月1日

01.12.2012

1/12/2012

2013年4月1日

01.04.2013

1/4/2013

2013年8月1日

01.08.2013

1/8/2013

日期

Tarih

Date
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Şekil 14: İkinci açık
katın dış bölümünde,
güneybatıdaki kuzey
merkezi açıklıktaki
sütununun eğim
deplasmanı - zaman
eğrisi/ Figure 14:
Inclination displacement
- time curve of the north
central bay column in the
southwest of the external
compartment on the
second exposed floor
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a) F2 pingzuo ve açık katta merkezi açıklıktaki
sütunlarının enine kesiti için sonlu öge modeli/ a)
Finite element model for cross section of the central
bay columns on F2 pingzuo and exposed floor

350

c) Genel yapının 1/8’ine yönelik sonlu öge modeli
hesaplama diyagramı/ c) Finite element model
calculation diagram of 1/8 overall structure
Şekil 15: Yingxian Ahşap Pagodası genel yapısının
sonlu öge modelleri şeması/ Figure 15: Schematic
of the finite element models for overall structure of
Yingxian Wooden Pagoda

b) Sonlu öge modeli hesaplama diyagramı/ b) Finite
element model calculation diagram

the two columns with the most serious
inclination is still developing and tallies
with the deformation monitoring of the
overall structure.
In order to study and analyze the impact of the development of inclination
deformation of the badly sloping part
on the stress performance of the overall
structure of Yingxian Wooden Pagoda,
structural finite element analysis software
SAP2000 was adopted to establish finite
element models for the overall structure
of Yingxian Wooden Pagoda. The simplified process of the finite element models
for the overall structure is shown in Figure 15.
After the basic finite element model
for overall structure was established, an
initial model for the second exposed floor
before inclination, a model for 1991 and
a model for 2010 were established based
on the inclination deformation of the columns on the second exposed floor. On
these finite element models for overall
structure, the measured wind load values under different working conditions
were input to obtain a curve of relative
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du. Genel yapı için bu sonlu öge modellerine Şekil 16’da gösterildiği gibi, sütun
başlığı ile sütun ayağı arasındaki göreli
deplasman eğrisini elde etmek için farklı
çalışma koşulları altında ölçülen rüzgar
yükü değerleri girildi. Üç modelin hesaplama sonuçlarına ilişkin karşılaştırma, yatay bir rüzgar yükü altında maksimum katmanlar arası deplasmanların
tümünün ikinci açık katta oluştuğunu
ortaya koydu. Ayrıca 1991 ve 2010 modelleri, ikinci açık kat en yüksek eğim
deformasyonuna sahip olduğundan, KD
yönündeki bir rüzgar yükü altında ikinci
açık katın katmanlar arası deplasmanının diğer tüm yönlerden küçük olduğunu gösterdi; bu da Yingxian Ahşap Pagodası’nın ikinci açık katının kuzeydoğu
yönünde eğilmesinden sonra, tüm yapının gerilme performansının düştüğünü
gösterir. Dolayısıyla ikinci açık kattaki
eğim deformasyonu artışı, Yingxian Ahşap Pagodası’nın tamamının yapısal güvenliği açısından son derece zararlıdır.

displacement between column head and
column foot on each layer as shown in
Figure 16. The comparison of the calculation results of the three models reveals
that under a horizontal wind load, the
maximum interlayer displacements all
occurred on the second exposed floor.
Furthermore, the model for 1991 and the
model for 2010 indicate that as the second exposed floor has large inclination
deformation, the interlayer displacement
of the second exposed floor under a wind
load in NE direction is smaller than that
in any other direction, suggesting that after the second exposed floor of Yingxian
Wooden Pagoda inclined towards northeast, the stress performance of the overall
structure declined. Therefore, the increment of inclination deformation on the
second exposed floor is extremely harmful to the structural safety of the overall
structure of Yingxian Wooden Pagoda.

3.Kötü Eğimli Kısım İçin
Güçlendirme Çözümü

The above survey and research result indicates there are two major internal causes contributing to the serious inclination
deformation of the second exposed floor
of Yingxian Wooden Pagoda. Firstly, the
removal of the original lateral bracings
results in decrease of lateral resisting rigidity on every structural layer; secondly,
as the integrity of the column heads on
the column frame layer of the secondexposed floor is poor, the overall side force
resistance is weak. To tackle these problems, the strengthening solution adopts
an approach of overall strengthening.
Principally, diagonal draw bars are arranged in the south, southeast, west and
northwest of the internal and external

Yukarıdaki ölçüm ve araştırma sonucu,
Yingxian Ahşap Pagodası’nın ikinci açık
katındaki ciddi eğim deformasyonunun
artmasına neden olan iki büyük iç sebep olduğunu gösterir. Birincisi, orijinal
yanal bağlantıların çıkarılmasının her
yapısal katmanda yanal direnç gösteren rijitliğin azalmasına yol açmasıdır;
ikincisi ise ikinci açık katın sütun çerçevesi katmanındaki sütun başlıklarının
bütünlüğü yetersiz olduğundan, genel
yan kuvvet direncinin zayıf olmasıdır.
Bu sorunları ele almak için güçlendirme
çözümü, genel güçlendirme yaklaşımını
kullanır. Öncelikle iç ve dış bölümlerin

3. Strengthening Solution of
The Badly Sloping Part
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Şekil 16: Çeşitli çalışma koşulları kombinasyonunda, yatay rüzgar yükü altında Yingxian Ahşap Pagodası’nın
her katmanındaki sütun başlığı ve sütun ayağı arasında görülen göreli deplasman eğrileri/ Figure 16:
Curves of relative displacement between column head and column foot on every layer of Yingxian Wooden
Pagoda under horizontal wind load in a combination of various working conditions
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初始模型在各工况下各层柱头柱脚相对位移

Başlangıç modelindeki çeşitli
çalışma koşulları altında her
katmandaki sütun başlığı ve sütun
ayağı arasında görülen göreli
deplasman

Relative displacement between
column head and column foot on
every layer under various working
conditions in the initial model

层次 (层)

Seviye (katman)

Level (layer)

柱头柱脚相对位移值 (mm)

Sütun başlığı ve sütun ayağı
arasındaki göreli deplasman (mm)

Relative displacement between
column head and column foot
(mm)

1991年模型在各工况下各层柱头柱脚相对位移

1991 modelinde, çeşitli çalışma
koşulları altında her katmandaki
sütun başlığı ve sütun ayağı
arasında görülen göreli
deplasman

Relative displacement between
column head and column foot on
every layer under various working
conditions in the model for 1991

层次 (层)

Seviye (katman)

Level (layer)

柱头柱脚相对位移值 (mm)

Sütun başlığı ve sütun ayağı
arasındaki göreli deplasman (mm)

Relative displacement between
column head and column foot
(mm)

2010年模型在各工况下各层柱头柱脚相对位移

2010 modelinde, çeşitli çalışma
koşulları altında her katmandaki
sütun başlığı ve sütun ayağı
arasında görülen göreli
deplasman

Relative displacement between
column head and column foot on
every layer under various working
conditions in the model for 2010

层次 (层)

Seviye (katman)

Level (layer)

柱头柱脚相对位移值 (mm)

Sütun başlığı ve sütun ayağı
arasındaki göreli deplasman (mm)

Relative displacement between
column head and column foot
(mm)
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güney, güneydoğu, batı ve kuzeybatısında çapraz çekme çubukları kullanılır ve çekme çubuklarının çekiş yönü,
KD’den GB’ye doğrudur; sütunların KD
eğim deformasyonunu kontrol etmek
için dış bölümde ahşap çapraz bağlantılar kullanılır. Bu kattaki sütun başlıkları kablo desteklerine belirli bir çekiş
uygulayarak KD’den GB’ye doğru yatay
olarak kontrol edilebilir bir yatay kuvvet
oluşturur. Bu, eğim deformasyonunun
devam eden gelişiminin etkin bir şekilde kontrol edilmesinde kritik derecede
önemlidir. Son olarak, eğim deformasyonu oranı en yüksek olan sütunların
eğim deformasyonu gelişimini kontrol
etmek için dış bölümün güneybatısı ve
batısındaki merkezi açıklıktaki sütunların başlıklarında ve iç bölümde karşılık
gelen sütunların ayaklarında ahşap çapraz bağlantılar kullanılır. Ayrıca, dış bölümün güneybatısı ve batısındaki sütun
başlıklarıyla iç bölümdeki sütun başlıklarının arasına ve kuzeydoğu ve doğusundaki sütun başlıklarıyla iç bölümdeki
sütun başlıkları arasına, bu sütunların
KD eğim deformasyonunun gelişimini
kontrol etmek için yatay kablo destekleri
takılır.
1. Dış bölümün güneyi, batısı, güneydoğusu ve kuzeybatısında bulunan
merkezi açıklıklara ve yan açıklıklara
yan kuvvete karşı yönde akıllı çekme çubukları takılır. İç bölümün güneyi, batısı,
güneydoğusu ve kuzeybatısına da, yan
kuvvete karşı yönde çapraz çekme çubukları takılır (Şekil 17). Çekme çubukları, germe ve geri çekme, iç kuvveti otomatik kaydetme ve otomatik deplasman
izleme işlevlerine sahiptir ve ikinci açık
katın lokal yapısının eğim deformasyonunu kontrol etmek için kontrol edile-
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compartments and the pull of the draw
bars is from NE to SW, and wooden diagonal bracings are arranged in the external
compartment to control NE inclination
deformation of the columns. By applying
certain pull to the stay cables, the column
heads on this floor form a horizontally
controllable horizontal force from NE to
SW. It is a key to effectively control continued development of inclination deformation. Lastly wooden diagonal bracings
are arranged at the heads of the central
bay columns in the southwest and west
of the external compartment and at the
feet of the corresponding columns in the
internal compartment to control the development of inclination deformation of
the columns with the most serious inclination deformation. In addition, horizontal stay cables are installed between the
column heads in the southwest and west
of the external compartment and the column heads in the internal compartment,
and between the column heads in the
northeast and east and the column heads
in the internal compartment to control
the development of NE inclination deformation of these columns.
1) Intelligent draw bars against side
force are installed in the central bays and
side bays in the south, west, southeast
and northwest of the external compartment. Meanwhile diagonal draw bars
against side force are installed in the
south, west, southeast and northwest of
the internal compartment (Figure 17).
The draw bars have the functions of initiative stretching and drawing back, automatic recording of internal force and automatic monitoring of displacement, and
provide controllable side force in order to
control the inclination deformation of lo-
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Şekil 17: Akıllı
çapraz çekme
çubukları
düzeneğinin çizimi/
Figure 17: Effect
drawing of the
layout of intelligent
diagonal braw bars
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Şekil 18: Dış
bölümdeki ahşap
çapraz bağlantıların
güçlendirilmesine
yönelik çizim/ Figure
18: Effect drawing
for strengthening
of wooden
diagonal bracings
in the external
compartment

bilir yan kuvvet sağlar. Her çekme çubuğunun iki ucu çemberlerle sütun ayağına
ve sütun başlığına bağlıdır.
2. Dış bölüme, ahşap çapraz bağlantılar takılır. Dış bölümün güneyi, batısı, güneydoğusu ve kuzeybatısında tek
yönlü ahşap çapraz bağlantılar kullanılır. Çapraz bağlantıların kuvvet uygula-

cal structure of the second exposed floor.
The two ends of each draw bar are connected to the column foot and column
head with hoops.
2) Install wooden diagonal bracings
in the external compartment . One-way
wooden diagonal bracings are arranged
in the south, west, southeast and north-
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Şekil 19: İç
ve dış bölüm
arasındaki ahşap
çapraz çubukların
güçlendirilmesine
yönelik çizim/ Figure
19: Effect drawing
for strengthening
of wooden diagonal
bars between
internal and external
compartments

Şekil 20: İç ve dış
bölüm arasındaki
ahşap çapraz
çubukların ve yatay
kablo desteklerinin
güçlendirilmesine
yönelik çizim/
Figure 20: Effect
drawing for
strengthening of
wooden diagonal
bars and horizontal
stay cables between
internal and external
compartments

ma yönü, sütun çerçevesinin genel eğim
yönüne zıttır; ayrıca, ahşap çapraz bağlantılar dört yanın her birinde bulunan
iki yan açıklığa simetrik olarak takılır.
Ahşap çapraz bağlantıların güçlendirilmesine yönelik efektli çizim, Şekil 18’de
gösterilmiştir. Ahşap çapraz bağlantılar
ve sütunlar arasındaki bağlantı parçaları, deformasyonu ayarlama işlevine

west of the external compartment. The
force application direction of the diagonal
bracings is opposite to the overall inclination direction of the column frame; in
addition, wooden diagonal bracings are
arranged symmetrically in the two side
bays on each of the four sides. The effect
drawing for strengthening of the wooden
diagonal bracings is shown in Figure 18.
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sahiptir. İkinci açık kattaki eğim deformasyonunun gelişimini kontrol etmek
için çapraz kablo destekleriyle birlikte
çalışırlar.
3. Eğim deformasyonunu kontrol
etmek için dış bölümde en ciddi eğimi
olan W21, W23 ve W24’te, yani güneybatı ve batıda bulunan merkezi açıklıktaki sütunların başlıkları ile iç bölümde
N1 ve N8 sütunlarının ayakları arasında,
ahşap çapraz bağlantılar kullanılır. Ahşap çapraz bağlantılara yönelik efektli çizim Şekil 19’da gösterilmiştir. İç ve
dış bölümler arasındaki ahşap çapraz
bağlantılarıyla ortak çalışması için güneybatı ve batıdaki sütun başlıkları ile
sütun ayakları arasında ve kuzeydoğu ve
doğudaki bazı sütun başlıklarında, yatay
kablo destekleri kullanılır. Yatay kablo
desteklerinin güçlendirilmesine yönelik
çizim Şekil 20’de gösterilmiştir.

4. Kötü Eğimli Kısmın
Güçlendirilmesine Yönelik
Sistemin Yapı Tasarımı
4.1. Güçlendirme Sisteminin 		
Yapı Düzeni
Yingxian Ahşap Pagodası’nın kötü
eğimli kısmının güçlendirilmesine yönelik sistem iki tür unsurdan oluşur: ahşap çapraz çubuklar ve çekme çubukları. Ögelerin modeli, referans numarası,
malzemesi, özellikleri ve adedi, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güçlendirme
sisteminin yapı ve kurulum düzeni, Şekil
21’de verilmiştir.
4.1. Ahşap Çapraz Çubuklar 		
ve Bağlantı Parçaları
Ahşap çapraz çubuklar, dairesel ve radyal tiptedir. Dairesel ahşap çapraz çubukların kesitsel boyutları, 120 mmx200

The connecting pieces between wooden
diagonal bracings and columns have the
function of adjusting deformation. They
co-work with the diagonal stay cables to
control the further development of inclination deformation on the second exposed floor.
3) Wooden diagonal bars are arranged between the heads of central
bay columns in W21, W23 and W24
with the most serious inclination in
the external compartment, i.e.: in the
southwest and west, and N1 and N8
column feet in the internal compartment, to control further development
of inclination deformation. The effect
drawing of the wooden diagonal bracings is shown in Figure 19. In order to
cooperate with the work of the wooden
diagonal bracings between internal and
external compartments, horizontal stay
cables are arranged between column
heads and column feet in the southwest
and west, and horizontal stay cables are
arranged for some column heads in the
northeast and east. The effect drawing
for strengthening of horizontal stay cables is shown in Figure 20.

4. Construction Design of a
System for Strengthening of
The Badly Sloping Part
4.1. Construction Layout of The
Strengthening System
The system for strengthening of the
badly sloping part of Yingxian Wooden
Pagoda mainly includes two types of
members: wooden diagonal bars and
draw bars. The model, reference number, material, specification and quantity
of the members are shown in the table
below. The construction and installa-

2 0 1 6

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

Güçlendirme
sistemi ögelerinin
istatistiksel tablosu/
Statistical table
of members of
the strengthening
system

Özellik mm/
Spec mm

Tip/Type

Ref. No.

Malzeme/ Material

Adet/ Qty

Dairesel ahşap çapraz çubuk/
Circumferential wooden diagonal bar

XMC1~XMC20

Ahşap/ Wood

120×200

40

Radyal ahşap çapraz çubuk/ Radial
wooden diagonal bar

JMC1~JMC3

Ahşap/ Wood

150×240

3

Dairesel çapraz çekme çubuğu/
Circumferential diagonal draw bar

XLS1~XLS16

Alaşımlı çelik/ Alloy steel

φ20

32

Sütun başlığının radyal çekme çubuğu/
Radial draw bar of column head

SLG1~SLG12

Alaşımlı çelik/ Alloy steel

φ20

12

Sütun ayağının radyal çekme çubuğu/
Radial draw bar of column foot

SLG13~SLG15

Alaşımlı çelik/ Alloy steel

φ20

3

357

Toplam/ Total

mm’dir. Radyal ahşap çapraz çubukların
kesitsel boyutları, 150 mmx240 mm’dir.
Ahşap çapraz çubuklar, bağlantı parçasının yük düzenleyici ucu aracılığıyla çemberlere bağlanır. Yük, regülatör
aracılığıyla bağlantı parçasını uzatarak
veya kısaltarak düzenlenir. Sabit uç, bir
çember ile sütuna bağlanır. Ahşap çapraz çubukların ve iki uçtaki bağlantı parçalarının eksenel yan görünümleri Şekil
22’de verilmiştir. Malzeme ve imalat sürecine ilişkin gereklilikler şunlardır:

90

tion layout of the strengthening system
are shown in Figure 21.

4.2. Wooden Diagonal Bars and
Their Connecting Pieces
Wooden diagonal bars include circumferential type and radial type. The sectional
dimensions of circumferential wooden
diagonal bars are 120mmx200mm. The
sectional dimensions of radial wooden diagonal bars are 150mmx240mm.
The wooden diagonal bars are connected to the hoops through load regulating
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Şekil 21:
Güçlendirme
sisteminin yapı
ve kurulum
düzeni/ Figure
21: Construction
and installation
layout of the
strengthening
system

358
Sabit uç bağlantı
parçası/ Fixed end
connecting piece

Yük düzenleyici
uç/ Load
regulating end

Şekil 22: Bir çapraz çubuğun ve iki uçtaki bağlantı
parçalarının eksenel yan görünümü/ Figure 22:
Axial side view of a wooden diagonal bar and its
connecting pieces at two ends

1) Malzemenin ağaç türü karaçamdır;
2) Su içeriği %12’den fazla değildir.
Malzeme, Yingxian’da açık havada doğal yolla kurutulacak ve 10 yıldan fazla
süreyle saklanacaktır.
3) Malzeme sınıfı, Ahşap Yapıların Tasarımı Kurallarında belirtilen 1. sınıf standarttan düşük olmayacaktır.

end of the connecting piece. The load is
regulated by lengthening or shortening
the connecting piece through regulator.
The fixed end is connected to the column through a hoop. Axial side views of
wooden diagonal bars and the connecting pieces at two ends are shown in Figure 22. The requirements for material and
manufacturing process:
1. The tree species of the material is
larch;
2. The water content is not higher
than 12%. The material shall be dried
outdoors in the air naturally in Yingxian
and stored for more than 10 years.
3. The grade of the material is not
lower than grade-I standard specified in
the Code for Design of Timber Structures.

4.3. Intelligent Steel Draw 		
Bars and Hoops
The effect of the intelligent steel draw
bars is shown in Figure 23. The content
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Şekil 23: Akıllı çelik
çekme çubuklarının
çizimi/ Figure 23:
Effect drawing of
intelligent steel draw
bars

4.3. Akıllı Çelik Çekme
Çubukları ve Çemberler
Akıllı çelik çekme çubuklarının çizimi,
Şekil 23’te gösterilmiştir. Performans
göstergelerinin içeriği şöyledir:
1. Çubukların malzemesi: Q345B;
2. Akıllı düzenleyici manşonun kalibrasyon aralığı: 50 kN; ölçüm aralığı: ≤ 50 kN;
3. Çekme çubuklarının yüzeyine,
epoksi çinko açısından zengin astar püskürtülür. Tabakanın kalınlığı 75 μm’den
küçük değildir. Dişli kısma, antikorozif
yağ sürülür. Çekme çubukları takıldıktan sonra, çelik yapıyla birlikte bir bütün
olarak son yüzey işlemi uygulanacaktır.
4. Menteşe mili düzeneğinin yüzeyi
renkli çinko ile kaplanır. Kaplama kalınlığı 5μm’den küçük değildir.
5. Çekme çubuklarının düzenleme
miktarı, ±48mm’dir.
Güçlendirme yapısını Yingxian Ahşap Pagodası’nın yapısına bağlamak için
çemberler kullanılır. Tasarımı bir çok kez
optimize edilmiş olan çemberin eksenel
yan görünümü, Şekil 24’te gösterilmiştir.

of performance indicators is as follows:
1. Material of the bars: Q345B;
2. Calibration range of intelligent
regulating sleeve: 50kN; measuring
range: ≤50kN;
3. The surface of the draw bars is
sprayed with epoxy zinc rich primer. The
film thickness is not smaller than 75μm.
The threaded portion is smeared with
anticorrosive oil. After the draw bars are
installed, they shall receive final surface
treatment together with the steel structure as a whole.
4. The surface of the hinge pin assembly is plated with color zinc. The
plating thickness is not less than 5μm.
5. The regulating amount of the draw
bars is ±48mm.
The hoops are used to connecting the
strengthening system and the structure
of Yingxian Wooden Pagoda. The axial
side view of a hoop of which design has
been optimized for many times is shown
in Figure 24.

4.4. Çemberlerin, Ahşap Çapraz
Çubukların ve Akıllı Çelik Çekme
Çubuklarının Kurulum Diyagramı
Ahşap çapraz çubukların, akıllı çelik
çekme çubuklarının ve çemberlerin kurulum planı, cephesi ve yan yüksekliği,
Şekil 25~Şekil 28 arasında gösterilmiştir.

4.4. Installation Diagram of
Hoops, Wooden Diagonal Bars and
Intelligent Steel Draw Bars
The installation plan, façade and side
elevation of wooden diagonal bars, intelligent steel draw bars and hoops are
shown in Figure 25, Figure 28.
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Şekil
24:Çemberin
eksenel yan
görünümü/
Figure 24:
Axial side view
of the hoop

撑杆用销轴

Bağlantı için menteşe mili

Hinge pin for bracing

拉杆用销轴

Çekme çubuğu için menteşe mili

Hinge pin for draw bar
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固定端

Sabit uç

Fixed end

木撑杆连接接头

Ahşap bağlantı kaması

Connector of wooden bracing

斜木撑杆

Ahşap çapraz çubuk

Wooden diagonal bar

10mm厚内侧抱箍

Çember içinde 10 mm kalınlık

10mm thick inside hoop

智能钢拉杆φ16

Akıllı çelik çekme çubuğu φ16

Intelligent steel draw bar φ16

辅柱

Destek sütunu

Aux. column

抱柱

Taşıyıcı sütun

Holding column

主柱

Ana sütun

Main column

斜木撑杆

Ahşap çapraz çubuk

Wooden diagonal bar

Şekil 25:
Çemberlerin,
ahşap çapraz
çubukların ve
akıllı çelik çekme
çubuklarının
düğüm planı/
Figure 25: Plan
of nodes of
hoops, wooden
diagonal bars
and intelligent
steel draw bars
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Connector of wooden bracing

固定端

Sabit uç

Fixed end

外侧抱箍

Dış çember

Outside hoop

抱柱

Taşıyıcı sütun

Holding column

智能钢拉杆φ16

Akıllı çelik çekme çubuğu φ16

Intelligent steel draw bar φ16

固定端连接件

Sabit uçtaki bağlantı parçası

Connecting piece at the fixed end

斜木撑杆

Ahşap çapraz çubuk

Wooden diagonal bar

抱柱

Taşıyıcı sütun

Holding column

辅柱

Destek sütunu

Aux. column

抱柱

Taşıyıcı sütun

Holding column

智能斜拉杆φ16

Akıllı çapraz çekme çubuğu φ16

Intelligent diagonal draw bar φ16

自带连接件与耳板相连

Bağımsız bağlantı parçası ve
kulakçık plakası arasındaki
bağlantı

Connection between self-contained
connecting piece and ear plate

智能斜拉杆

Akıllı çapraz çekme çubuğu

Intelligent diagonal draw bar

抱柱

Taşıyıcı sütun

Holding column

抱柱

Taşıyıcı sütun

Holding column

斜木撑杆

Ahşap çapraz çubuk

Wooden diagonal bar

平柱柱头斜木撑杆与
斜拉杆内立面（有
辅柱）

Merkezi açıklıktaki sütunun
(destek sütunuyla birlikte)
başlığında ahşap çapraz
çubukların ve çapraz çekme
çubuklarının iç yüksekliği

Internal elevation of wooden diagonal
bars and diagonal draw bars at the
head of a central bay column (with aux.
column)

平柱柱头斜木撑杆与
斜拉杆外立面

Merkezi açıklıktaki sütunun
başlığında ahşap çapraz
çubukların ve çapraz çekme
çubuklarının dış yüksekliği

External elevation of wooden diagonal
bars and diagonal draw bars at the head
of a central bay column

Şekil 26: Sütun
başlığında
çemberlerin,
ahşap çapraz
çubukların ve
akıllı çelik çekme
çubuklarının
düğümlerinin dış
yüksekliği/
Figure 26: External
elevation of nodes
of hoops, wooden
diagonal bars
and intelligent
steel draw bars at
column head
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普拍枋

Düz bırakma kiriş

Flat tie-beam

抱箍安装前线平

Kurulum öncesinde çemberin
tesviyesi

Leveling of the hoop before installation

外侧斜木撑杆

Dış taraftaki ahşap çapraz çubuk

Wooden diagonal bar on the outer side

木门窗等木装修

Ahşap kapı/pencere ve diğer
ahşap dekorasyon

Wooden door/window and other wood
decoration

阑额

Baştaban

Architrave

内侧抱箍

İç taraftaki çember

Hoop on the inner side

连接耳板

Bağlantı kulakçık plakası

Connecting ear plate

斜木撑杆固定端
连接件

Ahşap çapraz çubuğun sabit
ucundaki bağlantı parçası

Connecting piece at the fixed end of the
wooden diagonal bar

内侧斜木撑

İç taraftaki ahşap çapraz çubuk

Wooden diagonal bar on the inner side

辅柱

Destek sütunu

Aux. column

两斜木撑杆之间间距为
估计值，根据实测值确定

İki ahşap çapraz çubuk arasındaki
mesafe tahmini bir değerdir ve
ölçüme tabidir

The distance between two wooden
diagonal bars is an estimated value and
is subject to measurement

Şekil 27: Sütun
başlığında
çemberlerin,
ahşap çapraz
çubukların ve
akıllı çelik çekme
çubuklarının
düğümlerinin yan
yüksekliği/
Figure 27: Side
elevation of nodes
of hoops, wooden
diagonal bars
and intelligent
steel draw bars at
column head

Şekil 28: Sütun
ayağında
çemberlerin,
ahşap çapraz
çubukların ve
akıllı çelik çekme
çubuklarının
düğümlerinin dış
yüksekliği/
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辅柱

Destek sütunu
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Aux. column

主柱

Ana sütun

Main column

外槽柱子抱柱

Dış bölümdeki taşıyıcı sütun

Holding column in the external compartment

斜拉智能钢杆
φ16

Akıllı çelik çapraz çekme
çubuğu φ16

Intelligent steel diagonal draw bar φ16

智能钢拉杆连接断

Akıllı çelik çekme çubuğunun
bağlantı ucu

Connecting end of the intelligent steel draw
bar

耳板

Kulakçık plakası

Ear plate

外槽柱子抱柱

Dış bölümdeki taşıyıcı sütun

Holding column in the external compartment

外槽柱间环向斜木
撑杆

Dış bölümdeki sütunlar
arasında bulunan dairesel
ahşap çapraz çubuk

Circumferential wooden diagonal bar between
columns in the external compartment

外槽斜木撑杆加
载连接件

Dış bölümdeki ahşap çapraz
çubuğun yükü için bağlantı
parçası

Connecting piece for loading of wooden
diagonal bar in the external compartment

外槽柱脚抱箍

Dış bölümdeki sütun ayağı
çemberi

Column foot hoop in the external compartment

外槽环向地栿

Dış bölümdeki dairesel temel
bağlantı kirişi

Circumferential ground beam in the external
compartment

外槽柱子抱柱

Dış bölümdeki taşıyıcı sütun

Holding column in the external compartment

Figure 28:
External
elevation of
nodes of hoops,
wooden diagonal
bars and
intelligent steel
draw bars at
column foot

4.5. Güçlendirme Sisteminin Çizimi
Yingxian Ahşap Pagodası’nın kötü
eğimli kısmının güçlendirilmesinden
sonraki genel etki Şekil 29’da gösterilmiştir. İkinci açık katın kötü eğimli
kısmının güçlendirilmesinden sonraki
eksenel yan etki Şekil 30’da ve kötü
eğimli kısmın güçlendirilmesinden
sonra; lokal yapı üzerindeki etki Şekil
31’de gösterilmiştir.

4.5. Effect Drawing of The
Strengthening System

5. Sonuç ve Genel Görünüm

5. Conclusion and Outlook

Yingxian Ahşap Pagodası şiddetli depremlere ve kuvvetli rüzgarlara başarılı
bir şekilde direnmiş ve bin yıl boyunca
ayakta kalmıştır. Bu gerçek, yapısal sisteminin bilimsel ve mantıklı olduğunu
gösterir. Yingxian Ahşap Pagodası’nın
yapısal sistemi, deprem direnci (titreşim
izolasyonu) ve rüzgar direncinde iyi bir
performansa ve mükemmel dayanıklılı-

The overall effect after strengthening of
the badly sloping part of Yingxian Wooden Pagoda is shown in Figure 29. The axial
side effect after strengthening of the badly
sloping part on the second exposed floor
is shown in Figure 30, and the effect of
local structure after strengthening of the
badly sloping part is shown in Figure 31.
Yingxian Wooden Pagoda has successfully resisted many violent earthquakes and
strong winds and stayed alive for thousand years. This fact indicates its structural system is scientific and reasonable. The
structural system of Yingxian Wooden Pagoda has good performance in earthquake
resistance (vibration isolation) and wind
resistance and excellent durability. It is an

363

2 0 1 6

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 4

柱头径向水平智能
拉杆

Sütun başlığındaki radyal yatay
akıllı çekme çubuğu

Radial horizontal intelligent draw bar at
column head

径向斜木撑杆

Radyal ahşap çapraz çubuk

Radial wooden diagonal bar

外槽环向斜木撑杆

Dış bölümdeki dairesel ahşap
çapraz çubuk

Circumferential wooden diagonal bar in
the external compartment

柱脚径向水平智能
拉杆

Sütun ayağındaki radyal yatay
akıllı çekme çubuğu

Radial horizontal intelligent draw bar at
column foot

智能斜拉杆

Akıllı çapraz çekme çubuğu

Intelligent diagonal draw bar

环向智能斜拉杆

Dairesel akıllı çapraz çekme
çubuğu

Circumferential intelligent diagonal
draw bar

水平智能拉杆

Yatay akıllı çekme çubuğu

Horizontal intelligent draw bar

环向斜木撑杆

Dairesel ahşap çapraz çubuk

Circumferential wooden diagonal bar

二层加固整体结构
剖面图

F2’nin güçlendirilmesinden
sonra genel yapının kesitsel
görünümü

Sectional view of overall structure after
strengthening of F2
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Şekil 29: Kötü
eğimli kısmın
güçlendirilmesinden
sonra Yingxian
Ahşap Pagodasının
genel yapısının
dış yüksekliğinin
ve enine kesitinin
çizimi/
Figure 29: Effect
drawing of the
external elevation
and cross section of
the overall structure
of Yingxian Wooden
Pagoda after
strengthening of the
badly sloping part
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新增内外槽之间斜
木撑杆

İç ve dış bölüm arasına eklenen
ahşap çapraz çubuk

Added wooden diagonal bar between
the internal and external compartment

新增内外槽之间斜
森撑杆

İç ve dış bölüm arasına eklenen
ahşap çapraz çubuk

Added wooden diagonal bar between
the internal and external compartment

内槽既有三角形木
撑支架

İç bölümde mevcut olan üçgen
ahşap destek

Existing triangular wooden support in
the internal compartment
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Şekil 30: Kötü
eğimli kısmın
güçlendirilmesinden
sonra Yingxian
Ahşap Pagodası’nın
eksenel yan
bölümünün çizimi
(Yu Zhifei tarafından
çizilmiştir)/ Figure
30: Axial side effect
drawing of Yingxian
Wooden Pagoda
after strengthening
of the badly sloping
part (drawn by Yu
Zhifei)

Şekil 31: Kötü
eğimli kısmın
güçlendirilmesinden
sonra Yingxian Ahşap
Pagodasının lokal
yapısının çizimi/
Figure 31: Effect
drawing of local
structure of Yingxian
Wooden Pagoda after
strengthening of the
badly sloping part
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ğa sahiptir. Bu, pagodanın bilimsel değerinin önemli bir unsurudur.
1930’larda her açık kattaki çamurla
kaplı duvarın ve iç ahşap çapraz bağlantıların yanlış bir şekilde çıkarılması,
Yingxian Ahşap Pagodasının eğim deformasyonunun iç sebebidir. Sonrasında
bombalı saldırılar, yıkıcı depremler ve
kuvvetli rüzgarlar, eğim deformasyonunun sürekli gelişimine sebep olan dış
faktörler olmuştur. Kötü eğimli kısmın
yanal direnç gösteren rijitliğini makul bir
şekilde artırmak, eğim deformasyonunun bundan sonraki gelişiminin kontrol
edilmesinde anahtardır.
Yingxian Ahşap Pagodasının kötü
eğimli kısmının yapısal deformasyonunun dinamik değişimini baz alarak araştırılan ve tasarlanan, kötü eğimli kısım
için yapı güçlendirme sistemi ayarlanabilir, kontrol edilebilir ve ölçülebilirdir ve
tüm süreci dijital olarak kaydetme işlevine sahiptir. Güçlendirme sistemi mevcut
yapısal sisteme dayanır, ayarlanabilirlik
avantajından faydalanılmasını sağlar ve
kötü eğimli kısmın yanal direnç gösteren rijitliğinin artırılmasına yardımcı
olur. Orijinal yapı, esas gerilimli gövdedir. Güçlendirme sistemi ise yardımcı
gerilimli gövdedir. Bu yapıların güçlendirme için birlikte kullanılması, Yingxian
Ahşap Pagodası yapısının özgünlüğünü
güvence altına alır. Ayrıca, güçlendirme
önlemi yapı üzerinde önemsiz bir müdahale gerektirdiğinden kültürel mirası
koruma ilkesiyle örtüşür.
Güçlendirme sistemi uygulanırken,
yapı deformasyonu sürekli olarak izlenir.
Güçlendirme işlemi ve yapı sahasındaki test ve araştırma aynı anda yürütülür.

important element of its scientific value.
The wrong removal of the mud-covered wall on each exposed floor and its
internal wooden diagonal bracings in the
1930s is an internal cause for inclination
deformation of Yingxian Wooden Pagoda. Later on, bomb attacks, earthquake
destruction and strong winds are external
factors resulting continuous development
of inclination deformation. Reasonably
enhancing the lateral resisting rigidity
of the badly sloping part is a key to controlling further development of inclination deformation.
The structure strengthening system
for the badly sloping part, which was
researched and designed based on the
dynamic variation of structural deformation of the badly sloping part of Yingxian
Wooden Pagoda is adjustable, controllable and measurable and has the function of full-process digital recording. The
strengthening system is based on the
current structural system, gives play to its
advantage of adjustability and assists the
enhancement of the lateral resisting rigidity of the badly sloping part. The original
structure is the main stressed body. The
reinforcing system is the auxiliary stressed
body. Their cooperation in strengthening
assures the authenticity of the structure
of Yingxian Wooden Pagoda. Moreover,
the strengthening measure has small intervention, tallying with the principle of
cultural heritage protection.
While the strengthening system is being implemented, construction deformation is continuously monitored.
The operation of the strengthening and
the testing and research on the construction site are conducted in the same time.
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Ahşap Yapı Restorasyonunda Strüktürel Uygulamalar/
Structural Applications on Restoration of Timber Structures
Ahmet TOPBAŞ
Burhan KAPLAN*

Bu bildiride, tarihi ahşap yapıların korunması ve güçlendirilmesinde kullandığımız farklı mühendislik tasarımları
ve uygulamalarından örnekler sunulmuştur. Başlıca konular;
1- Mevcut tarihi tavanların askıya
alınması ve taşıyıcı duvarların yeniden
yapılması,
2- Mevcut yapıya yeni bodrum kat
eklemek amacı ile temel kotunu düşürmek için zeminde susuzlaştırma yapılması,
3- Mekanik tesisat sistemine uygun
özel boşluklu kiriş ve döşeme sistemi
tasarımı,
4- Restorasyon projelerinde metal-ahşap bağlantılarının kullanımına
örnekler,
5- Çürümüş mevcut ahşap makasların restorasyonu,
6- Aksından kaçık devam eden ahşap taşıyıcı duvar sistemlerinin güçlendirilmesi,

Tarihi Tavanların Askıya
Alınması ve Mevcut Temel Altı
Seviyesinin Susuzlaştırılması
Bu kısımda İstanbul Boğazı’nda bulunan tarihi bir yalının restorasyonunda
tasarladığımız iskele sistemi ile temelde
yapılan susuzlaştırma çalışmaları aktarılmıştır. Genel yapısı Şekil 1 ve Şekil
2’de gösterilen, mevcut tarihi tavanları

With this paper we will be presenting
different designs and applications of timber structural engineering in our projects
with historical timber structures. We will
be discussing case studies involving;
1- Rebuilding load bearing timber
walls while shoring existing historic ceilings;
2- Dewatering of soil underbuilding
to allow for lowering foundation under
existing structure;
3- Special beam and flooring systems
to allow piping and ductwork;
4- Examples for usage of metal-timber connections at restoration projects;
5- Restoring existing decaying truss
members in place.
6- Strengthening unusual existing
floor and wall systems;

Shoring Existing Historic Ceilings
And Dewatering Under Existing
Foundations
We have designed a special shoring system based on the Peri Up system to hold
the existing ceilings in place for a historic
Yali or seaside palace along the Bosphorus. Figures 1 shows a general photo with
scaffolding and the historic ceilings and
Figure 2 shows the principal plans and
sections. For this Yali with 25mx30m dimensions in plan, the architectural program included deepening the basement
level to add a proper basement floor with
added hotel rooms. In the meantime, the
historic and saturated engineering fill

Ahmet Topbaş, İnşaat Yüksek Mühendisi/ Structural Engineer MSc.
Burhan Kaplan, İnşaat Yüksek Mühendisi/Structural Engineer MSc.
*
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Şekil 1: Tarihi
tavanları askıya
alınmış yapının
genel görünüşü/
Figure 1: General
view of the
shoring system for
historical existing
ceilings
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Şekil 2: İskele sistemi kesit ve görünüşleri/ Figure 2: Section and view of the shoring system
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Şekil 3: Tavan kotu ayarlanan yapı kısmı görünüşü/ Figure 3: Ceiling calibration view of a part of structure

yerinde tutarak taşıyıcı duvarların yenilenmesi için Peri-Up sistemine dayalı
özel bir iskele sistemi tasarlanmıştır.
Ayrıca, yapının yeni işlevi gereği yapıya
bodrum kat ekleneceği için iskele, bu
yeni konstrüksüyona engel olmayacak
şekilde dizayn edilmiştir. Önemli bir
diğer husus ise yapının zaman içinde
oturmasıyla zeminin sıkışması ve yaklaşık 30 cm çökerek, 20 cm deniz tarafına kaymasıdır. Şekil 3’te görüleceği
gibi tasarladığımız iskelenin yükseklik
ayarlanabilir ayakları ile yapının yeni
kotuna gelmesi sağlanmıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz örnekte olduğu gibi ileri mühendislik ve iş akış sırası gerektiren uygulamalarda 3 boyutlu tasarım ve animasyon çalışmaları çok
önemlidir. Şekil 4’te bu uygulamanın
iskele kurulumunu, zemin susuzlaştırılmasını ve yeniden yapım metodunu
açıklamak için hazırladığımız animasyondan alınan fotoğraf görülmektedir.
Yapının konum itibariyle boğazın
hemen yanında bulunması, yapıya yeni

under the existing basement and foundations had consolidated and caused
the building to settle around maximum
30 cm and slide towards the sea around
20 cm. So the new shoring system not
only had to hold the ceilings in place,
but it aslo had to allow a new basement
construction. Adding to the complexity:
The un-settled, original elevations of the
ceilings, had to be established to achieve
the historic building height and façade
proportions. So the shoring had to be adjustable as seen in the Figure 3. For complex engineering operations such as the
Yali shoring and reconstruction it is best
that the method statements are studied
with 3D modeling and animating the sequence. This type of animated method
statements were made for each section’s
dismantling and rebuilding by our team.
Figure 4 shows a snapshot from the animated model.
Since the building was sitting on saturated soil next to a large body of water
like Bosphorus, and the basement work
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Şekil 4: Yapım aşamalarını anlatan animasyon fotoğrafı/ Figure 4: Snapshot from the animation of the
method statement
370

eklenecek bodrum katı için elverişsiz
bir durum oluşturmaktadır.Bu sebeple temel altı susuzlaştırma yöntemine
başvurulmuştur. Yapının 4 köşesinden
drenaj kanalları oluşturularak, belirli
periyotlarla pompalar yardımıyla suyun
dışarı atılması sağlanmıştır. Bu işlem
sırasında yapıda olası farklı oturmaların meydana gelmesi, tarihi tavanlar
için önemli bir risk teşkil etmektedir.
Bu oturmaların mertebesini görmek
için Şekil 5a’da gösterilen Plaxis modeli oluşturulmuştur. Analiz sonucunda
hesaplanan 15-20mm oturmanın, 30 m
genişliğinde bir yapı için tolere edilebilir olduğu yorumunu yaparak uygulamaya başlanmıştır.
Susuzlaştırma esnasında ayrıca yapıdaki oturmaları gözlemleyebilmek için
yapıya kayıt cihazları yereştirilmiştir. Bu
sayede yapıdaki yer değiştirmeler 7/24
kaydedilerek kontrollü ölçüm yapılmıştır. Şekil 5b’de yapılan kayıt sistemi ve
ölçüm grafikleri gösterilmiştir.

couldn’t continue without dewatering this
area, a special solution was required here
as well to work in dry conditions. Figure
5a shows the Plaxis displacement analysis made to show the settlement values
under the existing foundations when dewatering wells on 4 corners of the building started pumping water out under the
building. So ceiling displacements were
investigated under such dewatering, and
it was made sure that the historic canvases weren’t being damaged when dewatering. Relatively 15-20mm displacement
over the 30m width of building was estimated, and this was tolerable.
Figure 5b also shows the monitoring
system established on the façade temporary tie elements during the dewatering.
The movement of the building during
dewatering is being recorded until all the
foundation work is completed 24 hoursa-day and 7-days a week round the clock.
These are logged into a computer and
graphed for review every day.
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Şekil 5a: Plaxis
modelinde
susuzlaştırma analizi
sonucu oluşan zemin
çökmeleri/ Figure
5a: Settlement
values result from
dewatering analysis
in the Plaxis Model

Şekil 5b: Yapıda
meydana gelen
oturmaları
gözlemleme/
Figure 5b:
Monitoring
system

Mekanik Tesisat Sistemine
Uygun Tasarlanan Boşluklu Özel
Kirişler ve Döşeme Sistemleri

Special Beam and Flooring
Systems with Openings and
Reservations For Services

Üzerinde çalıştığımız bir diğer tasarım
boşluklu çelik-ahşap kompozit kirişlerdir. Bilindiği gibi özellikle tarihi ahşap yapıların yeniden işlevlendirilmesi
sonucu ortaya çıkan mekanik tesisat
kanalları taşıyıcı elemanlar için önemli
bir problem oluşturmaktadır. Islak hacimlerdeki bu tesisat kanallarının geçişini sağlamak için Şekil 6’da gösterilen
çelik-ahşap kompozit makas sistemini

Other unique aspects our case studies
were steel-timber composite beams or
trusses and depressed solid timber slabs
under wet volumes to allow for services within the flooring structures. Firstly,
the composite truss systems we designed
and tested were made of steel angle
shapes 50x50x5 organized at 45 degree
diagonally. These were connected to the
timber top and bottom chords, which
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Şekil 6: Çelik-ahşap boşluklu kompozit kiriş/ Figure 6: Steel-timber composite beam
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Şekil 7: Tasarlanan kirişe ait eğilme deneyi/
Figure 7: Bending test on the designed beam

tasarlanmıştır. 240mm yüksekliğindeki bu kiriş, 40x100mm boyutlarındaki
ahşap başlıklar ve L50x5 çelik çaprazlardan oluşmaktadır. Çapraz elemanların iki ucu “U” şeklindeki çelik elemana 45°olacak şekilde kaynaklıdır ve
bu çelik elemanlar 6mm çapında tiij ile
ahşap elemana bağlanmıştır. Çapraz
elemanlar üzerinde oluşan kuvvetin
düşey bileşini U elemanın başlıkları
sayesinde temas ile, yatay bileşine ise
tijler sayesinde kesme kuvveti olarak
karşılanmıştır. Ayrıca bu tasarım, gerekli olduğu durumlarda, sahada, ahşap elemanlarda yeni delikler açmak
suretiyle, tesisat kanallarının düzenine
göre ayarlanabilmektedir.
Tasarladığımız bu kirişin kapasitesini belirlemek ve teorik hesap ile elde
ettiğimiz kapasite ile kıyaslamak için
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde deneyler yaptırılmıştır (Şekil 7). Yapılan

were 40 mm deep by 100 mm wide, with
channel-shaped gusset plates. As seen in
figure 6 these allowed the timber to go
within the channel for better bearing capacity. The channels were welded to the
angle diagonals and therefore the diagonal and its connection could be moved
up to 50 mm on site when it was necessary for the service pipe or duct needed
more tolerances. For this purpose the
connection of the channel was made with
threaded rods to the chords. If there was
the need, new holes could be drilled on
site to suit the service location.
Independent tests were carried out at
Istanbul Technical University, to establish the capacity of the composite system
and compare with the capacity and displacement estimates from the calculations. The tests showed that the theoretical capacities can be reached when the
beam is held in within the flooring system, perpendicular to the span in the lateral direction. The bridging members that
held the beam laterally, and the plywood
flange above the chord was necessary to
achieve the desired displacement limits
(Figure 7).
As shown in Figure 8, another creative solution was the depressed solid
slabs to allow for piping and ductwork
to be installed above it, so bathrooms
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Şekil 8: Düşük
döşeme sistemi/
Figure 8:
Depressed solid
slab

deney sonuçlarına göre kirişin, kısa
köprüleme kirişleri ve kontrplak kaplaması ile düzlem dışı tutulduğunda
kirişlerin servis yüklerine göre gerekli
dayanımı sağladığı görülmüştür.
Tesisat kanalları için bir diğer çözümümüz, Şekil 8’de gösterilen düşük
döşeme sistemidir. Bu düşük döşeme
80 mm kalınlığında, 400mm genişliğinde Kerto-S tipi LVL ahşap kirişlerinden oluşmaktadır. Bu sayede 240 mm
yükseklikli döşemeler 80mm’e düşürülmüş ve mekanik tesisatın bu döşeme üzerinden geçişi sağlanmıştır. 3 m
boyundaki bu LVL kirişlerin bir tarafı
taşıyıcı duvarlara, diğer tarafı ise çelik
ile güçlendirilmiş ahşap kirişlere mesnetlenmiştir.

Restorasyonda Metal-Ahşap
Bağlantıların Kullanılması
Hatay’da bir camii restorasyonu kapsamında onarılması planlanan, kare
şeklinde ve 4 açılı kırma bir çatıya sahip
İmam Odası’nın işlevini yitirmiş mevcut
hali Şekil 9a’da görülmektedir. Mevcut
taş duvarların içine tasarladığımız betonarme kiriş hattının üzerine 4 kolondan
oluşan çelik çerçeve mesnetlenmiştir. 4
ana mahya kirişinden oluşan yeni çatıyı bu çelik çerçeve kirişlerine oturtmak
suretiyle Şekil 10’da görülen çelik pla-

in the historic rooms can be serviced.
80mm thick by 400mm wide Kerto-S
type LVL beams were used tightly sideby-side to achieve a solid 80mm thick
floor system under the bathrooms.
Normally the floor structure was
240mm thick, so by using solid LVL
system, 160mm was freed-up to allow
for piping and utilities to pass above
them. A composite flitch plate beam
was used on one side to support the
LVL beams, and they were supported
on the load bearing timber walls on the
other. LVL beams spanned as long as
3m in this scheme.

Usage of Metal-Timber
Connections at Restoration
For a mosque restoration project in which
the Imam’s room was a square structure
with a gabled roof with 4 angles, we designed multi-direction metal plate-bolted connections to reconstruct the rafters
and the purlins. In Figure 9, the existing
decayed and irrational system can be
viewed along with the situation after the
timber is removed. We established 4 main
rafters connected with a welded plate
assembly in 3D which can receive all 4
angles and join them in a tight and neat
bolted manner. The purlins were also the
rafters were then bolted to the perimeter
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Şekil 9a: Mevcut ahşap çatı görünüşü/
Figure 9a: Existing timber roof
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Şekil 9b: Duvar içi betonarme güçlendirme hatılı/
Figure 9b: Reinforced concrete bond

Şekil 10: Metal-ahşap bağlantılar/ Figure 10: Metal-timber connections

kalar ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir.
Yine Şekil 10’da görülen mahya kotu
kirişlerinin bağlantısı, birbirine kaynaklayarak oluşturduğumuz 3 boyutlu çelik
plaka ile bu plakayı ahşap kirişler içinde
gizleyerek civatalar ile yapılmıştır.

steel tie beam above the reinforced concrete bond beam formed in the U channel
made within the stone walls. Figure 10 is
shown for these neat connections.

Çürümüş Mevcut Ahşap
Makasların Restorasyonu

For a church restoration project we had
undertaken in New York City, it was observed that the ends of roof top chord
truss members bearing on brick walls
were decaying due to moisture and lack
of insulation. As seen in Figure 11, after
temporarily shoring the trusses at the
temporary tie beams, we replaced the
decaying and displaced brick walls. The
decaying parts of the truss ends were
carefully cut and a bolted scarf joint was
made with similar strength new and
pressure treated timber. As seen in Figure 12, these then were socketed into the
new steel shoes, specifically designed to

New York’ta gerçekleştirdiğimiz bir
kilise restorasyonu projesine ilişkin
olarak, tuğla duvarlara dayanan çatı
üstü makas kiriş başlıklarının uçlarının
yalıtım eksikliği ve nem nedeniyle çürüdüğü gözlemlenmiştir. Bu tabakaları
geçici bağ kirişleriyle askıya aldıktan
sonra, çürümüş ve deforme tuğla duvarlar onarılmıştır (Şekil 11). Makasın
çürüyen kısımları dikkatli bir şekilde
kesilmiş ve benzer mukavemetli yeni
ahşap eleman eklenerek civatalı bağlantısı yapılmıştır. Sonrasında makas

Restoring Existing Decaying
Trusses in a Church Restoration
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Şekil 11: Makasların
mevcut bağlantı durumu
ve geçici askıya alma
işlemi/ Figure 11:
Existing connection
and temporary shoring
system of the original
truss
Şekil 12:
Yeni bağlantı
detayları/
Figure 12: New
connection
details

uçları, duvar üzerine yerleştirilen özel
çelik pabuçların içine sokulmak suretiyle, yatay kuvvetler bu duvara etkitilmiştir (Şekil 12).

Aksından Kaçık Taşıyıcı Duvar
ve Döşeme Sistemlerinin
Güçlendirilmesi
İstanbul Boğazı’ndaki başka bir yalının
restorasyon projesinde, üç kat devam
eden ve çatıyı da taşıyan ahşap duvarın birinci kattan sonra aksından 1.5
m kaydırıldığı görülmüştür. Kaydırılan
duvar, döşeme kirişlerine oturtularak
taşındığı için bu döşeme kirişlerine ekstra yük getirmiştir. Döşeme kirişlerine
gelen bu extra yük sebebi ile kirişlerde
ve tarihi tavanda gözle görülür ciddi sehim sorunları meydana gelmiştir.
Şekil 13’de; 1.kat ve 2.kat planları ile
bu katların üst üste getirdiğimiz halini
gösterilen bu durum aslında benzer tarihi yapılarda görülen bir uygulamaydı ancak döşeme kirişlerinin üzerine

receive the truss ends and exert the truss
thrust to the walls and the timber sole
plates above the walls.

Strengthening Unusual Existing
Floor And Wall Systems
For another Yali restoration project along
the Bosphorus, it was discovered during
the works that a 3-story load bearing
wall carrying roof and the floors below,
was discontinued at the 1st floor level.
The wall continued with a shift around
1.5 to the side to make a different layout
at the ground floor lobby. This created a
different load carrying path since a 3-story load bearing wall has been resting on
the floor beams, and the beams, and the
ornamental ceilings below had major deflection issues due to this layout.
As Figure 13 show, this was not unusual for the era’s structures at the beginning of the century, but major deflections
occurred nevertheless. We realized that
the load was carried due to the truss ac-
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Şekil 13: Plan
görünüşleri/
Figure 13:
Plan views

Şekil 14: Yapım
aşamalarını
anlatan
animasyon
fotoğrafı/
Figure 14:
Snapshot from
the animation
of the method
statement
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oturduğu duvarı taşıması teorik olarak
mümkün değildi. Düşüncemiz bu duvarın içindeki çapraz elemanlar sayesinde makas gibi çalışarak kendi kendini taşıdığıydı. Döşemede meydana
gelen sehim sorununun çözümünü bu
döşemeyi güçlendirerek gidermeye çalıştık. Mevcut döşeme kirişleri üzerine
diğer yönde 1.5m ara ile yassı kirişler
yerleştirip, üzerine bunlara dik doğrultuda tekrar bir döşeme kiriş sistemi
yaptık ve bütünüyle çalışan kaset döşeme sistemini tasarladık. Bu işlem sırasını da Şekil 14’de fotoğrafı bulunan bir
animasyonla saha ekibine yol gösterme
amaçlı sunulmuştur.

tion of the walls spanning between the
cross walls, otherwise it was impossible
for the system to be carried. We found
the solution with strengthening the 1st
floor, wall carrying beams and turning
them into effective trusses with inserting
members within the 1.5m cavity to make
the truss carrying length the entire span
from one cross wall to the other, with the
carried wall on top. It was a complicated installation scheme with step-by-step
methodology being important. So we
made a 3D model and animation to instruct the site crew and present the design. Figure 14 shows a snapshot of the
model and the animation.
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Geleneksel Ahşap Yapıların Yeniden Temellendirme ve/
veya Yeniden Konumlandırma Yöntemleriyle Korunması/
Conservation of Traditional (Timber) Structures by
Refoundation and/or Relocation

Anıtsal yapıların korunması konservasyonu ve restorasyonu alanında yürütülen çalışmalar arasında temel iyileştirilmesi ve yer değiştirerek koruma da yer
almaktadır. Korunabilecek yapı tipleri;
binalardan, anıtlara ve köprülere kadar çeşitlilik gösterir. Kullanılan orijinal
malzemeler, ahşap, kârgir, eski beton
veya farklı çelik kombinasyonu olabilir.
Temellerde yenileme ve güçlendirme
uygulaması için yerinde mühendislik ve
danışmanlık ile anıtsal yapıların korunması mümkündür. Özellikle yapıların
orantısız ve/veya çatlak olduğu durumlarda, yapının kendisinin yeniden canlandırılması ve restore edilmesi amacıyla
temelleri güçlendirmek için çözümler
geliştirilmektedir. Bu, yerinde veya yeni
bir yerde ya da dikey konumda yeniden
ayağa kaldırma şeklinde olabilir. Asılında ana iş; temelin ve/veya nesnenin,
dikey ve/veya yatay konumda yeniden
yerleştirilmesi için hazırlanmasıdır. Çalışmamızın uygulanmasıyla, anıtsal yapı,
stabilite ve/veya taşıma kapasitesi (örneğin, anıtsal köprüler yoluyla) açısından
modern standartları karşılayabilecektir.
Gerekiyorsa, depreme dirençli çözümler
de kullanılabilir. Bir eski eserde güçlendirme ya da yer değiştirme yapılacaksa
ilk iş işin paydaşlarının isteklerine uygun
bir çözüm geliştirmeden önce; temel ve
*

Conservation of Traditional (Timber)
Structures by Refoundation and/or Relocation is a new and important topic for
conservation and restauration of monumental structures. The type of structures
ranges from buildings to monuments
to bridges. The original materials being
used can vary from wood, masonry, old
concrete and or a combination of steel.
Particular scope of our firm is the engineering and advise at site for the execution of renewing and enforcing foundations and the engineering and advise
how to support monumental structures
for preservation.
Especially in situation were objects
have been lopsided and/or cracked we
develop solutions to strengthen the
foundations so the object itself can be
revitalized and restored. This could be
revitalization at the its location but also
at a new location or vertical position.
In this last example this means that the
foundation and or the object will be prepared, so it can be relocated in vertical
and/or horizontal position. With the
execution of our work the monumental
object is able to meet modern standards
in terms of e.g. stability and or bearing
capacity (e.g. by monumental bridges).
This includes earthquake resistant solutions if needed.
Before developing a solution that
will fit the specifications of the client

Jan Willem OOME, İnşaat Mühendisi, Hollanda / Jan Willem OOME , Civil Engineer, Netherlands
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Şekil 1: 5 numaralı Yel Değirmeni /
Figure 1: Windmill number 5
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yapı ölçümüdür. Bu ölçümün sonuçlarına dayanarak, detaylı bir analizle aşağıdaki adımlar için bir plan oluşturulacaktır. Gerekiyorsa, potansiyel yerleşimlerin
izlenmesi, son uygulama planı için girdileri zenginleştirebilir.
Uygulama sırasında mühendisliği ve
denetimi yapılan, bazıları UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan anıtsal yapılara genel bakış:
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer
alan beş numaralı yel değirmeni, 13 x 12 x
15metre boyutlarında ve 480 ton ağırlığında olup, 17.yy’da yapılmıştır. Kabul edilebilir bir seviyeye yeniden konumlandırdıktan sonra, yeni bir temelle donatılan
yapı hala kullanımdadır.
Tarihi yel değirmeni, orijinal olarak
Kinderdijk’te bulunan Hollanda kazanılmış topraklarındaki su seviyesini
kontrol etmek için tasarlanmış olan çok
sayıda bağlantılı yel değirmeninden biridir. Tarihçiler, yel değirmeninin, orijinal yapım sürecinde, değişken yer altı
nedeniyle zaten çökmeye başlamış olduğunu tahmin ediyordu. Neredeyse on
yıl önceki son renovasyon sürecinde, 5
numaralı yel değirmeni, restore edilecek
bir yel değirmeni olarak sınıflandırılmış

and is stakeholders, the first thing to be
developed is a proper foundation and
object survey. Based on the results of
this survey a detailed analyses will produce a plan for following steps. If needed, monitoring of potential settlements
could enrich the input for the final plan
of execution.
An overview of monumental objects
engineered and supervised during execution, some of them listed at the Unesco World Heritage List:
Historical windmill number 5 (dated 17th
century and listed at UNESCO World Heritage List, dimensions 13x12x15 meters, weight 480 tons) equipped by a new foundation
and still in function after being repositioned
to an acceptable level.
Historical windmill number 5, was
part of a large number of related windmills being originally designed to manage the water level in the Dutch polders
at Kinderdijk. Historians expected the
windmill already started to sag during
the original building period due to an
unstable underground. During the last
renovation period of almost ten years,
windmill number 5 was classified as a
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Şekil 2: Sint Franciscus Kilisesi temel onarımı / Figure 2: Foundation repair of monumental Sint
Franciscus Church

olup, kabul edilebilir bir düz seviyeye de
yükseltilmiştir. Yapılacak işin en büyük
zorluğu; yel değirmeninin işlevine engel
olmayacak yeni bir temel oluşturulmasıydı. Bu sebeple, yel değirmenini yükseltme işleminden sonra tamamen işlev
görmesi için, beton ve art germe sisteminden oluşan bir kombinasyon tasarlanmıştır.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer
alan Oudewater’da anıtsal Sint Franciscus Kilisesi’i 55x27x 57 metre olup ağırlığı
8.000 ton olan bir 19.yy. yapısıdır. Kilisenin temelinde bir onarım yapılmıştır.
Yaşlanma ve su seviyesi değişikliklerin-

windmill to be restored, but also being
jacked to an acceptable straight level.
Specific restriction was a new foundation which would not interfere with the
functionality of the windmill. Therefor a
combination of concrete and a post tensioning system was engineered so the
windmill could fully operate after the jacking operation.
Foundation repair of monumental Sint
Franciscus Church (dated 19th century, listed
at UNESCO World Heritage List, dimensions 55x 27x57 meters, weighted 8,000 ton)
in Oudewater.
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Şekil 3: Tarihi hangar / Figure 3: Historical Coach House
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den kaynaklanan çöküntüler nedeniyle
kilise çökmeye ve çatlamaya başlamıştır.
Tek uygun çözüm, duvarlarda ve sütunlarda kazıklar ve bağlantılar oluşturan
titreşimsiz teknikler kullanılarak uygulanan tamamen yeni bir entegre temel
yapılmasıdır.
Assen şehrinde bulunan 19. yüzyılın başlarına tarihlenen yapı; 18 x11 x 10
metre boyutlarında olup, 300 ton ağırlığındadır. Çalışmalarımız kapsamında tarihi
hangarın yükseltilmesi gerçekleştirilmiş ve
yeniden yerleştirilmesi için destekleyici yapı
yapılmıştır. Bu anıtsal hangarın anıt statüsünü almasının sebebi, Napoleon’un
başarısızlıkla sonuçlanan Rusya’yı fetih
seferinin başlarında yapının kullanılmasıdır.Uluslararası Mimar Eric van Egeraat, bu hangarı, Drents Müzesi’nin genişletilmiş versiyonuna entegre etmek için
bir plan geliştirmiştir. Hangar, yeni giriş
ve merdiven boşluğu işlevi görmektedir ve su basmanı seviyesinden 5 metre
yükseklikte yüzmektedir. Konservasyon
sonrasındaki sonuç, yeni ve eski restore edilmiş yapıların kombinasyonunun
güzel bir örneğidir. Yeni işlevi nedeniyle,
yeni bir beton yapıya izin verilmemiştir.
Yükseltme ve yatay geçici yeniden yerleştirme ihtiyacına bağlı olarak, yeni su

Due to settlements because of age
and water level changes this monumental church started to settle and crack. The
only suitable solution was a complete
new integrated foundation executed with
vibration free techniques producing piles
and connections in walls and pillars.
Supporting structure for the jacking
and relocation of historical coach house
(dated beginning 19th century, dimensions 18x11x10 meters, weight 300 tons) in
Assen.
This monumental coach house received its monumental status because
Napoleon used it at the beginning of his
unsuccessful expedition to conquer Russia. The international architect Eric van
Egeraat developed a plan to integrate this
coach house to the expanded version of
the Drents museum. The coach house is
functioning as the new entry and staircase and floats 5 meters above basement
level. After conservation the end result is
a beautiful example of the combination of
new and old restored structures. Because
of its new function a new concrete foundation was not allowed. Based on the
need for lifting and horizontal temporary
relocation, because of the execution of
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Şekil 4: Sinyal Kontrol
Binasının yer değiştirmesi /
Figure 4: Recolation of Signal
Control Building
381

basmanı uygulaması nedeniyle, anıtsal
ve kısmen çatlamış bina daha fazla
bozulmayacak şekilde, bir destekleyici
yapı geliştirilmiştir.
Girişe yasak alandan, Roosendaal’daki halka açık bir alana yeniden yerleştirilmesi için hazırlanan sinyal kontrol binasının taşınması üzerinden bina taşıma
işini anlatmak istiyorum. Yapı; 20.yüzyılın
başlarında yapılmıştır, boyutları 6x11x12
metre olup ağırlığı 250 tondur. Onlarca
yıldır kullanılmıyor olsa da tarihi sinyal
kontrol binası, Belçika’dan Hollanda’ya
demir yoluyla girerken görülen Roosendaal’ın simgelerinden biriydi. Bina, tren
raylarının hemen arasında olduğundan,
yaklaşılması çok tehlikeli olan ve halkın
girişine izin verilmeyen bir alandaydı. Binadan bir kilometre uzakta yeni bir demir yolu müzesi yapıldığından, Hollanda

the new basement, a supporting structure was developed so the monumental
and partially cracked building would not
degenerate any further.
Signal control building (dated beginning
20th century, dimensions 6 x11x12 meters,
weights 250 tons) prepared to relocate form
“no-go area” to a public space in Roosendaal.
Although not being used for decades,
the historical signal control building was
one of the landmarks of Roosendaal entering the Netherlands from Belgium by
rail road. The building was located right
between rail tracks so it was very dangerous to approach and therefor a no-go
area for the public. Since a new railroad
museum was being realized 1 kilometres
away from the building, the Dutch rail
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Şekil 5: Tarihi apartman kompleksinin taşınması / Figure 5: Relocation monumental apartment building

Demiryolları’nın aklına, bu kırık dökük
yapının yeniden yerleştirilmesi fikri geldi.
Bu projenin zorlayıcı yönleri, taş ve ahşap işlerinin kalitesi, binanın tepesindeki
ağırlık, çalışma alanının erişilebilirliği ve
izlenecek yeniden yerleştirme rotasıydı. Sinyalizasyon için kullanılan tabanın
kalan parçalarını da içeren yeni bir temel
tasarlanarak, bina yükseltilmiş, uygun bir
alana yeniden yerleştirilebilmiş ve müze
alanının bir parçası haline gelmiştir.
Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan, 19 yy. sonlarında yapılmış bir anıtsal apartman kompleksinin boyutları
54x30x22 metre olup ağırlığı 18.000 tondur
ve yapı Azerbaycan’nın ilk milyarderinden
birinin evidir. Bakü’ye bir kış bulvarı çalışması yapılacağından söz konusu ya-

road got the idea to relocate this dilapidated building. Challenging aspects of
this project were the quality of the masonry and wood work, the weight in top
of the building, the accessibility of the
working space and also the relocation
route to be taken. A new foundation, including remaining parts of the basement
for the signalling, was engineered so the
building could be jacked and relocated to
a more public
friendly space and becoming part of the museum area.
Relocation monumental apartment
complex (dated end of 19th century, former
house of first billionaires of Azerbaijan, dimensions 54 x30 x22 meters, weight 18,000
tons) in Baku, Azerbaijan
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Şekil 6: Bir Caminin yer değiştirmesi / Figure 6: Relocation of Mosque

pının yerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın
Aliyev bu tarihi binayı korumak istediğinden, zemin seviyesi üzerindeki tüm
odaların aynı kalması için bir çözüm bulunması gerekmekteydi. Öncelikle; bu
geniş binanın tabanında yeni bir temel
tasarlandı ve mühendisliği yapıldı. Bu
amaçla, titreşimsiz teknikler kullanılmıştır. 3.000 metreyi aşkın testereleme
yapılmış ve temel, kireç taşı duvarların
(80 santimetreyi aşkın kalınlıkta) içine
entegre edilmiştir. Temelin uygulanmasının ardından, bina 205 hidrolik kriko
ile yükseltildi ve 6 yatay kriko kullanılarak, yeni bir çatlak ve/veya çökme olmadan 10,5 metre kaydırılmıştır.
Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan hastane kompleksindeki Caminin boyutları 16x16x21 metre olup, ağırlığı 2.400
tondur ve yapının taşınarak, yeni yerine
yerleştirilmesi yürütülmüştür.

This apartment complex needed to
be relocated because of the development
of the winter boulevard in Baku. Since
Mister President Aliyev of the Republic
of Azerbaijan wanted to preserve this
historical building, a solution needed to
be worked out in which all rooms above
ground level should stay intact. Therefor
a new foundation was designed and
engineered in the basement of this large
building. For this purpose vibration free
techniques have been used. Over 3.000
meters sawing took place and foundation was integrated in the lime stone walls
(over 80 centimetre thick). After the execution of the foundation the building was
jacked by 205 hydraulic jacks and skidded
for 10,5 meters by 6 horizontal jacks without any new cracks and or settlements.
Relocation of Mosque at hospital complex (dimensions 16 x16 x21, weight 2,400
tons) in Jeddah, Saudi Arabia
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Şekil 7: Bir şehir evinin aynı yerinde yükseltilmesi / Figure 7: Jacking of a historical city villa
384

Cidde’deki bir hastane kompleksinin genişletilmesi nedeniyle, mevcut
Caminin yeni bir beton destekleyici yapıya sahip olması gerekiyordu. Destekleyici yapıyı da içeren bu Cami, yükseltilerek yaklaşık 100 metre kaydırıldı ve
yeni bir depreme dirençli temel üzerine
yerleştirildi.
Gürcistan’ın Tiflis şehrinde bulunan
tarihi bir şehir villasının boyutları 15x18x
22 metre olup, ağırlığı 1.200 tondur. Bu
tarihi şehir villasının yeni bir konferans
merkezine planlı entegrasyonu nedeniyle, villayı 3,4 metreden fazla yükseltmek için bir temel tasarlanmış ve
mühendislik uygulamaları yapılmıştır.
Uygulamadan sonra, şehir villası restore
edilerek ve modern bir konferans merkezine dönüştürülmüştür.
Hollanda’nın Blaricum şehrinde bulunan üç sanat stüdyosunun boyutları, 8,5x
6,5, 12 x 7,5 ve 12 x 9 metre olup, ağırlığı

Due to the expansion of a hospital
complex in Jeddah the existing Mosque
needed to have a new concrete supporting structure. This Mosque including
supporting structure has been jacked and
relocated for almost 100 meters and was
placed on a new earthquake resistant
foundation.
Jacking of a historical city villa (dimensions 15 x18 x22 meters, weights 1,200 tons)
in Tbilisi, Georgia.
Because of planned integration of this
historical city villa in a new conference
centre, a foundation was engineered and
designed to jack the village for more than
3,4 meters. After the execution the city
village was restored and integrated in a
modern conference centre.
Jacking and relocation of three artist studios (dimensions 8.5 x6.5, 12 x 7.5 and 12 x
9 meters, weight 3 x100 tons) in Blaricum,
the Netherlands.
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Şekil 8: Üç
stüdyo yapısının
yükseltilmesi ve
yer değiştirmesi
/ Figure 8:
Jacking and
relocation of
three artist
studios
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3x100 tondur. Yeni sanatçıların desteklenmesi için tasarlanmış bir emlak geliştirme projesi kapsamında olan antik ve
karakteristik sanat stüdyolarına (stüdyoların birinde Piet Mondriaan yaşamıştır)
yeni temeller eklenmiş ve stüdyolar yeni
bir yere kaydırılmıştır. Bu yeni yerde,
stüdyolar geniş tabanlarla genişletilmiş
ve böylece sanatçıların modern tesislerde belirli bir süre boyunca çalışabilmesi ve yaşayabilmesi hedeflenmiştir.
Bu uygulamayla, ahşap ve kısmen taş
stüdyolar korunmuş ve yeni bir amaç
kazandırılmıştır. Yeniden yerleştirme
sonrasında, stüdyolar restore edilmiş ve
modern bir amaç kazandırılmıştır.
Muiden’de, UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde yer alan bir ahşap çiftlik evinin
boyutları 22 x12 x12 metre olup ağırlığı 425
tondur. Geniş bir ulusal altyapı yenileme-

As being part of a property development by a Foundation dedicated in supporting new artist, the ancient and characteristic artist’s studios (one of them
being inhabited by Piet Mondriaan) have
been provided by new foundations and
skidded to a new location. At this new
location the studios have been expanded
by large basements so the artists could
work and live for a certain period in modern facilities. By this execution the wooden and partly stone studios are preserved and given a new purpose. After the
relocation the studios have been restored
and given a modern purpose.
Foundation repair, jacking and relocation of a monumental wooden farm house
(listed on UNESCO World Heritage List,
dimensions 22x12x12 meters, weight 425
tons) in Muiden.
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Şekil 9: Anıtsal ahşap bir çiftlik evinin temel onarımı, yükseltilmesi ve yer değiştirmesi /
Figure 9: Foundation repair, jacking and relocation of a monumental wooden farm house

si nedeniyle, bu ahşap anıtsal çiftlik evi,
yıkılma tehlikesi altındaydı. Bu simgeyi
korumak için, yeni bir temel mühendisliği ve tasarım yapılmış ve böylece bina,
halka daha uygun yeni bir alana yeniden
yerleştirilmiştir. Yeniden yerleştirme;
SPMT’ler ve gemiyle yapılmıştır. Yeniden yerleştirme sonrasında, bina restore
edilerek kamusal kullanıma açılmıştır.
Yukarıda bahsedilen projelerin hepsi, karakteristik ve anıtsal binaları korumak için bulunan çözümlere örnektir.
Uygulamada, bu tarihi yapılara modern
bir işlevsellik ve hatta erişilebilirlik kazandırmak her zaman mümkün değildir.
Bu nedenle bir nesnenin dikey ve/veya
yatay olarak yeniden yerleştirildiği çözüm, paydaşlara bu nesneleri korumak
ve bu nesneler için yeni kullanılabilirlik
imkânları geliştirmek yönünde çok sayıda seçenek sunabilmektedir.

Because of a large national infrastructural redesign, this wooden monumental
farm house was in danger of demolition.
To preserve this landmark a new foundation was engineered and designed so
the building could be relocated to new
public friendly area. The relocation took
place by SPMT’s and by boat. After the
relocation the building was restored and
opened for public purposes.
The above mentioned projects are
all examples of solutions worked out to
preserve characteristic and most of them
monumental buildings. In practise it is
not always possible to give these historical objects a modern functionality or
even accessibility. Therefor the solution in which such an object is relocated
vertically and/or horizontally provides
stakeholders with numerous options to
preserve these objects and develop new
usability for these objects.
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Türkiye’de Geleneksel Ahşap Karkas Konutların
Deprem Dayanımı: Kemaliye Örneği/ Earthquake
Resistance of Traditional Wooden Framed Houses
in Turkey: The Case Study of Kemaliye
Meltem VATAN*
“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
‘Tarih’ i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”
Mehmet Akif Ersoy

Yerel olması ve kolay uygulanabilmesi
nedeniyle ahşap, kâgir ve kerpiç Türkiye’de geleneksel konutlarda en çok
kullanılan yapı malzemeleridir. Her ne
kadar bölgeye ve bölge coğrafyasına
bağlı olarak farklılıklar olsa da Anadolu
geleneği genellikle ahşap karkas ve taş,
tuğla, kerpiç gibi dolgu malzemesinin
bir arada kullanılması biçimindeydi.
Deprem dayanımı açısından bu yapım
tekniği iyi davranış göstermiş ve yerel
deneyimler ile babadan oğula, usta –çırak ilişkisi ile tarih boyunca geliştirilmiştir. Taşıyıcı sistem, çekme kuvvetlerine karşı ahşabın dayanım kapasitesi
ile basınç kuvvetlerine karşı kârgirin dayanım kapasitesi esasına göre çalışmaktadır. Aynı zamanda narin olan ahşap
elemanların deformasyonu da kârgir ile
sınırlandırılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; ahşap karkas –kârgir dolgulu geleneksel yapıların
deprem performansını irdeleyerek, yerel
terminolojide hımış olarak adlandırılan
geleneksel Türk konutlarının yapım sis-

Due to the local availability and easy
construction; wood, masonry and adobe were the most used construction
materials in traditional house buildings
in Turkey. Although depending on the
region and its geographical constraints
the construction and physical characteristics could have some differences,
generally Anatolian tradition was to use
wooden frame with masonry infill such
as stone, brick and adobe. In terms of
earthquake resistance, this type of construction had showed well behavior
along the history and its development
was based on experiences of locals by
apprenticeship and oral communication
between generations as father and sun.
The structural behavior concept is based
on tensile capacity of wood to resist to
flexural forces and compression capacity
of masonry to provide confinement to
slender wooden frame elements.
The aim of this paper is to present
earthquake resistance performance and
well behavior of traditional wooden
framed Turkish house buildings with
masonry infill which is called locally
hımış construction. Traditional wooden
frame with masonry infill construction
technique was spread in all regions of
Turkey with some particularities of each
region. This study is focused on site experiences of Kemaliye – Erzincan and

Doç.Dr. Meltem Vatan, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul/ Associate
Professor, Bahcesehir University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul
*
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temlerinin deprem davranışının olumlu
özelliklerini ortaya koymaktır. Geleneksel ahşap karkas – kârgir dolgulu yapım
sistemi, bölgelere has özellikleri ile Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu çalışma, genel olarak hımış yapım sisteminin araştırılması ve Erzincan
ilinin Kemaliye ilçesindeki geleneksel
konutlarda edinilen deneyimlere odaklanmıştır. Kemaliye yerleşimi ve geleneksel hımış yapım sisteminin deprem
davranışı ele alınmıştır.
Kemaliye; binlerce yıl önce Mezopotamya olarak anılan Doğu Anadolu’da
konumlanmış ve buna bağlı olarak zengin tarihi geçmişi ve değerleri olan, coğrafyanın kısıtlarına uygun biçimde, Fırat
Nehri boyunca gelişen bir yerleşimdir.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler
UNDP arasında 2015 – 2019 yılları için
işbirliği çerçevesinde Fırat Havzası Sürdürülebilir Turizm Geliştirme Projesi
imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, bölgede, geleneksel kültür mirasının
önemi artmış ve geleneksel yapım tekniklerinin korunması ve restorasyon çalışmaları yerel halkın bilinçlendirilmesi
ve maddi destek ile teşvik edilmiştir.

1. Giriş
Dünya tarihi ile paralel olarak doğa
olayları meydana gelmekte ve insanlar
dünya sahnesinde var olduğundan beri
bu olaylardan çeşitli biçimlerde etkilenmektedir. Yaşanan doğa olayları afete
dönüştüğünde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Buna göre afet tanımı; bir topluluk
ya da toplumda; insani, maddi ve ekonomik kayıplar ya da çevresel kayıplara yol açarak, topluluk ya da toplumun
günlük yaşam fonksiyonlarını sekteye

general knowledge about hımış construction which is not only one in Turkish traditional buildings but also has
examples around the globe. Through
Kemaliye examples the construction
technique and its seismic response is
highlighted.
Kemaliye town, close to Erzincan, is
located in East Anatolia – Turkey. Due
to its location the town has a very rich
history dating back to thousands years
ago to Mesopotamia. The settlement
is located along the Euphrates River in
accordance with its geography and its
constraints.
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism and UNDP signed an
agreement as “The Euphrates River Basin Sustainable Tourism Development
Project” with a period of 2015 – 2019. In
the scope of this agreement the importance of traditional cultural heritage of
the region is increased and protection of
traditional construction techniques and
restoration projects are encouraged for
the local people by giving financial support and increasing awareness.

1. Introduction
Natural events happen parallel with the
world history since its very beginning
and humans have been affected in various ways from these events. When the
natural events become as a disaster results might be devastating. According to
the terminology of UNISDR disaster is;
“A serious disruption of the functioning
of a community or a society involving
widespread human, material, economic
or environmental losses and impacts,
which exceeds the ability of the affected community or society to cope using
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uğratan, kendi olanakları ile baş etme
kapasitesini aşan olaylar olarak yapılmaktadır. Afet etkisi; insanlar için can
kaybı, yaralanmalar, bulaşıcı hastalıklar, ruhsal durum değişimi vb. ile sosyal ve ekonomik kayıplar ile çevrenin
kötüleşmesi gibi durumları beraberinde
getirir. Deprem, afete dönüşme potansiyeli yüksek ve tarih boyunca insanların yaşamlarını en çok etkilemiş doğa
olaylarından biri olarak adlandırılabilir.
Geçmiş yüzyıllarda yaşanan depremler
sonucunda; meydana gelen ağır hasarlar
nedeni ile bazı imparatorluklar yıkılmış,
bu zayıflıktan faydalanan güçler de yeni
imparatorluklar kurmuştur. Buna göre
deprem, bir yönüyle risk diğer yönüyle
fırsat olarak tanımlanabilir.
Bugün, modern bilim ile afet alanında yapılan çalışmalarda, afet öncesi-sırası-sonrası olarak üç temel safha ele
alınmaktadır. Özellikle kültür mirası
değerleri ele alındığında, tarihi yapılar
ve afet risklerinden korunması konusunda afet öncesi safha oldukça önem
kazanmaktadır. Yerine konulamayacak
değerler olan miras öğelerinin, olası afet durumunda yok olmaması en
önemli amaçlardan biridir. Bu gerçek
dikkate alınarak, kültür mirası için çok
sayıda afete hazırlık çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle yerel
katılım, geleneksel yapım teknoloji ve
sistemlerinin araştırılması ve korunması ile nesilden nesillere sürdürülmesi ve
en önemlisi insanların bilinç düzeyinin
arttırılması yönündedir.
Kültür mirası varlıkları ait oldukları
kültür, tarih ve coğrafyaya bağlı olarak
yerel değerleri yansıtmakta ve topluluk
ile toplumları şekillendirmektedir.
Bulundukları yerin yaşam biçimini
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its own resources.” Additionally to this
definition disasters might have results
on humans as; loss of life, injuries, contagious diseases, and mental breakdown
etc. One of the natural impacts with
high potential to become a disaster is
earthquake which had drastic effect on
the human life during the history and in
the present. The results of the occurred
earthquakes in the history in some cases
were downfall of an empire due to severe damage, collapses and weakness
of its power and on the contrary the opportunity for the others to establish new
empires. It could be explained as change
of the power. According to these facts
earthquake is on one hand a risk on the
other hand an opportunity.
Nowadays, in modern sciences,
disaster risk management and disaster
preparedness studies are divided into
three phases such as pre – during – post
disaster situations. Particularly, pre-disaster works are very important in disaster preparedness and risk mitigation of
heritage values and historic structures.
During a disaster, safety of historic
structures and heritage values that are
irreplaceable is one of the most important aims. In accordance with this fact
there is large amount of studies in the
field of disaster preparedness for historic structures. Mostly, the main target of
these studies is local contribution, protection of traditional construction techniques and structural systems and passing to the next generations and raising
awareness.
Communities are shaped and based
on cultural values, history and geography where they belong to and represent
and reflect these local values. Cultural
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ve kültürel değişimini yansıtarak bölgenin kültürel kimliğini oluşturmaları bakımından etki ve değerleri insanlık ve
mimarlık tarihi için tartışmasız oldukça
önemlidir.
Çevre etkilerine, doğa olaylarına ve
insanlardan kaynaklı etkilere maruz kalan ve hasar alan tarihi yapılar değerlerini yitirmektedir. Türkiye’de, hasara neden olan ve afete dönüşme potansiyeli
en yüksek olan doğa olaylarının başında
deprem gelse de insanlardan kaynaklı
etkiler de önemli ölçüde hasara neden
olabilmektedir. Bu etkilerin bir bölümü
bilinç düzeyi ile ilişkili olsa da diğer bir
bölümü maddi nedenlere dayanmaktadır. Anıtsal ölçekteki miras yapılarının
korunması ile ilgili çalışmalar, ölçekleri
ve önemleri bakımından, bakanlık ya da
yerel yönetimler yoluyla yapılmaktayken; sivil mimarlık örnekleri mal sahibinin kendi olanaklarına bırakılmaktadır.
Bu nedenle geleneksel sivil mimarlık örnekleri daha büyük risk altındadır.
Bu çalışma, genel olarak; geleneksel
yapım tekniklerinin ve geleneksel yapım
yöntemlerinin depreme dayanıklı yapı
üretiminde önemini vurgulamakta ve
özel olarak, ahşap karkas – kârgir dolgulu geleneksel konutların deprem davranışını irdelemektedir. Çalışma, Erzincan
– Kemaliye geleneksel konut dokusunun
strüktürel yapısını ve bölgenin deprem
yönünden incelenmesini kapsamaktadır.

identity which is created by representation and reflection of the local life style
and cultural interaction within the history, obviously, makes communities significant for the human history and history of architecture.
Historic values are threaten by exposure of natural effects, environmental effects, human induced impacts that could
be resulted with loss of their values. Although earthquake has the big potential
to become a disaster human induced
impacts cause severe damage as well.
Beside financial problems, large amount
of human impacts is based on lack of
community awareness. The protection
and conservation works of monumental
buildings are ensured and managed by
the governors, however, civil architectural examples are left to their owners.
Because of this fact the risk of civil architectural examples is higher than monumental ones.
The aim of this study is; generally to
highlight earthquake resistance of traditional construction methods and techniques and particularly to discuss earthquake behavior of traditional wooden
framed masonry infilled residential
buildings. Kemaliye – Erzincan is selected as a case studies’ region to study its
traditional structures and seismicity of
the region in terms of traditional earthquake resistant buildings’ behavior.

2. Ahşap Karkas- Kârgir Dolgulu
Geleneksel Yapım Sistemlerinde
Deprem Dayanımı

2. Earthquake Resistance of
Traditional Wooden Framed
Masonry Infilled Structural
Systems

Tarih boyunca; malzeme özellikleri ve
yerel olarak kolay elde edilebilmesi nedenleriyle, özellikle konut yapılarında
ahşap, taş, tuğla, kerpiç gibi malzemeler

Throughout the history; wood, stone,
brick, adobe and the like materials were
used in the house building construction
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kullanılmıştır. Basınç dayanımı kapasitesi yüksek, çekme dayanımı kapasitesi
olmayan ve dış etkilere oldukça dayanıklı olan kârgir malzeme; çekme dayanımı kapasitesi oldukça yüksek olan
ancak doğa etkilerine karşı daha zayıf
olan ahşap malzeme ile birlikte kullanılmıştır. Bu özellikleri ile bütün dünyada
çeşitli örnekleri mevcuttur. Yapım sistemi ve yapısal davranışı aynı olmakla birlikte kültürel farklılıklar nedeniyle çok
çeşitli geleneksel ahşap konut dokuları
mevcuttur. Bulundukları ülkelere göre;
El Salvador – Bahareque; Peru – Quincha; Nikaragua – Taquezal; Yunanistan
– Pontelarisma; Portekiz – Pombalino ve
Tabique; Kaşmir - Taq or Dhajji dewari;
Türkiye - Hatil, Hımıs, Bağdadi olarak
adlandırılmaktadır (Pinto vd., 2014).
Doğal ahşabın açıklık geçme kapasitesi
sınırlı olduğu için çoğunlukla konut yapılarında kullanılmıştır. Elbette az sayıda da olsa anıtsal ahşap yapı örneği de
mevcuttur.
Türkiye’de hımış olarak adlandırılan
geleneksel ahşap karkas kârgir dolgulu
yapılarda ana taşıyıcı elemanlar düşey
dikmeler ve diyagonal payandalar ve yatay bağ elemanlarıdır (Şekil 1, Şekil 2).
Yörelere bağlı olarak, düşey dikmeler sık
yerleştirilerek payandaların kullanılmadığı örnekler de mevcuttur.
Geleneksel ahşap karkas – kârgir
dolgulu yapılarda, özellikle diyagonal
payandaların kullanılması ve birleşim
biçimi ile malzemenin özellikleri sayesinde deprem gibi yatay kuvvetler altındaki yapı davranışı oldukça iyi performans göstermektedir. Özellikle, 1999
Marmara depremi ardından, geleneksel
ahşap karkas – kârgir dolgulu yapım sistemini ve deprem davranışını araştırma-
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due to their local availability, material
properties and easy obtainment characteristics. Masonry, with its high compression capacity and endurance to the
natural exposures is used together with
high tensile capacity and low endurance
to the natural exposures of wood. There
are lots of examples around the globe including traditional wooden framed masonry infilled structures. Even though
the structural system, construction techniques and structural behavior are very
similar due to the cultural differences
the expression of traditional wooden
framed masonry infilled buildings varies significantly. According to their locations these structures are defined by
different terminologies such as; in El
Salvador – Bahareque; in Peru – Quincha; in Nicaragua – Taquezal; in Greece
–Pontelarisma; in Portugal – Pombalino
ve Tabique; in Kashmir - Taq or Dhajji
dewari and in Turkey - Hatil, Hımıs,
Bağdadi (Pinto et al., 2014). Although
there are some examples of large scale
wooden buildings natural wood mostly
was used in house construction because
of its span limit.
The main structural elements of
Turkish hımış constructions (traditional
wooden framed masonry infilled construction) are vertical posts, diagonal
props and horizontal ties (Figure 1, Figure 2). Depending on the region there
are examples without diagonal props
where vertical post are used closely
each other.
Well performance of traditional
wooden framed masonry infilled structures under lateral load condition such
as earthquake is based on diagonal
props, connection details and charac-
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Şekil 1: Geleneksel ahşap karkas çatkıda
taşıyıcı elemanlar (Akdemir, 1997)/ Figure1:
Structural elements in traditional wooden
framed structures (Akdemir, 1997)

ya yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır
(Doğangün vd., 2006). Çalışmalar, bu
tür yapılarda esnek yapı davranışı olan
ahşabın hareketiyle enerji yutma kapasitesinin yüksek olduğunu ve deprem
sonrasında az hasar ile iyi performans
sergilendiğini göstermiştir. Genellikle,
geleneksel ahşap karkas–kârgir dolgulu
yapılarda meydana gelen hasarların betonarme vb. uyumsuz malzeme ile yapılan ilaveler ve onarımlardan kaynaklandığı görülmüştür. Şekil 3’te geleneksel
ahşap karkas – tuğla dolgulu yapıda ilave edilen betonarme merdivenin, betonarme dikme ve giriş terasının deprem
sırasında yıkıldığı açıkça görülmektedir.
Doğangün, son yıllarda Türkiye’de
meydana gelen depremlerde ahşap

SOLE
PLATE

Şekil 2: Geleneksel ahşap karkas çatkıda taşıyıcı
elemanlar (Dışkaya, 2007)/ Figure 2: Structural
elements in traditional wooden framed masonry
infilled structures (Dışkaya, 2007)

teristics of materials used. 1999 Marmara Earthquake was the critical turning
point of increased studies related with
earthquake performance of traditional wooden masonry infilled structures.
There is large amount of references in
the field of structural behavior of such
traditional constructions (Doğangün
et al., 2006). The studies revealed that
elastic behavior of the wood and its
high capacity of energy absorption give
possibility of well behavior and minor
damage results under earthquake load
condition. Existing examples show that
generally, occurred damage during the
earthquakes are as results of restoration
or repair works where reinforced concrete additions are made or incompat-
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Şekil 3: 1999
Marmara Depremi
ardından Adapazarı
merkezde bir konut/
Figure 3: A traditional
house building in
Adapazarı after 1999
Marmara Earthquake

karkas –kârgir dolgulu yapılarda hasar
türlerini inceleyerek; sıva çatlakları ve
kopmaları, harç boşalması, birleşim hasarları, büyük yatay ötelenmeler, kagir
dolguda boşalmalar gibi hasar sınıflandırması yapmıştır (Doğangün vd., 2006).
Bal ve Vatan’ın yapmış olduğu çalışmalarda doğrusal elastik analiz sonuçları, ahşap karkas yapılarda kullanılan
yatay elemanların stabiliteyi neredeyse
iki kat artırdığını ve payandaların daha
ziyade sünek davranış için yarar sağladığını göstermiştir. Bunun yanı sıra
doğrusal olmayan analizler de kârgir
dolgunun yapı dayanımını 2.5- 3 kat
kadar arttırdığını ve diyagonal payandaların enerji yutma kapasitesini arttırdığını göstermiştir. Yapılan bu çalışmalara rağmen hala ahşap karkas –kârgir
dolgulu yapım sistemlerinin deprem
yükleri altındaki davranışlarına ilişkin
pek çok soru işareti mevcuttur ve geleneksel yapım sistemlerine ilişkin çalışmaların arttırılması gereği açıktır (Bal
ve Vatan, 2009).

ible materials are used. Figure 3 shows
obviously damage state after the earthquake – partial collapse – due to the added reinforced concrete staircase, column
and the balcony.
Doğangün et al. classified damage
types of buildings based on some recent
earthquakes happened in Turkey. These
damage types are; cracking and falling
of plaster, failure of mortar, loosening
or failing of connections, large lateral
displacements, and dislodgement of the
masonry infill (Doğangün et al., 2006).
Linear elastic analysis done by Bal
and Vatan revealed that horizontal
members of wooden framed structures
almost increase stability two times and
diagonal props provide ductility to the
system. Additionally, non-linear analysis show that masonry infill increase
the strengthen capacity 2.5–3 times and
diagonal props enhance energy absorption of the structure. Although there are
studies about traditional wooden framed
masonry infilled structures still there are
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Şekil 4: Türkiye
deprem haritası
(www.deprem.
gov.tr)/ Figure 4:
Turkey Seismic
Map (www.
deprem.gov.tr)

3. Kemaliye Örneği
394

3.1. Erzincan Bölgesi – Sismik Yapı
Erzincan İli ve çevresi sismik açıdan incelendiğinde Kuzey Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ovacık Fayları’nın arakesitinde konumlandığı görülmektedir.
Onlarca kilometre genişlikte ve yaklaşık
on milyon yıldır aktif olan bu faylar nedeniyle Erzincan bölgesi tarih boyunca
deprem hareketlerine maruz kalmıştır
(Şengezer, 1992, sf. 42).
Türkiye deprem haritası verilerine
göre Erzincan İli ve çevresi 1. derece
deprem riski bölgesidir (Şekil 4).
Erzincan Bölgesi deprem haritası incelendiğinde ise Kemaliye İlçesi’nin bölge içinde 2. derece deprem riski bölgesi
olduğu görülmektedir (Şekil 5).
Erzincan ve çevresinde, jeolojik yapı
ve fay hareketliliğine bağlı olarak, son
1000 yılda 8 ve daha büyük ölçekli 16
deprem kayda geçmiştir. Bunların arasında en önemlileri 1045, 1166, 1254,
1268, 1287, 1290, 1356, 1374, 1458, 1482,
1578, 1584, 1784, 1939 ve 1992 yıllarına

several unknown parameters related to
their seismic behavior. Obviously, studies in this field need to be enhanced (Bal
and Vatan, 2009).

3. Case Study: Kemaliye

3.1. Seismicity of Erzincan Region
Erzincan province is located in the intersection of North Anatolia, NorthEast Anatolia and Ovacık seismic faults.
Throughout its history Erzincan region has
experienced large number of earthquakes
due to its location in the tens of kilometer
width and millions of year period active
seismic fault (Şengezer, 1992, pp. 42).
According to the data of Turkey Seismic Map, Erzincan and its surroundings
are located in the First Degree Seismic
Risk Zone (Figure 4).
The map of Erzincan region shows
that Kemaliye district is located in the
Second Degree Risk Zone within the
whole region (Figure 5).
According to its geological structure
and active faults, in Erzincan and surrounding area, from last 1000 years there
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Şekil 5: Erzincan
Bölgesi - deprem
haritası/ Figure 5:
Erzincan region
-seismic risk map

tarihlenmektedir. Bunun yanı sıra; 995 –
1890 tarih aralığında Doğu Anadolu Bölgesi’nde kayda geçen 76 depremden 38’i
Erzincan ve yakın çevresinde ağır hasarlara yol açtığı bilinmektedir (Şengezer,
1992, sf. 43 - 62). Yakın tarihli deprem
kayıtlarına ilişkin ayrıntılar; 7.9 Richter
büyüklüğünde olan ve 52 saniye süren
27 Aralık 1939 Erzincan depremi ve 6.5
Richter büyüklüğündeki 13 Mart 1992
Erzincan depremleridir.

3.2. Kemaliye Yerleşim Özellikleri
Kemaliye, Erzincan İli’ne bağlı sekiz ilçeden biri olup doğusunda Tunceli, batısında Sivas, Divriği, kuzeyinde İliç ve
güneyinde Malatya, Arapgir bulunmaktadır. Kemaliye’de merkeze bağlı 31 adet
olmak üzere toplam 65 bağlı köy bulunmaktadır. 2015 verilerine göre ilçe nüfusu; 2089’u merkez ve 2890’ı köylerde
olmak üzere 4979’dur.
Fırat Havzası’nda, oldukça eğimli bir
alan üzerinde konumlanan Kemaliye’nin
batısında Fırat Nehri, doğusunda yaklaşık 3000 m yüksekliğindeki Munzur Dağı
bulunmaktadır. Tümüyle coğrafyaya göre
gelişim gösteren yerleşim, kuzeybatı –

are records of 16 earthquakes with magnitude of 8 and more. Among those the
significant ones are dated to 1045, 1166,
1254, 1268, 1287, 1290, 1356, 1374, 1458,
1482, 1578, 1584, 1784, 1939 and 1992.
Besides, the data of 995 -1890 period
revealed that 38 recorded earthquakes
are from Erzincan and its surroundings
resulted with severe damage among 76
records in East Anatolia region (Şengezer, 1992, pp. 43 - 62). The recent earthquake records are 27 December 1939
- 7.9 Richter, 52 seconds and 13 March
1992 – 6.5 Richter Erzincan earthquakes.

3.2. Settlement Characteristics of
Kemaliye District
Kemaliye is one of the 8 districts of
Erzincan province. It is surrounded by
Tunceli to the east, Sivas, Divriği to
the west, Ilic to the north and Malatya,
Arapgir to the south. There are 65 villages in the district that 31 are governed
by the main municipality. According to
the 2015 statistical data, the total population of the district is 4979 which
is composed of 2089 district and 2890
rural population.
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Şekil 6: Kemaliye merkez ve köy yerleşimi (Foto: İbrahim Zıvralı)/ Figure 6: Kemaliye district and villages
(Photo courtesy: İbrahim Zıvralı)
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güneydoğu yönünde 5 km boyunca yatayda gelişmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde; “Meyvelerle dolu, bağ bahçe
bir kasaba” olarak bahsi geçen Kemaliye;
1900’lü yılların önemli bir ticari merkezi
haline gelmiştir (Seyahatname).
Coğrafyaya bağlı olarak, geleneksel
konutlar, yamaçlarda teraslar biçiminde
dağınık olarak yayılmıştır. Evlerin çoğunlukla bahçeli olması sebebiyle yeşil
alanlar konut dokusu ile birlikte yerleşimi oluşturan ana unsurlardan biri haline
gelmiştir. Yerleşmeyi oluşturan geleneksel konutlar 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl
başına tarihlenmektedir (Şekil 6).
Coğrafyaya bağlı dağınık yerleşim
sebebi ile köyler arası ulaşım patikalar
ve arazi kullanımı teraslama yöntemiyle
sağlanmaktadır. Teraslar, taş duvarlarla
oluşturulan sekiler biçimindedir. Doğal
olarak gelişen bu yerleşme biçimi toprak
kayması gibi afet risklerine karşı bir önlem niteliği taşımaktadır. Tarih boyunca
insan– doğa etkileşimi ile gelişen bu yerleşim biçimi bir Kemaliye geleneksel dokusunu oluşturmuştur (Şekil 7, Şekil 8).

3.3. Kemaliye’nin 		
Koruma Yönünden Önemi
Kemaliye İlçe merkezinde tespit ve tescil çalışmaları 2005 yılında gerçekleştiri-

Kemaliye is located in the steep slope of the Euphrates basin. The district
is settled between the Euphrates River
from the west and 3000 m high Munzur Mountains from the east. The settlement is formed entirely in accordance
with the geography 5 kilometers along
Northwest – Southeast direction. Evliya
Çelebi was described it as; “the place full
of fruits, vineyards and gardens”. Kemaliye had become as a trade center in 1900s
(Seyahatname).
Parallel with the geography of the
region, traditional houses are spread
as terraces within the slope of the high
mountains. The settlement is formed
with its green pattern and it became as
a significant characteristic of the district
due to gardens/yards included almost in
every single house. Traditional houses
which form the settlement are dated to
late 19s and early 20s (Figure 6).
Communication among villages is
provided by pathways and the land use
is based on terraces in a harmony with
the geography. Terraces are made as
platforms of stone walls which provides risk mitigation against landslides.
The settlement is formed by interaction
between nature and humans and has
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Şekil 7: Kemaliye
merkez yerleşimi
(Foto: Meltem
Vatan)/ Figure 7:
Kemaliye district
settlement (Photo
courtesy: Meltem
Vatan)

Şekil 8: Kemaliye
merkez yerleşimi
(Foto: Meltem
Vatan)/ Figure 8:
Kemaliye district
settlement (Photo
courtesy: Meltem
Vatan)

lerek Erzurum KTVK Bölge Kurulunun
25.11.2005 tarih ve 234 sayılı kararıyla;
24 anıtsal yapı ile 45 sivil mimarlık örneği tescil edilmiş ayrıca kentsel sit sınırları
belirlenmiştir. Koruma amaçlı imar planı
ile etkileşim geçiş alanı sınırları ise Sivas
KTVK Bölge Kurulu’nun 20.09.2006 gün
ve 189 numaralı kararı ile kesinleşmiştir.
İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce doğrudan hazırlanan Koruma Amaçlı İmar
Planı, 11.12.2010 tarih ve 2119 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu’nca uygun

organized its pattern throughout history
(Figure 7, Figure 8).

3.3. The Importance of Kemaliye
in Terms of Conservation
The conservation works in Kemaliye has
been done in 2005 by Erzurum Conservation Board (KTVK ) with 25.11.2005
date and 234 article. Heritage site zone
of the city was decided and 24 monuments, 45 civil architecture examples
were listed. Conservation develop-
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Şekil 9: Kemaliye
evlerinden bir
örnek (Foto:
Meltem Vatan)/
Figure 9: An
example of
Kemaliye houses
(Photo courtesy:
Meltem Vatan)
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bulunmuş, 03.01.2011 tarihinde Kemaliye
Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır.
2005 yılında gerçekleştirilen tespit-tescil çalışmaları dışında sistematik
herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiş, münferiden tesciller yapılmıştır.
Yapılan tespit-tescil çalışmaları sonucunda 2005 yılında ilçe merkezi kentsel
sit ilan edilmiştir.
153’ü merkezde olmak üzere, Kemaliye’ye bağlı toplam 236 adet tescilli
taşınmaz bulunmaktadır. Bunların 160
adedi konut işlevi olan sivil mimarlık örneği taşınmazlarıdır. % 68’i konut işlevli
olan tescilli yapıların % 23’ü köylerde yer
almaktadır.

3.4. Kemaliye Geleneksel
Konut Dokusu ve Özellikleri
Kemaliye’de geleneksel konut yerleşimi, tamamıyla coğrafyaya bağlı olarak ve
arazi kullanımının daha elverişli olması
için dik eğime göre düşeyde gelişmiştir.
Geleneksel konutlar genellikle dört katlı
olup ana kat ve kaçak kat olarak adlandırılan teras katları sokak kotunun üstünde
diğer katlar da bahçe kotundadır (Şekil
9). Yapılar, Fırat Nehri manzarasına göre

ment plan and buffer zone was prepared by Sivas Conservation Board with
20.09.2006 date and 189 article. Conservation development plan prepared by
İller Bankası Directory was endorsed by
the Conservation Board with 11.12.2010
date and 2119 article. Kemaliye Municipality endorsed this article in 3.01.2011.
As a result of these works the district is
listed as heritage site in 2005.
Besides 2005, there are not any systematic heritage listing works in the region only some individual records had
done. There are totally 236 listed buildings among which 153 are located in
the city. 160 are residential functioned
civil architecture examples. Houses are
68% and 23% among them are located
in the rural areas.

3.4. Traditional Kemaliye
Settlement Pattern and its
Characteristics
Traditional Kemaliye settlement pattern
is formed entirely in accordance with the
geography and for having feasible use of
the land it is organized vertically on the
steep slope. Generally traditional houses
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Şekil 10: Kemaliye
evlerinden bir
örnek (Foto:
Meltem Vatan)/
Figure 10: An
example of
traditional Kemaliye
houses (Photo
courtesy: Meltem
Vatan)

Şekil 11:
Kemaliye evleri
(Foto: Meltem
Vatan)/ Figure
11: Traditional
Kemaliye houses
(Photo courtesy:
Meltem Vatan)

şekillenmiştir. Genellikle, ön cephelerde
divanhane, selamlık vb. yaşam alanları,
arka cephelerde mutfak, kiler, hela gibi
servis alanları yer almaktadır.
Yapım sistemi ahşap karkas ve kârgir dolgulu olan Kemaliye geleneksel
konutlarında arka cephelerde çamur
harçla örülmüş moloz taş duvar, ön cephelerde ahşap karkas arası kerpiç dolgu
ve üzeri ince ahşap kaplamalar kullanılmıştır (Şekil 10, Şekil 11). Zaman içinde
eskiyen ahşaplar yerini sac kaplamalara

include four storey and a roof terrace.
Terrace floors are on the street level and
the rest are on the yards’ levels (Figure
9). Houses are organized with a view to
the Euphrates River. Generally, the front
facade includes living functions and back
facade includes service functions.
Back facades of traditional houses in
Kemaliye, where traditional construction system is wooden framed masonry
infilled construction, are made of mud
mortar stone walls; front facades are
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bırakmıştır. En üst kat ise ana katın yarısı oranında kapalı ve damdan meydana
gelmektedir. Damlarda su yalıtımı ahşap
döşeme üzerine killi toprak serilmesi ve
üst yüzeyde taşlarla birlikte bu toprağın
sıkıştırılması ile sağlanmıştır. Geleneksel
yaşam biçiminde damlar, yörenin geçim
kaynağı olan tarım ürünlerinin kurutulması için kullanılmıştır (Şekil 12). Killi
toprak üzerine serilen taşlardan oluşan
damlar sürekli bakım gerektirmesi ve
değişen yaşam koşulları ile azalan hane
nüfusuna bağlı olarak bugün genellikle
saç kaplı çatılar ile örtülmüştür.

4. Sonuç ve Öneriler
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Türkiye’de geleneksel konut mimarisi
örnekleri yaygın olarak ahşap karkas yapım sistemine dayanmaktadır. Kullanılan malzemeler benzer olmakla birlikte
yöresel uygulamalar farklılık göstermekte ve kültürel çeşitliliği yaratmaktadır.
Yapılan çalışmalar, ahşap karkas
– kârgir dolgulu yapıların deprem performansının oldukça iyi olduğunu ve
bu yapım tekniğinin korunarak ileriki
nesillere aktarılması gereğini açıkça göstermektedir.
Kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan sivil mimarlık örnekleri, Türkiye’de genellikle mevcut
kullanıcıların olanaklarına göre korunabilmektedir. Tescilli yapı sahipleri,
binalarını kendi olanakları ile korumakta ve yaşatmaktadır. Buna göre
maddi gücü yeterli olan mal sahipleri
tarafından kültür mirasının korunmasına katkı sağlanırken maddi yetersizlikler nedeniyle pek çok sivil mimarlık
örneği (özellikle konut yapıları) tarihi
değerini kaybetme tehlikesi altındadır.
Bu çalışmada seçilen alan özellikle bu
konuya dikkat çekmek ve oldukça iyi

made of adobe infilled wooden frame
coated with slender wood pieces (Figure
10, Figure 11). In course of time decayed
wooden coating is replaced with metal
sheets. The upper floor (roof top) includes open part (half of the plan footprint)
for drying process of harvest of each year
(Figure 12). Water insulation on the roof
top is provided by unrolling clay soil on
the wooden floor and by compressing
this clay soil with stone pieces. Due to
annually needed maintenance and repair works of clay soil with stone pieces
roof top and change of the life style and
decrease of the family population traditional roof tops are changed with metal
sheet coated roofs.

4. Conclusion
The most examples of Turkish traditional houses are made of wooden
framed structural systems. Although
material used is the same depending
on the region application and assembly
of the buildings vary and create cultural diversity. Existing studies obviously
reveal well earthquake performance of
wooden framed masonry infilled traditional constructions and the necessity of
passing to next generations.
Despite the significant amount of
cultural heritage buildings as civil architectural examples, in Turkey generally
houses are left to the initiative of their
owners. Registered house buildings are
protected in accordance with the budget of their owners. Due to this fact in
case of the owner with enough income
cultural heritage is protecting and oppose to this fact many civil architectural
heritage examples (particularly houses)
are facing the risk of disappearance due
to the lack of budget of their owners.
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Şekil 12: Kemaliye
evlerinde sebze
kurutulan dam bölümü
(Foto: Meltem Vatan)/
Figure 12: Harvest
drying part in the
roof top of Kemaliye
haouses (Photo
courtesy: Meltem
Vatan)

korunmuş bir alan olması nedeniyle
örnek göstermek amacıyla seçilmiştir.
Kemaliye örneği, koruma anlamında iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir. Öncelikle yerel halkın bilinç düzeyi ve farkındalığı oldukça yüksek olup
kültürel miras öğelerini koruma çabaları oldukça çoktur. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Fırat Havzası Yerleşimlerinde Yer Alan Taşınmaz
Kültür Varlıklarına Yardım Çalışmaları”
kapsamında pek çok yapıya hibe verilerek restore edilmesine devlet katkısı
sağlanmıştır.
Genel olarak Kemaliye yerleşimi
değerlendirildiğinde; yönetim ve çarşı
merkezi dışında, konut dokusunun ortalama son bir yüzyıldır özgün durumunu
koruduğu görülmüştür. Konut yapılarının tekil olarak mevcut durumlarının
yanı sıra, Kemaliye yerleşim dokusunun
önemli bir özelliği olan ve doku olma
özelliği veren sekiler ve patika yolları da
yerleşim alanının kültürel ve tarihi değeri için oldukça önemlidir. Alan çalışmasında yapılan gözlem ve tespitlere göre;
doku boyutunda tespit ve tescil çalışması bulunmadığı, yapılan tespit ve tescil
çalışmalarının tekil binalar düzeyinde

The case studies and the selected region of this study aimed to take attention
to these facts mentioned above and to
show one of the well protected regions
within Turkey.
The case of Kemaliye could be stated
as one of the good examples in terms of
awareness level and endeavor for protection works of its local population. Additionally, the Ministry of Culture and
Tourism provides financial support to
many civil architectural examples as traditional houses in Kemaliye within the
scope of “Aid Activities for Immovable
Cultural Assets Located in the Euphrates Basin Settlements” task.
The overall view of Kemaliye settlement, beside governance and city center, could be explained as protected of
its original state since last century. Not
only individual houses but also path
ways and terraces are important values
of traditional pattern of Kemaliye district
in terms of its cultural and historic value.
According to the data obtained and
made exploration of the district one of
the main results of this study is that there are not registration works in settlement scale, only individual buildings are
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kaldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra
köylerde de alan bazında çalışma yapılmamıştır. İnsan yerleşmelerinin doğa ile
tarih içinde karşılıklı etkileşimi sonucu
dokuyu oluşturan sekiler, özgün yapılar ve patikalar ile birlikte bütüncül bir
sistemin parçasıdır. Bu yapıların diğer
kültürel değerler ile birlikte korunmaya
alınması ancak kültür mirasının korunması olarak adlandırılabilir. Geleneksel
konut dokusu ve kültür mirasının korunması değerlendirildiğinde bütüncül
yaklaşımın çok önemli olduğu ve sadece
bina değil miras öğelerinin tamamının
korunması gerektiği açıktır.
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registered. Furthermore, there are not
registration works in rural areas. As a
result of interaction between the nature and humans, formation of path ways
and terraces is one of the characteristics
of the district as part of the whole area.
Only, protection of the site with its all
components could be stated as holistic
approach of heritage protection. It is
obvious that protection of traditional
pattern and cultural values together,
including individual buildings and their surroundings, such as path ways and
terraces could have success in terms of
heritage protection.

TEŞEKKÜR: Yazar; örnek alanın belirlenmesinde, yerel ilişkiler ve bölgeye ait verilerin elde edilmesinde ve alan çalışmasının yapılmasında
destek olan, zaman ve değerli bilgilerini paylaşan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Uygulamalar Daire Başkanlığı, Ankara’da çalışan Sayın İbrahim Zıvralı’ya kıymetli katkıları için teşekkür etmektedir. Acknowledge: The
author would like to thank sincerely Ibrahim Zıvralı, who works at Ministry of Culture and Tourism Turkey, Ankara, for his invaluable
contribution to this study by means of selection of the site, assistance to the site visit, making connection with the local authorities and
providing data about the site and already done works in the region, sharing his time and knowledge.

KAYNAKÇA/REFERENCES
Akdemir, Z., 1997, Batı Karadeniz Bölgesi Yerleşmelerinde Geleneksel Konut Kültürüne Bağlı Biçimsel
ve Yapısal Kurgu Özelliklerine Ait Ölçütler, Yıldız Teknik Üniversitesi, FEB Enstitüsü, Mİmarlık Ana
Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
Bal, İ. E., Vatan, M., 2009, “Earthquake Resıstance Of Tradıtıonal Houses In Turkey: TımberFrame Infılled Structures”, International Symposium on Timber Structures from Antiquity to the
Present, 25-27 June 2009, İstanbul, (s. 125 - 136).
Dışkaya, H., 2007, “Damage Assessment of 19th Century Traditional Timber Framed
Structures in Istanbul, “From Material to Structure - Mechanical Behaviour and Failures of the
TimberStructures”, ICOMOS IWC - XVI Uluslararası Sempozyum, İtalya.
Doğangün, A., Tuluk, Ö. İ., Livaoğlu, R., And Acar, R., 2006, “Traditional Wooden Buildings and
Their Damages during Earthquakes in Turkey”, Engineering Failure Analysis, Vol. 13, 2006, pp.
981–996.
Varum, H., Costa, A. (ed.) Pinto, J., Gulay, G., Vieira, J.,Vatan, M., Varum, H., Bal, İ. E., Costa, A.,
2014, Structural Rehabilitation of Old Buildings, Springer Heidelberg New York Dordrecht London,
ISBN 978-3-642-39685-4 ISBN 978-3-642-39686-1 (eBook).
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Deprem Araştırma Dairesi, Ankara
https://www.unisdr.org/we/inform/terminology, 16 Ekim 2016.
www.deprem.gov.tr 16 Ekim 2016.

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

2 0 1 6

Sarıyer’de Bir Ahşap Evin Belgelenmesi ve Koruma
Önerileri / Documentation of A Wooden House in Sarıyer
and Conservation Recommendations
Kadir EKİNCİ, Deniz MAZLUM*

1. Kapsam ve Yöntem
Sarıyer Yenimahalle’de bulunan Ali Osman Köse Evi, son dönem Osmanlı ahşap konut mimarisinin Yenimahalle ve
Boğaz genelinde günümüze kadar ulaşabilmiş az sayıdaki örneğinden biridir.
Yapı, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Yüksek
Lisans Programı’nda tez konusu olarak
ele alınmıştır ve çalışma kapsamında Ali
Osman Köse Evi tüm bileşenleriyle ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Yapının dört
farklı ahşap elemanından alınan örneklerin tür tespitleri ve bozulma analizleri
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
laboratuvarlarında yapılmıştır. Bununla
birlikte yapı ve bulunduğu çevre hakkında sürdürülen tarihsel araştırmalar
ışığında restitüsyon önerileri geliştirilmiştir. Yapının konut işlevinin devamı
amaçlanarak ve sürdürülebilirlik ilkeleri
de göz önünde bulundurularak koruma
önerileri hazırlanmıştır.

2. Ali Osman Köse Evi
Ali Osman Köse Evi, Yenimahalle tarihi yerleşiminin kuzey sınırını oluşturan
Özengi Ağası Sokağı’nda yer almaktadır (Şekil 1). Bu sokak Rumeli Ciheti
haritalarında Fıstıklı Bağlar Yolu’nun
devamı olarak görülmektedir. Fıstıklı Bağlar Yolu adı, yapının bulunduğu

1. Scope and Method
Ali Osman Köse House, located in Sarıyer Yenimahalle, is one of the few
examples of Ottoman wooden residential architecture in Yenimahalle and the
Bosphorus that remained until today.
The building has been taken as a thesis
subject in Istanbul Technical University
Institute of Natural and Applied Sciences Restoration Master Program and Ali
Osman Köse House has been documented in detail with its components in this
work. Wooden species determinations
and deterioration analyzes of samples taken from four different timber elements
of the building were carried out at Istanbul University Faculty of Forestry laboratories. Besides that, a restitution proposal
has been developed in the light of the
historical researches about the building
and its environment. A conservation proposal has been prepared, aiming the continuation of the residential function and
considering the sustainability principles.

2. Ali Osman Köse House
Ali Osman Köse House is located on
Özengi Ağa Street, the northern border
of Yenimahalle historical settlement (Figure 1). This street has been shown as
continuation of Fıstıklı Bağlar Road on
Rumeli Ciheti maps. Fıstıklı Bağlar Road
name, also gives an idea about the environment in which the building is located.

Kadir EKİNCİ, Yüksek Mimar / Kadir EKİNCİ Architect, M.Sc. in Restoration, Deniz MAZLUM, Doç. Dr.,
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü / Deniz MAZLUM Assoc. Prof. Dr.
Istanbul Technical University Faculty of Architecture Department of Architecture
*
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Şekil 1: Ali
Osman Köse
Evi, Vaziyet
Planı / Figure 1:
Ali Osman Köse
House, site Plan
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Şekil 2: Rumeli Ciheti Haritası, Pafta: AA37/4, Yenimahalle – Fıstıklı Bağlar Yolu Sokağı çevresi
(Dağdelen, 2005). / Figure 2: Rumeli Ciheti Map, Sheet: AA37/4, Yenimahalle – Fıstıklı Bağlar Road
surroundings (Dağdelen, 2005)
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Şekil 3: Sarıyer’den Yenimahalle’ye bakış, 1910
(Genim, 2012). / Figure 3: View of Yenimahalle
from Sarıyer, 1910 (Genim, 2012)

Şekil 4: Yenimahalle, 1920 (Genim, 2012). /
Figure 4: Yenimahalle, 1920 (Genim, 2012)

çevre hakkında da bir fikir vermektedir.
Bu sokağın güneyinde Yenimahalle yerleşimi yer alırken, kuzeyinde ise bağlar
bulunmaktaydı. Ali Osman Köse Evi ise
Yenimahalle tarihi yerleşiminin sınırını
oluşturan Fıstıklı Bağlar Yolu’nun güney
kısmında bir bahçe içinde inşa edilmiştir
(Şekil 2).
Yapının inşa tarihine dair kesin bir
belge yoktur. 1910 yılına tarihlenen bir
fotoğrafta yapının bulunduğu parsel boş
iken (Şekil 3), 1920 yılına ait bir fotoğrafta Ali Osman Köse Evi açıkça görülmektedir (Şekil 4). Bu belgelere dayanarak yapının 1910-1920 yılları arasında
inşa edildiği söylenebilir. Yapının 1950’li
yıllardan beri kullanıcısı ve dördüncü
sahibi olan Ali Osman Köse’nin sözlü
aktarımlarına göre yapı, İtalyan bir aile
tarafından İtalyan bir mimara sipariş
edilmiştir. İtalyan ailenin ardından yapıda sırasıyla Nakkaş İbrahim Efendi ve
Ziya Ekinci Paşa ikamet etmiştir.
Ali Osman Köse Evi, bir bodrum katı,
iki tam kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı “İngiliz Kolonyal Tarzı”
olarak da adlandırılan, Batı etkisindeki
“Viktorya Tarzı”nda inşa edilmiştir (Şekil 5). Bununla birlikte yapıdaki bezeme

Yenimahalle settlement is located in the
south of this street, while there were big
gardens in the north. Ali Osman Köse
House was built in a garden in the southern part of Fıstıklı Bağlar Road, which is
the border of Yenimahalle historical settlement. (Figure 2).
There is not any certain document
about construction date of the building.
While a photograph dated to 1910, shows
that the plot of the building is empty (Figure 3), Ali Osman Köse House is clearly
visible in a photograph of 1920 (Figure
4). Based on these documents, it can be
said that construction of the building was
carried out between 1910 and 1920. According to oral statements of Ali Osman
Köse, who is the fourth owner and the
user of the building since 1950’s, the building was ordered to an Italian architect
by an Italian family. Following the Italian
family, Nakkaş İbrahim Efendi and Ziya
Ekinci Paşa resided in the building respectively.
Ali Osman Köse House consists of
a basement, two full floors and a penthouse. The building was built in western-influenced “Victorian Style”, which
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Şekil 5: Ali Osman Köse Evi Güney cephesi. / Figure 5: Ali Osman Köse House south façade
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Şekil 6: Ali Osman Köse Evi +2.00 kotu planı. /
Figure 6: Ali Osman Köse House +2.00 level plan

Şekil 7: Ali Osman Köse Evi +5.25 kotu planı. /
Figure 7: Ali Osman Köse House +5.25 level plan

ve doğramalarda Art-Nouveau ve rokoko üsluplarının etkileri de görülmektedir. Yapının plan biçimlenişi orta sofalıdır ve bu sofa güneyde bulunan İstanbul
Boğazı’na paralel olarak düzenlenmiştir
(Şekil 6-7).
Yapının ana girişi kuzey cephesinde
bulunmaktadır. Eğimli bir araziye oturan yapı, önüne inşa edilen depo mekânı
nedeniyle bu cepheden tek katlı olarak
algılanmaktadır. Orta eksende bulunan
betonarme rüzgarlık, cephenin okunmasını engellemektedir. Doğu cephesi, yapının komşu yapıya yakınlığından
dolayı genel olarak sağır bir cephe görü-

is also called “British Colonial Style” (Figure 5). However, effects of Art-Nouveau
and rococo styles are also seen at ornaments and door & window profiles of
the building. The layout of the building
is “central hall” plan type and the hall is
arranged parallel to the Bosphorus in the
south. (Figure 6-7).
The main entrance of the building
is located on north façade. The building
which sits on a sloping land, is perceived
as a single storey building from this façade because of the storage space which
was built in front of it. Concrete entran-
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Şekil 8: Ali Osman Köse Evi Batı cephesi. / Figure 8: Ali Osman Köse House West Façade.

nümündedir. Cephenin kuzey kısmında
çatı katının üçgen bir formla cepheye
yansıması görülür. Yapının diğer cephelere kıyasla daha fazla açıklığa sahip
olan güney cephesi, Boğaz cephesidir.
Cephede görülen bodrum kat duvarları
kireçtaşıyla örülüdür. Zemin kat kotunda bulunan balkon cephe boyunca devam ederken, birinci katta iki ayrı ahşap balkon bulunmaktadır. Çatı katı bu
cephede de doğu cephesindeki alınlıkla
aynı özellikleri taşıyan üçgen bir alınlıkla taçlandırılmıştır. Yapının zemin katına bahçeden giriş batı cephesindendir
(Şekil 8). Bahçe girişi diğer cephelerde
görülen alınlıkla birlikte vurgulanmıştır.
Yapının diğer bölümlerinden farklı olarak cephenin zemin kat kotundaki sol
kısmı tuğla örgülü ve sıvalı duvarlarla
oluşturulmuştur.
Yapının temellerinin araştırılması
için herhangi bir kazı veya sondaj çalışması yapılamamıştır ancak; kireçtaşıyla
örülü bodrum kat duvarları yapının temeli hakkında fikir vermektedir. Zemin
katta kuzey ve batı yönünde tuğla örülü
duvarlar bulunmaktadır, bunların dışında kalan duvarların tamamı ahşap karkas üzeri bağdadi çıtalı ve sıvalı 18-19 cm

ce room, which is located in the central
axis, prevents perceiving the façade. East
façade looks like a blind façade due to
proximity of the adjacent building. At
the northern part of the façade, the attic
is reflected with a triangular form. South
façade, which has more spacing than
the other façades, is Bosphorus façade.
Basement floor walls, seen on the façade were built with limestone. While the
balcony on the ground floor level is along
the façade, first floor has two separated
wooden balconies. The attic is crowned with a triangular pediment with the
same characteristics as the pediment on
the east façade. Entrance from the garden to ground floor of the building is on
west façade (Figure 8). The entrance from
garden is emphasized with the pediment
seen on other façades. Unlike other parts
of the building, left part of the façade on
ground floor level was made of brick and
plastered walls.
No excavation or drilling work has
been done to investigate the foundations of the building but basement floor
walls made of limestone, give an idea
about the foundations of the building.
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Şekil 9: Ali Osman Köse Evi Çatı Planı ve Doğu Cephesi Rölövesi. / Figure 9: Ali Osman Köse House Roof
Plan and East Façade Survey

408

kalınlığındaki duvarlardır. Çatı katındaki duvarlar ise zemin kat ve birinci kattaki duvarlardan farklı olarak sıva ile değil
ahşap elemanlarla kaplanmıştır. Duvarlarda sıva dökülmesi ya da kaplama elemanı kaybı olmadığı için ahşap iskelet
incelenememiştir ancak, cephe kaplama
tahtaları üzerindeki çivilerin arasındaki 45cm’lik mesafe ahşap dikmelere ait
aks aralığı hakkında fikir vermektedir.
Beden duvarlarının kaplamasında kullanılan tahtaların laboratuvar analizleri
bunların çam ağacından üretilmiş olduğunu ortaya koymuştur. Yapıda üç farklı
döşeme türü bulunmaktadır. Bunlar zemine oturan döşeme, ahşap kirişli döşeme ve volta döşemedir. Yapının ahşap
çatısı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm T şeklindedir ve cephelere üçgen
alınlıklarla yansır. Beşik formlu bu bölümün altında çatı katı mekânları bulunur.
İkinci bölüm ise kırma çatı formundadır ve bu bölümün altında herhangi bir
mekân bulunmamaktadır. Bu iki bölüm
arasında oluşan dere çinko ile kaplanmış
ve verilen eğimle buradaki sular yapının
sarnıcına iletilmiştir (Şekil 9).

On the ground floor, there are brick walls
on north and west directions, rest of the
walls are 18-19 cm thick, “bağdadi” style
wooden frame plastered walls. The walls
in the attic are not covered with plaster
but with wooden elements, unlike the
ground floor and first floor walls. Wooden frame structure could not be investigated as there is no loss of plaster or covering elements on the walls, but the 45
cm distance between the nails on facing
boards gives an idea about the distance
between wooden posts. Laboratory analyzes of the boards that cover main walls revealed that they were made of pine
wood. There are three types of flooring
in the building. Those are floor on grade, wood frame floor and jack arch floor. Wooden roof of the building has two
parts. First part is T-shaped and reflects
to façades with triangular pediments.
There are attic spaces under this saddle
roof. Second part is a hipped roof and
there is not any space under it. The valley formed between these two parts was
covered with zinc plates, and water was
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Şekil 10: Bozulma analizi – güney ve batı görünüşleri. / Figure 10: Deterioration analysis – south and
west façades
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Şekil 11: 1-1 ve 3-3 kesiti / Figure 11: 1-1 and 3-3 sections

Yapıda çeşitli bozulmalar görülmektedir (Şekil 10). Yapının iki farklı aile
tarafından kullanılmaya başlanmasının
ardından katlar arası sirkülasyonu sağlayan merdiven kaldırılmıştır (Şekil 11).
Kaldırılan merdivenin yerine kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak her iki katta
da mutfak mekânları oluşturulmuştur.
Yapının özgün ahşap doğramalarının
PVC doğramalarla değiştirildiği gözlemlenmiştir. Yapının zemin ve birinci
katlarındaki ıslak hacimler ile depolama
mekânları dışında kalan tüm mekânla-

conveyed to the cistern. (Figure 9).
There are various deteriorations on
the building (Figure 10). After the building was started to be used by two different families, the staircase which used to
provide access between floors was removed (Figure 11). It has been observed that
the original timber doors and windows
were replaced by PVC ones. Floors of all
of the spaces in the building except wet
areas of ground first floor and storage
areas were covered with PVC covering.
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Şekil 12: 1
no’lu örneğe
ait mikroskobik
görüntü ve mantar
hüfleri / Figure
12: Microscopic
Image of Sample
– 1 and fungal
hyphae
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rın zemini PVC örtü ile kaplanmıştır.
Yapı halen kullanımda olduğundan
sıva raspası, boya sökümü vb. işlemler
yapılamamıştır ancak; yapıda kullanılan ahşap malzemelerin tür ve bozulmalarıyla ilgili bilgi sahibi olabilmek
adına yapıdan alınan dört adet örnek
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Laboratuvarları’nda Doç. Dr. Dilek
Doğu ve Araş. Gör. Kamile Tırak Hızal
tarafından değerlendirilmiştir. Bu örnekler sırasıyla; cephe kaplama tahtası
(çam), çatı katı zemin kaplama tahtası
(göknar), yapıdan önceki bir dönemde
sökülen kapı (ladin) ve pencere (çam)
doğramalarıdır. Bu örneklerden alınan
sonuçlar, yapının tümü için geçerli olmasa da, yapının tümünde görülen ve
görülebilecek olan bozulmalar hakkında önemli bilgiler vermektedir. Alınan
bu örneklerde renk değişimi, doku bozulması, yıpranma gibi bozulmaların
yanında böcek uçma delikleri, yüzey
erozyonu, çatlaklar ve mantar hüfleri
tespit edilmiştir (Şekil 12).

Since the building is still in use, processes such as plaster scraping, paint removing etc. could not be done but four
wooden samples taken from the building
were evaluated by Assoc. Prof. Dr. Dilek
Doğu and R. A. Kamile Tırak Hızal at the
laboratories of Istanbul University, Faculty of Forestry, in order to be able to
have knowledge about the species and
deteriorations of the wooden materials.
Those samples are facing board (pine),
attic floor covering board (fir), a door
dismantled from building in past (spruce) and a window profile (pine). Even
though the results from these samples
are not valid for all of the building, they
give important information about the
deteriorations that can be seen on the
building. Deteriorations such as color
change, lesion and aging were observed
on these samples as well as insect flying
holes, surface erosion, cracks and fungus
(Figure 12).
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3. Yapının İstanbul Ahşap Konut
Mimarisindeki Yeri
Ali Osman Köse Evi, Sultan II. Abdülhamid devrinde özellikle İstanbul sayfiyelerinde tercih edilen Viktorya tarzında
inşa edilmiş bir yapıdır. Sedat Hakkı
Eldem, Türk Evi adlı eserinde bu tarzda
inşa edilen konutlardan “Erenköy Tipi
Evler” olarak da bahsetmektedir (Eldem, 1984). Reha Günay’a göre bu tarzda inşa edilen yapılar, doğayı doyasıya
yaşamak için geniş bahçeler, ağaçlar ve
çiçekler içinde konumlanan, İsviçre şalelerinden ve İngiliz kolonyal evlerinden esinlenerek İstanbul’daki mevcut
ev tipine uyarlanmış uygulamalardır
(Günay, 2014). Bu konutların sahipleri
önemli devlet memurları, yüksek rütbeli asker ve Levantenler ile yabancılardır
(Kalafatoğlu, 2009).
Yapının restitüsyon problemlerine
yanıt aranırken kaynak taraması yapılmış, bunun yanında yapıyla benzer üslup özellikleri gösteren diğer yapılar da
incelenmiştir. Bu yapılardan en dikkat
çekeni Yeşilköy’de bulunan Edouard
Crespin Köşkü’dür. Carlo Amancich’in
mimarı olduğu bu köşk 20. yüzyılın başında inşa edilmiştir (Şekil 13) (Tuna,
2006). İki yapının tarz ve form olarak
birbirine benzerliği, Ali Osman Köse
Evi’nin de Carlo Amancich veya onunla
ilişkili bir mimarın elinden çıkmış olabileceğini düşündürmektedir (Ekinci,
2014).
Ali Osman Köse Evi, yapı malzemeleri, dik kırma çatısının altındaki çatı katı
gibi özellikleriyle Viktorya tarzında inşa
edilmiş diğer konutlarla bazı ortak yönlere sahiptir ancak; bu konutlardan farklı
olarak orta sofalı plan tipindedir. Ali Osman Köse Evi’nin tavan bezemeleri de
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3. Position of the Building in
Istanbul Wooden Residential
Architecture
Ali Osman Köse House, is a building
built in Victorian style which was preferred especially in Istanbul Riviera during Sultan Abdülhamid II period. Sedat
Hakkı Eldem, refers the houses built in
this style as “Erenköy Type Houses” in
his book “Türk Evi – Turkish House”.
(Eldem, 1984). According to Reha Günay, the buildings built in this style, are
practices inspired by Swiss chalets and
British colonial houses that are adapted
to existing house type in Istanbul and
located in wide gardens between trees
and flowers in order to enjoy the nature. (Günay, 2014). Owners of those
buildings were important civil officers,
high-ranking soldiers, Levantines and
foreigners (Kalafatoğlu, 2009).
While making a literature review
for restitution problems, buildings
showing similar stylistic features were
also examined. Edouard Crespin Mansion located in Yeşilköy is the most
attention grabbing building between
those. This mansion, designed by Architect Carlo Amancich, was built at the
beginning of 20th century (Figure 13)
(Tuna, 2006). The similarity of the two
buildings in style and form suggests
that Ali Osman Köse House can also
be a design of Carlo Amancich or an
architected associated with him (Ekinci, 2014).
Ali Osman Köse House has some
common features with other houses
built in Victorian style such as building
materials, the attic under its steep hipped roof but, unlike others it has central
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Şekil 13: Edouard
Crespin Köşkü,
Yeşilköy İstanbul
Caddesi (Tuna, 2006)
/ Figure 13: Edouard
Crespin Mansion,
Yeşilköy İstanbul
Caddesi (Tuna, 2006)
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üslup olarak kendi içerisinde farklılıklar
göstermektedir. Yapının ikinci kullanıcısı olan Nakkaş İbrahim Efendi’nin eklediği tavan silmesi bezemeleri Art-Nouveau üslubunun özelliklerini taşırken
(Şekil 14), tavan göbekleri rokoko etkilerini yansıtmaktadır (Şekil 15).

4. Koruma ve Yeniden 		
Kullanım Önerileri
Koruma kararları geliştirilirken, yapıdaki bozulmalarla birlikte kullanıcıların
ihtiyaçları gibi etmenler de göz önünde bulundurulmuştur. Bu etmenlerin
başında yapının iki aile tarafından kullanımının sürecek olması, yapıdaki ısı
ve su yalıtım problemleri gelmektedir.
Bu problemlere çözüm getirilmeye çalışılırken, tarihi bir ahşap yapının nasıl
engelsiz ve sürdürülebilir hale getirilebileceği de sorgulanmıştır.
Tarihi yapılarda yalıtım ve enerji verimliliği konusunda herhangi bir müdahaleden önce, yapının özgün haline
dönmesi için gerekli onarımlar yapıl-

hall plan type. The ceiling ornaments
of Ali Osman Köse House show differences also between themselves as
style. Ceiling roses reflect the effects of
rococo style (Figure 15) while cornices
which were added by the second owner
of the building Nakkaş İbrahim Efendi,
are in Art-Nouveau style (Figure 14).

4. Conservation and 		
Re-Use Proposals
While conservation decisions were being developed, factors such as needs
of the users and deteriorations on the
building were taken into account. Foremost among them are use of the building by two families and waterproofing
and insulation problems. While trying
to solve these problems, possibilities of
turning a wooden historical building
into an accessible and sustainable building were questioned.
Before any intervention about insulation and energy efficiency of the historical buildings, necessary repairs should
be made to return the building its origi-
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Şekil 14: Ali Osman Köse Evi tavan silmesi
üzerindeki Art-Nouveau bezemeler / Figure 14: Ali
Osman Köse House Art-Nouveau ornaments on the
cornice

Şekil 15: Ali Osman Köse Evi tavan göbeği /
Figure 15: Ali Osman Köse House ceiling rose

malıdır. Zira tarihi yapılar, genelde bulundukları çevrenin koşullarına uyumlu
yapılardır (English Heritage, 2012).
Tarihi yapıların enerji verimliliğini
artırmak için yapılacak müdahalelerde
kullanılması planlanan malzemelerin
özgün malzemelerle birlikte çalışırken,
özellikle “nefes alabilir” olması tercih
edilmelidir (English Heritage, 2012).
Bu durumda, doğal lif kaynaklı yalıtım
malzemelerinin tercih edilmesi isabetli bir seçim olacaktır. Yün, gazetelerin geri dönüşümünden elde edilmiş
selüloz, odun, keten ve kenevir lifleri
bu malzemelere örnek gösterilebilir
(Changeworks, 2008; Sutton ve diğ.,
2011; English Heritage, 2012). Bu malzemeler, nem geçişlerine izin vermelerinin yanı sıra, lifleri sayesinde nemi
bünyelerinde hapsedebilir ve buharlaşma yoluyla tekrar serbest bırakabilirler.
Sentetik yalıtım malzemeleri, taş ve
cam yünleri böyle bir özelliğe sahip değildir (English Heritage, 2012).
Bu nedenlerle ısı yalıtımı malzemesi

nal state (English Heritage, 2012).
Breathing materials should be especially preferred for the interventions which will be made for improving
energy efficiency of historical buildings
(English Heritage, 2012). In this case,
preferring natural fiber-based insulation materials will be a good choice.
Wool, cellulose obtained from recycling
of newspapers, wood, linen and hemp
fibers are examples of these materials
(Changeworks, 2008; Sutton and others., 2011; English Heritage, 2012). In
addition to permitting moisture transitions, these materials can also trap
moisture in their structure and release
it again by evaporation thanks to their
fibers. Synthetic insulation materials,
rock and glass wools do not have this
feature (English Heritage, 2012).
For these reasons, use of cellulose-based flexible insulation sheet that
is obtained from recycling of newspapers, has been proposed as thermal insulation material. Cellulose material is
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olarak gazete kağıtlarının geri dönüşümünden elde edilmiş selüloz esaslı
esnek yalıtım şiltesi kullanımı önerilmiştir. Yangın dayanımının artırılması
amacıyla selüloz malzeme boraks ile
zenginleştirilmektedir. Ülkemizde henüz üretilmeyen bu şilteler ve verimliliklerinin artırılması üzerine yapılmış
bilimsel çalışmalar mevcuttur (Karaağaçlıoğlu, 2012).
Ahşap yapıların yangına, mantar ve
böcek gibi zararlılara karşı korunması
önemli bir konudur. Farklı yöntemlerin
değerlendirilmesinin ardından yapının
sökümü kolay olan elemanlarının daldırma yöntemiyle, sökülemeyecek elemanların ise bandaj yöntemiyle emprenye
edilmesi önerilmiştir. Emprenye maddesi
olarak, yangın ve biyotik zararlılara karşı etkili olan, ülkemizde de bol miktarda
çıkarılan bor bileşiklerinin kullanılabilme
olasılıkları ve insan sağlığına etkileri kapsamlı bir şekilde araştırılmalıdır.
Yapı için herhangi bir işlev değişikliği önerilmemiştir. Buna göre, yapı iki
aile tarafından konut olarak kullanılmaya devam edecektir. Yapının ıslak
hacimleri ve çatı katı ise yeniden değerlendirilerek uygun kullanımları için
çözümler üretilmiştir.

5.Sonuç
Ali Osman Köse Evi, Yenimahalle’de
günümüze ulaşabilmiş az sayıdaki ahşap konut örneklerinden biridir. Döneminin nitelikli yapılarından olan ve Boğaziçi’ndeki kültürel zenginliğe katkıda
bulunan Ali Osman Köse Evi, 1910 –
1920 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapının mimarının İtalyan Carlo Amancich veya onunla ilişkili bir mimar olduğu
sanılmaktadır. Yapının ikinci kullanıcısı

enriched with borax in order to increase fire endurance. There are scientific
researches about this type of insulation
sheets and increasing their efficiency
(Karaağaçlıoğlu, 2012).
Protecting wooden structures against fire and hazards such as fungi and
insects is an important issue. After evaluation of different methods, it is proposed that the elements which are easy
to dismantle will be impregnated by
immersion method and the elements
that cannot be dismantled will be impregnated by bandage method. Possibilities of using boron compounds which
are effective against fire and biotic pests
and also abundant in Turkey as impregnation material and the effects of
this material on human health should
be thoroughly researched.
No functional changes have been
proposed for the building. Accordingly,
the building will continue to be used as
a residence by two families. Wet areas
and the penthouse are re-evaluated in
order to create solutions for their proper use.

5. Conclusion
Ali Osman Köse House is one of the
few examples of wooden residential
architecture in Yenimahalle that could
remain until today. This building which is a qualified example of its period
and a contributor of cultural wealth of
Bosphorus was built between 1910 and
1920. The Italian architect Carlo Amancich or an architect associated to him
is regarded as the architect of the building. Second user of the building Nakkaş İbrahim Efendi also enriched the
building with his Art-Nouveau ceiling

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 4

olan Nakkaş İbrahim Efendi, eklediği
Art-Nouveau tavan bezemeleriyle yapıyı zenginleştirmiştir.
Yenimahalle ve diğer Boğaz köylerinde bulunan ahşap sayfiye konutları, İstanbul’daki diğer ahşap yapıların
yaşadığı mülkiyet, niteliksiz onarım ve
yangın gibi problemlerin yanında, inşa
amaçları ve coğrafi konumlarına bağlı
olarak da farklı problemlerle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu problemlerin başında yazlık olarak inşa edilmiş sayfiye konutlarının
günümüzde dört mevsim kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan ısınma ve yalıtım problemleri gelmektedir. Kullanıcılar bu problemleri koruma esaslarına
uygun olmayan yöntemlerle çözmeye
çalışarak istemeden de olsa yapılara zarar vermektedir.
Ali Osman Köse Evi özelinde yapılan araştırmalar sonucunda, yalıtım
malzemesi olarak gazetelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen şiltelerin
kullanımı önerilmiştir. Yapının yangından ve mantar, böcek gibi zararlılardan
korunması için ise ahşap elemanların
emprenye edilmesi öngörülmüştür.
Emprenye malzemesi olarak bor bileşiklerinin kullanılabilme olasılıklarının
araştırılması tavsiye edilmiştir.
Ülkemizde tarihi yapıların korunması bilinci henüz yeterli düzeyde değildir. Bu önemli kültür sorununun
çözümü için etkili eğitim faaliyetleri
kuşkusuz önemlidir. Bu gibi yapıların
korunmasına yönelik kullanıcı ihtiyaçlarına da cevap verebilecek, koruma
ilkelerini esas alan bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş koruma projelerinin hazırlanması gereği de meslek eğitiminin
önemini ortaya koymaktadır.
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ornament additions.
Wooden summer houses in Yenimahalle and other Bosphorus villages
face different problems due to their
construction purposes and geographical location as well as property issues,
unqualified repair works and fires that
are faced by other wooden buildings in
Istanbul.
Foremost among these problems
are heating and insulation problems
that appear with the four season use
of the buildings which were designed
to be summer houses. Users unintentionally harm the buildings by trying
to solve those problems with methods
which are not compatible with conservation principles.
As a result of researches focused on
Ali Osman Köse House, use of insulation sheets that were produced by recycling newspapers, is suggested. Impregnation of wooden elements is proposed
in order to protect them from fire and
hazards such as fungi and insects. It is
recommended to investigate possibility
of using boron compounds as impregnation material.
Consciousness for conservation in
Turkey is not on a satisfactory level
yet. Effective educational activities are
undoubtedly important for solving this
important cultural problem. The need
for preparation of conservation projects
which will be developed by scientific
methods based on conservation principles, which can also respond to user
needs for the conservation of those buildings, emphasizes the importance of
vocational training.
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