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ÖNSÖZ
Bu kitap, İstanbul Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de, 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde
düzenlenen “Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri X” kapsamında sunulan
bildiri metinlerini içermektedir. 2009 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan
Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Seminerleri, her yıl artan bir ilgi ile takip
edilmektedir. Seminerlerin hedefi; koruma alanında bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,
kamu ve özel sektör ile akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmektir. X.
Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri, gelenekselleştiği üzere iki gün, dört
oturum şeklinde düzenlemiştir. Toplamda 16 bildiri sunulan seminere 1000’i aşkın
dinleyici katılmıştır.
Seminer süresince Taş Eğitim Atölyesi 10. dönem kursiyerlerinin taş oyma
çalışmaları Conrad İstanbul Bosphorus Hotel JR Balo Salonu fuaye alanında
sergilenmiştir. Taş oyma çalışmaları, 600 saatlik Taş Restoratörü Sertifikalı
Eğitim Programı’nın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sergide; mimari
yapı elemanlarından örneklerin yanı sıra, gülbezekler, alçak kabartma bitkisel
ve geometrik motifler de yer almaktadır. Sunulan bildirilerin tam metinlerinin
paylaşıldığı bu kitap aracılığıyla, seminere bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini
paylaşan konuşmacılara ve tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

PREFACE
This book includes the proceedings presented at the Seminar on Restoration
and Conservation of Masonry Structures, held on December, 20-21st, 2018 at the
Conrad Istanbul Bosphorus Hotel. The Restoration and Conservation of Masonry
Structures Seminars which have been held since 2009, are followed with an
increasing interest each year. It is aimed to share knowledge and experiences in the
field of conservation, to bring together academicians and students from the public
and private sectors. Xth. Seminar on Restoration and Conservation of Masonry
Structures has been organized in two days, four sessions as usual. Sixteen papers
were presented and over 1000 listeners participated in the seminar.
During the seminar, the stone carving works of the 10th term trainees of the
Stonemasonry Training Workshop were exhibited in the foyer area of the Conrad
Istanbul Bosphorus Hotel JR Ballroom. Stone carving is an important part of the
600-hour Stonemasonry Certified Training Program. In the exhibition; in addition
to examples of architectural building elements, rosettes, low relief and geometric
motifs were exhibited. Through this book where the full texts of the presented
papers are shared, we would like to send our thanks and regards to the speakers
and all participants who contributed to the seminar by sharing their experiences.

DEĞERLİ OKURLAR,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma ve
Uygulama Denetim Müdürlüğünün (KUDEB) kültür varlıklarımızla ilgili eğitim ve
farkındalık arttırma faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve artık bir gelenek halini
almış olan “Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri”nin on birincisini 19-20
Kasım 2019 tarihleri arasında düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan onuncu seminerde
sunulan bildirilerden oluşan bu kitabın, ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen
uygulamaları kayıt altına almasının yanı sıra meslek insanları, akademisyenler ve
öğrenciler için de değerli bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Kültür varlıklarının
korunması konusunda güvenilir yazılı kaynak ihtiyacının ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi adına sorumluluklarımızın farkında olarak, etkinliklerimizi ve
yayınlarımızı niteliklerini de arttırarak devam ettirmeyi amaçlamaktayız.
Katılımınız ve ilginiz için teşekkür eder, saygılar sunarım.
Mahir POLAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanı

ESTEEMED READERS,
We are organizing for eleventh time between 19-20 November 2019, the “Seminar
on Conservation and Restoration of Masonry Structures”, which became a
traditional activity as a part of educational and awareness raising activities of
Istanbul Metropolitan Municipality, Department of Cultural Assets Conservation,
Directorate for the Conservation, Implementation and Supervision of Cultural Assets
(KUDEB). We believe that this book which consists of proceedings presented in our
last seminar in 2018, will be a valuable source for professionals, academicians and
students, besides recording implementations done in our country and the world.
Being aware of the need for reliable written sources on conservation of cultural
assets and our resposibilities on behalf of Istanbul Metropolitan Municipality, we
aim to continue our activities and publication by increasing their quality.
Thank you very much for your participation and interest. Kind regards.
Mahir POLAT
Istanbul Metropolitan Municipality
Chairman of the Department of Cultural Assets Conservation
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Değerli hocalarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer katılımcılar,
İBB KUDEB tarafından gerçekleştirdiğimiz Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım
Seminerimizin onuncusunu 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlemek üzere
toplanmış bulunmaktayız. Katılımınızdan ve katkılarınızdan ötürü İstanbul
Büyükşehir Belediyesi adına teşekkürlerimi sunarım. 2009 yılından itibaren
düzenlenen “Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri”nin onuncusunu
her geçen yıl artan bir katılımcı profiliyle sürdürmekteyiz. Bu amaçla koruma
alanında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, ülkemizde ve dünyada yapılmış olan
iyi örnekleri görebilmek, kamu ve özel sektör paylaştığını bir araya getirmek,
akademisyenlerimizin tecrübelerinden istifade etmek ve kültürel mirasımızdaki
koruma faaliyetlerini gelecek nesillere aktarabilmek üzere iki gün verimli bir
birliktelik geçirmeyi hedeflemekteyiz. Artık bir kurum kültürü haline gelen bu
etkinliğimizde, toplam dört oturumda 16 kıymetli çalışmayı birlikte dinleyeceğiz.
Bildiğiniz üzere yıllar içerisinde tarihi ve kültürel eserlerimizin bir kısmı maalesef
kaybolmuş, bir kısmı yıpranmış veya doğal nedenlerden tahribata uğramıştır. İBB
olarak, İstanbul’daki sayısı 32 bini aşkın birbirinden kıymetli tarihi ve kültürel eseri
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte korumaya ve şehrimize kazandırmaya
çalışıyoruz. Bu yıl diğer yıllardan biraz daha farklı olarak idaremiz tarafından
uygulamaları gerçekleştirilmiş olan İstanbul Bulgar Kilisesi ve uzun süredir
restorasyonu devam eden Molla Zeyrek Camii’nin restorasyon süreçlerini ilgili
uzmanlardan dinleyeceksiniz. Bu seminer sayesinde, kurum olarak özellikle koruma
alanında gerçekleştirdiğimiz nitelikli çalışmalar önümüzdeki dönemlerde de tüm
kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bunlara ek olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
yapmış oldukları nitelikli çalışmalar da siz değerli katılımcılara aktarılacaktır.
Yurtdışından gelerek bizleri onurlandıran uzman ve akademisyenler aracılığıyla
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen nitelikli çalışmalar da bizlere dünyadaki
uygulamalar hakkında bilgi ve fikir verecektir. Kurum olarak başta üniversitelerimiz
olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak hedefimizdir.
Özellikle koruma alanında gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin kamu yararı adına
tek bir çatı altında toplanıp niteliğinin ve kapsamının arttırılması için desteklerinizi
talep ediyoruz. Sözlerimi burada tamamlarken başta üniversitelerimize, Kültür
ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, ilçe belediyelerimize,
tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, başta Koruma
ve Uygulama Denetim Müdürümüz Sayın Murat Tunçay Beyefendi’ye ve diğer
ilgili müdürlüklerimize, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılara ve
organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Hüseyin TOK
(Ağustos 2015- Ağustos 2019 İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı)

OPENING SPEECH
Dear professors, dear colleagues, esteemed participants,
Today, we have gathered here on 20-21 November to organize the tenth of our
Seminar on Conservation and Restoration of Masonry Structures that we hold
every year. I would like to thank you for your participation and contributions
on behalf of Istanbul Metropolitan Municipality. We are proud and glad to have
been able to organize the Seminar on Conservation and Restoration of Masonry
Structures, with tenacity and determination, with an increasing participatory
profile each year since 2009. We aim to share our knowledge and experiences in
the field of conservation, to be able to see the best examples from our country
and the world, to bring together the public and private sectors, to benefit from
the experiences of our academicians and to transfer the conservation activities
of our cultural heritage to future generations. In this event, which has become a
corporate culture, we will listen to 16 valuable presentations in four sessions.
As you know, we unfortunately lost some of our historical and cultural assets over
the years. Some of them were deteriorated or destroyed by natural disasters.
As IMM, we are trying to preserve more than 32 thousand valuable historical
and cultural monuments in Istanbul together with all public institutions and
organizations. This year, you will have the opportunity to hear from our colleagues
about the restoration processes of the Istanbul Bulgarian Church, which has been
implemented by our municipality and Molla Zeyrek Mosque, which has been under
restoration for a long time. Thanks to this seminar, our qualified works, especially
in the field of conservation, will be increased and presented to you and shared with
public in future. In addition to these, the qualified works of other public institutions
and organizations will be presented to our valuable participants. Qualified studies
carried out at international level by experts and academicians who honor us by
coming from abroad, will give us information and ideas about the implementations
in world. As an institution, it is our goal to cooperate with all public institutions
and organizations, especially our universities. We request your support to increase
the quality and scope of these activities, especially in the field of construction
under a single roof for the benefit of public. While completing my words here, I
would like to thank to universities, the Ministry of Culture and Tourism, General
Directorate of Foundations, district municipalities in Istanbul, all public institutions
and organizations, private sector representatives, especially to Mr. Murat Tunçay
Director for Conservation, Implementation and Supervision of Cultural Assets, all
of the participants and all my colleagues who have contributed to the organization.
Thank you and kind regards.
Hüseyin TOK
(August 2015- August 2019 IMM Chairman of Cultural Assets Conservation Department)
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Göbeklitepe’de Yürütülen Koruma Çalışmaları
Conservation Studies in Göbeklitepe
Celal ULUDAĞ, Mustafa AYAR*
ÖZET Göbeklitepe, Şanlıurfa ili Merkez ilçesinde, şehir merkezinin
kuzeydoğusunda, merkeze 18 km uzaklıktadır. Konumu ile hem çok uzak
mesafelerden seçilebilen hem de çok geniş görüş mesafesine sahip, hâkim
bir noktada yer almaktadır. İnsan eliyle yapılmış kalıntıların oluşturduğu
alan yaklaşık 300 x 300m büyüklüğündedir. Şanlıurfa Müzesi ve Alman
Arkeoloji Enstitüsü tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt’in başkanlığında
ortaklaşa yürütülen kazılar sonucunda elde edilen verilerle, Göbeklitepe’nin
günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce, avcı ve toplayıcı yaşam süren
insanların yarattığı bir kült merkezi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Göbeklitepe, sayısı yirmiyi bulan ve çapı 30 metreye ulaşan yuvarlak ve
oval planlı yapılardan oluşmaktadır. Bunlardan altı tanesi kazı sırasında
ortaya çıkarılmış, diğerleri jeomanyetik ve jeoradar yöntemleriyle yapılan
ölçümler sonucunda belirlenmiştir. Bu ölçümler ve kazı çalışmalarıyla elde
edilen sonuçlar Göbeklitepe’nin 12.000 yıl önce büyük bir buluşma merkezi
olduğunu ve günlük yaşama yönelik mekânlarla değil, törensel amaçlı
inşa edilmiş anıtsal yapılarla şekillendiğini göstermektedir. İlk kez 1983
yılında ortaya çıkan ve dünyanın en büyük arkeolojik keşfi olarak kabul
edilen Şanlıurfa Göbeklitepe, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleşen
UNESCO Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne girmiştir. Bu çalışmada Göbeklitepe’deki kazı çalışmalarının
yanı sıra, 2016-2018 yılları arasında inşa edilen koruma çatılarının yapım
aşamalarına da değinilecektir.

Anahtar Sözcükler: Göbeklitepe, Arkeoloji, Prehistorya, Koruma Çatıları

ABSTRACT Göbeklitepe is located on the northeast of the city, within the
borders of the central district of Şanlıurfa, 18 km away from the center.
Its location forms a dominant point which can be distinguished from very
long distances and has a very wide visibility range. Artifactual remains
constitute an area about 300 x 300m in size. The excavations carried out by
the Şanlıurfa Museum and the German Archaeological Institute under the
leadership of Prof. Dr. Klaus Schmidt, revealed that Göbeklitepe was a cult
center created by people living in hunter and gatherer style about 12.000
years ago. Göbeklitepe consists of nearly twenty buildings with round and
oval plans with a diameter of up to 30 meters. Six of them were unearthed

*
Şanlıurfa Müzesi Müdürü/ Şanlıurfa Museum Director Celal ULUDAĞ, e-posta: celal.uludag@kulturturizm.
gov.tr; İnş. Y. Müh./ Civil Engineer M.Sc Mustafa AYAR, Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürü/ Gaziantep
Directorate of Surveying and Monuments, e-posta: mustafa.ayar@kulturturizm.gov.tr.
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during the excavation and the others were determined by geomagnetic and
georadar methods. The results obtained from these measurements and
excavations show that Göbeklitepe was a great meeting center and that it
was shaped by monumental buildings built for ceremonial purposes, not
spaces for daily life. Şanlıurfa Göbeklitepe, which was first discovered in
1983 and considered as the world’s greatest archaeological discovery, was
included in the UNESCO World Heritage List at the 42nd meeting of the
UNESCO World Heritage Committee in Manama, the capital of Bahrain. In
this paper, the excavation studies in Göbeklitepe and the construction of the
protective roofs built between 2016-2018 will be mentioned.
Keywords: Göbeklitepe, Archeology, Prehistory, Protective Structures/Roofs

1. GİRİŞ
Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin
15 km kuzeydoğusundaki Karaharabe
(Örencik) Köyü’nün 2,5 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Göbeklitepe’nin bulunduğu konumda, kenarları sarp bir sel yatağının doğusunda,
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru
uzanan kireçtaşı sırtın üzerinde yer
alan ve aralarında hafif çökmeler olan
kırmızı toprak yükseltiler bulunmaktadır. İçlerindeki en yüksek iki
tepeciğin üstünde mezarların olduğu
görülmektedir. Bu tepeciklerin kapladığı alanın tüm çapı 150 metredir. Batısından yazları günümüzde
kuruyan bir dere geçen bu yerleşme
yerinin yakınında herhangi bir tatlı
su kaynağı bulunmamaktadır.
Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında
İstanbul ve Chicago Üniversiteleri
“Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi
Araştırmaları Karma Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmasında Prof. Dr. Halet Çambel ve
Prof. Dr. R. J. Braidwood1 tarafın1

1. INTRODUCTION

Göbeklitepe is located on 2,5 km
northeast of Karaharabe (Örencik)
Village which is 15 km away
from the Şanlıurfa city center. In
Göbeklitepe lying on the limestone
ridge extending from northwest to
southeast and standing on the east
of a steep flood bed; there are red
soil hills with slight subsidence in
between. There are graves on top of
the highest two of these hills. The
total area covered by these hills is
150 meters in diameter. There is no
fresh water source near this settlement although there was a stream
passing from the west that dries in
summer nowadays.
Göbeklitepe was first discovered
in 1963 by Prof. Dr. Halet Çambel and Prof. Dr. R. J. Braidwood1
during the survey conducted within
the framework of the Prehistoric
Research of Southeastern Anatolia of
Istanbul and Chicago Universities.
Palaeolithic samples were collected

Çambel ve Braidwood’un yayını için bkz. Kaynakça./ For the publication of Çambel and Braidwood, see References.
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dan bulunmuştur. Yontma taş devri
örnekleri daha çok sırtın üzerinden
ve otluk olan batı yamacından toplanmıştır. Bu alan, 1963 yılı yüzey
araştırmasında toplanan buluntulara
göre Biris Mezarlığı ve Söğüt Tarlası ile birlikte, Şanlıurfa yöresindeki
kayda değer buluntu yerleri arasında
sayılmıştır. Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nün katılımıyla, 1995
yılında Almanya Heidelberg Üniversitesi Prehistorya Enstitüsü’nün ortak
projesi olarak kazı çalışmalarına
başlanmıştır. Kazı çalışmaları Alman
Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr.
Klaus Schmidt2 başkanlığında 2014
yılına kadar devam etmiştir. Prof.
Dr. Klaus Schmidt’in ölümünden
sonra kazılar Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülmektedir. Ayrıca, kazı alanı Göbeklitepe
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 29.05.2013 tarih
ve 105359 sayılı yazısıyla ören yeri
olarak ziyarete açılmıştır.
Güneydoğu Anadolu’nun önemli
Neolitik Çağ merkezleri arasında sayılan bu yerin; İlk Üretimciliği Geçiş
Evresi’nin ilk aşamalarını gösteren
bir merkez olduğu bilimsel arkeolojik
kazılara başlanması ile anlaşılmıştır.
Sürmekte olan kazılarda Göbeklitepe’nin şimdilik en az beş yapı katına
sahip olduğu saptanmıştır.
Elde edilen bulgular Göbeklitepe’nin kült yapılarına sahip bir
yerleşme değil, kendi başına dinsel
bir merkez olduğunu göstermektedir.
Höyüğün çevresinde büyük kireçtaşı
2

mostly from the ridge and grassy
western slope. These areas together
with Biris Cemetery and Willow
Field are considered as remarkable
finds in Şanlıurfa region according
to the findings collected during
the survey conducted in 1963.
Excavations were started in 1995
with the participation of Şanlıurfa
Museum Directorate and Istanbul
German Archeology Institute, as a
joint project of Heidelberg University’s Prehistoric Institute. Excavations continued until 2014 under
the direction of Prof. Dr. Klaus
Schmidt2 on behalf of the German
Archaeological Institute. After the
death of Prof. Dr. Klaus Schmidt,
the excavations are carried out under
the direction of Şanlıurfa Museum
Directorate. In addition, the excavation area was opened to visitors
as a historical site with the folio no.
105359/29.05.2013 of the General
Directorate of Cultural Heritage and
Museums of Göbeklitepe.
It is understood that this place
which is considered among the
important Neolithic centers of
Southeast Anatolia, is a center that
shows the first stages of the Transition Phase of First Production by
the scientific archaeological excavations. Excavations have shown that
Göbeklitepe has at least five building
layers for now.
The findings show that Göbeklitepe is not a settlement with cult
structures, but a religious center in
its own. There are large limestone

Schmidt’in konu ile ilgili yayınları için, bkz. Kaynakça/ For Schmidt’s publications on the subject, see References
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ocakları yer almaktadır; ocaklarda ise
in situ durumda pek çok yapı elemanı
ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan bir
tanesi ve en büyüğü; “T” biçiminde, 7
x 3 x 1 m boyutlarında, kireçtaşından
bir stel/dikmedir. Atölye/işlik yeri
olarak yorumlanan ve bir aslan stelinin bulunduğu alandaki yapılar ana
kaya üstüne oturmaktadır. Höyüğün
güney yamacında yine T biçimli iki
büyük dikme yer almaktadır. Hemen
yanında açılan açmalarda ortaya
çıkarılan Neolitik döneme ait duvarların daha geç bir evrede yapıldığı
saptanmıştır. Taş duvarlı, ortostatlı
ve dört yenileme evreli terrazzo tabanlı
özel yapılardaki mimari öğeler boyut
ve plan açısından Nevali Çori’deki
tapınağı hatırlatmakta, olasılıkla
aynı işlevi görmektedir. Ana kaya
düzeltilerek terrazzo yapılmadan önce
hazırlanmıştır. Kuzeybatıda iki metre
derinliğinde iki oval mekân ana kaya
içine oyulmuştur. Bu oval mekânlardan birinde beş basamaklı merdivenle
80 cm boyutunda koni biçimli sunak
yer almaktadır. III. evrede açığa
çıkartılan duvarların Çanak Çömleksiz Neolitik A’ya tarihlenen yuvarlak
evlere ait olduğu düşünülmektedir.
Göbeklitepe’de T biçimli dikilitaşların uzunlukları üç ila beş metre
arasında değişmektedir; ağırlıkları
yaklaşık olarak on ton olup simetrik
bir düzende yerleştirilmişlerdir.
Her çevrilen alanın merkezinde
iki adet dikme vardır. Bunlar, kural
olarak kendilerini çevreleyen dikmelerden daha kalındır ve üstün kalite
özellikleri gösterirler. Yüzeyleri özenle
hazırlanmış ve her ikisi de motiflerle
dekore edilmiştir. Bazı figürlerin el,

quarries around the tumulus. Many
building elements are also found
in-situ in these quarries. One of
them and the largest one is a “T”
shaped limestone stela/pillar with
7 x 3 x 1m dimensions. The Structures resting on the bedrock where a
lion stela is located, interpreted as a
workshop space. There are two large
T-shaped stelas/pillars on the southern slope of the tumulus. It is stated
that the Neolithic walls unearthed
in the trenches next to it were built
at a later stage. The architectural
elements like stone walls, orthostats
and terrazzo floors with four renovation phases are reminiscent of
the temple in Nevali Çori in terms
of size and plan, and probably have
the same function. The bedrock was
prepared before the terrazzo. Two
oval spaces, two meters deep in the
northwest, were carved into the bedrock. One of these oval spaces has a
five-step ladder and an 80 cm coneshaped altar. It is believed that the
walls unearthed in phase III belong
to the round houses dating to the
Pottery Neolithic A. The length of
the T-shaped obelisks in Göbeklitepe
ranges from three to five meters;
they weigh approximately ten tons
and are arranged in a symmetrical
arrangement.
There are two stelas/pillars in the
center of each enclosed area. As a
rule, they are thicker than the pillars
that surround them and exhibit
superior quality characteristics; surfaces are carefully prepared and each
one is decorated with motifs. Some
figures have broken hands, arms or
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kol veya parmakları kopuktur.Dikmelerin antropomorfik anlamları bulunduğu açıkça ortadadır. Yatay ve dikey
parçalar, sırasıyla insana benzeyen
figürlerin kafa ve gövdesidir. Dikmelerin antropomorfik anlamları sağı ve
solu, ön ve arka yüzü anlamaya yarar.
Bazı dikmelerin ön yüzeyinde, bir
giysiye işaret ettiği düşünülen paralel
çizgilerin olduğu dikkat çekmektedir.
Kazı çalışmalarında şu ana kadar dört
büyük dairesel planlı yapı (A, B, C,
D) tamamen ortaya çıkartılmış olup
diğer alanlarda kazı çalışmaları devam etmektedir. D Yapısı çevresinde
2008 yılında yapılan çalışmalarda; iki
dikilitaş arasında, türünde ilk örnek
olarak tespit edilen kanal benzeri bir
yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının
tabanı doğudan batıya doğru eğimli
olarak yapılmıştır ve sıvı ya da kum
gibi maddelerin yapının dışından
içine doğru aktarılmasını mümkün
kılacak şekildedir.
Yüzey araştırmasında ve kazıda
ele geçen alet ve artıkların büyük
çoğunluğu kül renginin çeşitli tonlarında, iyi kalitede çakmaktaşından
yapılmıştır. Yüzey toplamasında ele
geçen tek vurma düzlemli ve şekilsiz
çekirdeklerin, aletlerin ilk yapım
evresinde kullanılan çekirdek türü olduğu saptanmıştır. Endüstri çekirdek
yenileme parçaları tablalar ve sırtlı
dilgiler ile temsil edilmektedir. Toplanan parçaların dörtte birini dilgiler
oluşturmaktadır. Orak-bıçak olabilecek parçaların sayısı çok azdır. Belirgin alet olarak kazıyıcılar, kalemler,
omuzlu dilgiler sayılabilir. Alanda
1995-1996 kazılarında ele geçen
çakmaktaşı malzeme üzerindeki ilk

fingers. It is obvious that the pillars
have anthropomorphic meanings.
Horizontal and vertical parts respectively express the head and body of
human-like figures. The anthropomorphic meanings of the pillars help
us to understand the left - right and
front-back. There are parallel lines
on the front surface of some pillars,
which are thought to indicate a
garment in the abdomen. Four large
circular structures (A, B, C, D) have
been completely exposed during the
excavations so far and excavations in
other areas are still ongoing. In the
studies conducted around Structure
D in 2008; between the two obelisks, a channel-like structure was
identified as the first example of
its kind. The base of this structure
is sloped from east to west, which
makes it possible to transfer materials such as liquid or sand from the
outside to the inside.
Most of the tools and the remains
discovered during the survey and
excavation were made of fine-quality flintstone in various shades of
ash. The single tapping planes and
amorphous cores recovered during
surface collection were found to be
the kind of cores used in the first
construction phase of the tools.
Industry is represented by trays and
blades. One quarter of the collected
pieces are blades. The number of
pieces that can be sickle-knives is
very small. Scratchers, pencils and
shoulder blades are the prominent
tools. The first observations on the
flint material recovered during the
1995-1996 excavations point to the
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gözlemler, Çanak Çömleksiz Neolitik
B evresine (PPNB) işaret etmektedir.
Bununla birlikte, Helwan ve Nemrik
uçları da3 görülmektedir; çift vurma
düzlemli, tablasal çekirdekler ana
üretim araçlarıdır.
Kazıda; bazalttan satır, havan,
öğütme taşı, ezgi taşı gibi yüzey buluntularının yanı sıra, bezekli taş kap
parçaları gibi bazalt ve kireç taşından yapılmış çok zengin çeşitlemeli
buluntular da elde edilmiştir. İlginç
buluntular arasında, düzeltilmiş yassı
levha taşlar ve heykel parçaları sayılabilir. Bir tablasal levhaya yapılmış,
olasılıkla timsahı temsil eden bir
sürüngen kabartması ile ağzı açık,
dişleri korkutucu bir şekilde betimlenen bir canavar kafası Göbeklitepe’de
yaşayan Çanak Çömleksiz Neolitik
Çağ toplumunun inançlarını yansıtan
buluntulardır.
Göbeklitepe yerleşmesi 300 x 300
m boyutunda olup üzerinde yer aldığı
yaklaşık bir km uzunluğundaki kireç
taşı kaya platosunda, Göbeklitepe ile
bağlantılı, Neolitik döneme ait taş
ocakları ve işlikler bulunmaktadır.
Kaya platosunun güney sınırında
da Roma dönemine ait taş ocakları
vardır.
Göbeklitepe’de bulunan hayvan
kemikleri üzerinde yapılan paleozoolojik araştırmalarda, 12.000 yıl
öncesine ait geniş bir yabani hayvan
türü yelpazesi belirlenmiş ancak ev-

Pottery Neolithic B phase (PPNB).
However, the Helwan and Nemric
tips3 are also seen; Double tapping
planes, table cores are the main production tools.
In addition to surface findings
such as basalt ax, muller, grindstone; a very rich variety of decorated stone bowl fragments made of
basalt and limestone were also obtained in the excavation. Flat plate
stones and sculpture fragments are
among the interesting findings.
A reptile relief representing a
crocodile and a monster head with
an open mouth and frightening teeth
depicted on a plate reflect the beliefs
of the Pre-Pottery Neolithic Period
society in Göbeklitepe.
The settlement of Göbeklitepe
which is 300 x 300 m in size, stays
on a limestone plateau approximately one km long. There are Neolithic
stone quarries and workshop areas
connected to Göbeklitepe on this
plateau. There are also Roman quarries on the southern border of this
plateau.
In paleozoological studies on
animal bones found in Göbeklitepe,
a wide range of wild animal species
dating back 12.000 years were identified, but no domesticated species
were found. The most common animal species are gazelle, cattle, onaga
and great bustard of the Tigris-Eu-

Hewal ve Nemrik: Göbeklitepe’nin 3. tabakasında bulunmuş olan taş aletler arasında, dilgi üzerine yapılmış
Byblos, Helwan ve Nemrik olarak adlandırılan ok uçları sıkça görülmektedir III. Tabaka, Çanak-Çömleksiz Neolitik A
ve B’ye tarihlenir./ Hewal and Nemrik: The arrowheads called Byblos, Helwan and Nemrik on blades are frequently
seen among the stone tools found in the 3rd layer of Göbeklitepe. This layer is dated to Pre-Pottery-Neolithic A
and B. (M. Altun, Yukarı Mezopotamya’da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan Devletin Temelleri ve İnşası, İÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 94.
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cilleştirilmiş türlere rastlanmamıştır.
En çok tespit edilen hayvan türleri;
ceylan, sığır, onaga, toy kuşu gibi
Dicle-Fırat bölgesi faunasını oluşturan canlılardır. Bitki kalıntısı olarak;
karbonlaşmış organik buluntuların
yabani bir buğday türü olan “einkorn”
olduğu belirlenmiş, ancak tahılın
evcilleştirilmiş formuna yönelik bir
bulguya rastlanmamıştır. Ele geçen
yanmış organik kalıntılar, tahıl evcilleştirilmesinin ilk aşamaları hakkında ulaşılacak veriler için önemli bir
kaynak olarak görülmektedir.
Olağandışı buluntuları ile dinsel/
kutsal bir merkez olduğu varsayılan
Göbeklitepe’nin özellikle yontma taş
aleti örneklerine göre; Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın ilk ve orta evresine ve şimdilik MÖ 10.500-8.600
arasına tarihlendirebileceği düşünülmektedir. İlk yerleşmenin ne zaman
başladığı sorunu güncelliğini korumasına karşılık, son iskânın Çanak
Çömlekli Neolitik Çağ’dan önce sona
erdiği kesindir. Kesinlik kazanmayan
bir diğer konu ise, Göbeklitepe ile
10 km uzakta olan Gürcütepe Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşme
yerinin en azından belli bir süre
zarfında hemzamanlı olup olmadığı
sorunudur. Göbeklitepe’de var olduğu
tahmin edilen kutsal alanın boyutları
bu yerin yöredeki dinsel faaliyetlerin
en büyük merkezi olduğunu düşündürtmektedir. Göbeklitepe muhtemelen bir yerleşme değildi ve yalnızca
törensel amaçlar için tasarlanmış
bir alandı. Sit alanının ana özelliği
antropomorfik megalitik dikmelerdir. Megalitik yapıların yapımı için
gerekli zaman, enerji, işçilik ve iş

phrates fauna of the region. As plant
remains; the carbonized organic
finds were found to be einkorn, a
type of wild wheat, but there was no
evidence for the domesticated form
of grain. The burnt organic remains
are considered to be an important
source of data on the early stages of
grain domestication.
Göbeklitepe which is supposed
to be a religious / sacred center with
its unusual finds; It is thought that
it can be dated to BC. 10500-8600
during the first and middle phases
of the Pre-Pottery Neolithic Age
according to the Palaeolithic tools.
Although it is not clear, but when
the first settlement began, it is certain that the last settlement ended
before the Pottery Neolithic Age.
Another issue that does not gain
certainty is; the problem of whether the Gürcütepe Pottery Neolithic
settlement, which is 10 km away
from Göbeklitepe, is synchronous
for at least a certain period of time.
The dimensions of the sanctuary,
presumed to exist in Göbeklitepe,
suggest that it is the largest center
of religious activity in the region.
Göbeklitepe was probably not a
settlement. The area was designed
solely for ritual purposes. The main
feature of the site is anthropomorphic megalithic pillars/stelas. There
is no doubt that the time, energy,
workmanship and labor for the
construction of megalithic structures
are decisive in terms of social organization and distribution of work. As
a result of the studies carried out so
far, the data supporting the thesis

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

Şekil 1. Göbeklitepe’nin genel görünümü/ Figure 1. General view of Göbeklitepe

gücünün, sosyal organizasyon ve iş
dağılımı açısından belirleyici olduğuna kuşku yoktur. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda, Göbeklitepe’nin kült yapılarından oluşan özel
bir buluşma merkezi olduğu tezini
destekleyen verilere ulaşılmıştır.
Paris Louvre Müzesi’nde, gönderilen obsidyenlerde yapılan X-ray
analizleri sonucunda, hammadde
kaynaklarının çoğunlukla Kapadokya
Bölgesi olduğu tespit edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan çevre düzenleme ve
peyzaj projesi 2015 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında;
yol çalışmaları, ziyaretçi karşılama
merkezi, otopark, bilet gişesi yapılmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve yüklenici firma arasında
imzalanan Göbeklitepe Destek Sözleşmesi kapsamında; alandaki mevcut
birimlere ek olarak ziyaretçi karşılama merkezi, canlandırma merkezi

that Göbeklitepe is a special meeting
center consisting of cult structures.
X-ray analysis of the obsidians made
by Paris Louvre Museum show that
the sources of raw materials were
mostly from Cappadocia Region.
A Paysage and landscape project prepared by the Ministry of
Culture and Tourism was completed in 2015. Within the scope of
the project; roads and pavements,
visitor reception center, parking
lot, ticket office buildings were
constructed. Moreover, within
the scope of Göbeklitepe Support
Contract signed between the Ministry of Culture and Tourism and
the contractor firm, the construction of the visitor reception center,
animation center and parking lot
were completed. The Göbeklitepe
Archaeological Site roof covering
project has been completed and the
artifacts unearthed as a result of
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Şekil 2. Ziyaretçi karşılama merkezi
Figure 2. Visitor center

Şekil 3. Canlandırma merkezi
Figure 3. Animation Center

ve otopark yapılmıştır. Göbeklitepe
Arkeolojik Alan çatı örtüsü projesi
de tamamlanmış olup kazılar sonucu
ortaya çıkan eserlerin üzeri mebran
bir çatı ile kapatılmıştır.
2011 yılından bu yana UNESCO
Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer
alan Göbeklitepe, 2018 yılı Temmuz
ayında Bahreyn’de düzenlenen 42.
Dünya Mirası Toplantısında Türkiye’den 18. varlık olarak UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

excavations have been covered with
a membrane roof.
Göbeklitepe was in UNESCO’s
World Heritage Tentative List since
2011 and finally taken to the World
Heritage List as the 18th asset of
Turkey on the 42nd World Heritage
Conference held in Bahrain in July
2018.

2. GÖBEKLİTEPE’DE
YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1. Sponsorluk Yoluyla Yapılan İşler
2.1.1. Ziyaretçi Merkezi
Burada bilet satış, hediyelik eşya,
mutfak, restoran, teknik hacim, ofis,
mescit vd. birimler bulunmaktadır.
Bina dış duvarları özel hazırlanmış
topraktan yapılmıştır.
2.1.2. Canlandırma Merkezi
Merkez iki katlıdır; bodrum ve zemin
kattan oluşmaktadır. Bodrum katta;

2. WORKS IN
GOBEKLITEPE
2.1. Sponsorship Works
2.1.1. Visitor Center
There are ticket office, gift shop,
kitchen, restaurant, technical office,
masjid etc. in the visitor center. The
exterior walls of the building were
constructed with a special soil.
2.1.2. Animation Center
This building is two storey high
consisting a basement and a ground
floor. On the basement floor; technical space, dining hall, wc and warehouse exist. Animation-multimedia
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Şekil 4. Çevre düzenlemesi genel görünüm/ Figure 4. Landscaping Overview

teknik hacim, yemekhane, WC ve
depo bulunmaktadır. Zemin katta;
koridor, canlandırma-multimedya
alanı, teknik hacim ve ofis birimleri
vardır.

2.1.3. Park Alanı, Açık Tribün ve
Bazalt Kaplama Yol
Bu servis alanında, yeşil alan düzenlemesi, 11 araçlık otobüs parkı ile 47
araçlık park yeri ve bir kilometreye
yakın bazalt kaplama yol yapılmıştır.
2.2. Kültür ve Turizm 			
Bakanlığınca Yapılan İşler
Çevre Düzenlemesi
Göbeklitepe’de, 120 m güneş kırıcılı,
680 m üstü açık olmak üzere toplam
800 m ahşap yürüyüş yolu yapılmıştır. Dört prefabrik yapı, beş pergola,
üç seyir terası, oturma bankları inşa
edilmiş; çöp kutuları, moloz taş
duvar, temizlik, peyzaj düzenlemesi, 12 araçlık park alanı ve yürüyüş
yollarına korkuluklar yapılmıştır.

area, technical space, a passage and
offices are on the ground floor.

2.1.3. Parking Lot, Open Tribune
and Basalt Pavement
In this service area; bus parking for
11 and car parking for 47 vehicles is
arranged. Approximately one kilometer
of basalt pavement was constructed.

2.2. Works by Ministry of
Culture and Tourism
Landscaping
A total of 800 m wooden walkway
with 120 m long sunblind and 680
m open air parts was built in Göbeklitepe. Four prefabricated buildings,
five pergolas, three terraces were
constructed. Seating benches and
rubbish bins were placed. The site
was cleaned, rubble stone walls were
constructed and landscape design
was applied. 12 cars parking lot was
prepared. Walkway balustrades were
constructed.
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2.3. Avrupa Birliği Fonu’ndan
Yapılan İşler
2.3.1. GT1 VE GT2 Çatıları Yapılırken
Alınan Koruma Önlemleri
Saha içinde araç ile gidilecek yollara
geotekstil keçe üzerine mıcır dökülerek araç geçişi sırasında zeminde
oluşabilecek çökmeler önlenmiş; vinç
güzergâhları ve vinç alanlarında zemin
etüt çalışmaları yapılarak, aracın alana
zarar verecek noktalarda konumlandırılması engellenmiştir. Alanda bulunan tüm eserler geotekstil keçelere sarılarak ahşap kutular içine konulmuş;
tarihi duvarlar otuz bin kum torbası
ile desteklenerek olası malzeme düşüşü sırasında duvarların zarar görmesi
engellenmiştir. GT1 çatı alanında
daha önceden bulunan ahşap çatı, yeni
yapılacak çatının altında bırakılarak
ikincil bir koruma önlemi alınmıştır.
Bu çatı aynı zamanda çalışma platformu olarak kullanılmıştır. GT2 çatı
alanı için 800 m2 büyüklüğünde ahşap
destek elemanları ve sactan koruma
çatısı yapılmıştır. Her türlü kaynak
kesim işinde alanın zarar görmemesi
için özel bölümler düzenlenmiş ve
kaynak yapılırken yangın battaniyeleri
kullanılarak alanda çıkabilecek yangınlara karşı önlem alınmıştır.

2.3.2. Temel Kazıları
GT1 çatısının temelleri yedi, GT2
çatısının temelleri sekiz fore kazık
temelden oluşmaktadır. Bu kazıkların
boyları GT1 çatısı için yer altında 5
ilâ 7 m, GT2 çatısı için 8 m.dir. Bu
temellerin açılması sırasında alana
zarar gelmemesi amacıyla yeni bir makine tasarlanmış, alete yeni delici uçlar

2.3. Works by European Union Fund
2.3.1. Protection Measures While
Building GT1 and GT2 Roofs
Gravel was poured on the geotextile felt over the roads where there
is a passage of vehicles in order to
prevent collapses. Ground survey
was carried out on crane routes and
crane areas so a possible damage of
positioning the crane is averted.
All of the archaeological remains
in the area were wrapped in geotextile felts and put into wooden boxes.
Historical walls were supported with
30,000 sandbags to prevent damage
against possible material fall. The
wooden roof, which was previously
in the GT1 roof area, was placed
under the new roof and a secondary protection measure was taken.
This roof was also used as a working
platform. 800 m2 wooden support
elements and sheet metal protection
roof were constructed for the GT2
roof area. Special sections have been
arranged to protect the area during
cut and welding process. Before
welding, precautions have been taken against fire by using fire blankets.
2.3.2. Foundation Excavations
GT1 Roof and GT2 Roof consist
of 7 and 8 bored pile foundations
respectively. The lengths of these
foundations are between 5 m and 7
m for GT1 Roof and 8 m for GT2
Roof. A new machine was designed
to prevent damage to the area during
the opening of these foundations’
pits. Portable drilling machine is
procured by making new drill bits.
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Şekil 5, 6. Eserlerin korunması/ Figure 5, 6. Conservation of Archaeological Remaining
Şekil 7. Temel kazısı
Figure 7. Foundation
Excavation
Şekil 8. Temele
demirlerin
yerleştirilmesi
Figure 8. Replacement
of rebars over the
foundations
Şekil 9, 10. Ana
taşıyıcı kirişlerin
yerleştirilmesi
Figure 9, 10.
Positioning of
main supporting
beams

yaptırılarak portatif kazı makinesi elde
edilmiştir. Temeller kazılmış ve çıkan
hafriyatlar çuvallanarak alandan uzaklaştırılmış; ∅32mm lik inşaat demirlerinden yuvarlak kolonlar bağlanarak
temellere vinç yardımı ile indirilmiştir.
Çelik kolonların betonarme temellere
bağlanabilmesi için özel kalıplar hazırlanarak ankrajlar yerleştirilmiştir. C35
dayanımlı beton dökümü öncesinde güzergâhlara geotekstil keçeler serilerek
olası dökülmelere karşı alan koruma
altına alınmıştır.

Foundation was dug and the excavated soil was removed from the area
by being sacked.
Round columns formed with
∅32mm rebar were lowered to the
foundations by crane. In order to
connect the steel columns to the reinforced concrete foundations, special
molds were prepared and anchors
were placed. Geotextile felts were laid
on the routes before concrete casting
with C35 strength and the area was
protected against possible spills.
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Şekil 11. GT1
Çatı çelik
gövdesi
Figure 11. Steel
structure of
GT1 Roof

Şekil 13. Kolonların
temellere bulonla
bağlanması
Figure 13.
Connecting the
column and
foundation with
bolts
Şekil 12. Temeldeki ankraj sistemi
Figure 12. Anchoring system at foundation

2.3.3. Çelik İşleri
GT1 çatısı çelik işlerinde 252 ton
çelik malzeme kullanılmıştır. Ana
taşıyıcı kiriş ile betonarme temellerin bağlantısını sağlayacak 30 cm
çapındaki kolonlar, beton temellere
ankrajlar yardımı ile bağlanmıştır.
Kolonların bağlantısından sonra
toplamda 14 parçadan oluşan, 70
cm çapındaki alt ring taşıyıcı kiriş
(her bir parçaya yaklaşık 9 ton ağırlığında), vinçlerle yerinde birleştirilmiştir.
Alt ring üzerindeki üst ringi taşıyacak farklı yükseklikteki 38 kolon
yerine monte edilmiş, 14 parçadan
oluşan 25 cm çapındaki üst ring kirişleri de bu kolonlara bağlanmıştır.
Son ring elemanı da yerine hatasız

2.3.3. Steel Works
252 tons of steel was used in GT1
Roof steel works. The columns
which will connect the main supporting beam to the reinforced concrete foundation are connected to the
concrete foundations with anchors.
After the replacement of columns,
the lower ring bearing girder with
a 70 cm diameter and composed of
14 pieces (each part weights approximately 9 tons) is assembled on its
location with cranes. 38 pieces of
different heighted columns on the
lower ring that will carry the upper
ring, were installed. Then the roof
ring beams composed of 14 pieces
with a diameter of 25 cm, are connected to these columns. And finally
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Şekil 14. Kolon kirişlerin birbirine bulonla bağlanması
Figure 14. Connecting the column and beams with bolts
Şekil 15. GT2 Çatı çelik gövdesi/ Figure 15. Steel structure of GT2 Roof

olarak yerleştirilerek sistemin çerçevesi kurulmuştur.
GT2 çatısının çelik işlerinde 274
ton çelik malzeme kullanılmıştır.
Ana taşıyıcı kiriş ile betonarme temellerin bağlantısını sağlayan 30 cm
çapındaki kolonlar, beton temellere
ankrajlar yardımı ile bağlanmıştır.
Kolonların bağlantısından sonra,
kafes sistemini oluşturacak kirişler
zeminde birbirlerine bağlanarak vinç
yardımı ile kolonlara bindirilmiştir.
Birleştirme bulonlu sistemle yapılmıştır.

2.3.4. Çatı Kaplama İşleri
Çelik sistem tamamlandıktan sonra,
arkeolojik alanı iklim şartlarından
koruyacak olan çatı örtüsünün montajına geçilmiştir. G1 çatı örtüsü
membran olup elips şeklindedir.
Yaklaşık 2400 m2 büyüklüğündedir.
Membran, vinç yardımı ile kaldırılıp çatı üstüne konulmuş ve germe
işlemleri yapıldıktan sonra bağlantıları yapılmıştır. Çatı örtüsünün su
sızdırmazlık özelliği olup ayrıca ışık
geçirgenliğiyle de eserlerin ziyaretçi-

the last element of this system has
been installed and the framework
was prepared.
274 tons of steel was used in
GT2 roof steel works. The columns
with a diameter of 30 cm, which will
connect the main supporting beam
to the reinforced concrete foundations, are connected to the concrete
foundations with the anchors. Then,
the beams forming the truss system
are connected to each other on the
ground and placed on the columns
with the help of crane. Installation
was carried out with a bolted system.

2.3.4. Roof Cladding Works
After the construction of steel system, the roof cladding works which
will protect the archaeological site
from the climatic conditions was
started. G1 roof cover is an ellipse
shaped membrane. It is about 2400
m2 in size. The membrane was
lifted with the help of a crane and
placed on the roof and the connections were made after stretching.
The roof cover is water impermeable
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Şekil 16. GT1 Çatı örtüsü
Figure 16. GT1 Roof cladding

Şekil 17. GT2 Çatı örtüsü
Figure 17. GT2 Roof cladding

Şekil 18, 19. Yürüyüş yolu ve korkuluklar/ Figure 18, 19. Walking platform and balustrades

ler tarafından daha iyi görünmesini
sağlanmaktadır. G2 çatısı alüminyum kenetli çatı olup 2750 m2
büyüklüğündedir. Çatı çevresinde
yağmur suları için yatay ve düşey
yağmur olukları düşünülmüştür.
Çatı altındaki arkeolojik eserlerin
daha iyi görünmesi için toplam 24
üçgen cam pencere çatının üzerine
yerleştirilmiştir.

2.3.5. Yürüyüş Yolu ve Korkuluklar
Yürüyüş yolu 126m uzunluğunda,
oval formda olup çelik çatının alt
ring kısmına konumlandırılmıştır
ve alanın tamamını dolaşmaktadır.
Yürüyüş yolu platformu suya daya-

but also has a light transmittance
which makes the artifacts better
seen by visitors. G2 roof is 2750
m2 with aluminum clamped. Horizontal and vertical rain gutters are
considered for rain water around the
roof. 24 triangular skylights were
placed on the roof to exhibit the
archaeological artifacts better.

2.3.5. Walking Platform and
Balustrades
The walking platform is located on
the lower ring part of the steel roof
and it circulates the entire area with
its oval shape. The 126 meter-long
walkway platform is made of wa-
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nıklı ahşaptan üretilmiştir; genişliği değişken olup dört seyir terası
vardır. Ziyaretçilerin alanda güvenli
bir şekilde dolaşmasına yardımcı
olan korkuluklar ziyaretçi platformu
boyunca uzanmaktadır. Korkuluklar
mesh çelik kafesten yapılmış olup
ziyaretçilerin görüş açısını kapatmamaktadır.

ter-resistant wood. The walkway is
variable in width and has four observation terraces. Visitors can watch
the area on these observation terraces.
The balustrades, which help visitors
to travel safely in the area, extend
along the visitor platform. The balustrades are made of mesh steel and do
not close the view of visitors.
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Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu Restorasyonu
Theatre of the Ancient City of Aspendos,
Restoration and Conservation
Handan KISIR*
ÖZET Aspendos Tiyatrosu, olağanüstü bir akustiğe sahip olan dünyadaki en iyi
korunmuş Roma tiyatrolarından biridir. MS 2. yüzyılda Romalılar tarafından
inşa edilen Aspendos Tiyatrosu günümüzde her yıl Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından düzenlenen “Uluslararası Opera ve Bale Festivalinde”
dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktadır. Tiyatronun
1930’a kadar uzun yıllar boyunca işlevsiz kalması, geçirdiği depremler,
açıkhava tiyatrosu olması, iklim koşullarına maruz kalması vd. etkenler
nedeniyle oluşan bozulmalara karşı önlem alınması gerekmiştir. Projelendirme
süreci; mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi, jeoloji mühendisliği, kimya
mühendisliği gibi farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerden oluşan bilim
kurulunun danışmanlığında yürütülmüş, aynı meslek grubundan uzmanlarla
birlikte inşaat ve jeofizik mühendislerinin de yer aldığı proje ekiplerince
tiyatronun restorasyonu yapılmıştır. Restorasyon çalışması, uluslararası
kriterler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu, bilim kurulu, proje müellifleri, Antalya Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü kontrol ekibi ve yüklenicinin koordineli çalışması sonucunda
2013-2015 yılları arasında gerçekleşmiştir. Tiyatro, 2015 yılında UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Aspendos Antik Kenti Su Kemerleri ile birlikte
kaydedilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alması için
Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Antik Aspendos Kenti, Tiyatro, Restorasyon, Koruma.

ABSTRACT Aspendos Theatre is one of the best preserved Roman theatres
in the world with its outstanding acoustics. Built by the Romans in 2nd
century AD, Aspendos Theatre welcomes guests from all around the world
at the “International Opera and Ballet Festival” organized by the Ministry
of Culture and Tourism every year. As the theatre was not in use for so long
years until 1930s and it was exposed to the effects of earthquakes and climatic
conditions, it was necessary to take measureas against the deteriorations
caused by the factors mentioned above. Project process was supervised by an
multi-disciplinary science board that consists academicians from different
fields such as architecture, archaelogy, history of art, geological engineering,
chemical engineering and the restoration implementations were made by the
professionals from same disciplines with participation of civil and geophysical
engineers. Restoration works were done between 2013-2015 within the
* Handan KISIR, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili/ Adjoint Director, Directorate of Surveying and
Monuments in Antalya e-posta: handan.kisir@kulturturizm.gov.tr
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framework of international criteria and relevant legislations as a result of
the coordinated work between Antalya Regional Board for Conservation
of Cultural Assets, science board, project authors, Antalya Directorate of
Survey and Monuments inspection team and the contractor. The theatre
and the aquaducts of ancient Aspendos city were submitted to UNESCO
World Heritage Tentative List in 2015 and Ministry of Culture and
Tourism continues to work in order to inscribe the site to the UNESCO
World Heritage List.
Keywords: Ancient City of Aspendos, Theatre, Restoration, Conservation.

1. GİRİŞ

Aspendos Tiyatrosu, olağanüstü bir
akustiğe sahip olan dünyadaki en iyi
korunmuş Roma tiyatrolarından biridir. MS 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Aspendos Tiyatrosu
günümüzde her yıl Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın tarafından düzenlenen
“Uluslararası Opera ve Bale Festivalinde” dünyanın dört bir yanından
gelen misafirleri ağırlamaktadır.
Tiyatronun Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2011 gün 5178 sayılı kararı ile restorasyon projesi onaylanmış,
restorasyon çalışması uluslararası kriterler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu, Danışma Heyeti, Proje
Müellifi, Antalya Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü, kontrol ekibi ve yüklenicinin koordineli çalışmasıyla 2013-2015
yılları arasında gerçekleşmiştir.
Tiyatro, 2015 yılında UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Su
Kemerleri ile birlikte kaydedilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı
Listesi’nde yer alması için Kültür
ve Turizm Bakanlığınca çalışmalar
devam etmektedir.

1. INTRODUCTION

Aspendos Theatre is one of the best
preserved Roman theatres in the world
with its outstanding acoustics. Built
by the Romans in 2nd century AD,
Aspendos Theatre welcomes guests
from all around the world at the “International Opera and Ballet Festival”
organized by the Ministry of Culture
and Tourism every year.
The restoration project for the
theatre was approved with the
decision of Antalya Regional Board
for Conservation of Cultural Assets
dated 18 May 2011, no. 5178;
and the project was made between
2013-2015 within the framework
of international criteria and relevant legislations as a result of the
coordinated work between Antalya
Regional Board for Conservation
of Cultural Assets, science board,
project authors, Antalya Directorate
of Survey and Monuments inspection
team and the contractor.
The theatre and the aquaducts
of ancient Aspendos city were submitted to UNESCO World Heritage
Tentative List in 2015 and Ministry
of Culture and Tourism continues to
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2. ASPENDOS KENTİ		
VE TİYATRO

work in order to inscribe the site to
the UNESCO World Heritage List.

2.1. Kentin Kültürel Değeri
Farklı tarih dönemlerinde kullanılmış olan kültürel miras alanı niteliğinde olması, Roma, Selçuklu ve
Cumhuriyet dönemlerinin mimarlık
ve sanat tarihi izlerini taşıması,
arkeolojik değeri, festivallere ev sahip
sahipliği yapması vd. unsurlar Aspendos antik kentinin kültürel değerini
oluşturmaktadır.

2. ASPENDOS CITY and the
THEATRE

2.2. Kentteki Teknik Çalışmalar
Bu kapsamda kentte; tespit, tescil, tanıtım, belgeleme, kazı ve restorasyon
çalışmaları, sit alanının korunması
amacıyla yerleşim çevresinin sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesi,
ulaşım ve turizme yönelik alt yapı
(erişim, güvenlik, günlük ihtiyaçlar
vd.) ve çevre düzenleme çalışmaları,
bilinçlendirme, sahiplenme, tanıtım
faaliyetleri ile kültürel miras yönetimi ve yönetim planına ilişkin süreç
devam etmektedir.

2.2. Technical Works in the City
Identification, registration, promotion, documentation, excavation and
restoration works socia-economizc
level improvement works for the
surranding of the site, transportation,
tourism, infrastructure works (access,
security, daily needs etc.); landscape
planning works; awareness-raising
works for adoptation of the site and
promotion works; cultural heritage
management, management plan studies are in progress for the ancient city.

2.3. Antik Kentteki Hedefler
Aspendos antik kentinin kültürel mirasını bilimsel yöntemlerle
araştırmak, belgelemek, projelendirmek ve korumak; bilinçlendirme ve
eğitim çalışmaları yapmak; tiyatro
ve çevresindeki diğer yapıları gezilebilir ve algılanabilir kılmak; kazı
ve restorasyon çalışmalarını sürdürmek; koruma ve kullanma dengesini planlamak; kazı ve restorasyon
çalışmalarını aksatmadan sit alanını
ziyaret edilebilir kılmak ve bölgenin
ekonomik gelirine katkı sağlamak
hedef olarak belirlenmiştir.

2.3. Objectives for the Ancient City
Investigation, information, documentation, preparation of the
project and protection of the cultural
heritage of Aspendos by scientific
methods; raising awareness and
realizing educational works; making
the theatre and other monuments
around visible; carry out excavation
and restoration works; planing the
balance between conservation and
use; making visits possible to the
site without affecting the excavation
and restoration works and contrubuting to the economic income have

2.1. Cultural Value of the City
Factors such as being a cultural
heritage site used in different periods;
having architectural and art history traces of the Roman, Seljuk and
Republican periods; its archaeological
value; and hosting festivals, constitute
the cultural value of the city.
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Şekil 1. Kentin konumu/ Figure 1. Location of the ancient city
Şekil 2. Kentin yerleşim şeması/ Figure 2. Site plan of the ancient city

2.4. Kentin Konumu
Aspendos Türkiye’nin Akdeniz
bölgesindedir; kent Antalya-Alanya
karayolunun 44. km.sinde, Antalya’nın Serik ilçesinin 8 km. doğusunda, Belkıs köyünde yer almaktadır.
Kentin kuzeyindeki Toros dağlarından çıkarak Antalya ovası üzerinden Akdeniz’e dökülen Köprüçay
(Eurymedon) ırmağının 1 km kadar
batısında, bugünkü sahil şeridinden
10 km. içeride, ovaya hâkim iki tepenin üzerinde kurulmuştur (Okyanus
Müh., 2011a) (Şekil 1, 2).
2.5. Tiyatronun Tarihçesi
Aspendos Antik Tiyatrosu’nun Marcus Aurelius döneminde yaptırıldığı
ve ilk yapım döneminin MS 161- –
180 yılları arasında olduğu tahmin
edilmektedir. Sahnenin iki tarafındaki
Latince ve eski Yunanca yazıtlarda,
Acurtius Crispinus Arruntianus ve
Acurtius Auspicatus Titinnianus

been defined as the objectives for the
ancient city.

2.4. Location of the City
Aspendos is located in the village of
Belkıs in the Mediterranean region
of Turkey, 44 km from Antalya city
center on the highway to Alanya and
8 km east of Serik district of Antalya
Province. The city was settled on two
hills that control the Antalya plain,
10 km inwards from the coastline
and 1 km west of the river Köprüçay
(Eurymedon) that rises on Taurus
Mountains and flows into the Mediterranean via the Antalya plain (Figure
1, 2) (Okyanus Müh., 2011a)
2.5. History of the 		
Theatre Building
It is estimated that Aspendos was built
during the reign of Marcus Aurelius
and the first construction period was
between 161 - 180 AD. In Latin and
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Şekil 3. Summa
cavea kolonad’ı
Figure 3. Summa
cavea colonnade
Şekil 4.Vahşi
hayvan girişi
Figure 4. Wild
animal entrance

Kardeşler tarafından, babaları Acurtius Crispinus’un vasiyeti üzerine inşa
ettirildiği; tiyatronun kentin tanrılarına ile imparator ailesine adandığı
ve kente armağan edildiği anlatılmaktadır. Yapının mimarı Zenon’dur
(Okyanus Müh, 2011b).

2.6. Tiyatro’nun Kullanım Evreleri
Yapıya Roma döneminde; Erken Severuslar tarafından ilk olarak MS 2.
yüzyıl sonu 3. yüzyıl başında summa
cavea kolonadı’nın eklendiği, MS. 3.
yüzyılda ise sahne altı orkestra girişlerinin vahşi hayvanlara göre dizayn
edildiği ve orkestranın parapetle çevrildiği bilinmektedir (Şekil 3, 4).
Roma dönemi boyunca etkinliğini koruyan tiyatro yapısının Bizans
dönemi kullanımı hakkında bir veri
bulunmamaktadır. Tiyatro yapısı,
Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat (1221-1237) döneminde korunaklı bir saraya dönüştürülmüştür. Bu dönemde şu müdahaleler
yapıldığı anlaşılmaktadır: Revak tonozlarının sıvanması; revakların ön
yüzünde ve ayakların cavea’ya bakan
ucunda bulunan yarım daire formundaki kesme taş öğenin tuğlaya çevrilmesi; revakları çevreleyen analemma

Ancient Greek inscriptions on both
sides of the stage, it is stated the theatre was built by Acurtius Crispinus
Arruntianus and Acurtius Auspicatus
Titinniasus brothers after the testament of their father Acurtius Crispinus
and dedicated to the Gods of the city,
to the imperial family and to the city
itself. The architect of the building is
Zenon (Okyanus Müh., 2011b)

2.6. Usage Phases of the Theatre
It is known that during the Roman
rule the summa cavea colonnade was
firstly added to the structure during
the early Severius period at the end
of 2nd - beginning of 3rd centuries AD,
and in the 3rd century the under-stage
orchestra entrances were designed according to size of wild animals and the
orchestra was enclosed with parapet
(Figure 3, 4).
The theatre was transformed into
a sheltered palace during the reign
of Seljuk Sultan of Rum, Alaeddin
Keykubat I (1221-1237). It appears
that the following interventions were
carried out druing this period: plastering the portico vaults; changing
the half-round cut stone element on
the front of the porticoes and end of
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Şekil 6. Selçuklu dönemi portalleri
Şekil 5. Sahne yapısı dendanları
Figure 5. Dentils of the stage building Figure 6. Seljuk period portals

duvarlarının üzerinde, halen revakların üst döşemesinden 0,75 m kadar
yüksekte olan moloz taş duvarın inşa
edilmesi. Çağdaş kaynaklar, sahne
yapısının batı uzun duvarı üzerinde
konumlanan dendanların Anadolu
Selçuklu dönemine ait olduğunu öne
sürmektedirler. Bu öğe, gerçekten de
tipik bir Anadolu Selçuklu dönemi
eklemesidir. On ikinci yüzyıldan itibaren yapılan han, hamam ve medrese gibi ana yapıların hemen hepsinde
değişik kurgu ve süslemelere sahip
portaller bulunmaktadır. Sahne
yapısının iki yanındaki duvarlardaki
ters üçgenlerden oluşan sıva üstü kırmızı boyalar, sahne yapısının doğu
cephesindeki tüm derzler ve yine
kırmızı renkli derz boyaları Anadolu
Selçuklu dönemine özgü süslemelerdir (Şekil 5-8).
Selçuklulardan sonra kaderine
terk edilen yapı, 19. yüzyılın ikinci
yarısında Avrupalı arkeologlarca yeniden keşfedilmiştir (Okyanus Müh,
2011c).
Mustafa Kemal Atatürk 9 Mart
1930’da Aspendos Tiyatrosu’nu ziyaret etmiş ve “Bu tiyatroyu restore ediniz
ama kapısına kilit vurmayınız. Burada

the feet facing the cavea into brick;
construction of a rubble stone wall
above the analemma walls surrounding
the porticoes, which is still 0,75 m
above the upper floor of the porticoes.
Contemporary sources suggest that
the dentils located on the western long
wall of the stage structure belong to
the Sultanate of Rum period. These
elements are typical Sultanate of
Rum period additions. Almost all of
the buildings such as inns, baths and
madrasas built after 12th century have
portals with different designs and
decorations. The red painted surfaces
consisting of inverted triangles on the
walls on both sides of the stage, all the
joints on the eastern side of the stage
and the red colored paints constitue
the Sultanate of Rum period decorative portfolio (Figures 5-8).
The building which was abandoned to its fate after the Seljuks of
Sultanate of Rum, remained invisible
until it was rediscovered by European
archaelogists in the second half of the
19th century (Okyanus Müh., 2011c).
Mustafa Kemal Atatürk visited Aspendos Theatre on 9 March 1930 and
gave an order to conserve the building
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Şekil 7. Selçuklu dönemi portalleri/ Figure 7. Seljuk period portals
Şekil 8. Selçuklu dönemi sıva üstü kırmızı boyalar/ Figure 8. Seljuk period red paintings
on plasters
Şekil 9. Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Mart 1930’da Aspendos Tiyatrosu’nu ziyareti
Figure 9. Visit of Mustafa Kemal Atatürk to Aspendos Theatre on 9 March 1930

temsiller veriniz, güreşler düzenleyiniz.”
talimatını vermiştir (Şekil 9).

3. TİYATRONUN
RESTORASYON SÜRECİ
3.1. Proje Çalışmaları
Tiyatronun 1930 yılına kadar uzun
süre kapalı kalması, depremler, üstü
açık olduğundan iklim koşullarından
etkilenmesi vd. nedenlerle yapıda
meydan gelen tahribat ve olumsuzluklara karşı önlem almak gereği
duyulmuştur. Kültür ve Turizm
Bakanlığınca 2010 yılında tiyatronun rölöve, restitüsyon, restorasyon,
statik, elektrik projeleri yaptırma
süreci başlatmıştır.
Proje Çalışması süreci restorasyon
uzmanı yüksek mimarlar, arkeologlar, sanat tarihçisi, jeoloji mühendisi,
kimya mühendisi gibi farklı mesleki disiplinlerdeki bilim heyetinin
danışmanlığında yürütülmüştür.
Aynı meslek gruplarından uzmanlarla birlikte, inşaat mühendisleri ve

saying that: “Restore this theatre, but do
not close it to the public. Give performances and organize activities.” (Figure 9)

3. RESTORATION PROCESS of
the THEATRE
3.1. Project Studies
Due to factors such as the theatre being closed for a long time until 1930
and being exposed to earthquakes and
climate conditions, it was necessary to
take precautions against the unfavorable developments on the monument.
In 2010, the Ministry of Culture and
Tourism intiated the process of surveying, restitution, restoration, static
and electrical projects for the theatre.
Project process was supervised by a
multi-disciplinary science board that
consists academicians from different
fields such as architecture, archaelogy,
history of art, geological engineering,
chemical engineering and the restoration project was prepared by the professionals from same disciplines with
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jeofizik mühendisinin de yer aldığı
ekip tarafından tiyatronun projesi
hazırlanmıştır.
Çalışmada; rölöve analizi ile tiyatronun tarihi süreç içinde değişikliğe
uğramış, eklenmiş, kısmen yıkılmış
veya yok olmuş öğeleri irdelenmiştir.
Yapıdaki değişmeler analiz edilerek
olası özgün şemanın belirlenmesi
için restitüsyon projesi, laboratuvar
ortamında gerçekleştirilen arkeometrik analizlerle yapının malzemeleri
tanımlanmış; malzeme sorunları ve
nedenleri belirlenmeye çalışılarak
Tiyatro’nun özgün durumu ile çelişmeyecek restorasyon yaklaşımları için
bilimsel bir zemin oluşturularak yapının restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
22.02.2011 tarih ve 4873 sayılı
kararı ile rölöve, 18.05.2011 tarih ve
5178 sayılı kararı ile de restitüsyon,
restorasyon, statik ve elektrik projeleri onaylanmıştır.

3.2. Tiyatroda Tespit Edilen
Sorunlar
Yapıda tespit edilen sorunlar, yapısal
ve malzeme sorunları olarak iki ana
başlık altında değerlendirilebilir:
3.2.1. Yapısal Sorunlar
Derz harcının boşalması ya da depremlerin etkisiyle birim elemanın
yatayda ve düşeyde yer değiştirmesi
sonucunda taş örgülerde derz açılmaları meydana gelmiştir (Şekil 10).
İkinci cavea’nın oturma sıraları
arasında açılma ve derz boşalmaları,
basamak eksiklikleri, çimento harçlı
örgü ve derz dolgu, tiyatro beden
duvarlarını kuşatan toprak dolgu vd.

participation of civil and geophysical
engineers.
The survey analysis revealed that
the theatre had been altered, partially
demolished or destroyed and some additional structures were added to the
monument during its history. Restitution drawings were prepared in order
to define the original scheme, after the
analysis of the changes on building
and after the archaeometrical analysis,
the original materials of the building
were defined. Finally, restoration projects were prepared after the definition
of deteriorations and their reasons.
Survey drawings were approved
with the decision of Antalya Regional
Board for Conservation of Cultural
Assets dated 22.02.2011, no. 4873;
restitution, restoration, statical and
electrical projects were approved with
the decision of same board dated
18.05.2011, no. 5178.

3.2. Deteriorations Encountered in
the Theatre Building
The deteriorations encountered in
the theatre building can be classified
under two categories as structural and
material deteriorations:
3.2.1. Structural Deteriorations
As a result of joint mortar discharge
or the vertical and horizontal displacement of the unit element due to
earthquakes, joint openings occured
on stone masonry (Figure 10).
Joint openings on rows of second
cavea, missing parts on stair steps,
cement mortars and efflorescence on
mail walls due to humidity caused by
earthfill around, were observed (Figures 11-14).
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Şekil 10. Taş örgüde derz açılması/ Figure 10. Joint opening on stone masonry
Şekil 11. Basamak eksiklikleri/ Figure 11. Missing parts of stair steps
Şekil 12. Oturma sırası arasında açılma ve derz boşalması
Figure 12. Openings on seat raws and joint discharges
Şekil 13. Çimento
harçlı örgü/ Figure 13.
Cement-based mortars
Şekil 14. Tiyatro beden
duvarlarını kuşatan
toprak dolgu
Figure 14. Earth filling
around the main walls
of theatre building

nedenlerden neme bağlı tuz çıkışları
olmuştur (Şekil 11-14).
Neme bağlı meydana gelen tuz
çıkışları: Tonoz, ayak ve duvar bölümlerinde beyaz, krem, kahve renkli lekeler; sıvalı yüzeylerde ise mikrobiyolojik
oluşumlar, kabarma, ufalanma, parça
kaybı şeklinde tuzlanma oluşmuştur
(Şekil 15,16) (Okyanus Müh, 2011d).

3.2.2 Malzeme Sorunları
Taş malzemedeki bozulmalar, daha
ziyade yapıyı etkileyen sarsıntı ve yer
hareketlerine bağlı olarak örgüdeki
yük dengesinin değişmesi ve kullanım
dışı kaldığı dönemde bozulmaların
ilerlemesiyle meydana gelmiştir. Bu
da oturma sıralarında, basamaklarda
ve diğer taş mimari öğelerde parça kayıplarına yol açmıştır (Şekil 17, 18).

Efflorescence, white, beige and
brown stains were observed on vaults,
pillars and walls. Biological colonizations and granular disintegrations were
defined on plastered surfaces (Figure
15, 16) (Okyanus Müh., 2011d).

3.2.2. Material Deteriorations
The deterioration on stone elements
was caused by the change in load balance on masonry due to vibrations and
ground movements affecting the structure and the advance of deterioration
during the time when the building was
not in use. This led to loss of fragments on seat rows, steps and other
stone elements (Figure 17, 18).
Due to the effect of rain on the
stone surfaces that have water leak,
another type of deterioration called
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Şekil 15. Sıvalı yüzeylerde
mikrobiyolojik oluşumlar
Figure 15. Microbiological
colonizations on plastered
surfaces
Şekil 16. Sıvalı yüzeylerde
ufalanma parça kaybı/ Figure 16.
Granular disintegration and
material loss on plastered surfaces

Şekil 17.Yerinde olmayan
oturma sıraları/ Figure
17. Missing seat rows
Şekil 18. Taş basamak
kaybı/ Figure 18. Missing
stair steps

Yağmurun etkisiyle su sızıntısı
bulunan taş yüzeylerde rengi nedeniyle “siyah tabaka” olarak adlandırılan bir diğer bozulma türü tespit
edilmiştir. Yağmur, rüzgâr ve çimento harçlı uygulamalara bağlı olarak
taş yüzeylerde yıpranma ve erime
oluşmuştur (Şekil 19, 20).
Duvar üstlerinde ve içlerinde
gelişen bitki köklerinin yapı malzemesini tahrip ettiği görülmüştür. Taş
yüzeylerde alg ve liken gibi mikroorganizmalar gri-siyah renkte tabakalar
oluşturmuştur (Şekil 21, 22).
Selçuklular döneminde yapıya
eklenen tuğlalarda yıpranma ve erime
meydana gelmiştir. Yine Selçuklu
dönemine ait olduğu düşünülen duvar
yüzeylerinde sıva arkalarının boşalarak
yer yer duvarla bağlantısını kaybetmesinden kaynaklanan parça kayıpları,
ufalanma, dökülme vb. bozulmalar görülmektedir (Okyanus Müh., 2011e).

“black crust” has been identified. Due
to rain, wind and implementations
with cement mortars, erosion and mechanical damage encountered on stone
surfaces (Figure 19, 20).
It was observed that plants growing
on top and inside of walls have damaged the building materials. Microorganisms such as algae and lichens
on stone surfaces, formed grey-black
layers (Figure 21, 22).
Erosion and mechanical damage encountered on brick elements which were
added to the building during Seljuk period. On the wall surfaces which are also
thought to be added in the same period,
granular disintegrations were encountered due to disjunction of plaster from
the wall (Okyanus Müh., 2011e).

3.3. Restoration Interventions
The joint openings between 0-5 cm
were filled with lime-based joint
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Şekil 19.Taş yüzeylerdeki
siyah kirli tabaka
Figure 19. Black crust on
stone surfaces
Şekil 20.Taş yüzeylerde
yıpranma, erime
Figure 20. Erosion and
granular disintegration on
stone surfaces
Şekil 21. Duvarda gelişen
bitkilenme/ Figure 21.
Plants growing on walls
Şekil 22. Taş yüzeyde
oluşan mikroorganizma
Figure 22. Biological
colonization on stone
surfaces

3.3. Restorasyon Müdahaleleri
Yapısal sorunlardan biri olan 0-5
cm arasındaki derz açılmaları, kireç
içerikli yüzey derz harcı ile doldurulmuş, 5 cm.den daha büyük derz
açılmasında derzlere krom çelik kenet
yapıldıktan sonra, açılan kanal kireç
içerikli derz harcıyla kapatılmıştır.
Kenet uygulamasına gerek görülmeyen yerlerde dolgu ve yüzey derz uygulaması yapılmıştır (Şekil 23, 24).
Oturma sıralarında açılma ve derz
boşalmaları iri taneli kireç harçla
doldurulmuştur.
Basamaklarda, tonozlarda ve
beden duvarlarında çimento içerikli
derzler sökülerek kireç içerikli harçla
yenilenmiştir (Şekil 25-30).
Aspendos Kazı Başkanlığı’nın
denetiminde arkeolojik kazı yapılarak
tiyatro bedenini kuşatan toprak dolgu
çıkartılmıştır. Kazı sonrası zeminde
çıkan buluntular nedeniyle tiyatroda
derin bir drenaj kanal sistemi uygulanamamıştır. Bu yüzden, analemma

mortar. The openings larger than
5 cm were fixed with chrome/steel
cramps and then the channel which
was opened for the cramp was filled
with lime-based joint mortar. The
openings where the cramps were
not necessary, were only filled with
mortar (Figure 23, 24).
Openings and joint discharges
on the seat rows were filled with
thick aggregate lime mortar. Cement-based joint mortars in steps,
vaults and main walls were removed
and replaced with lime-based mortar
(Figures 25-30).
Under the supervision of the
Aspendos Excavation Directorate, an
archaeological excavation was carried
out and the earth filling surrounding
the theatre building was digged out.
A deep drainage channel system could
not be applied to the theatre due to
the findings after the excavation.
Therefore, a surface drainage line was
formed just outside the analemma wall
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Şekil 23. Kireç içerikli
yüzey derz harcı
uygulaması/ Figure 23.
Lime-based joint mortar
implementation
Şekil 24. Taş yüzeyde
kenet uygulaması/
Figure 24. Cramp
implementation on
stone masonry
Şekil 25. İri taneli kireç
harçla açılan derzlerin
doldurulması/ Figure 25.
Joint filling with thick
aggregate mortar
Şekil 26. Tonozlarda
kireç içerikli derz yapımı
Figure 26. Grouting on
vaults with lime-based
mortar
Şekil 27. Çimento esaslı
derz sökülmesi
Figure 27. Removal of
cement-based mortars
Şekil 28. Kompresör ile
temizlik/ Figure 28.
Cleaning with air
compressor
Şekil 29. Kireç içerikli
derz yapımı/ Figure 29.
Grouting with lime-based
mortar
Şekil 30. Uygulama
sonrası/ Figure 30. After
the implementation

duvarının hemen dışına, kesme doğal
taş plak ve kanal taşları kullanılarak
yüzeysel bir drenaj hattı oluşturulmuştur (Şekil 31, 32).
Üst cavea oturma sıralarında
yerinde olmayan oturma sıraları ve

using natural stone plates and channel
stones (Figure 31, 32).
In the upper cavea seat rows, the
seats and steps were completed with
a lime stone which was selected in
accordance with the mechanical and
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Şekil 31. Açık drenaj
kanalı/ Figure 31. 		
Open drainage channel
Şekil 32. Arkeolojik
kazı sonrası/
Figure 32. After
the archaelogical
excavation

basamaklarına, özgün basamak taşının mekanik ve fiziksel özelliklerine
uygun olarak seçilen kireç taşıyla
tamamlama yapılmıştır. Özgün taş
seçiminde Antalya ve çevresinde taş
ocakları araştırılmış, bu ocaklardan
alınan örnekler ile özgün taş, laboratuvarda incelenerek mekanik ve
fiziksel analizleri yapılmıştır (Şekil
33-36).
Üst cavea oturma sıralarında çok
az bir bölümü kalmış olan oturma
sırası ve basamaklar paslanmaz çelik
çubuklar ankrajlanarak, özgün doku
ve renge uygun kireç esaslı harç ile
imitasyon tamamlama yapılmıştır
(Şekil 37-40).
Ciddi parça kaybı olmayan oturma sıralarına ve diğer mimari öğelere
müdahale yapılmamıştır. Yıpranma
ve erime olan taş yüzeylere buhar
geçirimli ve su itici özellikte koruyucu
uygulanmıştır. Yağmurun etkisiyle su
sızıntısı ve siyah kir birikintisi oluşan
taş yüzeylere düşük basınçta mikro
kumlama yapılmıştır. Duvar üstlerinde
ve içlerinde gelişen bitki kökleri, özgün
taş yüzeyine zarar vermeyen herbisit
türü ilaçlamayla kurutulmuştur. Yıpranma ve erime olan tuğlalar sağlam-

physical characteristics of the original
stone. During the selection process,
the original stone and the samples
taken from quarries in Antalya and
surroundings were examined, mechanical and physical analyses were carried
out in the laboratory (Figures 33-36).
Seat rows and steps that suffered
heavy material loss, in upper cavea
rows were anchored in stainless steel
rods and were completed with imitation method with lime based mortar
which is matching the original texture
and color (Figures 37-40).
No intervention was made to the
seat rows and other architectural
elements which have no significant
loss. Vapor permeable and water
repellent protectives were applied
on the surfaces that had erosion and
granular disintegration. Low pressure
micro sandblasting was perfomed on
stone surfaces where water leakage
and black crust accumulation caused
by rain. Plant roots growing over and
inside the walls were dried by herbicide application which does not harm
the original stone surface. The bricks
which suffered erosion and granular
disintegration were consolidated and
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Şekil 33. Kireç taşı
blok işleme/ Figure 33.
Processing the limestone
block
Şekil 34. Mikro-kumlama
Figure 34. Microsandblasting

Şekil 35. Hazırlanan
basamağın cavea’ya
taşınması
Figure 35. Installation of
stair step block
Şekil 36. Yerine
yerleştirilen basamaklar
Figure 36. Transfer of
stair steps to cavea

Şekil 37. Paslanmaz
çelik çubuklar
Figure 37. Stainless
steel sticks
Şekil 38. Kalıba
alınması
Figure 38. Molding
Şekil 39. Uygulama
sonrası
Figure 39. After the
implementation
Şekil 40. Uygulama
sonrası/ Figure 40. After
the implementation

laştırılmış, kısmi olarak tamamlanmıştır (Şekil 41- 44). Ayrıca, Selçuklu
sıvaları da enjeksiyon yöntemi ile
sağlamlaştırılmıştır (Şekil 45- 48).

partially completed (Figures 41-44).
In addition, Seljuk period plasters
were reinforced by injection method
(Figures 45-48).
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Şekil 41. Taş yüzeylerde
su itici özellikte koruyucu
uygulaması Figure 41.
Water repellant protective
implementation
Şekil 42. Mikro kumlama
temizlik/ Figure 42. Microsandblasting cleaning
Şekil 43, 44. Eriyen
tuğlalarda sağlamlaştırma
ve kısmi tamamlama
Figure 43, 44.
Consolidation and
integration on bricks
suffered erosion
Şekil 45. Enjeksiyon
deliklerinin açılması
Figure 45. Opening holes
for injection process
Şekil 46. Açılan deliklerin
temizlenmesi
Figure 46. Cleaning the
holes
Şekil 47. Açılan
deliklerin ıslatılması
Figure 47. Moisturizing
the holes
Şekil 48. Enjeksiyon
harcının verilmesi
Figure 48. Injection of
the mortar

4. SONUÇ
Antik Aspendos Tiyatrosu restorasyonunun temel amacı tiyatro
yapısının korunarak gelecek nesillere
iletilmesidir. Bu doğrultuda, yapıdaki
tüm dönem ekleri korunmuş, Cumhuriyet döneminde yapılan müdahaleler
belirlenmiş ve yapıya zarar veren
eklentiler uzaklaştırılmıştır. Yapının

4. CONCLUSION

The main purpose of the restoration of
the ancient Aspendos Theatre is to protect the theatre and transmit it to the
next generations. In this respect, all of
the qualified additions to the original
structure were preserved, interventions
made during the Republican period
were identified and additions damaging
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Şekil 49 - 54. Yapının restorasyon sonrası durumu
Figures 49-54. Condition of the building after restoration works

dış iklim koşullarından daha az etkilenmesi amacıyla gerekli uygulamalar
yapılmıştır. Günümüzde yapılan her
türlü müdahalenin özgün bünyeden
farklılaşması, okunabilmesi sağlanmıştır (Şekil 49-54).

the structure were removed. Necessary
interventions have been made to make
the structure less affected by climatic
conditions. All kinds of contemporary
interventions were differentiated from
the original structure (Figures 49-54).
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Flavius Amfitiyatrosu (Kolezyum, Roma) Örneğinde
Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarımı
Preserving, Keeping and Transferring Cultural Heritage
to the Future: A Focus on Restoration and Archaeology
of the Flavian Amphitheatre (Coliseum, Rome)
Francesca BRANCACCIO*
ÖZET Bu metin, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarımı konusunda
örnek teşkil edebilecek bir çalışmaya odaklanacaktır. Metinde; yazarın proje,
koordinasyon ve uygulama süreçlerinde görev aldığı Roma’daki Kolezyum
(Flavius Amfitiyatrosu) adıyla bilinen anıt eserin kuzey ve güney cepheleri
restorasyon projesinin ana hatlarından bahsedilecektir. Çalışma, günümüzde
kültür varlıklarının restorasyonu, arkeoloji vd. alanlarda karşılaşılan ve
çözümlenmesi gereken genel ve spesifik konuların özlerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Yapılan tüm müdahaleler, taş ve pişmiş toprak yüzeylerin
bakımı gibi hassas bir konunun yanı sıra; anıtı kendi karmaşık yapısı ve üç
boyutlu mekânı içerisinde ele almak düşüncesiyle, ilgili tüm metodolojiler göz
önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kolezyum, Roma Tiyatroları, Restorasyon, Arkeoloji
ABSTRACT The paper will focus on one case study of restoration and archaeology
that could be considered as example of how to preserve, to keep and to
transfer cultural heritage to the future. We will speak about some of the main
aspects of the restoration project of the Northern and Southern façades of the
Coliseum in Rome, directly experienced by the author, personally charged of
the execution and coordination of this project. The aim is to show the core
of some general and specific topics that must be faced and solved in cultural
heritage restoration and archaeology today. All the activities are conceived not
only through delicate matter of surface treatment (stones and bricks), but also
through all the methodologies linked to the idea of considering the monument
in its complexity and in its three-dimensional space.

Keywords: Coliseum, Roman Theatres, Restoration, Archaeology

Bu metin, kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve geleceğe
aktarılması çalışmalarına örnek
olarak, arkeolojik kalıntı niteliğindeki
devasa kârgir bir yapının koruma ve

In this paper I will focus on a case
study of conservation and restoration
of a huge stone building, an archaeological building, as an example on how
to preserve, to keep and to transfer

*Dr. Francesca BRANCACCIO, Mimarlık Tarihçisi/ PhD in History of Architecture, e-posta: francesca.
brancaccio@fastwebnet.it
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onarım çalışmalarını incelemektedir.
Bu örnek çalışma, İtalya’nın başkenti
Roma’da bulunan Kolezyum’un cephelerinde yapılan koruma ve onarım
faaliyetlerini konu almaktadır. Proje
kapsamında, yüklenici şirkette farklı
disiplinlerden meslek insanlarının
(arkeoloji, restorasyon, mimarlık, tarih, mühendislik vd.) oluşturduğu bir
ekibin başı ve restorasyonun sorumlusu olarak çalışma şansına eriştim. Çalışma, arkeoloji bağlamında kültürel
miras öğelerinin restorasyonu ve taş
koruma alanında karşılaşılabilecek,
çözülmesi gerekli genel ve özel konuların özüne inmeyi amaçlamaktadır.
Tam adı “Flavius Amfitiyatrosu
- Kuzey ve Güney Cepheleri Koruma Projesi” olan restorasyon amaçlı
müdahale planı İtalyan Hükümeti
tarafından talep edilmiş, özel bir
şirket tarafından da finansmanı
sağlanmıştır. Proje, yapının kuzey
cephesindeki traverten doğal taş
malzemenin restorasyonuna, güney
cephede ise travertenle birlikte tuğla,
harç ve yapay taşların onarımına
odaklanmıştır. Toplamda yaklaşık
13.300 m2’lik doğal ve yapay taş
yüzeyde müdahale gerçekleştirilmiştir. Cepheler için uygulamaya
konan projeler, dünyaca ünlü anıtta
kullanılan taş ve tuğla malzemenin
temizlenmesi, sağlamlaştırılması,
korunması ve ziyaretçiye yeniden
sunulmasını amaçlamaktadır. Proje,
koruma ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte yapının kemerlerindeki
demir korkulukların yenilenmesini
de kapsamaktadır.
Bu çalışma; üç yıldan uzun süren
detaylı araştırma, projelendirme ve

cultural heritage to the future. This
case study is about the restoration
and conservation of the façades of the
Coliseum in Rome, Italy. Personally charged of this project - together
with my company B5 s.r.l. - I had
the chance to lead a group of highly
specialized team of technicians (archeologists, restorers, architects, historians, engineers). The aim is to show
- synthetically - the core of general and
specific topics that can be faced and
solved in the fields of cultural heritage
restoration and conservation of stone
in an archaeological context.
The name of the project is “Conservation project of the northern and
southern façades of Flavian Amphitheatre”. The intervention plan for
the restoration of the monument was
a project requested by Italian Government and supported and financed
by a private company Tod’s. The
project focused on the restoration of
the northern façade in natural stone
of travertine and the southern façades
in travertine but also in artificial
stone such as bricks and mortars.
The intervention went on approximately 13.300 (thirteen thousand
and three hundred) square meters
of natural and artificial stones. The
project of the façades aimed to clean,
consolidate, protect and present the
stones and bricks of the world famous
monument. Together with the conservation and restoration, the project
included also the careful replacement
of the locking system of the arches
with new iron gates.
In order to give an overview on
the results of more than three years of

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

saha çalışmalarının sonuçları hakkında genel bir izlenim vermek ve
çok özel, benzersiz kârgir bir yapının
koruma ve onarım çalışmalarına dair
çıkarımlarda bulunmak için bir “açılım” fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Kolezyum, diğer adıyla Flavius
Amfitiyatrosu’nun yapımına İmparator Vespasian tarafından MS 72
yılında başlanmış, inşaat İmparator
Vespasian’ın oğlu İmparator Titus’un
döneminde, MS 80 yılında tamamlanmıştır. Yıllar içerisinde yangınlar
ve depremlerin yanı sıra, insanlar da
yapıya ciddi zararlar vermişlerdir.
İnsan eliyle verilen zararın önemli bir
bölümüne, Roma İmparatorluğu’nun
çöküşünden sonra da devam eden anıtı sağlıklaştırma amaçlı rekonstrüksiyon faaliyetleri neden olmuştur.
Bu devasa kârgir anıtın günümüzdeki görünümü yalnızca tiyatro olarak kullanıldığı zaman dilimini değil,
yapının işgallere, doğal afetlere ya
da kasıtlı yıkımlara maruz kaldığı 6.
yüzyıldan 18. yüzyıla kadar geçirdiği
değişimleri de yansıtmaktadır.
Bu süreçte, Kolezyum bütünlüğünü hızla kaybetmeye başlamış, belli
bir süre sonra terk edilmiş ve sonra
da farklı amaçlar için (mezar, konut,
kilise, kale) kullanılmaya başlanmıştır. Yapı, yüzyıllar boyunca yeni inşa
edilecek binalara devşirme malzeme
sağlayan bir doğal taş kaynağı olarak
kullanılmıştır. Kolezyum’a yapılan
müdahalelerin birçoğu yapıyı farklı
bir işleve uygun hale getirmeyi amaçlamaktaydı. Örneğin, Gian Lorenzo
Bernini’den yapıyı bir kiliseye çevirmesi istenmiş, bununla birlikte bu
proje hiçbir zaman uygulanmamıştır.

detailed studies, projects and worksite,
this paper could also be the occasion
for “opening” to some conclusions on
restoration and conservation of a very
special and unique masonry structure.
The Coliseum, “Amphitheatrum
Flavium”, was built by Emperor
Vespasian in AD 72, and inaugurated by his son Emperor Titus in AD
80. Over the years, fires, earthquakes
and man actions ruined the building,
creating serious damages to it. Many
were the reconstructions, even after
the fall of the Roman Empire in order
to rehabilitating it.
The image that today we have of
this huge stone monument is the result of many transformation, not only
during its useful history, when the
building was used as an amphitheatre, but also from the VI to the XVIII
centuries, through which it had to face
occupations, natural disaster or voluntary destructions and transformations.
The Coliseum started very soon to
lose its unitary image. At some point
it was abandoned or used for other
purposes (burial, dwelling and fortress). Along the centuries its stones
were used and taken in order to build
other buildings as a marble quarry. Many were also the purposes of
transforming it adapting to new use.
The architect Gian Lorenzo Bernini for instance - received the mission of
transforming it into a church, but the
project was never realized.
It was only at the half of the XVIII
century that the idea of protecting it
as a masterpiece started, and from the
beginning of the XIX and all along
the XX it was considered as a “monu-
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Yapıyı bir “şaheser” olarak koruma
fikri, ilk olarak ancak 18. yüzyılın
ortasında şekillenmiş, Amfitiyatro
19. ve 20. yüzyıllar boyunca bir
“anıt” olarak ele alınmıştır. İtalya’nın
Napolyon tarafından işgal edildiği
dönemde özel bir komisyon kurularak
anıtı koruma çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi
cephelerin ayakta kalan kısımlarını
yanlardan destekleyen payandaları
güçlendirmek için yapılan iki müdahaledir. İlk olarak 1807’de Raffaele
Stern ve daha sonra 1827’de Luigi
Maria Valadier, o dönemde çökmüş
olan bu kısımları yeniden düzenlemiştir. Her iki mimar da, yapıldıkları
tarihe bağlı olarak farklı üsluplara
(ilki Romantik, ikincisi Neoklasik)
sahip ünlü payandalarıyla anıtın
bugünkü görünümüne kavuşmasında
önemli rol oynamışlardır.
İlerleyen yıllarda da birçok müdahale ve restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Son olarak 1999 yılında Roma Koruma Kurulu yapının
tamamına uygulanabilecek müdahaleler için en iyi sonuçları elde etmek
amacıyla, özellikle seçilen kuzey
arkatlardan hassas ve temel düzeyde
müdahaleler içeren bir örnek uygulama yapılmasına karar vermiştir.
Bu örnek uygulama, malzemeler ve
bozulmalar hakkında gerekli olan
tüm bilgileri vermiş; yalnızca eserin
temizliği, konservasyon ve bütünleme çalışmaları için en iyi çözümleri
değil, prosedürler için de en uygun
yöntemlerin belirlenmesine yardımcı
olmuştur.
Deney sonuçları, işlemlerin nasıl
ve ne zaman yapılması gerektiği

ment”. During Napoleon occupation
of Italy a special commission was
established and works started, the
most important being the two consolidations of the exterior perimeter spurs
to support the ends remained standing
of the façade. First, in 1807, Raffaele
Stern and then, in 1827, Luigi Maria
Valadier were able to recompose the
two sides already collapsed. They
both gave an important contribution
to the final image, with their famous
buttress, with different styles and
way of relating to history: a romantic
image for the first and a neoclassical
approach for the second.
There were many other interventions and restorations in the following years. Eventually, in 1999, the
Superintendence of Rome decided
to start a test on only for specially
selected northern arcades, through
accurate and preliminary experimental intervention, in order to achieve
the best results that could have been
applied on the whole building. This
first experience gave all the necessary
knowledge on materials, degradations,
and helped to choose not only the best
solution for cleaning it, for conservation and reintegration actions, but
also the best procedures.
The test results could witness how
to do, but also gave the opportunity
of checking times: when to do what.
The idea was to restore 5 arches by
time and to build scaffolding every 10
arcades, in order to leave most part of
the Coliseum free for tourists’ views,
being a very strong iconic image. The
idea of proceeding by step was also
meant in order to have controlled
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hakkında da bilgi vermiştir: Plan,
on arkata bir iskele kurulmasını ve
bir seferde beş kemerin onarılmasını,
böylelikle Kolezyum’un büyük bir
bölümünün ziyaretçilere açık kalmasını amaçlamaktaydı. Müdahalelerin
aşamalı olarak yapılması temizlik
işlemlerinin de kontrol altında ilerlemesini sağlamaktaydı: Biten her
bölüm sonrakiler için bir referans
oluşturmuş, temizlik işlemlerinin sonuçları izlenerek bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
Bu özellikte bir şantiye için
önemli konulardan biri de, ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında
bilgi edinme fırsatının sunulmasıdır.
Ziyaretçilere konservasyon çalışmalarının gösterilmesi ve onlar tarafından
anlaşılması büyük önem taşımaktaydı. Şeffaf, ama güvenli görüntüsüyle şantiye kapılarından basın,
özel misafirler ve engelli ziyaretçileri
ağırlayabilecek iskele ve asansörlere
kadar tüm donanımlar bu amaç için
araştırılıp tasarlanmıştır.
Restorasyon ve konservasyon müdahaleleri; oksalatların kehribar rengi
patinaları da dâhil olmak üzere, toz
kir ve kabuk katmanlarının altındaki
traverten taşlarının zaman içinde kazandığı tüm renkleri korumaya özen
göstererek hem geleneksel hem de yenilikçi yöntemlerle yapılmıştır. Aslında patinaların yıllar boyunca kapalı
yüzeyler üzerinde koruyucu bir etkisi
olduğu gösterilebilirdi. Bununla birlikte sülfürik asit gibi mineral asitler
kalsiyum oksalatlara zarar verebilir.
Kalsiyum oksalatlar ince kesitlerde
çalışılmış; X-ışını difraktometresi
ve makroskopik gözlem vd. analizler

cleaning activities: each finished part
was the reference for the next ones,
permitting always to have a critical
control of the cleaning results.
Another very important circumstance of such a worksite was the
necessity of giving people the opportunity of knowing what was going on.
It was important to let them see and
understand all the conservation activities. All the devices were therefore
studied for these purposes, from the
worksite gates which had a safe but
transparent image, to the worksite lift
and scaffolding, which were especially
designed for receiving press, special
hosts and also for hosting people with
disabilities.
Restoration and conservation interventions were done in both traditional
and innovative way, by paying special
attention to the preservation, beneath
the layers of dust, dirt and crusts, to
all the colors that the travertine stone
has taken over time, including amber
patinas of oxalates. We were able to
demonstrate, as a matter of fact, that
patinas had a protective effect on the
covered surfaces during the years. But
calcium oxalates can be damaged by
mineral acids such as sulfuric acid.
Calcium oxalates were studied in thin
section, and performed some analysis
were performed on thin section such
as X-ray diffractometry, macroscopic
observation, and the purpose was not
only to be protective but also aesthetic, because of the quality that such a
patina has on the colors of the stone
and on the reflection of light on the
stone. All the analysis were done both
in situ with special hand portable
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gerçekleştirilmiştir. Analizler koruma
amacının yanı sıra, bu nitelikteki bir
patina taşının renklerini taşıdığından
ve üzerindeki ışığı yansıttığından,
estetik kaygıyla da yapılmıştır. Tüm
analizler taşınabilir araçlarla yerinde,
gerektiği durumlarda da laboratuvar
ortamında, ISCR (Istituto Superiore
Centrale del Restauro / Restorasyon
Merkez Enstitüsü) uzmanlarının
denetiminde, yüksek ihtisas laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Her ne kadar zor ve yüksek uzmanlık gerektiren işlemler olsa da,
proje yalnızca iki cephenin atomize su ve lazerle temizlenmesinden
ibaret değildir. Çalışmalar yüzeyler
ve mimari arasındaki ilişkiyi irdelemektedir; zira proje restoratörler
tarafından ilk aşamada iki boyutlu
olarak ele alınmıştır. Öncelikle şunu
belirtmek gerekir: Bu iş yalnızca yüzey temizliğiyle fresko ya da sıvaların onarılması değildir. Önemli olan,
Kolezyum’un bir arkeolojik yapı
olduğunu hesaba katarak, sorunun
iki boyutlu bir çalışma ya da yüzey
temizleme sorunu değil, üç boyutlu
bir iş olduğunu anlamaktır. Dolayısıyla yapılan uygulama hem hacimsel hem mekânsal olarak restorasyon
ve koruma müdahalelerini görünür
bir biçimde iki boyuttan üç boyuta değiştirmiştir. Hatta şantiyede
yapılan tüm işlerin toplumsal açıdan
algılanışına bağlı olarak erişilebilirlik, görünürlük ve yaygınlaştırma açısından dördüncü bir boyut
katılabilmiş, böylece anıtın yalnızca
restore edilmiş yüzeyleri değil aynı
zamanda uygulama bilgisi de korunarak geleceğe aktarılabilmiştir.

devices and in laboratory, followed by
the experts of the Istituto Superiore
Centrale del Restauro and through
highly specialized laboratories.
The project is not only based on
cleaning carefully the two façades
by some water nebulization or laser
cleaning, which are anyway very
difficult and highly specialized operations. The question of this intervention deals with the relationship
between surfaces and architecture,
because the project was first considered by restorers in its previous
scope of action, on a two-dimensional
direction. The first idea that it was
necessary to fight was that it was not
only a matter of cleaning surfaces,
like restoring frescoes or plasters. It
was important to understand and to
take into account that the Coliseum
is an archaeological building, and it
was not a two-dimensional work, not
only a matter of cleaning surfaces,
but a three dimensional question.
The intervention that was made was
therefore able to make a significant
shift from the ‘two-dimensional’ to a
‘three-dimensional ‘ - both volumetric
and spatial intervention of restoration
and protection. And even it was able
to include a fourth dimension, linked
to the social perception of the whole
operation in term of accessibility,
visibility and dissemination during
the worksite and to the transmission
to the future not only of the restored
surfaces of the monument, but also of
its implemented knowledge.
The Amphitheatre itself was analyzed as an architectural and archaeological theme of interposition. Res-
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Amfitiyatro, mimari ve arkeolojinin üst üste geldiği bütün bir
kavram olarak değerlendirilmiştir.
Restorasyon; çıkıntılı, açılı, eğri
düzlem ve hacimler de dâhil olmak
üzere, yatay yüzeylerle birlikte düşey
yüzeyleri de ele alan bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Anıt karmaşık
bir yapı sistemi olarak incelenmiştir:
Çerçeveler, iskeleler ve yatay düzlemler gibi unsurlar yalnızca dekoratif/görsel unsurlar olarak değerlendirilmemiştir; koruma çalışmalarında
her duruma özgü çözümler önemli
rol oynamıştır.
Sistemin bütünü, olağanüstü
estetik özelliklere ve eşsiz bir değere sahip dış yüzeylerle tanımlanan
yapısal geometrisi başta olmak üzere,
tahribat ve bozulma süreçleri büyük
ölçüde insan faaliyetleri ve zamanın
işleyişinden kaynaklanan karma bir
gerçekliği temsil etmektedir.
Doğrudan bilgi edinme ve değerlerin tanımlanması; yağmur suyu,
duman, yabani otlar ve mikroorganizmalar gibi dış etkenlerin nedenlerini
hafifletmek ve lokalize etmek için
temel gerekliliktir. Bu hususların
bilinmesi, mevcut durumun analizi
ve korunması, araştırma, tasarım ve
belgeleme faaliyetlerinin temelini
oluşturan unsurlardan birkaçıdır.
Geleceğe en iyi aktarımın temeli
bilgidir: Bakım, onarım ve bazı durumlarda iyileştirmeler dış etkenlerin
nedenlerini hafifletip belli bölgelerle
sınırlandırabilir.
Yapılan analizler, yağmur suyunun nakli ve yönlendirilmesinde, dış
yüzeylere özellikle de yatay ve eğik
olanlara yapılacak müdahalelerde,

toration considered vertical surfaces
together with horizontal ones, including protruding, angled, curved planes
and volumes into a unified vision.
The monument has been studied as a
complex “building system”: elements
such as frames, jetties and horizontal
planes, are not only considered as
“decoration” elements, but they play
an important role in protection and
preservation that must be kept into
account case by case.
The whole system, starting from
its constructive geometry, defined by
surfaces of incommensurable value and
of highest aesthetic quality, represents
in any case a composite reality subjected to human actions and to the work
of time, on which a large part of the
degradation processes depends.
Direct knowledge and recognition
of values were the basis in order to
lighten and localize the causes of the
actions of external agents, such as
rainwater, smog, weeds and micro-organisms. The knowledge of these
geometries, the analysis of the status
quo and the preservation were some
of the elements placed at the base of
the survey, the design and documentation activities.
Knowledge is the basis for the best
transmission to the future: maintenance, repair and - in some cases improvements, can lighten and localize
the causes of the action of external
agents.
The analysis has led to the definition of all the localized actions needed
in conveying and channeling rainwater, treat external planes, especially
the horizontal and tilted ones, clean
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yüzeylerin temizlenmesi ve küçük
elemanların onarımında yol gösterici
olmuştur. Ayrıca, yüzeylerin ve üst
duvarların sürekli bakımı ve döngüsel
denetimini sağlamak için bilgi sağlamıştır. Burada önemli olan; genellikle
yapının geometrisi, malzeme ve sistem değişikliklerine ilişkin olarak risk
altında olduğu vurgulanan noktalara
gösterilecek özel dikkattir.
Proje yöntemi, 1964 Venedik Tüzüğü’nde belirtilen, eski bir arkeolojik
ve mimari esere yapılacak müdahale
önerilerinin eseri “koruyan” ve “ortaya çıkaran” yönünü açıkça ortaya
koymaktadır. Restorasyonun amacı,
zamanın yapı üzerindeki izlerinin
okunmasını kolaylaştırmaktır; silmek
değildir. Restorasyon öğretisi, koruma
ve önleyici korumada bilgi ve eylem
arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapar.
Yapılacak işler, bir rehber niteliği taşımalı ve kültürel mirasa bilinçli müdahale edebilmek için anıtın tarihsel
ve eleştirel bir biçimde anlaşılmasını
sağlamalıdır.
Koruma, kimya, fizik, biyoloji,
arkeoloji, mühendislik gibi farklı
disiplinlerin bakış açısıyla yapının taş
taş haritalama işlemi gerçekleştirilmiş
ve anıttaki bütün izler GIS tabanlı
bir haritaya aktarılmıştır. Kapsamlı
araştırmalar, rölöveler ve kesitler uygulama sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşma olasılığını azaltır.
Aynı şekilde, bu yöntemi restorasyon
tarihine ve tarihin korunmasına da uygulamak mümkündür. Konservasyon
çalışma alanı başka bir biçimde keşfi
mümkün olmayan beklenmedik tarihi
veriler, yorumlar ve bilgiler için yeni
bir arşiv ve kaynak niteliğindedir.

surfaces and repair small elements. It
also gives information to improve a
constant maintenance and cyclic inspection of surfaces and top walls. The
key issue is the special attention paid
to the highlighted points at risk, often
associated with changes of geometry,
materials and systems.
The project method clearly defines
the direction of “conservative” and
“revealing” proposals of intervention,
claimed from 1964 by the Charter of
Venice, on an ancient archaeological
and architectural monument. The
intention of restoration is to facilitate
the reading and not to erase the traces
of time. The doctrine of restoration
emphasizes the close connection
between knowledge and action, in conservation and prevention. The operations must include the historical-critical understanding of the monument,
as a guide in order to act consciously
on cultural heritage.
A stone by stone mapping of the
building was carried out under different points of views: conservative,
chemical, physical, archaeological,
structural, by investigating and surveying all the traces that were found
on the monument on a digital GIS
oriented map. Not only does the introduction of full investigations, surveys
and carried out researches reduce the
possibility of unexpected changes in
the execution of works, but it is also
possible to apply this reasoning to the
history of restoration and the restoration of history. The worksite of conservation is a rich source, a new archive
of information, comments and unexpected historical data, which could
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Restorasyonun “yararlı döngüsü” ile
ifade edilen, aslında tam olarak tarih-restorasyon-tarih döngüsüdür.
Çok önemli bir husus da, sonradan
eklenmiş bir yüzeyde bile hiçbir şeyin
şansa bırakılmamış, her şeyin çalışılmış ve klasik noktasal müdahalelerin
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bütün
bu müdahaleler, sorun tespit edilip
üzerinde çalışıldıktan sonra gerçekleştirilmiş ve durum özelinde çözümler
geliştirilmiştir.
Yapının temizliği genellikle
atomize su yöntemi ile yapılmıştır.
Yapının geometrisi ile uyumlu biçimler/kalıplar araştırılmış; böylelikle her su akışının mesafesi, basıncı,
yönü ve uygulama süresi sahada
bulunan ve süreci dakika dakika
tetkik etmekle görevli restoratörler
tarafından kontrol altında tutulabilmiştir. Restoratörler tarafından
yüzeyin genişliğine, taşın geometrisine, uzaklaştırılmak istenen kirin
türüne göre fırça gibi basit bilinen
aletler kullanılmıştır.
Çalışma öncesi ve sonrasına ait
fotoğraflar karşılaştırılarak yapının hâlâ “tarihin izlerini” taşıdığı,
herhangi bir “plastik cerrahi” uygulamasına maruz kalmadığı görülebilir.
Gerçekleştirilen işlem şudur: Yüzeyler temizlenerek korunmuştur, ancak
taş parlatılmamıştır. Çünkü taşın da
bir yaşı vardır ve zamanın oluşturduğu patina korunmalıdır. Bu patina
tabakası, taşın yüzeyiyle birlikte
koruma açısından tehlike oluşturmayan tüm izleri de korumaktadır.
Son koruma müdahalelerine gerek
kalmamasının bir nedeni de budur.
Ayrıca, yapıdaki bütün harçlar üze-

not have been explored otherwise. The
‘virtuous circularity’ of the restoration
expresses precisely the sequence of
history - restoration - history.
What is very important to understand is that even on an extended
surface, nothing was left to destiny or
chance, everything was studied and
here we have some of the classical
punctual interventions. They were all
carried out after having pointed out
the problem and studied it, finding
very often the solution case by case.
Cleaning was generally performed
with nebulized water, we studied special shapes that could fit the geometry
of the building and we were able to
control distance, pressure, direction,
time of exposition, by each water flow,
one by one, which could be controlled
by the restorers which were on the
spot and were charged to verify the
whole process, minute after minute.
Very simple and common tools, such
as brushes, were chosen and used by
restorers according to the extension of
the surface, the geometry of the stone,
the kind of dust or spot that had to be
removed.
Comparing the “before” images
with the “after” results gives evidence
of how the monument still keeps all
its wrinkles: no “plastic surgery”, the
idea that was reached was that the
surfaces are now cleaned and secured,
but the stone does not shine, because
it has its own age, and the patina
of time must be kept. The patina
which was left can still protect the
surface of the stone, and it keeps all
the traces that are not dangerous for
the conservation of the stone. This
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rinde tek tek çalışılarak, anıtın ilk
inşasına ve yüzyıllar boyu geçirdiği
onarımlara ait yirmi beş farklı harç
türü tespit edilmiştir. Proje, yapının
tarihi gelişimini aktarması nedeniyle
bu örnekleri korumayı amaçlamıştır.
Bu işlemin kilit noktası ise, her bir
örnek için özgün olan malzemeyle
fiziksel ve kimyasal uyum gösteren,
estetik olarak iyi sonuçlar veren uygulamaların geliştirilmesi olmuştur.
Aynı durum, bütünlemede kullanılacak malzemeler için de geçerlidir.
Amaç mümkün olduğunca az, yani
strüktür güçlendirmeleri veya konservasyon çalışmaları gerektirdiği zaman
bütünleme işlemi yapılmasıdır. Birçok örnek kompozisyon, renk, ölçü ve
granülometri gibi verilere bağlı olarak
üretilmiştir.
Diğer çok önemli bir husus da,
tüm müdahaleler için çok sıkı ve
kurallara uygun bir iş programının
izlenmesidir: Sorun öncelikle bilimsel
yöntemlerle tespit edilmiş, çözüm
uzmanlar ve restoratörler tarafından
tartışılmış, ancak tüm bu sürecin
sonunda önerilen çözüm yolu uygulamaya konulmuştur. Yapıya müdahale
en son alternatif olarak değerlendirilmiştir. Bazı çatlak ve yarıklar
hassas bir biçimde onarılmış, kimi
durumlarda noktasal temizlik işlemi
çok hassas, mikro-abrazif yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Bazı taşların
sağlamlaştırma işlemleri karbon, cam
veya bazaltik liflerden üretilmiş pimlerle yapılmıştır.
Restorasyon projesi, daha esnek bir kullanım, güvenlik talep ve
standartlarına göre gerekli olan demir
kapı ve korkuluk eklenmesi de kap-

is why it was also possible to avoid
all final “conservative” treatments
of the stone. All the mortars were
studied case by case as well: more
than 25 different kind of mortars
were found, coming from its original
construction and from the different
interventions in the centuries, and
the project meant to keep all of them,
because they can give contribution to
the history of the monument and the
skill was to be able to prepare, case
by case, different mortars compatible
chemically and physically, but also
giving a good performance in term of
esthetic results.
The same for the materials adopted
for the integrations. The intention
was to add as less as possible and
only when it was strictly necessary for
structural or conservation purposes.
Many samples were specially produced, according to the necessities in
terms of composition, colors, dimension, granulometries.
All the interventions and this is
very important follow a very strict
protocol: the problem is always scientifically localized at first, and then the
solution is forecasted and discussed
among the team of specialists and
the restorers, and only at the end the
solution becomes action. The intervention is always the last and least
thing to do. Some cases of cracks and
fissures were carefully mended. In
some cases some punctual cleaning operations were necessary with very soft
micro abrasive methods. Some consolidations of stones were made with
pins made out of carbonium, glass or
basaltic fibers.
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samaktadır. Mevcut yuvalar kullanılarak kapıların mekanik bir şekilde
sabitlenmesi için, tüm ihtiyaçlar hesaba katılarak ve özel ayarlar yapılarak bir çözüm önerisi geliştirilmiştir.
Kapıların özgün taşlara sabitlenmesi
için geliştirilen sistem; nihai onaylı
projede mekânsal, tipolojik, işlevsel,
mimari ve teknolojik tüm konulara
çarpıcı çözümler sunmaktadır.
Kültürel mirasın korunmasını,
bakımını ve geleceğe aktarılmasını
amaçlayan bu projenin ana ilkeleri
sürecin tamamında izlenmiş ve uygulanmıştır. Bu ilkeler:
Geri alınabilir müdahale,
Uyumluluk,
Asgari veya en azından zarar
vermeyen bir müdahale,
Eski öğelere kıyasla yeni eklerin
farklılığının veya özgün malzemenin
vurgulanmasıdır.
Minimum müdahale prensibi ve
sürekli bakım vizyonu, işlemlerin hassas bir şekilde yapılması ve bozulmuş
taş ve tuğla malzemelerin tek tek,
dikkatlice çalışılarak onarılmasının
önünü açmıştır.
Restorasyon projesinin amacı
zamanın izlerini silmek değil, aksine
okunmalarını kolaylaştırmaktır. Projenin izlediği yöntem, 1964 yılından
itibaren Venedik Tüzüğü’nde belirtildiği şekilde, bir anıtta arkeolojik
açıdan olduğu kadar, belki daha geniş
ölçekte- mimari açıdan da “koruma” ve “açığa çıkarma” konusundaki
müdahale önerilerini açıklıkla tarif
etmektedir.
Projeye yol gösteren ilkeler tüm
restorasyon sürecinde izlenmiş ve uygulanmıştır. Bu yaklaşım; süperpoze

The project of restoration answers
also to the needs of implementing the
monument with iron gates, according
to a more flexible use and to security
demands and standards. The solution
took in account all the specific needs
and controls using already existing
holes for the mechanical fixing of the
gates. The adopted system for the
connections of the gates to the old
stones transfer constructive solutions
to all spatial, typological, functional,
architectural and technological aspects
in the final approved draft.
The guiding principles of this
project aiming to preserving, keeping
and transferring cultural heritage to
the future are screened and calibrated,
through all the restoration process:
“potential reversibility”;
“compatibility”;
“minimum intervention” or, at
least a “non-invasive” one;
‘distinctiveness’ (or “expressive authenticity”) of new additions compared
to old elements
The principle of “minimum intervention” and the vision of maintenance lead to delicate operations and
recovery of deteriorated stones and
bricks, carefully studied case by case.
The intention of the project of
restoration is to facilitate the reading and not to erase the traces of
time, The project method clearly
defines the direction of “conservative” and “revealing” proposals of
intervention, claimed from 1964 by
the Charter of Venice, on an ancient
monument but as much archaeological and perhaps - to a greater extent
- architectural.
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etme yani üst üste bindirme, yapıdan
uzaklaştırma, süreklilik ve çevrenin
dönüşümü gibi olgulara en yüksek
hassasiyette dikkat ederek, anlaşılabilirliklerini arttırmak için gerekli
olan motivasyonu ve araçları sağlamaktadır. Minimum müdahale ilkesi
ve sürekli bakım vizyonu, uygulamaların hassas bir şekilde yapılmasının
ve bozulmuş olan duvarların tek tek,
dikkatlice çalışılarak ve geleneksel
malzemeyle güncel malzemelerin dengeli bir şekilde kullanılarak onarılmasının önünü açmıştır. Tarihi izler,
tüm dokusuyla muhafaza edilerek
koruma altına alınmıştır.
Proje; sinerjik, yani biri diğerinin etkisini arttıran ikili bir eylem
geliştirmektedir. Anıtın en iyi ve en
etkili biçimde sunumunu sağlamakta
ve bölgenin karmaşık yapısına saygılı,
organizasyonel ve programatik bir
çerçeve içinde eksiksiz bir “bakım
ve koruma planı” sunmaktadır.
Anıt eserin taş taş, çivi çivi, eleman
eleman tanınması ve GIS sisteminde
haritalanmış oluşu bakım, koruma
faaliyetleri ve yapı hakkında bilgi
edinilmesinde olağanüstü bir araçtır.
Bu durumun restorasyona yönelik
mevcut teorik ve metodolojik yansıması şudur: Önleyici ve sürekli bakım
konservasyonun yerine geçemez, ancak kültürel miras öğelerini geleceğe
taşımanın en etkili yoludur.
Çalışmanın somut sonuçları
uluslararası bilim çevreleriyle paylaşılmıştır. Bu büyük projenin başarısı
yüksek ihtisas sahibi aktörler tarafından gerçekleştirilmesi ve aralarındaki
koordinasyon için harcanan çabanın
sonucudur. Kamu ve özel sektörün

The guiding principles of the
project are screened and calibrated,
through all the restoration process.
This approach provides motivation
and tools to arouse understanding,
showing the most delicate attention to
all the phenomena of superposition,
removal, continuity and transformation of the environment. The principle of ‘minimum intervention’ and the
vision of maintenance lead to delicate
operations and recovery of deteriorated walls, carefully studied case by case
through a balanced use of traditional
and modern materials. The historical
records are maintained in their full
witnesses while, at the same time,
they are adequately protected.
The project develops a dual synergistic action. It provides the best and
most effective presentation of the monument and it gives a complete maintenance and ‘conservation planning’
within a specified organizational and
programmatic framework of respect for
the complex nature of the area. The
knowledge stone by stone, pin by pin,
element by element, and the mapping
on a GIS system is an extraordinary
tool for knowledge, for conservation
and for maintenance. This corresponds
to the current state of theoretic and
methodological reflection on restoration: prevention and maintenance
are not a substitute of conservation
but they are the most effective way to
transmit heritage to the future.
Tangible results of the work were
shared among international scientific
communities. Such a huge project
was successful because it could take
advantage of higher specialized actors
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gerçekleştirdiği çalışmalarda, disiplinlerarası diyalog her zaman en
iyi uygulamalardan biri olmuştur.
Bütün süreç boyunca anıt eser farklı
ölçeklerden ve bakış açılarından ele
alınarak kendi karmaşık yapısı içinde
değerlendirilmiştir. Koruma kültürü
ve koruma konusunda mesleki yetkinlik anıttaki değerleri (tarihi, estetik, sosyal) kavrayabilmek için bir
temel oluşturmuştur. Yapıya geçmiş
onarımlarda eklenenlerle birlikte,
tüm unsurlar zamanın ve Kolezyum
tarihinin önemli izleri olarak kabul
edilmiştir.
Yapıdaki koruma faaliyetleri bozulma sürecinin durdurulmasına ve
buna neden olan faktörlerin temizlik,
sağlamlaştırma, bütünleme ve çeşitli
koruma yöntemleriyle ortadan kaldırılmasına odaklanmıştır. Çalışmada,
yapıların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanmasına ve arkeopark alanına ulaşımın iyileştirilmesine öncelik
verilmiştir. Projenin nihai hedefleri
arasında tüm buluntuların ve yapılan
tüm müdahalelerin grafik temelli bir
veritabanına kaydedilmesi de vardır.
Bu hedef; hangi işin nerede, ne zaman
ve hatta kim tarafından yapılacağını
programlayan kusursuz bir koruma
planının da temelini teşkil etmiştir.
Kültür verilerini, tarih boyunca
oluşan katmanları, anıtın strüktürünü ve malzemelerini geleceğe aktarmak amacıyla koruruz. Bununla birlikte anıtın maruz kaldığı acımasız
bozulma sürecini yalnızca yavaşlatabileceğimizi, pek mümkün olmasa
da, anıta hep istenilen- “ölümsüz
olma” özelliğini veremeyeceğimizin
de bilincindeyiz.

and large coordination efforts. The
interdisciplinary dialogue between private and public actions was a true best
practice. All the process took into account the organism in its complexity,
based on different scales and different
point of views. The culture of conservation, the professional competences
in preservation were fundamental in
order to be able to recognize values
(historical, aesthetical and social). All
the elements, even recorded as belonging to the story of restoration, were
considered as important traces of time
and of the life of Coliseum.
The actions of preservation focused on arresting degradation and
removing its causes through cleaning,
consolidation, reintegration, protection. The priorities were to give safety
and security to both structures and
visitors, and also to implement and
improve accessibility in the archeological park. The project had among
its finalities the goal of recording all
findings and actions on graphic bases
and on a complete database: this is the
base for an excellent plan of maintenance, permitting to establish, by
programming all the actions, what
to do, when to intervene, where, and
even who is supposed to do the specific intervention.
We preserve and keep in order
transferring the cultural contents, the
layers of history, the structure and the
materials themselves of the ancient
monument. We are conscious of being
able to just slow down the relentless
degradation, but not to grant an impossible - but anyway always pursued
- immortality.
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Restorasyon uygulamaları (Görseller seminer sunumunda gösterilen videodan alınmıştır.)
Restoration works (Images were taken from the video that was shown during the seminar presentation.)
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Napoli Tarihi Kent Merkezindeki Metro İstasyonları
Subway Stations in the Historical Center of Naples
Ugo CARUGHI*
ÖZET Napoli Metrosu, 21. yüzyıl İtalyan kültürünün gerçek bir ürünüdür;
bu projenin kente ve çağdaş mimarlık tarihinde önemli bir yeri vardır.
Avrupa’da, özellikle de tarihi kentlerde çağdaş ve geçmiş dünya arasındaki
ilişki; gelenek ve yenilik, kısıtlanma ve esneklik, antikite ve modernite
arasındaki ikilemlerle güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Bu altyapı çalışması,
güncel kent dokusunun antik kenti çağlar boyunca katman katman örttüğü
ender yerleşimlerden birinde gerçekleştirilmektedir. Bu metin; arkeoloji,
mimari, tarihi kent merkezlerinin planlaması ve çağdaş sanat gibi birbiriyle
yenilikçi bir biçimde bağlantılı kültürel alanları barındıran Napoli tarihi kent
merkezinde inşa edilen metro istasyonu çalışmalarına odaklanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Napoli Tarihi Kent Merkezi, Toplu Taşıma, Arkeoloji, Çağdaş
Mimarlık
ABSTRACT The subway of Naples is a real cultural Italian product in
the twenty-first century; it’s already an integral part of the history of
contemporary architecture and city. The relation between contemporary and
pre-existent world is particularly heartfelt in Europe, particularly in the
most historical cities, through dualisms between tradition and innovation,
restriction and flexibility, antiquity and modernity. This infrastructure
is being realized in one of the few cities were actual urban fabric is over
the antique one due to a progressive sedimentation of historical ages. This
paper will focus on the subway stations realized in the historical city centre,
where these issues are more evident and involve different cultural fields,
such as Archaeology, Architecture, Historical City Centres Planning and
Contemporary Art, linked innovatively to one another.

Keywords: Historical Center of Naples, Public Transport, Archaeology, Contemporary
Architecture

1. GİRİŞ

Tarihi çevrelerde çağdaş mimarlık,
Avrupa’da enine boyuna tartışılan bir
konudur. Napoli Metrosu, mevcut
kent dokusunun büyük bir bölümünün geçmiş kent dokusunun üzerine

1. INTRODUCTION

The debate about contemporary architecture regarding historical places,
is very heartfelt in Europe. The
subway of Naples is an updated tool
in one of the few cities where, the

Mimar, DoCoMoMo İtalya Başkanı/ Architect, President of DoCoMoMo Italy Ugo CARUGHI
e-posta: ugo.carughi@gmail.com
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kurulduğu nadir kentlerden birinde
gerçekleştirilen güncel bir araçtır.
Bu araç, kültürün farklı alanları
(arkeoloji, mimarlık, kent planlama,
çağdaş sanat) aracılığıyla uygulamaya
konulmuş, fakat özgün yöntemlere
sadık kalarak yerinde geliştirilmiştir. Napoli’de devam eden dönüşüm
süreci, bin yıllık bir geçmişle sürekli
devinen günümüz kenti arasındaki
çatışmanın sonuçlarını analiz etmeyi
mümkün kılmaktadır.
Yeni altyapı çalışması, bölgesel
ölçekte gerçekleşecek olması nedeniyle tarihi alanlar için büyük tehlike
arz etmekteydi. Buna rağmen yeni
istasyonların mimari ölçekte önemli
etkileri olmuş; bu bağlamda kentsel
ölçekte de doğrudan sonuçları görülmüştür.
Bununla birlikte, geçmişe ait
yapıların yıkılıp yenilerinin altında
kaldığı bir kentin kalıntılarında ilerleyen tren yolları, dünyanın en büyük
arkeolojik alanlarından biri olabilecek
bir yerleşimi ortaya çıkarmıştır. Öyle
ki, inşa çalışmaları arkeolojik buluntuların belgelenmesi, korunması ve
mümkünse bu verilerin değerlendirilmesine göre şekillenmiştir.
Koruma kurulları, genelde istasyonların konumu, transfer merkezlerinin ve hat güzergâhının belirlenmesi
gibi temel şehircilik kararlarının
alınmasının ardından sürece katılmaktadır. Bunun nedeni İtalya’da kültür
varlıklarının korunması hususunun,
şehircilik düzenlemelerinden en
başından itibaren ayrılmış olmasıdır,
bu nedenle iki konu arasında sıklıkla
uyuşmazlık çıkmaktadır. Zira 1939
tarihli Bottai Kanunu’nun 1089 ve

majority of the actual urban texture
stands on old city. This tool has been
applied through different sectors of
culture (Archeology, Architecture,
Town Planning, Contemporary Art)
but it has been developed on the
territory according to original methods. The existing transformation
process in Naples allows analyzing
the results of the collision between
a one-thousand-year-old past and an
unrelenting present.
The work was very dangerous
for the historical sites, because the
new infrastructure has a territorial
dimension, but the new stations have
shown a strong impact on architectural dimension, with direct results
on urban dimension.
Moreover, the train lines run
under the cinders of a city where the
past structures were destroyed and
submerged under the new, giving rise
to cause one of the most potential
archeological campuses in the world.
In fact, building works have been
conditioned from needs to document,
to protect and, if possible, to valorize
archaeological finds.
The Superintendencies are generally called when the main urbanism
choices regarding the processes of
stations locating, the interchanges
recognition, the project of underground layouts, have been already
decided. That’s because in Italy the
protection of cultural goods have
been, ab origine, separated from
urbanism regulations, and these matters are often conflicting. In fact, the
regulations of Bottai laws, in 1939,
numbered 1089 and 1497, were not
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Şekil 1. Napoli
Metrosu haritası
Figure 1. Map of
Naples Subway

1497 sayılı maddeleri, 1942 yılında
çıkarılan yeni şehircilik kanununa
dâhil edilmemiştir. Bakanlık taşra
teşkilatları ülke planlama sürecine
katılmadığından, kentsel ve yapısal
ölçekteki karar alma süreçlerinde
etkin bir rol alamamaktadır.
Hat güzergâhının Neapolis
alanının çevresinden dolaşması ve
ray seviyesinin arkeolojik katmanın
oldukça altında tasarlanmasından
dolayı, Napoli Metrosu’nun inşasına
onay verilmiştir. Bununla birlikte,
bazı istasyonların kentin hassas bölgelerinde yarattığı güçlü etki hararetli
tartışmalara yol açmıştır. Metronun
birçok istasyonu, bulunduğu konumdaki yoğun katmanlaşmaya rağmen
tarihin belirli dönemleriyle bağlantısını hâlen korumaktadır. Bu dönem-

included into the new urbanism law,
in 1942. Since the local offices of
Ministry did not participate to the
country planning, currently they
can’t generally have an effective role
in taking decisions on the urban and
architectural scale.
The subway of Naples was authorized to proceed because the general
program had defined the trains layout surrounding the Neapolis area,
and also because the trains lines have
been projected on a much deeper level than the archeological one. However the strong impact of some stations
in very ticklish urban places has
given rise to heated debates. Several
stations of the underground involve
sites that, although heavily stratified,
remain linked to a specific moment

61

62

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2018

ler, günümüzde hâlâ görülebilen ya
da birbirini takip eden dönüşümler
sonucunda gizli kalan, ancak kazı
çalışmaları sırasında gün yüzüne
çıkarılan buluntular sayesinde tespit
edilebilmektedir.
Sonuç olarak, kenti günlük ve
önemli olaylarıyla birlikte değerlendirerek, tarihin belli bir dönemini barındıran birçok istasyonu, yeni altyapıyı
anlamak için belirli kentsel bölgelerle
ilişkilendirmek mümkün olmuştur.
Bu nedenle Garibaldi, Duomo ve
Università istasyonları burjuva kenti
ile ilişkilendirilebileceği gibi; Toledo ve Municipio istasyonları yoğun
katmanlaşmanın olduğu ve anlamını
güncel kent düzeninde de koruyan Kral Naipliği kentiyle; Chiaia,
Mirelli, San Pasquale kentin batıya
doğru gelişmesiyle; Mergellina, Lala,
Viale Augusto, Piazzale Tecchio,
Fuorigrotta’yı da kapsayacak şekilde batıda çok daha geniş alanlara
yayılmasıyla; Tribunale ve Poggioreale,
Centro Direzionale, Capodichino doğu
sınırlarıyla; Museo ve Dante, Materdei
ve Salvator Rosa, Quattro Giornate ve
Vanvitelli istasyonları ise, yerleşim
alanlarının tarihi merkezin devamı
olarak tepelere doğru uzanmasıyla
ilişkilendirilebilir.

2. BURJUVA KENTİ’NİN
İSTASYONLARI
Garibaldi, Duomo ve Università
istasyonlarını birbirine bağlayan hat,
Società del Risanamento (Kentsel Yenileme İdaresi) tarafından 19. yüzyılın
son on yılında yapımına başlanan
ve hâlâ o dönemin kentsel planlama
stratejileri ile estetik tarzını yansıtan

in history. This particular moment
can be discerned by aspects that are
still apparent today; or by findings
of particular importance that were
concealed by successive transformations and then came to light during
the excavations.
As a consequence, it is possible
to link multiple stations to specific
urban areas that are representative of
a precise moment in history, considering the city, with its quotidian
as well as its pivotal events, as the
key to understanding the new urban
infrastructure.
Hence the stations of Garibaldi,
Duomo and Università can be linked
to the Bourgeois City, which finds
its true quintessence in the Renewal
works; Toledo and Municipio, brimming with stratifications, to the
Viceregal City, which maintains is
original significance in the current
urban layout; Chiaia, Mirelli, San
Pasquale, to the development of the
western area of the city; Mergellina,
Lala, Viale Augusto, Piazzale Tecchio,
of an essentially urban nature, to the
further spread westward, spanning
Fuorigrotta; Tribunale and Poggioreale, Centro Direzionale, Capodichino,
to the eastern front; Museo and
Dante, Materdei and Salvator Rosa,
Quattro Giornate and Vanvitelli, to
the stretches of residential areas
along the hills, beginning with the
historic district.

2. STATIONS of the
BOURGEOIS CITY

The stretch that connects the Garibaldi, Duomo and Università sta-
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Corso Umberto Caddesi’nin izini sürmektedir. Kentsel, mimari ve yapısal
bezeme/dekoratif boyutlar arasındaki
sıkı bağ, yapılar ve kentsel arazilerin
yükselen orta sınıfın daha önce görülmemiş mülkiyet dinamiklerini yansıtan ve otuz yıl önce Hausmann’ın
Paris’te başlattığı kentsel müdahaleye
göre biçimlenen bir kent konseptiyle
uyum göstermektedir.
Kentin yeni tren istasyonu (18611866) ile ticari merkez olan Via
Toledo’yu birbirine bağlamak için
1860’lardan itibaren uzmanlar tarafından sayısız çözüm önerisi sunulmuştur. Bu projeler arasında en göze
çarpanı Errico Alvino’nun (1868)
projesi olmakla birlikte, bu çalışmayı
daha kapsamlı müdahaleler öneren
diğerleri izlemiştir. Eylül 1884’teki
büyük salgının ardından, bu hat daha
önceki çalışmalar ve Francesco Schiavoni’nin (1872-1880) şeması esas
alınarak Adolfo Giambarba tarafından
yalnızca on beş günde tamamlanmış,
10 Ekim 1884 tarihinde kamuoyuna
sunulmuştur.

2.1. Garibaldi İstasyonu
Metronun, 20. yüzyılda inşa edilen
tren istasyonu ile kent merkezini
bağlayan bugünkü kısmı, ünik bir
topografik rotada, 1800’lerin sonunda
yapılan müdahalelere benzer bir şekilde, kentin uluslararası kültüre uyum
sağlaması gerçekleştirilen güncelleme
çalışmasını yansıtmaktadır. O dönemde devletin bu konuya verdiği önemi
gösteren ve 15 Ocak 1885 tarihinde
yürürlüğe giren Legge per il Risanamento della città di Napoli (Napoli Kenti
Kentsel Yenileme Kanunu), bugün de
ulusal ölçekte önem taşımaktadır.

tions precisely traces Corso Umberto,
constructed by the Società del Risanamento (Urban Renewal Authority)
beginning with the last decade of the
nineteenth century: it still reflects
the urban planning strategies and
aesthetic styles of that period. The
strict link between the urban, architectural, and decorative dimensions
matched a new concept of city, where
buildings and grounds represented
the terms of an unprecedented property dynamics of the emerging middle class according to a type of urban
intervention inaugurated thirty years
earlier by Haussmann in Paris.
Among the countless solutions
presented since the 1860s by the
professionals to connect the new
railway station (1861-66) with Via
Toledo, the economic hub of the city,
the one that remains most emblematic is that of Errico Alvino (1868),
followed by other projects as part
of larger intervention programmes.
After the devastating epidemic of
September 1884, the project was
drafted in just 15 days and presented
by Adolfo Giambarba on 10 October
1884, using previous studies and the
layout proposed by Francesco Schiavoni (1872-80).

2.1. Garibaldi Station
The branch of the subway that
connects the twentieth century
station with the urban centre today
represents, in a unique topographic
route, a new updating of the city in
keeping with international culture
in the same way in which, at the end
of the 1800s, it was made to align
with European culture. The Legge per
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Şekil 2.
Perrault’nun
Garibaldi Meydanı
ve istasyonu
projesi
Figure 2.
Perrault’s project
for Garibaldi
Square and station

Yenileme çalışmalarından önce,
meydan Nicola Breglia ve Alfredo
Cottrau tarafından tasarlanan (18611867) tren istasyonunu çevrelemekteydi. Güncel proje, alanda bulunan
ve büyük öneme sahip mevcut istasyonun (1966) geriye alınmasını öngörmektedir. Bu istasyon yapısı, Napoli
Belediyesiyle mutabık kalınarak,
1954 yılında İtalyan Devlet Demiryolları tarafından düzenlenen yarışma
sonucunda inşa edilmiştir.
Dominique Perrault’nun projesi meydanı geniş bir merkezi yolla
uzunlamasına ikiye bölmektedir (Şekil
2). Doğu tarafında zemin seviyesinde çiçek tarhlarıyla oluşturulmuş bir
alan bulunmaktadır. Diğer tarafta ise
yol kotunun sekiz metre aşağısında,
“Piazza dell’Ombra” alışveriş merkezi bulunmaktadır; buradan trenlere,
yüzeyleri ayna kaplı (Şekil 4) altı
yürüyen merdivenle geçilen geniş bir
alandan ulaşılmaktadır (Şekil 3). Eğik
metal sütunlardan oluşan strüktür,
yer altındaki bu meydandan, atmosfer

il Risanamento della città di Napoli
(Law for Urban Renewal of the City
of Naples) dated 15 January 1885, at
that time a sign that the Government
was paying attention, once again
presents the dimension of an intervention of national interest.
Before the renewal works, the
square encircled the railway station designed by Nicola Breglia and
Alfredo Cottrau (1861-1867). The
current layout derives from having
moved back the new station (1966),
which constitutes the pre-existing
element of greatest prominence. The
station was constructed after the
nation-wide tender of 1954 instituted by the State Railway in agreement
with the City of Naples.
Dominique Perrault’s project
divided the square lengthwise into
two parts, using a wide barycentric
roadway (Figure 2). On the eastern
side there is a ground-level layout
with flower beds. On the other side,
eight meters under the road surface,
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Şekil 3. Garibaldi İstasyonu merdiven holü/ Figure 3. Garibaldi Station’s vestibule
Şekil 4. Piazza dell’Ombra/ Figure 4. Piazza dell’Ombra

koşulların etkisiyle asimetrik yüzeylerinde rengârenk kompozisyonlar
oluşturarak yükselmektedir.

2.2. Duomo İstasyonu
Società del Risanamento (Kentsel
Yenileme İdaresi) tarafında Rettifilo
(Corso Umberto) Caddesi üzerinde
19. yüzyılda inşa edilen Nicola Amore
Meydanı’nda yol seviyesinin sekiz
metre altında; zemin mozaikleri, MS
II. yüzyıl eseri bir portikoyla sınırlanmış bir çevredalız (koro dehlizi),
Geç Flavius dönemine tarihlenen ve
beş yüz parçadan fazla mermerden
oluşturulmuş döşeme kaplaması ile
üzerinde “İzolimpik” oyunlarını1
kazanan atletlerin adlarının yazılı
olduğu, MS I. yüzyıla tarihlenen bir
tapınağın stilobatı (silmeli subasman)
bulunmuştur.
Söz konusu eserlerin özgün kotunda bir araya getirilmesinin teknik
açıdan imkânsız olması ilk projenin
değiştirilmesi ihtiyacını doğurmuş
(Şekil 5); böylelikle meydan seviyesinden bir ara katla ayrılan ve üze-

is the “Piazza dell’Ombra” shopping
centre (Figure 3), from which one
can access the trains via a large space
crossed by six escalators with mirror
surfaces (Figure 4). A structure of inclined metallic pillars emerges from
the underground square and extends
to form a variegated composition of
lopsided surfaces subject to atmospheric agents.

2.2. Duomo Station
At eight metres under the roadbed of
the nineteenth-century Piazza Nicola
Amore, along the Rettifilo constructed by the Società del Risanamento
(Urban Renewal Authority) the stylobate of a I-century AD temple was
found, including flooring in mosaic,
an ambulatory enclosed by a II-century AD portico and more than 500
pieces of marble slabs caving in, dating back to the late-Flavian age, with
the names of the winning athletes of
the “Isolympic” games1.
The technical impossibility of
reassembling the artifacts at the

1 Bu oyunlar, İmparator Augustus adına Olimpiyat oyunlarına benzer bir etkinlik olarak MS 2. yüzyıldan
itibaren Napoli’de yapılmaktaydı. İzolimpik oyunların varlığı bugüne kadar yalnızca yazılı kayıtlara
dayanarak biliniyordu./ This manifestation was held in Naples from AD 2 in honour of the Emperor
Augustus and to imitate the Olympics. Up until now the Isolympic games were known through the
documentary tradition.
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Şekil 5. Duomo
İstasyonu için
geliştirilen ilk öneri
Figure 5. First
proposal for Duomo
Station

rinde oval bir açıklık bulunan mekân
tasarlanmıştır. Açıklığın cam örtüsü
stilobatın doğrultusuna nazaran
merkezden kayarak yerleştirilmiş
olup meydan ile Duomo Caddesi’ne
giriş arasında kalan yaya bölgesinde
yükselmektedir. Massimiliano Fuksas’ın tasarladığı, arkeolojik kalıntıların cadde seviyesine çıkarılması ve
cam bir kubbe ile örtülmesini öneren
ikinci proje, kubbe yüksekliğinin
cadde seviyesinden yaklaşık 14 metre
yüksekte olması nedeniyle Napoli
Koruma Kurulu tarafından kabul
edilmemiştir. Bu nedenle, kalıntılar
için cadde seviyesinden alt kotta bir
platform oluşturularak kubbenin
yüksekliği dört metreye kadar indirilmiştir (Şekil 6, 7).

3. KRAL NAİPLİĞİ KENTİ’NİN
İSTASYONLARI

Toledo ve Municipio istasyonları,
Kral Naipliği dönemi Napoli kentinin stratejik noktalarında yer almaktadır. Bu istasyonların ilki, batı
yönünde kentsel büyüme aksı olan
ve mevcut Aragon dönemi surları
boyunca uzanarak Napoli’nin yeni

original level created the need of
modifying the first project (Figure
5) and gave rise to the creation of
an archaeological level under the
pavement of the square separated by
the underlying mezzanine and with
an oval-shaped opening above. The
glass covering is off-centre in keeping
with the orientation of the stylobate,
and emerges in a pedestrian area
between the square and the entrance
to Via Duomo. The second project
that proposes a glass dome over the
archaeological remnants and bringing the remnants to the street level,
designed by Massimiliano Fuksas
was not accepted by Superintendency
of Naples as the height of the dome
was around 14 meters above the
street level. Thus, another platform
was designed for the remnants below
the street level and the height of the
dome was reduced to 4 meters above
the street level (Figure 6, 7).

3. STATIONS of the
VICEREGAL CITY

The stations of Toledo and Municipio are located in strategic points
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Şekil 6,7. Koruma kurulunun görüşlerinden önce ve sonra Fuksas’ın önerisi/ Figure 6, 7.
Proposal of Fuksas before and after the recommendations of the Superintendency
Şekil 8. Toledo
İstasyonu’nda
Aragon
dönemine ait
sur kalıntıları
Figure 8.
Aragonese
Walls in the
station of
Toledo

naiplik sarayı yönünde gelişmesini
sağlayan Via Toledo üzerindedir.
Kral Naipliği sarayının yapımına
1540 yılında başlamıştır; bu yapı,
yeni açılan cadde üzerinde soylulara
ait birçok binanın inşa edilmesine
öncülük etmiştir.

3.1. Toledo İstasyonu
Avrupa’nın en derine inen metro
istasyonlarından biri olan ve Quartieri Spagnoli’nin (İspanyol Mahallesi)
merkezine de giden Toledo istasyonunda Aragon dönemine ait surlar
hâlâ görülebilmektedir (Şekil 8). Bu
tarihi surlar, Angevin döneminden
sonra kentin batıya doğru genişlemesini göstermektedir.

of viceregal Naples. The former is
on Via Toledo, the axis of westward
urban expansion that, following for a
long stretch of the existing Aragonese
walls, extended the city towards the
new viceregal palace. The construction of the palace began around 1540
and gave rise to the construction
of numerous aristocratic buildings
along the new street.

3.1. Toledo Station
In the Toledo station that is one
of the deepest subway stations in
Europe and also reaches the heart of
the Spanish quarter, a stretch of the
Aragonese wall is still visible (Figure 8). The historic wall marks the
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Şekil 9,10. Toledo İstasyonu/ Figure 9.10. Toledo Station

William Kentridge’in Il Cavaliere
di Toledo (Toledolu Şövalye) heykeliyle hareket ve canlılık kazanan
Vezüv taşlarıyla kaplı yaya alanı; taş
oturma elemanları ve satıcılar için
platform gölgelikler bulunan Via
Diaz’ı ve Via Toledo’yu geçmekte,
İspanyol mahallelerinin içine girerek
Piazza Montecalvario’da (Montecalvario Meydanı) garın ikinci çıkış
noktasına kadar uzanmaktadır.
İki aydınlık sayesinde doğal ışıkla
aydınlanan birinci bodrum katında,
Aragon dönemi surlarının karşısında
William Kentridge’in mozaikleri yer
almaktadır. Roma dönemi tüf ocaklarından esinlenerek bezenmiş iniş
yolu boyunca, giallo reale (royal sarı),
cristallino (kristalin) mavi ve mavinin
farklı tonlarındaki tessera’lar, tüf taşını ve yeraltı su yollarını sembolize
etmektedir (Şekil 9, 10).

3.2. Municipio İstasyonu
Municipio İstasyonu kentin önemli merkezlerinden biridir. Castel
Nuovo, Charles I ve Robert d’Anjou
döneminde Angevin hanedanının ikametgâhı olmuş, bu sayede etrafında
soylulara ait saraylar inşa edilmiştir.
Sarayların hemen yakın çevresinde
bu yapılardan çıkan tarihi değeri

expansion of the city walls westward
following the Angevin period.
A pavement of slabs of Vesuvian
stone, enlivened by William Kentridge’s Horse, with stone seating
and platform roofs for vendors’ market stalls, covers Via Diaz, crosses
Via Toledo and penetrates the Spanish Quarters as far as the second exit
of the station in Piazza Montecalvario. On the first underground level,
where two skylights provide natural
illumination, the Aragonese wall
stands opposite a mosaic by Kentridge. Along the descent, enhanced
by the well inspired by Roman tuff
quarries, giallo reale (royal yellow),
cristallino (crystalline) blue and the
tesserae in variegated shades of blue
simulate the tuff and underground
waterways (Figure 9, 10).

3.2. Municipio Station
The Municipio station is one of the
main urban hubs of the city. Under Charles I and Robert of Anjou,
Castel Nuovo became the Angevin
residence, leading to the construction
of noble palaces of which many precious relics remain in the immediate
vicinity. Largo delle Corregge became
the commercial district, with a flood
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Şekil 11. 17. yüzyılda Largo di Castello / Piazza Municipio, Antonio Joli
Figure11. Largo di Castello / Piazza Municipio in 17th century, Antonio Joli
Şekil 12. Metro çalışmalarından önce Piazza Municipio ve çevresi
Figure 12.Piazza Municipio and surroundings before the subway construction process

yüksek kalıntılar bulunmaktadır.
Bankerlerin, Floransalı yün üreticilerinin, Katalan ve Ceneviz tacirlerinin
yoğun bir şekilde Via Medina ve Rua
Catalana’ya yerleşmeleriyle, Largo
delle Corregge bir ticaret bölgesine
dönüşmüştür.
Gonzalo de Córdoba yönetimindeki İspanyol birliklerinin gelmesiyle,
kent 1503’ten itibaren yoğun bir
dönüşüm geçirmiştir. 1537 yılından başlayarak Aragon dönemi kent
surları genişletilerek Kral Naipliği
dönemi surlarıyla birleştirilmiş, daha
eski olan Angevin yapıları değişikliğe
uğramıştır. Kazılarda, renovasyonun
en temel elemanlarından biri olan
antik yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştır.
Bir zamanlar Angevin, Aragon
ve Kral Naipliği dönemlerindeki
değişimlere sahne olan, daha sonra
19. yüzyıl kentinin taleplerine göre
dönüşen tarihi Largo di Castello Meydanı, günümüzde Piazza Municipio
Meydanı olarak bilinmektedir (Şekil
11, 12). Kazılar, kentin çağlar boyunca gelişimini gösteren olağanüstü

of bankers, Florentine wool producers, Catalan and Genovese merchants
settling between Via Medina and Rua
Catalana.
Since 1503, with the arrival
of Gonzalo de Córdoba’s Spanish
troops, the city underwent profound
transformations. Beginning in 1537
the existing Aragonese city wall was
enlarged and connected to the viceregal wall, modifying the previous
Angevin structures. The stretches
brought to light during the excavations constitute one of the main
elements of the renovation.
Once the theatre of the Angevin,
Aragonese and Viceregal changeovers, and later transformed by the
demands of the nineteenth-century
city, historic Largo di Castello is
known today as Piazza Municipio
(Figure 11, 12). The excavations
have brought to light extraordinary
evidence of its urban evolution over
the ages. The urban space remains
defined by the visual axis that,
between the historic massive Castel Nuovo and the backdrop of the
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Şekil 13.
Konservasyon
müdahalelerinin
ardından batıkların
müzeye taşınması
Figure 13. Transfer
of shipwrecks to
museum after
conservation
implementations

kanıtları günışığına çıkarmıştır. San
Martino tepesi, Palazzo dei Ministeri
(Bakanlıklar Sarayı) ve rıhtımı görsel
olarak birbirine bağlayan, Castel
Nuovo’nun tarihi kütlesiyle, arka
plandaki 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yapılar arasında kalan görsel
aks kentsel alanı tanımlamaktadır.
Proje, Neptün Çeşmesi’ne hâkim
konumdaki belediye binası ile liman
arasındaki aksta yer alan meydanı
düzenlemektedir. Meydanın her iki
yanındaki sokaklar iki ağaç sırasıyla
kuşatılmıştır; zeminindeki uzun,
ızgara kaplı açıklık ise, kenti denize bağlayan Via Acton’un altındaki
yeraltı geçidine ışık tüneli görevi
görmektedir. Kullanıcı liman tarafından geldiğinde, Via Acton ve Kral
Naipliği dönemi surlarını geçtikten
sonra kentsel ölçekte bir yeraltı
mekânına girmekte; Kral Naipliği
dönemi surlarından baktığında ise,
kalenin eteklerindeki arkeolojik parkı
görmektedir.
Roma döneminde, deniz istasyonun bugünkü konumuna kadar
ulaşmaktaydı; nitekim istasyon için
yapılan kazı çalışmalarında bazı
gemi batıkları bulunmuş, yerinde

buildings from the first half of the
twentieth century, visually connects
the hill of San Martino, the “Palazzo
dei Ministeri” (Palace of Ministries)
and the Maritime Station.
The project structures the square
on the axis between the City Hall,
which overlooks the fountain of Neptune, and the port. Two rows of trees
flank the streets on either side of the
square, where a long grid-covered
aperture on the surface doubles as a
luminous strip in the underground
passage under Via Acton, which reconnects the city to the sea. Coming
from the port, once having crossed
via Acton and the viceregal wall, one
enters an underground space of an
urban dimension. From the crowning
of the viceregal wall, one overlooks
the archaeological park at the foot of
the castle.
As the sea was reaching until the
location of the today’s station during
Roman Period, some shipwrecks were
discovered during the excavations for
the stations. After the in situ conservation implementations on the shipwrecks, they were transferred to the
museum (Figure 13). Architectural
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Şekil 14. Angevin
dönemine
ait yapıların
belgelenmesi
Figure 14.
Documentation
of buildings from
Angevin period

Şekil 15, 16. Kral Naipliği dönemi duvarlarının inşa sürecinde istasyon içerisindeki durumu
Figure 15, 16. Situation of the Viceregal walls in the station during the construction process

koruma müdahalelerinin ardından
gemiler müzeye taşınmıştır (Şekil
13). Mimari buluntular ise belgelenip numaralandırılarak sökülmüş
ve yeniden kurulmak üzere müzeye
nakledilmiştir (Şekil 14).
Alvaro Siza’nın tasarımı, Kral
Naipliği dönemi surlarının istasyona
ait bir duvar şeklinde kullanımını
öngörmektedir. Böylelikle, bir dış
mekân elemanı iç mekân elemanına
dönüştürülmüştür (Şekil 15, 16). Bu
dönüşüm sırasında su yalıtımı sorununa ilişkin olarak önlem alınması
gerekmiştir. Bu sorunun çözümü için
duvarın alt kısımlarındaki taşlar sökülerek bu bölüme su yalıtımı uygulanmış; bu işlemin tamamlanmasının

findings were also documented, numbered, dismantled and transferred to
the museum in order to be installed
again in the museum (Figure 14).
The design of Alvaro Siza used
the viceregal wall as a wall of the
station building. Hereby, an outdoor element was converted into
an indoor element (Figure 15, 16).
During this conversion, it was needed to take measure against water
insulation problem. Because of this
problem, stones on the lower part
of the wall were dismantled, water
insulation was applied and the dismantled stones were installed back
in their original places (Figures
17-19).
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Şekil 17 - 19.
Su yalıtımı
uygulaması
ve sökülen
taşların yerlerine
yerleştirilmesi
Figures 17 - 19.
Water insulation
implementation
and re-mounting
the dismantled
stones on their
original places

ardından sökülen taşlar özgün yerlerine yerleştirilmiştir. (Şekil 17-19).

4. SONUÇ

Napoli Metrosu’nun inşa aşamalarında
yalnızca modern altyapı inşası ile tarihi
yerleşmelerin korunması hususlarında
değil, aynı zamanda arkeolojik, mimari
ve kentsel koruma gibi korumanın
farklı disiplinleri arasında da tartışmalar çıkmıştır. Tüm bu tartışmaların
ve nihayetinde başarılı bir işbirliğinin
sonucunda; “3-A Metrosu” konsepti
oluşmuştur: Archeologia, Architetura,
Arte (Arkeoloji, Mimarlık, Sanat).

4. CONCLUSION
During the construction process of
Naples subway, there were many debates not only between construction
of modern infrastructures and conservation of historical settlements,
but also between different branches
of conservation such as archaeological conservation, architectural conservation and urban conservation.
After all these debates, the concept
of 3-A metro was formed as a result
of successful collaboration: Archaeology, Architecture, Art.
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Kaşan’daki Anıtlar Özelinde İran Mimari Mirasının
Korunması ve Restorasyonu/ Conservation and
Restoration of the Architectural Heritage: 			
A Focus on Iranian Monuments in Kashan
Seyyed Akbar HELLI*
ÖZET Geleneksel mimari ve tarihsel doku, kolektif bilgeliğin ve geçmiş
halkların, mekân ve çevre algısı yaratmayı da kapsayan öğretileridir.
Bununla birlikte mimari eserler insanlığın sanat, kültür ve deneyimlerini
de göstermektedir. Tarihsel bağlamın dikkate alınmasındaki eksiklik,
insanlığın geçmişin akılcı deneyimlerinden faydalanmasını engellemenin
yanı sıra, medeniyetin oluşmasında ve insanlığın kültürel anlamda varlığını
sürdürebilmesindeki sırları ortaya koyan tarihi değerlerin devamlılığının da
önünü kapatmaktadır. Geleneksel mimari konusunda herhangi bir ihmalden
kaçınılması gereği, günümüzde dünyaca ünlü uzmanlar tarafından da
altı çizilen, önemli bir konudur. Dolayısıyla anıtlar, yapısal ve altyapısal
özellikleriyle, mimari ve şehircilik değerleriyle atalarımızın medeniyetini
temsil eden yadigârlardır.
Bu çalışmada Kaşan şehri örneğinde İran’daki mimari mirasın korunması
konusuna değinilecektir.

Anahtar Sözcükler: Koruma, Kaşan, Sialk Tepeleri, İran’daki tarihi kentler
ABSTRACT Old architecture and historical texture are the teachings of
collective wisdom and the people of the past which encompasses the
creation of the sense of the place, environment and the world. Architectural
works also expose art, culture and experience of human. Failure to pay
attention to the historical context prevents man from enjoying the wise
experiences of the past and on the contrary, blocking the path of continuity
of historical values which reveals the mystery of the cultural survival of
the people and civilization in the world. Any disregard for the nature of
the ancient architecture is rejected by today’s world-renowned experts.
Therefore, monuments are valuable relics of our forebears that represent
their ancient civilization with its infrastructural and structural features,
architectural and urban values.
Restoration of historical cities in different periods according to economic,
social and historical conditions has occurred with different goals in
different countries. Promotion and encouragement of the tourism industry
and solving the problems and constraints of the historical regions of the
cities in urban redevelopment and even contributing to be put in the list of

*

Mimar, Yapı Ustası/ Architect, Master Builder Seyyed Akbar HELLI, e-posta: hellimemar@gmail.com
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the cities with global components are among the goals that can be achieved
by restoring the old towns’ texture.
Preservation and restoration of historical sites which have the potential
for new use; and adaptation to the modern lifestyle of men can prevent the
destruction of their texture and their valuable effects and help to preserve
them. In this paper, conservation of Iranian architectural heritage will be
discussed in focus of Kashan case study.
Keywords: Conservation, Kashan, Sialk Hills, Historical Towns of Iran

1. GİRİŞ

Kaşan, İran’ın orta bölümünde,
Tahran ve İsfahan şehirleri arasında
bulunan tarihi bir kenttir. Kaşan’daki Sialk Tepeleri 7800 yıllık tarihiyle medeniyetin çıkış noktalarından biridir. Kaşan, dâhi ve yaratıcı
insanların görkemli ve paha biçilmez
anıtlarına ev sahipliği yapmaktadır
ve tarih boyunca büyük bilginlerin
anavatanı olmuştur.
Sialk Tepelerindeki ilk keşif
çalışmaları Fransız arkeolog Roman
Greishman başında olduğu ekip
tarafından 1933, 1934 ve 1937
yıllarında gerçekleştirilmiştir. Greishman bu çalışmalara ilişkin olarak
Paris’te “Sialk Kashan” başlıklı iki
kitap yayımlamıştır.
Sialk’ta yapılan son kazılar 2006
yılına kadar, beş arkeolojik kazı
dönemi boyunca ünlü İranlı arkeolog Dr. Sadegh Malek Shahmirzadi
tarafından yürütülmüştür. Bu grup
tarafından yürütülen çalışmalarda,
“Sialk Ziguratı” adı verilen bir tapınak ortaya çıkarılmış ve Dr. Shahmirzadi tarafından Sialk Ziguratı,
Sialk Çömlekçiliği, Sialk Gümüşçülüğü ve Sialk Avcıları başlıklarıyla
dört kitap yayımlanmıştır.

1. INTRODUCTION
Kashan is an ancient town located
in central Iran, between the cities
of Tehran and Isfahan. Sialk Hills
in Kashan are one of the origins
of civilization with 7800 years of
history. Kashan has magnificent and
invaluable monuments of discerning
and creative people and it was the
homeland of great scholars throughout history.
Early explorations on Sialk Hills
were conducted by the Archaelogical Board leaded by the French
archaeologist Roman Greishman
in 1933,1934 and 1937 and he
published two books titled (Sialk
Kashan) in Paris.
Recent excavations in Sialk were
carried out by the great renowned
Iranian archaeologist Dr. Sadegh
Malek Shahmirzadi which went on
for five seasons excavations until
2006. Throughout the excavations of this group Ziggurat house
of worship was uncovered and four
books named Ziggurat Sialk, Sialk
Pottery, Sialk Silversmiths and The
Sialk Hunters were published by
Dr. Shahmirzadi.
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2. KAŞAN’DAKİ MİMARİ
MİRASIN KORUNMASI ve
RENOVASYONU

Yeniden kullanım potansiyeline
sahip tarihi alanların korunması, restorasyonu ve çağdaş yaşam
tarzına uygun hale getirilmesi tarihi
dokunun bozulmasını önleyebilir ve
korunmasına yardımcı olabilir.
Tarihi kentlerin restorasyonu,
farklı ülkelerde, değişik dönemlerdeki ekonomik, sosyal ve tarihsel
şartlara bağlı olarak, farklı amaçlarla
gerçekleştirilmiştir. Turizm endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, kentsel gelişim sürecindeki
kentlerin tarihi bölgelerindeki sorun
ve engellerin giderilmesi ve hatta
eski kent dokularını iyileştirerek
küresel bileşenlere sahip kentler arasında yer almak bu amaçlar arasında
sayılabilir.
Yeniden kullanım potansiyeline
sahip tarihi alanların korunması, restorasyonu ve çağdaş yaşam
tarzına uygun hale getirilmesi tarihi
dokunun bozulmasını önleyebilir ve
korunmasına yardımcı olabilir.
Geleneksel mimari ve tarihsel
doku, kolektif bilgeliğin ve geçmiş
halkların, mekân ve çevre algısını
yaratmayı da kapsayan öğretileridir.
Bununla birlikte mimari eserler
insanlığın sanat, kültür ve deneyimlerini de göstermektedir. Tarihsel
bağlamın dikkate alınmasındaki
eksiklik, insanlığın geçmişin akılcı
deneyimlerinden faydalanmasına
mani olmakta, medeniyetin oluşmasında ve insanlığın kültürel anlamda
varlığını sürdürebilmesindeki sırları
ortaya koyan tarihi değerlerin

2. CONSERVATION
and RENOVATION of
ARCHITECTURAL HERITAGE
in KASHAN

Restoration of historical cities in different periods according to economic,
social and historical conditions has
occurred with different goals in different countries.
Promotion and encouragement of
the tourism industry and solving the
problems and constraints of the historical regions of the cities in urban
redevelopment and even contributing
to be put in the list of the cities with
global components are among the
goals that can be achieved by restoring the old towns’ texture.
Protection and restoration of historical sites which have the potential
for new function; and adaptation to
the modern lifestyle of people can
prevent the destruction of their texture and valuable effects and help to
preserve them.
Old architecture and historical
texture are the teachings of collective wisdom of the people of the past
which encompasses the creation of
the sense of the place and environmental world. Architectural works
also expose art, culture and experience of human-being. Failure to pay
attention to the historical context
prevents people from enjoying the
wise experiences of the past and on
the contrary, blocking the path of
continuity of historical values -which
are the mystery of the cultural
survival of the people of the world-,
reveals the civilization of human
beings.
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Şekil 1. Sialk Tepeleri, Kaşan/ Figure 1. Sialk Hills in Kashan
Şekil 2. Kaşan kenti hava fotoğrafı, kentin vatandaşlık haklarının korunarak inşa edildiğini
göstermektedir/ Figure 2. The aerial image of Kashan shows that citizenship rights were
preserved during the city was built

devamlılığını da engellemektedir.
Geleneksel mimari hakkındaki
herhangi bir ihmalden kaçınılması
gereği, günümüzde dünyaca ünlü
uzmanlar tarafından da önemi belirtilen bir konudur.

2.1. Manouchehri (Manuşehri) Evi
Kaşan tarihi kent merkezinde bulunan yapı, 19. yüzyılda inşa edilmiş
bir tüccar evi olup yörenin geleneksel mimarisine tipik bir örnektir. Bu
yapının onarım çalışması; Kaşan’ın
kaybolmak üzere olan el işi tekstil
geleneğinin yaşatılması, tehlike
altındaki kültürel miras niteliği taşıyan evin korunması ve yeniden yaşatılması ve böylelikle bölgenin kültürel, sanatsal ve mimari geleneklerine
dikkat çekilmesini amaçlamaktadır.
Manouchehri (Manuşehri) Evi onarım çalışmalarının ardından; tekstil
atölyelerinin yanı sıra çağdaş sanat
galerisi, restoran, el işi mağazası vd.
mekânlara sahip bir otele dönüştürülmüştür. Proje dünya çapında ilgi
görmüş, kentteki diğer yapılar için
örnek teşkil etmiş ve 2014-2016

2.1. Manouchehri House
The building located in historical
center of Kashan, is a merchant house
built in 19th century and a typical
example of the traditional architecture
of the region. The restoration project
for Manouchehri House had three
aims: preserving the hand woven textile
traditions of Kashan which were about
to extinct, conservation and restoration
of the house which is an endangered
cultural asset and drawing attention
to cultural, artistic and architectural
traditions of the region. Following
completion of restoration works in
2006 on Manouchehri House, the
building was converted to a hotel with
a contemporary art gallery, restaurant
and handcrafts shop in addition to
textile workshops. The project attracted worldwide attention, set an example
for other buildings in the city and was
among the finalists of Aga Khan Architecture Awards 2014-2016 Cycle.
2.2. Other Buildings 		
Restored in Kashan
Stability and stagnation, balance and
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Şekil 3-7.
Restorasyon
çalışmalarının öncesi
ve sonrasında
Manouchehri
(Manuşehri) Evi
Figures 3-7.
Manouchehri House
before and after the
restoration works

Ağa Han Mimarlık Ödülü finalistleri arasında yer almıştır.

2.2. Kaşan’da Restore Edilen
Diğer Yapılar
Sağlamlık ve tutarlılık, denge ve
eşitlik, mekânsal sadelik, düzen ve
harmoni; bir kültürü, düşünceyi ve
dünya tarihsel/geleneksel mimari ilkelerindeki ortak noktaları ifade eder.
Geleneksel/tarihsel mimarinin en
önemli özelliklerinden biri de, yapının

equilibrium, spatial purity and order
and harmony represent a culture and
thinking and commonalities in the
principles of the historical architecture
of the world.
One of the worthy manifestations
in the ancient architectural structure has been paying attention to the
function of the structure and thinking
about the existing needs of the time
with the requirements of the culture
and human way of life.
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Şekil 8, 9. 1994 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının öncesi ve
sonrasında Tabatabaee (Tabatabai) Evi (Yapının dört dış, bir iç avlusu vardır)/
Figures 8, 9. Tabatabaee House that has four exterior and interior courtyards,
before and after restoration works in 1994

Şekil 10, 11. Kacar Dönemi konut mimarisinin önemli örneklerinden Abbasi Evi’nin 1995
yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları öncesi ve sonrası/ Figure 10, 11. Abbasi
House which is an important sample of residential architecture of Qajar Period, before
and after restoration works in 1995

Şekil 12, 13. İran’daki en büyük konut yapılarından biri olan Ameriha Evi’nin 1996 yılında
gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları öncesi ve sonrası/ Figure 12, 13. Ameriha House
which is one of the largest residential buildings of Iran, before and after restoration
works in 1996
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Şekil 14-16. Çatıdaki moloz dolgunun temizlenmesi
Figures 14-16. Cleaning rubble fillings on the roof

Şekil 17-19. Çatıda konservasyon ve bütünleme çalışmaları
Figures 17-19. Conservation and reintegration works on the roof

Şekil 20, 21. Çatı yüzeylerinin delinmesi ve kesilmesi
Figure 20, 21. Drilling and cutting the roof surfaces

işlevini, döneminin gereksinimleri
ile kültür ve yaşam tarzının isteklerini göz önünde bulundurmaktır.
Usta mimarlar, bilgelik, inanç
ve sevgi ekseni temelinde gerçeği
aramışlardır ve bu olgu gerçekleştirdikleri eserlerde görülebilmektedir. Her ziyaretçi, mimarların bilgi
ve anlayışlarının ulaştığı mükemmeliyetin bu kalıcı eserlerdeki
yansımaları karşısında hayranlık
duymaktadır.

Virtuoso architects, based on the
three axes of wisdom, faith, and love,
sought the truth and the result of this
discovery was evident in their work. It
surprises every visitor how the knowledge and understanding of the architects has reached the highest point of
perfection which is thus manifested
in their enduring works. Several
restoration works were completed by
Architect Helli in the historical city of
Kashan can be seen in Figures 8-13.
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Şekil 22-26. Meshlerin çatı yüzeylerine yerleştirilmesi
Figures 22-26. Installation of meshes on roof surfaces

Mimar Helli tarafından Kaşan şehrinde gerçekleştirilen bazı restorasyon
uygulamaları için, bkz. Şekil 8-13.

3. TARİHİ YAPILARIN
GÜÇLENDİRİLMESİ

Bu bölümde Mimar Helli tarafından
yaklaşık otuz beş yapının onarımında
kullanılan bir güçlendirme yönteminden bahsedilecek ve Manouchehri
(Manuşehri) Evi’nin onarımı sırasında
çekilmiş olan fotoğraflarla uygulama
detayları açıklanmaya çalışılacaktır.
Çalışmada, çatı üzerindeki moloz
dolgunun temizlenmesinin ardından
kubbe vb. örtü elemanlarının eksik
kısımları kerpiç tuğla ile tamamlanmıştır. İkinci aşamada, kubbe ve
diğer çatı örtüsü yüzeylerinin üzerine galvanize mesh serilmiş ve bu
yüzeylerde delikler açılarak meshler
yapıya bağlanmıştır. Meshlerin üzeri

3. REINFORCEMENT of
HISTORICAL MONUMENTS

In this section, a retrofitting method used for restoration of approximately 35 buildings in Kashan by
architect Helli will be mentioned
and implementation details will
be explained with the photographs
taken during the restoration process
of Manouchehri House.
After cleaning the rubble filling
on the roof, domes etc., missing
parts of the roof elements were
completed with mud-bricks. In the
second phase of the work, galvanized
mesh was laid on the dome and other roof surfaces. After drilling works
on those surfaces, the mesh was
tied to the structure. Meshes were
covered with a mortar prepared with
soil, plaster and straw.
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Şekil 27-29. Mesh üzerine toprak-alçı-saman harcının uygulanması
Figures 27-29. Applying plaster-soil-straw mortar on mesh

Şekil 30-32. Moloz dolgu yerine hava kanalları oluşturulması
Figures 30-32. Building air ducts for leveling, instead of rubble filling

daha sonra toprak, alçı ve saman
kullanılarak hazırlanan bir harçla
kaplanmıştır.
Tesviye işlemi gereken bölgelerde
hem hava sirkülasyonunu sağlamak hem de çatı üzerindeki ağırlığı
azaltmak amacıyla moloz taş yerine
delikli tuğlalarla hava kanalları oluşturulmuştur. Çatı yüzeyleri tesviye
edildikten sonra kerpiç tuğla ile
kaplanmıştır.

4. SONUÇ

Günümüzün teorik bilimleri, tarih boyunca kesintisiz bir biçimde
günümüze ulaşan diğer teknikler ve
bilimler gibi, geçmiş kuşakların deneyimleri ve mimari birikimlerinin
sonucudur.
Geçmişin üstün nitelikteki
mimarlığı, tarih ve kültürle birlikte
kökleri geçmişe uzanan birçok dene-

Air ducts were formed with perforated bricks instead of rubble stones
in order to provide air circulation
and to reduce the weight on the roof
in the areas where leveling works
were required. After leveling process,
roof surfaces were covered with mudbricks.

4. CONCLUSION

Today’s theoretical sciences are the
result of the experiences of our forefathers and yesterday’s architectural
experiences, like all the techniques
and sciences throughout the history,
have constantly been deposited to
the present-day generation.
Old valuable architecture with
ancient history and culture has bags
of experience with its roots in ancient
history. The old alleyways and community centers of neighborhoods and
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Şekil 34, 35.
Kerpiç tuğla
kaplamalar
Figures 34, 35.
Pavements with
mud-bricks

yimi bünyesinde barındırmaktadır.
Çok çeşitlilik, yenilik ve güzelliğe
sahip eski sokaklar, mahalle ve meydanlar, büyük tarihi yapılar geçmişin değerli bir koleksiyonudur.
Geleneksel mimari hakkındaki
herhangi bir ihmalden kaçınılması
gereği, günümüzde dünyaca ünlü uzmanlar tarafından da altı çizilen bir
konudur. Dolayısıyla, anıtlar yapısal
ve altyapısal özellikleri ve mimari
ve şehircilik değerleriyle geçmiş
kuşakların medeniyetini ve düşünce
biçimini temsil eden yadigârlardır.

historical mansions with wide diversity, novelty and beauty are a precious
collection of past experiences.
Any disregard for the nature of
the ancient architecture is rejected
by today’s world-renowned experts.
Therefore, monuments are valuable relics of our forebears, which,
economically, have potential infrastructural and structural features
and from the perspective of the
body, have architectural and urbanism values that represent the ancient
civilization of our forefathers.
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1979 Karadağ Depremi’nin Ardından Kotor
Bölgesi’ndeki Tarihi Yapılarda Güçlendirme Çalışmaları
Structural Consolidation of Kotor Region Historic
Buildings After Montenegro Earthquake 1979
Ilija LALOSEVIC*
ÖZET Bu metin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Orta Çağ kenti
Kotor’un tarihi merkezindeki yapılarda 1979 Karadağ Depremi’nden sonra
gerçekleştirilen yapısal güçlendirme çalışmalarını konu almaktadır. Kotor’daki
bu örnek çalışma, tarihi binalardaki yapısal sorunların yalnızca bu yapıların
kârgir ya da eski olmasıyla ilişkilendirilemeyeceğini kanıtlamıştır. Bazı tarihi
yapılar, kötü ve niteliksiz bir işçilikle inşa edildiği, tarih boyunca gereken
şekilde onarılmadığı ve gerekli bakımları yapılmadığından, tıpkı bazı çağdaş
yapılar gibi strüktürel açıdan zayıftır. Bazı tarihi yapılar ise, işçilik ve
tasarım kalitesi ile uygun kullanım ve yapımlarında kullanılan iyi malzemeler
sayesinde yapısal olarak güçlüdür.
Strüktür kurgusunun yanı sıra, yapı malzeme ve elemanlarının türü ve
niteliği de tarihi binaların onarımıyla ilgilenen mimar ve mühendisler
tarafından gerekli ilgiyi görmemektedir. Tarihi yapıların onarımı ve sismik
güçlendirme çalışmaları, yapıların özgün strüktürlerindeki sismik direncin
değerlendirilmesi ve uygulanacak güçlendirme tekniğinin dikkat bir şekilde
seçilmesini esas almalıdır.
Metinde, Kotor’daki en önemli tarihi yapılarda gerçekleştirilen onarım ve
sağlamlaştırma çalışmalarına odaklanılarak, geleneksel strüktür ve yapılarda
güçlendirme yöntemlerinin farklı yönleri tartışılmıştır. Geleneksel yapıların
temel sismik özellikleri ve deprem sırasındaki davranışları temel alınarak
sunulmuş, 1979 Karadağ Depremi’nden sonra uygulanan ortak güçlendirme
yöntemleri incelenmiştir. Çalışmada, yapıların değerlendirilmesi ve benzer
tarihi yapılar için uygun güçlendirme yöntemine dair seçim prosedürlerinin
iyileştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Yapısal Sağlamlaştırma, Sismik Güçlendirme, Konservasyon,
Tarihi Yapılar, Kültürel Miras, Kotor, Kotor Körfezi
ABSTRACT The paper is dealing with characteristics and structural
consolidation of historic buildings in the old urban core of medieval town of
Kotor, and its region, inserted on the World Heritage List after Montenegro
earthquake 1979. Kotor case study proved that all historic buildings are not
weak simply because they are old and made of stone masonry. Naturally,
some historic buildings, like some modern buildings, are weak because they
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were poorly and unskillfully built, they were inadequately altered during
their history, or because they were bad maintained. Some historic buildings
are strong due to good materials used, the quality of workmanship, design
and disposition.
The configuration of the structure, as well as type and quality of materials
and elements are often not sufficiently appreciated by engineers and
architects dealing with renewal of historic buildings. Successful seismic
strengthening and repair of historic buildings should be based on an
evaluation of seismic resistance of their original structure, and careful choice
of strengthening techniques.
In the paper aspects of traditional structural and building issues and
strengthening methods are discussed, focusing on consolidation and repair of
the most important Kotor historic buildings. The principal seismic properties
of traditional historic structures are presented based on their behavior
observed during the earthquakes. Common strengthening methods used
after the 1979 Montenegro earthquake are examined. Recommendations for
improving the evaluation procedures and choosing appropriate strengthening
techniques for similar historic structures are made.
Keywords: Structural Consolidation, Seismic Strengthening, Conservation, Historic
Buildings, Cultural Heritage, Kotor, Boka Kotorska Bay

1. GİRİŞ

Yapısal sağlamlaştırma ve tarihi yapıların korunması konusu incelendiğinde, yapı malzemesi ile yapım tekniği
kalitesinin son derece değişken olduğu
görülür. Ahşap yapılar haricinde, tarihi
yapıların çoğu bir bağlayıcıyla bir araya
getirilmiş taş, tuğla ve pişmemiş toprak
malzeme kullanılarak inşa edilmiş,
çerçevesiz kârgir yapılardır. Bu malzemelerin her biri, form, mekanik vd.
özellikleriyle birçok farklılık gösterir.
Kârgir yapıların depreme karşı
genellikle daha az dayanıklı olduğu
düşünülür. Kârgir malzemelerden
tuğla ve taşlar ile harçlar, sert ve kırılgandır. Basınç dayanımları oldukça
yüksek, ancak çekme ve kesme kuvvetlerine karşı dayanımları azdır. Kârgir
yapılar yüksek bir kütleye sahiptir, bu
nedenle depremlere karşı atalet tepkisi

1. INTRODUCTION

When dealing with structural consolidation and conservation of historic
buildings, the extremely variable
quality of building materials and construction systems is evident. Except
for timber buildings, most historic
structures are unframed masonry
buildings, made of unburned earth,
brick or stone, connected with binding mediums. Each of these materials
varies widely in form and mechanical
and other properties.
Masonry structures generally are
considered to be less resistant to
earthquakes. Masonry materials, both
mortar and stone/brick are stiff and
brittle, have quite high compressive,
but low tensile and shear strength.
Masonry constructions have a high
mass, hence their high inertial re-
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Şekil 1. Kotor,
tarihi merkezi
ve surları
Figure 1. Kotor,
Old Town with
the fortress

yüksek ve rijit; sünekliği ve gerilme
dağıtım kapasitesi ise düşüktür.
Bununla birlikte, tarihi eserlerin
depreme dayanıklılığı yapıyı etkileyen koşullara bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir. 1979 Karadağ Depremi,
verdiği zararların yanı sıra, özellikle
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer
alan Kotor bölgesindeki geleneksel yapım tekniklerinin nitelik ve avantajlarını da ortaya çıkarmıştır. Deprem
sonrası koşullar, yıkımın etkileri ve
özellikle kültürel miras öğelerinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak
Orta Çağ surlarıyla çevrili Kotor tarihi kent merkezi (Şekil 1), UNESCO
“Risk Altındaki Miras Listesi”ne dâhil
edilmiştir. Kent, başarılı koruma ve
rekonstrüksiyon çalışmalarından sonra, 2003 yılında Risk Altındaki Miras
Listesi’nden çıkarılmıştır.
Geçmişteki depremlerin tarihi
tespit edilerek; gerçekleşme tarihi,
şiddet, büyüklük vb. verilerin analizi ve yerinde yapılan araştırmalarla,
“yerel deprem kültürü”ndeki süreklilik ve kesintiler daha iyi anlaşılabilir
ve takip edilebilir. Çevrim süreleri

sponse to the earthquakes, they are
rigid and have low ductility and low
capacity for redistribution of stress.
However, the earthquake resistance
of historic buildings can vary between
quite good and poor, depending on
the conditions of the building affected. The 1979 Montenegro earthquake
brought to light, among disadvantages, numerous advantages and qualities
of the traditional way of constructing
historic buildings, especially in the
Kotor region, included in the UNESCO’s World Heritage List. Due to
the conditions after the earthquake
and treats of destructions, especially
having in mind high concentration of
the cultural heritage, the old urban
core of Kotor (Figure 1) within the
medieval walls was also inserted in
the World Heritage in Danger List.
After successful preservation and
reconstruction works the town was
withdrawn from the World Heritage
in Danger List in 2003.
By exploring the previous earthquake history, by analyzing relevant
data, dates of occurrences, intensities,
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kısaldıkça “deprem kültürü” yaygınlaşır. Gerçekleşen çok sayıda deprem
(Büyük depremlerin tarih ve şiddetleri: 1559-IX, 1563-X, 1608-X,
1632-IX, 1639-IX, 1667-X, 1750VIII, 1780-IX, 1979-X),1 Bizans,
Sırp ve Venedik hâkimiyeti altındaki
Kotor bölgesindeki köklü yapılaşma
geleneğinin incelenmesi ve ekonomik
refahın getirdiği olanaklar, depremden
korunmak için mevcut teknik prosedürlerin iyileştirilmesini sağlamıştır.

2. KONUM

Yerleşim yerleri, yapı toplulukları
ve tekil olarak yapılarla ilgili analiz
edilecek en önemli konulardan biri,
konumdur. Kotor kenti tarihi merkezinin San Giovanni Tepesi eteklerinde bulunan ve kayaya kurulmuş
olan kısmı meydana gelen depremler
sırasında hafif zarar görmüş, yoğun
olarak 12 ile 13. yüzyıllardan kalan
yapıları barındıran kent dokusu korunmuştur. Aziz Tryphon Katedrali
çan kulesi ile batı cephesinin 1667
Depremi’nde yıkılmasının nedenlerinden biri de, zemin türündeki
farklılaşma nedeniyle (kaya ve kum)
yapının iki tarafının depremde farklı
hareket etmesidir.
Yumuşak zemine kurulmuş olan
yerleşimler (Risan, Prcanj, Dobrota),
kaya üzerine inşa edilen yerleşimlere
(Şekil 2), (Drazin Vrt) nazaran, aynı
ya da benzer tasarım ve inşaat kalitesine sahip olmalarına rağmen daha
çok zarar görmüştür. Yekpare kaya
(Aziz George, Orahova) (Şekil 3) ve/
veya ada üzerine inşa edilmiş olan

magnitudes etc., and by “in situ” investigations, continuity and interruptions
in the “local seismic culture” could be
better understood and followed. The
shorter the return periods are, the most
widespread seismic culture is. Due to
the numerous earthquakes (dates and
intensities of the stronger earthquakes:
1559-IX, 1563-X, 1608-X, 1632-IX,
1639-IX, 1667-X, 1750-VIII, 1780IX, 1979-X),1 good building tradition,
and economic prosperity during Byzantine, Serbian and Venetian role in
the Kotor region there are evidences of
the more appropriate earthquake-proof
technical procedures.

2. LOCATION

One of the most significant issues to
be analyzed regarding settlements,
ensembles and individual buildings,
is their location. The part of the old
town of Kotor on the foot of San John
Hill, funded on the rock, suffered
slight damage during the earthquakes,
and still have preserved the highest
concentration of the oldest buildings
from XII and XIII century. One of
the reasons of collapse of the belfries
and western facade of St. Tryphon’s
Cathedral in the 1667 earthquake,
was different movement of the two
parts of the building, due to the kind
of soil (rock-send).
Settlements built on the rock (Figure 2, Drazin Vrt) suffered less damage than those funded on the mealy
ground (Risan, Prcanj, Dobrota),
even with identical or very similar
design and quality of structures. It is

1
J. Mihailovic, Seizmicki karakter i trusne katastrofe naseg juznog primorja (Seismic Character and Earthquake
Catastrophes of Our South Adriatic Coast), Beograd, SANU, 1947, s. 15-17.
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Şekil 2. Perast,
kıyı yerleşimi
Figure 2. Perast,
coastal settlement
Şekil 3. Orahovac,
Aziz George Kilisesi
(13.-19. yüzyıl)
Figure 3. Orahovac,
St. George Church,
XIII-XIX c.

kiliseler de (Aziz George Manastırı,
Perast), diğer benzer örneklere göre
(Yapay bir adada inşa edilmiş olan ve
“Kayaların Meryemi” olarak da anılan
Meryem Ana Kilisesi (Our Lady of the
Rock) vd. daha az zarar görmüştür.

3. TASARIM ve DÜZEN

Yeni yapılar için depreme dayanıklı
tasarım kriterleri belirlenmiş olsa da,
bunlar deprem öncesinde yapı kırılganlıklarını değerlendirmek, sonra da
sismik olaylara karşı yapı davranışlarını açıklamak için mevcut yapılara da
kullanışlı bir şekilde uygulanabilir.
Yapının kurgusu, strüktürü ve
tasarımı deprem sırasındaki davranışları üzerinde önemli etkilere sahiptir.
1979 Karadağ Depremi, tıpkı diğer
depremler gibi, en basit strüktürlerin
deprem sonrası ayakta kalma konusunda en büyük şansa sahip olduğunu
göstermiştir. Basit strüktürler kolay bir
şekilde inşa edilebilir, bakımı yapılabilir ve onarılabilir. Öte yandan, depreme olan tepkileri de nispeten kolay
bir şekilde analiz edilip belirlenebilir.
Genel olarak bölgedeki yapıların
simetrik bir plana sahip olduğu görülmüştür. Simetrik plan yapım işini

interesting to point out the example
of the churches built on the monolithic stone (St. George, Orahovac,
Figure 3) and island (St. George
Monastery, Perast), suffered less
damage than other similar relevant
cases (Our Lady of the Rock Church on
the artificial island etc.).

3. DESIGN and DISPOSITION

Although criteria for earthquake
resistant design have been established
for the new buildings,2 they can be
usefully applied to the existing ones,
both before the earthquake, to assess
their vulnerability, and “post festum”,
to explain their behavior during the
seismic events.
The building configuration, structural form, and design, have significant effects on the relevant conduct
during an earthquake. The Montenegro 1979 earthquake, like many others, demonstrated that the simplest
structures have the greatest chance of
survival. Simple buildings can easily
be built, maintained and repaired.
On the other hand, their response to
the earthquake can relatively easily be
analyzed and determined.
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kolaylaştırır ve yapının depreme karşı
olan davranışlarını iyileştirir. Eğer
deprem kuvvetlerinin etki ettiği kütle
merkezi deprem kuvvetlerine karşı
bir direnç noktası olan rijitlik merkeziyle çakışıyorsa, yapıyı etkileyecek
bir burulma kuvveti oluşmamaktadır.
Aksi halde, tarihi binalarda oldukça az görülen asimetrik durum, çok
yıkıcı olabilen burulma etkisi yaratmaktadır.
Sözü edilen tarihi eserlerin çoğu
form olarak genelde ince-uzun değil,
kompakt yapılardır. Aksi takdirde, yapının uçlarına etki eden farklı deprem
davranışlarının artması olasıdır. Kumlu toprak zemine inşa edilen Kotor
Prens Sarayı’nın ince-uzun plan tipi
(6 x 60 m), orta kısmının 1979 yılındaki depremde çökmesinin ana nedeni
olmuştur (Şekil 4). Neyse ki, yatay
ölçüler arasında aşırı orantısızlıkların
görüldüğü bu gibi örnekler istisnadır.
Bir yapının deprem davranışı
ve göreceği muhtemel zarar, her ne
kadar kendi doğal frekansı ile deprem
frekansı arasındaki ilişkiye bağlı olsa
da, genel öneri yapıların çok yüksek
tasarlanmamasıdır. Aslında, genel
olarak bölgedeki tarihi bir yapının
yüksekliği, çağdaş yapılar için de
önerildiği şekilde, kısa kenarının dört
katını aşmamalıdır.2 Bu nedenle tarihi yapılarda devrilme etkisi görülmesi
oldukça nadirdir.
Elbette ki çan kuleleri bu konu
için bir istisnadır. Örneğin, daha
önce de belirtildiği gibi, şiddetli 1667
Depremi’nde Romanesk üsluptaki
Aziz Tryphon Katedrali’nin (Şekil 5)
2

J. Mihailovic, age., s. 82

It has been also recognized that
the building plan in general is symmetrical. Symmetry simplifies construction and improves response
to earthquakes. If centre of mass,
through which the earthquake forces
act, coincide with the centre of rigidity, which is the point of resistance to
the earthquake forces, there will be no
torsion forces affecting the building.
On the contrary, lack of symmetry,
which is rather rare concerning historic buildings, produces torsion effects,
which can be very destructive.
For the most number of the relevant historic buildings their overall
shape is compact and not too elongated.
Otherwise, there are more chances of
different earthquake movements being
applied to the terminals. Elongated
plan (60 x 6 m), beside sand soil, has
been the main reason for the collapse
of the central part of the Prince’s
Palace at Kotor during the 1979
earthquake (Figure 4). Fortunately,
the cases with extreme discrepancy
between horizontal dimensions are
exceptions.
Although the excitement and the
damage of the building depend upon
the relationship between its natural
frequency and the frequency of the
earthquake, general recommendation
is: the building should not be too high.
Actually, usual height of a historic building in the relevant region
doesn’t exceed its fourfold shorter
horizontal dimension, recommended
for the modern buildings.2 That’s
why overturning effects are rather
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Şekil 4. Kotor, Prens Sarayı (Palazzo del Provvedittore) (16. yüzyıl)
Figure 4. Kotor, Pince’s Palace, (“Palazzo del Provvedittore”) XVIc.
Şekil 5. Kotor Aziz Tryphon Katedrali (12. yüzyıl) ilk dönem restitüsyonu
Figure 5. S. Tryphon Cathedral, Kotor, Ideal reconstruction, XII c.

iki çan kulesi tamamen yıkılmıştır
(Restanno atterati li doi Campanili del
Duomo et ridote in fragmenti anco le
Campane).3 Bu şiddetli depremin yerel
deprem kültüründeki olumlu etkileri, 1667’den sonra inşa edilen çan
kulelerinin 1979 yılındaki depremde
ayakta kalmasıyla görülmüştür. Buna
karşılık, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın
başında inşa edilen benzer yapılar çok
daha fazla zarar görmüştür.
Bina dikey kesitinin düzenli olması,
çıkmalardan ve özellikle ters çıkmalardan, örneğin yapının üst kısımlarındaki genişlemelerden kaçınılması
önemlidir. Yine de bazı durumlarda, örneğin çan kulelerinde işlevsel
nedenler düzensiz dikey kesitleri
zorunlu kılmaktadır. Örneğin, Aziz
Luke Kilisesi’nin çan kulesi 800 yıllık
tarihi boyunca birçok kez çökmüş ve
yeniden inşa edilmiştir.4

rare in the case of historic buildings.
Of course the exceptions are belfries. For instance, as already mentioned, in the occasion of severe 1667
earthquake two belfries of the Romanesque St. Tryphon Cathedral (Figure
5) collapsed at all (“restanno atterati li
doi Campanili del Duomo et ridote in
fragmenti anco le Campane”).3 The influence of that earthquake on the local
seismic culture can be seen in the fact
that the belfries built after 1667 had
no damage at all, during the recent
1979 earthquake. Much more damage
suffered similar structures from XIX
and the beginning of XX century.
It is also important that the building vertical cross-section is regular, setbacks and especially reverse setbacks,
i.e. enlargements in the building upper region should be avoided. Still, in
some cases, functional reasons dictat-

Historical Archives, Kotor, SN. 934
M. Canak Medic, St. Luke in the New Theory, Matica Srpska, Zbornik za likovne umetnosti 21, Novi
Sad 1985, s. 59
3
4
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Kotor Körfezi’nde kaptanlar ve
gemi sahipleri tarafından inşa edilen, Venedik mimarisinin etkisinde
tasarlanmış en görkemli sarayların
ana cephelerine cihannüma benzeri
(İt. belvedere) üst mekânlar eklenmiştir. Başlangıçta, bu bölümü binanın
geri kalanına (demir gergi ve ahşap
kirişler ile) bağlamak için girişimlerde bulunulsa da, bir deprem sırasında süreksizlik bölgesinde yüksek
gerilme konsantrasyonu oluştuğu;
bunun da çatlaklara ve orta bölümün
kısmen veya tamamen çökmesine
neden olduğu görülmüştür (Şekil 6).
“Belvedere”li sarayların birçoğunun
1667 Depremi’nden yüzyıl sonra, 18.
yüzyılın ikinci yarısında, yani deprem
korkusunun ve “yerel deprem kültürü”nün azalması için gereken zamanın
geçmesinin ardından inşa edilmiş
olması da dikkat çekicidir.5
Düzensizlik kubbeli kiliselerde de
görülmektedir. Bununla birlikte, bu
yapılar üst kısımlarının büyüklüklerine, biçimine ve tüm yapım sistemine bağlı olarak sismik tepkilerinde
radikal bir şekilde farklılaşmaktadır.
Örneğin, Aziz Tryphon Katedrali’nin
1667 Depremi’nde yıkılan ana kubbesinde (Şekil 5), yapı ile ağır kubbeyi
taşımak için yeterli olmayan münferit dikmelerde süreksizlik problemi
ortaya çıkmış ve yapı ekstrem sismik
titreşimlerden (Bu etki ‘yumuşak
zemin’ olarak da adlandırılmaktadır)
zarar görmüştür.
Azize Anna Kilisesi’nin kubbesi,
yapının alt bölümüyle yeteri kadar

ed exactly like irregular vertical cross
section, for example at belfries. It is
well known that St. Luke’s Church
belfry collapsed and was rebuilt a
several times during 800 years of the
building history.4
The most representative palaces in
the Kotor Bay, built by captains and
ship-owners under the influence of
Venetian architecture, have the main
facades with added central upper
part which form loft (Italian: “belvedere”). Although originally there were
attempts to connect this part with the
rest of the building (with iron ties and
wooden beams), during an earthquake
the high stress concentration occurs
at the region of discontinuity, producing cracks, partial, or even total
collapse of the central part (Figure
6). It is interesting to point out that
palaces with “belvedere” mostly have
been built in the second half of XVIII
century, hundred years after the 1667
earthquake, enough to surmount the
fear of destruction and to decrease
“the local seismic culture”.5
Irregularity is appearing in dome
churches cross section too. However,
these constructions vary radically in
their seismic response, depending on
their size, shape and whole construction system of upper parts of the
building. For instance, at the primary dome of St. Tryphon’s Cathedral
(Figure 5), which was collapsed in
1667 earthquake, appeared problem
of discontinuity of construction, and
self-standing pillars, non adequate

5
I. Lalosevic, “Aseizmicki pristup u tradicionalnom graditeljstvu Kotora (Seismic proof approach in the
traditional architecture of Kotor)”, Godisnjak Pomorskog muzeja Kotoru XLI-XLII, Kotor, 1993-1994, s. 173
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Şekil 6. Tripkovic Sarayı, Dobrota-Kotor (18. yüzyıl)
Figure 6. Tripkovic Palace, Dobrota-Kotor, XVIII c.
Şekil 7. St. Mary of the River Meryem Ana Kilisesi, Kotor (13. yüzyıl)
Figure 7. S. Marry of the River Church, Kotor, XIII c.

iyi bağlanamamış olması ve enine ve
düz kemerlerin strüktüre yeteri kadar
destek veremeyecek şekilde kötü inşa
edilmesi nedeniyle, 1667 Depremi’nde de hasar görmüştür. Benzer
nedenlerin yanı sıra, bazen kötü duvar
işçiliği de 18. ve 19. yüzyıllarda inşa
edilmiş kubbelerin zarar görmesine
neden olmuştur.
Meryem Ana Kilisesi (St. Mary
of the River Church) (Şekil 7-9) ve
Aziz Luke Kilisesi’nin kubbeleri
daha iyi tasarlanmış ve inşa edilmiş;
daralma ve süreksizlikler daha az
vurgulanmıştır. Bu kubbeler, duvar
ve tonozlarla yekpare bağlantıları
bulunan, sağlam gömme ayaklar
(pilastır) ve enli ve dolu kemerlerle
taşınmaktadır. Kubbe eteğinde, kuvvetleri toplayan ve tüm kemerleri bir
arada tutan, en iyi kalitedeki uzun
taş levhalardan yapılmış bir çember
bulunmaktadır.
Aziz Luke Kilisesi’nde, yukarıda bahsedilen çemberin üzerine net
ölçülerle giydirilmiş uzun (45-55
cm) ve yassı (13, 10 cm) levhalardan
oluşan, aynı taştan iki sıra daha yer

elements carrying the heavy dome,
and suffering from extreme seismic
vibrations (effect of so called “soft
ground-floor”).
The dome on St. Anne Church
was damaged in 1667 earthquake
too, due to sudden discontinuity,
bad connection with a construction
bellow, and that construction itself,
transversal and jack arches, shown
as bad supporting structure. The
similar reasons had caused damages to the XVIII and XIX century
domes, sometimes with additional
one, bad quality of the masonry.
The St. Mary of the River
Church’s (Figures 7 - 9) and St. Luke
Church’s domes have been conceived
and built more adequately; their
narrowing and discontinuity are less
expressed. They have been carried by
strong pilasters and transversal and
attached arches, which are in monolith connection with walls and vaults.
In the base of the dome, there is a
ring made of long slates of excellent
stone which successfully accepts forces
and gethers all arches.
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Şekil 8. St. Mary of the River
Meryem Ana Kilisesi, Kotor,
(13. yüzyıl) iç mekân/ Figure 8.
S. Marry of the River Church,
Kotor, XIII c, interior
Şekil 9. St. Mary of the River
Meryem Ana Kilisesi, Kotor,
(13. yüzyıl) kesit/ Figure 9. S.
Marry of the River Church,
Kotor, XIII c, cross section

almaktadır (Şekil 10, 11). Döneminin
şartlarına uygun olarak yapılmış bu
çemberin,6 kubbe eteğindeki çekme
kuvvetlerinin karşılanmasında önemli
bir işlevi olmuş ve tüm yapının dayanıklılığına hatırı sayılır bir katkı
sağlamıştır.7 Kubbe eteğinde bu
şekilde gergi çemberleri oluşturma
yöntemi, bazı durumlarda demir gergi
gibi davranması amacıyla taş blokların
demir kenetlerle bağlandığı çok daha
eski Bizans yapılarından beri bilinmektedir.8 Bu yapılarda, kubbe üst
kısımları genel ve sismik dayanıklılığı
iyileştirmek için genellikle tüf gibi
hafif taşlardan yapılmıştır.
Sekiz yüzyıl boyunca geçirdiği
sayısız güçlü depreme rağmen, Aziz
Luke ve Meryem Ana Kiliseleri özgün
yapılarını korumuştur. Fakat bu kiliselerin inşa edildiği dönemde, geçmiş
inşa pratiklerinden sismik bileşenlerin
deneyimleneceği herhangi bir güçlü
deprem kaydedilmemiştir. Bu varsayım, sismik açıdan çok hassas iki böl-

At St. Luke’s Church, above the
mentioned ring there are two additional rows of long (45-55 cm) and
low (13, 10 cm) very precisely dressed
slates of the same stone (Figure 10,
11). This certain collar, made completely reconcile with contemporary
theories,6 had a crucial role in reception tensile forces in the base of the
dome, and had a significant contribution in stability of whole building.7
Such a way of constructing a circular
tie in the bottom of the dome is
already known from the much older
Byzantine buildings, where were some
cases with stone blocks connected
with iron anchors, so they can behave
as a kind of a chain.8 In order to
improve overall, and in the same time
seismic stability, upper part of the
dome very often was made of lightweight stone, tuff.
St. Luke’s and St. Mary of the
River churches have during the eight
centuries’ long history kept the au-

6
I, Tahirovic, “Otpornost zidane kupole na djelovanje zemljotresa, uzroci za pojavu pukotina i njihov
pravac i podrucja rasprostiranja (Resistance of the Masonry Domes…)”, Kulturna bastina Balkana I seizmicki
problemi (The Balkan Cultural Heritage and Seismic Problems), CANU, Titograd , 1983, s. 171, 180.
7
I. Lalosevic, “Aseizmicke karakteristike crkve Sv. Luke u Kotoru (Seismic proof Characteristics of the St.
Luke’s Church in Kotor)”, Simpozijum: Crkva Sv. Luke kroz vjekove (Symposium: Church of St. Luke’s through
the Ages), Kotor, 1997, s. 58
8
Repair and Strengthening of Historic Monuments and Buildings in Urban Nuclei, Buildings Constructions in the Balkan
Region, vol. 6, UNDP, Vienna, 1984, s. 50.
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Şekil 10. Aziz Luke Kilisesi, Kotor, (12. yüzyıl)/ Figure 10. S. Luke Church, Kotor, XII c.
Şekil 11. Aziz Luke Kilisesi, Kotor (12. yüzyıl) kesit/ Figure 11. S. Luke Church, Kotor, XII c,
cross section

ge olan Puglia (İtalya) ve Bizans coğrafyasındaki yapı inşa faaliyetleriyle
bu kiliseler arasında sıkça bahsedilen
bağıntıyla uyumludur.9 Bu kiliselerin
iyi sismik davranışı, Orta Çağ Bizans
“Kapalı haç planlı kiliseleri”10 ile yerel
Romanesk üslubun tipolojik özellikleri ve inşaat pratikleriyle yakından
ilişkilidir.
Bu yapılar, depreme dayanıklı diğer tarihi yapıların yanı sıra, oldukça
düzgün ve sürekli bir güç dağılımına
sahiptir. Taşıyıcı elemanlar, bölüm
değiştirmeden sürekli ve düzgün
şekilde dağılmıştır. Bu noktada,
depreme dayanıklılık konusunda
Kotor’daki en başarılı yapı olan Aziz
Luke Kilisesi’nin, çok sonraları Pirro
Ligurio’nun el yazması kitapçığındaki
deprem konusundaki çözüm yollarına

thentic structure, despite numerous
strong earthquakes. However, during the period when these churches
were built, there were no recorded
strong earthquakes, while the seismic components were taken from the
previous construction practice. This
hypothesis would be in line with often
mentioned relationship between those
churches with the building constructions of Puglia (Italy) and Byzantine
area, two seismically very sensitive
regions.9 The good seismic response
of these churches is closely connected
with typological characteristics of the
medieval Byzantine “inscribed cross
churches,”10 as well as by local and
Romanesque building practice.
Those, as well as other historic
earthquake proof buildings have quite

9
V. Korac, “Monumental architecture of Medieval Kotor”, Spomenik SAN, CV, Beograd, 1956, s. 148, 151;
M. Canak Medic, “The Architecture of Nemanja’s Period”, The Monuments of Serbian Architecture in Middle Ages,
Beograd, 1989, s. 136.
10
“Restoration of Byzantine and Post-Byzantine Monuments”, Proceedings of the International Symposium of
Thessaloniki, 1985.
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Şekil 12. Pirro Ligorio,
Delli rimedi contra I
terremoti per la sicurezza
degli edifice, c. XVIII,
Torino Devlet Arşivi
Figure 12. Pirro Ligorio:
Delli rimedi contra I
terremoti per la sicurezza
degli edifice, vol.XVIII,
State Archive of Torino

benzer özellikler gösterdiğini belirtmek gerekir (Şekil 12).11

4. YAPI ELEMANLARI ve YAPIM
TEKNİKLERİ

Tarihi yapıların depreme dayanıklılığı, mantıksal açıdan yapısal sağlamlaştırma için genellikle geleneksel
tekniklerin kullanılmış olmasıyla
açıklanabilir. Tarihi yapıların onarımı
ve güçlendirilmesi sürecinde, geleneksel veya çağdaş olması fark etmeksizin
eski yapım teknikleri ile yapı elemanlarının incelenmesi çok önemlidir.
Kotor Körfezi bölgesindeki tarihi
yapıların duvarları yerel kireçtaşı ve
bağlayıcı olarak da daima kireç harcı
kullanılarak inşa edilmiştir. Yerel
kireçtaşı, daha büyük boyutlardaki
yapı elemanları için serttir ve uygun
değildir; bu nedenle, kapı ve pencere
söveleri, konsollar, balkonlar ve merdivenler vd. için Dubrovnik yakınındaki Korcula Adası’ndan getirilen
kireçtaşı kullanılmıştır. Bu noktada,
duvar yapım tekniğinin 16. yüzyıldan
19. yüzyıl sonuna kadar neredeyse hiç

uniform and continuous distribution of
strength. Their load bearing elements
are uniformly distributed, continuous
and without changing section suddenly. Should be noted similarity of St.
Luke’s Church, the most successful
seismic-proof historic building in
Kotor, with the prescriptions of the
much later Piro Ligurio’s manuscript
manual (Figure 12).11

4. ELEMENTS and TECHNIQUES

Reasonable resistance of the historic
buildings can be often explained by
the evidence of traditional techniques
for structural consolidation. Study
of old techniques and elements is
essential in the process of repair and
strengthening of historic buildings,
whatever traditional or modern techniques being applied.
The walls of the historic buildings
in the Boka Kotorska region were
made of the local limestone, as binding
medium always was used lime mortar.
The local limestone is too hard and
non adequate for the elements of more

11
Proposal of an earthquake-proof house (“casa antisismica”) in manuscript: Pirro Ligorio, Delli rimedi
contra I terremoti per la sicurezza degli edifice (Yapıların Güvenliği İçin Depreme Karşı Alınacak Tedbirler), c. XVIII, State
Archive Torino, Costruire in Laterizio, 1
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değişmemiş olması dikkat çekicidir.
Duvarların iç ve dış olmak üzere
taş örgü iki yüzü vardır; ortada ise
daha küçük taş parçaları ile kireç harcı
karışımı bulunur. Her ne kadar gerekli
olsa da, duvarın iki yüzü, herhangi bir
bağ örgüsüyle birbirine bağlanmamıştır. Buna rağmen, yüksek kalitede üretilmiş harç kullanıldığından duvarın
iki yüzünün ayrıldığına dair bulgular
oldukça nadirdir. Örneğin, restorasyon
çalışmalarında birleşim noktalarında
bazen taş harçtan önce çatlar. Harç
ve duvar işçiliğinin niteliği sayesinde
yapının değişik kısımlarında güçlü
depremler esnasında dahi birleşme
yerlerinde çatlaklar oluşmaz.
Kotor bölgesinde yağ, tuğla tozu,
kızıl toprak “terra rossa” vb. katkılı
birçok farklı harç türü kullanılmaktaydı. Bu harçlar, temelden derze
kadar farklı amaçlar için yüksek
kalitede üretilip kullanılmıştır. Örgü
harçları, Kotor Körfezi bölgesinin
uzun tarihi boyunca, kârgir yapıların
deprem sonrası ayakta kalmasının ana
nedenlerindendir.
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren,
harç hazırlamak için kullanılan geleneksel yöntemler unutulmaya, ucuz
duvar ve yapı üretimi için yöntemler
aranmaya başlanmış ve bu durum duvarların yapısal kalitesinin düşmesine
neden olmuştur.
Taş blokların cinsi, mekanik
özellikleri ve kesimi dikkate alınarak
duvarların nitelikleri arasındaki farkın belirtilmesi önemlidir. Örneğin,
Romanesk yapıların duvarları, yerel
kireçtaşının mekanik özellikleri ve
ocaktan uzun bloklar şeklinde çıkarılmış olmaları sayesinde çok iyi sismik

remarkable dimensions, that’s why for
the doors and windows frames, consoles, balconies, stairs etc., have been
used limestone from Korcula island,
near Dubrovnik. It is interesting to
point out that the way of wall construction was almost the same from
XVI to the end of XIX century.
There are two stone faces of the
wall: external and internal; in the
middle there is mixture of smaller
pieces of stone and lime mortar. It
wasn’t practiced to connect two faces
of the wall by bond headers, even this
should be the case. Despite of this
fact, evidence of detachment of the
two faces of the wall is rather rare,
due extremely good quality of mortar
used. For instance, during restoration
works sometimes stone cracks before
the mortar in the joint. Due to the
good quality of mortar and masonry,
various phases of the building are not
resulting cracks along the joint, even
during strong earthquakes.
There were various types of mortar: with addition of oil, brick dust,
red earth (‘terra rossa”) etc., They
were used for the different purposes,
from foundations, to the pointing, but
the quality is usually very good. Wall
mortar is one of the main reasons for
the survival of masonry structures
during earthquakes in the long building history of Boka Kotorska region.
Not earlier than in XIX century,
oblivion of traditional technologies for
the preparation of mortar, as well as
striving for becoming cheaper masonry and the building as a whole, causing lower constructive characteristics
of the walls were beginning.
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davranışa sahiptir. Kaliteli harçla
örülmüş bu tür duvarlar, harcın kesme dayanımına ve yatay derzler ile
kesme taşlar arasındaki sürtünmeye
bağlı olarak oluşan direnç sayesinde,
yatay sismik kuvvetleri iyi bir şekilde aktarmaktadır.
Özellikle kiliselerde, kubbeyi
taşıyan pilastırlarla güçlendirilmiş
duvarlar, yapının atalet momentinin
ve genel stabilitesinin artmasına
katkıda bulunur. Bu yapı elemanları,
yukarıda bahsedilen deprem davranışının iyileştirilmesi için hazırlanmış
eski elyazmalarında da önerilmiştir.12
Farklı amaçlar için (örneğin,
sur olarak) kullanılan ve benzer
elemanlara, payanda ve şevlere sahip
duvarlar, (Şekil 13)13 top atışlarına
dayanabilecek kadar sağlam tasarlandıklarından, doğal olarak iyi sismik
davranış gösterir.
Tonozlar ve kemerler sıkça kullanılan ve yapının deprem stabilitesinde önemli rol oynayan strüktür
elemanlarıdır. Gerektiği biçimde
inşa edilmeyen kemerler ve özellikle de tonozlar, genellikle yapının
büyük zarar görmesine ve hatta
yıkılmasına neden olur. Öte yandan,
bu elemanlardan bazıları, özellikle
de kesme kireçtaşı kullanılarak inşa
edilmiş ince derzli, sivri kemerler
vd., 1979 Depremi de dâhil olmak
üzere, birçok depremde dayanıklılığı
kanıtlanmış, üstün deprem dayanımına sahip yapı elemanlarıdır.
Demir bağlantılar da doğal olarak
12
13

It is important to point out the difference between qualities of the walls,
taking into account the sort, mechanical characteristics and the shape of
stone blocks. For instance, the walls of
Romanesque buildings have a very good
seismic response, due to mechanical
characteristics of the local limestone
and its nature due to whom it is taking
out of the quarry in the shape of the
elongated blocks. Such walls, with good
mortar applied; transmit horizontal
seismic forces well, due to the resistance between the layers of masonry
elements, depending on mortar shear
strength, friction between contacting
horizontal joints, and proportions of
stone ashlars.
Walls strengthen with pilasters, especially in churches, carrying the dome,
contribute to the raise of inertial moment of the building and to its overall
stability. Those elements were suggested by mentioned old manuals for the
improvement of the building earthquake
resistance.12
Walls with similar elements, buttresses and escarpments, used for various
purposes, for example fortifications
(Figure 13)13 of course, have also good
seismic response, being conceived and
designed to be strong enough to accept
artillery shots.
Vaults and arches are very often
used constructive elements, playing
crucial role in the earthquake stability of the buildings. Not adequately
executed arches, especially vaults,
usually cause strong damage and

Proposal of an earthquake-proof house (casa antisismica) in manuscript: Pirro Ligorio, op. cit.
Provveditori di Terra e da Mar, Archivio di Stato Venezia, F. 432 / dis.1, a. Malacreda Cesare, 1616.
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Şekil 13. Provveditori di Terra e da Mar, F. 432 / dis.1, a C. Malacreda, 1616 (Venedik
Devlet Arşivi)/ Figure 13. Archivio di Stato Venezia, Provveditori di Terra e da Mar, F.
432 / dis.1, a C. Malacreda, 1616.
Şekil 14. Aziz Tryphon Katedrali, Kotor, iç mekân
Figure 14. S. Tryphon Cathedral, Kotor, interior

yapıların stabilitesi için önemli bir
ek, hatta olmazsa olmaz elemanlardandır (Şekil 14).
Duvarlarla ahşap döşeme kirişleri
birbirine bağlı olmayan yapılarda,
bu elemanlar zamanla birbirinden
ayrılacak ve yatay derzler boyunca
genellikle açılım bölgelerinde çatlaklar
oluşacaktır. Duvarlar zeminle uygun
şekilde bağlanırsa birlikte salınım
yapar ve böylece deprem davranışları
da iyileşmiş olur. Kotor Körfezi çevresindeki geleneksel işçilikte, duvarlar ahşap kirişlerle genellikle demir
gergi ve karşılıklı cephelerde kılıçlarla
(İtalyanca, capochiave) bağlanmaktadır
(Şekil 15).
Hava şartlarının neden olduğu
bozulma etkeni yüzünden, dik döşeme
kirişlerini bağlayan beden duvarları içerisinde uzun kirişlere nadiren
rastlanmaktadır. Bununla birlikte,

even collapse of the whole structure.
On the other hand, some of them,
especially pointed arches precisely
cut out from the good limestone,
with extremely thin joints, are
extraordinary seismic proof constructions, what that was proved by
their stability through numerous
earthquakes, including the last one
occurred 1979. Of course, iron ties
have been very important additional, sometimes crucial element for
their stability (Figure 14).
In buildings with unconnected
walls and wooden floor structures,
they will separate, and cracks will
develop along vertical joints, usually
in the openings region. If the walls
are connected properly with the
floors, they have to oscillate harmoniously, and the behavior and earthquake response is much better. In
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Şekil 15. Gregorina Sarayı (18. yüzyıl), Denizcilik Müzesi, Kotor
Figure 15. Gregorina Palace, Maritime Museum, Kotor, XVIII c.
Şekil 16. Ivanovic Sarayı (18. yüzyıl) Dobrota-Kotor, detay
Figure 16. Ivanovic Palace, Dobrota-Kotor, XVIII c., detail

taşıyıcı iç duvarlara sahip daha büyük yapıların ahşap döşeme kirişleri,
orta duvarlara çapraz atkı ve demir
kenetlerle düzgün bir biçimde bağlanmıştır (Şekil 16).
Deprem hareketlerinin doğası
ve yapıların sismik davranışları
göz önüne alındığında, bir yapıda
olması gereken berkitme bağlantıları
seviyesinin, yapının en üst kotunda,
çatının altında (Şekil 17) olduğu görülür. Aksi takdirde, merteklerin ya
da tonozların duvara uyguladığı baskı, duvarın hasar görmesine neden
olacaktır. Berkitme bağlantılarının
uygulanmasının yanı sıra, çatının
hafif ve kendi kendini taşıyabiliyor
olması da önemlidir.
Özgün halinde yapısal olarak doğru bir biçimde bağlanmış tüm yapılar
ya hiç zarar görmemiş ya da çok küçük, kabul edilebilir hasarlar almıştır. Bu gibi durumlarda betonarme
elemanların yapıya eklenmiş olması
herhangi bir fayda sağlamamış,
aksine yapının özgünlüğüne ve stabi-

the traditional workmanship in Boka
Kotorska region, walls have been
usually connected by ties, be iron, or
wooden beams of the floor structure
with iron terminals, “keys” (Italian:
“capochiave”) on the opposite facades
(Figure 15).
Longitudinal beam inside the
facade walls connecting perpendicular
floor beams was rather rare because
decay caused by climate. Nevertheless, wooden floor beams of the larger
buildings with internal constructive
walls were properly connected on the
medium walls by the oblique scarf
joint and special iron anchors
(Figure 16).
Taking into account the nature of
the earthquakes movements and the
seismic behavior of the buildings, it
is evident that the level of the most
desirable connection is in the top of
the structure, under the roof (Figure
17). Otherwise, roof timber rafters
or vaults push and disintegrate the
walls. Besides connecting it, is im-
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litesine zarar vermiştir. Bu nedenle,
bazı durumlarda yapının köşelerini
dahi yıkabilen betonarme döşeme
ve duvarlardan, iç veya dış kolonlardan, özellikle de ağır betonarme
çatılardan kaçınılmalıdır. En iyi
uygulama yöntemi, uygun bağlantı
ve berkitme sistemlerinin kurulması,
yıkılan kısımların yeniden inşası,
derz dolgularının yapılması ve betonarme elemanların yalnızca gerektiği
durumlarda, minimum düzeyde
kalmak üzere dikkatli bir şekilde
kullanılmasıdır.
Eski kârgir yapı ustalarının
açıklıklara gösterdikleri dikkati
vurgulamak önemlidir. Yükün kapı/
pencere lentolarına etki etmesini
engellemek ve temellere aktarılmasını sağlamak için açıklıkların
üzerlerine tonoz ve kemerler inşa
edilmiştir. Bunun nedeni, lentoların
statik yükler nedeniyle dahi zarar
görme riski taşımasıdır. Ayrıca, bu
noktalardaki zayıflama sonucunda,
açıklıkların bulunduğu duvarlarda
dinamik deprem kuvvetleri nedeniyle çatlama, lentolarda ise kırılma
riski bulunmaktadır. Bu noktada,
Kotor yakınlarında bir kıyı yerleşimi
olan Prcanj’daki bir sarayın yapım
tekniğinin özel bir detayına değinmek gerekir. Bu yapıda, balkonu
taşıyan orta konsol aynı zamanda
kapı üzerindeki kemerin kilit taşı
olarak kullanılmış ve böylelikle
uzun, kırılgan lentonun üzerindeki
açıklık geçilebilmiştir (Şekil 18).

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Tarihi yapıların, özellikle sismik bölgelerdeki kârgir yapıların depreme
karşı dayanıksız olduğu varsayımı-

portant that roof is stabile by itself,
and as light as possible.
Almost all buildings originally
properly tied suffered no, or very
little, acceptable damage. In these
cases introducing numerous reinforced concrete elements was useless,
even contra productive, not only for
the building authenticity but also for
the overall building stability. That’s
why reinforced concrete slabs, wall
jackets, vertical internal or external
pillars, sometimes destroying the very
strong building corners, and especially heavy concrete roofs, should be
avoided. The best practice would be:
proper tying and connecting, rebuilding of collapsed parts, grouting, and
only eventually, minimum, and wise
introducing reinforced concrete elements when necessary.
It is important to point out attention paid by the old masons to the
openings. The vaults and arches have
been constructed over the openings,
in order not to load stone lintels of
the doors/windows frames, but to
distribute weight to the piers. That’s
because the fact that the lintels can
crack even due to the static load.
Moreover, due to dynamic seismic
forces, lintels broke and walls crack
around the openings, being weakened in those places. It should be
remarked example of a special sort of
this construction noticed on a palace
at a maritime settlement Prcanj, near
Kotor. The central console of the balcony, in the same time, is keystone of
the arch above the door, in a way that
long fragile lintel was successfully
bridged over (Figure 18).
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Şekil 17. Radimiri Sarayı (18. yüzyıl), Dobrota-Kotor (17. yüzyıl)
Figure 17. Radimiri Palace, Dobrota-Kotor, XVII c.
Şekil 18. Beskuca Sarayı, Prcanj-Kotor (18. yüzyıl), detay
Figure 18. Beskuca Palace, Prcanj-Kotor, XVIII c., detail

na rağmen, aslında gayet dayanıklı
oldukları bir gerçektir. Sözü edilen
yapıların hâlâ ayakta oluşu bu durumu kanıtlar niteliktedir.
Venedik’ten İstanbul’a kadar uzanan geniş Akdeniz havzasındaki eşzamanlı yoğun sismik aktivite, kültürel
bağlar ve ekonomik refahın getirdiği
kolaylıklar sayesinde, Kotor Körfezi
bölgesinde depreme dayanıklı birçok
yapı ve yapım tekniği görülmektedir.
Bölgedeki en yakın tarihli deprem, diğer benzer durumlarda
olduğu gibi, yapı sisteminde temel,
duvar, tonoz ve döşemelerin önemini
göstermiştir. Ancak, yapı strüktüründe sağlam bağlantılar kurmaya
dikkat edilmiş olsa dahi; yetersiz
ankraj, özellikle de çatı ve döşeme
seviyelerinde zayıf mertek, kiriş
ve duvar bağlantıları ya da rijitliği
yeterli düzeyde olmayan döşemeler
nedeniyle sıklıkla ciddi sorunlar
ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, tarihi yapıları ya
da bunların belli bölümlerini zayıf yapıda oldukları için tamamen göz ardı
etmemek gerekir. Aksine, güçlendir-

5. CONCLUSIONS and
RECOMMENDATIONS

Despite of widespread presumption
that historic buildings, especially
masonry structures in seismic prone
regions are weak, it is a fact that
sometimes they are very resistant.
This is proved even by the evidence
of their existence so long time in
those areas.
In the region of Boka Kotorska
Bay there is evidence of the numerous seismic proof constructions and
techniques, due to simultaneous strong
seismic activity, economic prosperity and cultural links within wide
Mediterranean region from Venice to
Constantinople.
The most recent earthquake in
the region, like in other similar cases,
has demonstrated that we can usually
rely on the most existing constructive
elements: foundations, walls, vaults,
floors etc. Although, there are evident
attempts to tie the structure, generally
insufficient anchorage and particularly inadequate interlocking between
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me ve onarım çalışmaları için geliştirilecek çözümler, yapının mevcut
sismik dayanım ve kapasitesine, yapısal durumuna ve “deprem geçmişine”
dayanmalıdır. Tarihi koruma bakış
açısıyla, geleneksel yapıların sismik
davranışlarıyla ilgili bu unsurların
göz önünde bulundurulması, analiz
edilmesi, değerlendirilmesi, korunması ve/veya güçlendirilmesi gereklidir.
Tarihi yapıların başarılı bir şekilde
korunabilmesi için farklı disiplinlerden uzmanlarla oluşturulmuş bir ekip
çalışmasına gerek vardır.
Bu süreçte cevaplanması gereken
asıl soru, güvenlik seviyesi ve müdahalelerin kapsamı konusunda ne
kadar ileriye gidilmesi gerektiğidir.
Onarım ve güçlendirme teknikleri ve
yöntemleri ile teknik açıdan tutarlı,
ekonomik olarak da makul harcama
gerektiren bir sismik güvenlik seviyesi, gelecekte yaşanması muhtemel
depremlerde kabul edilebilir bir hasar
düzeyi sağlamalıdır. Yapısal müdahaleler yapının hiçbir zarar görmemesini sağlayacak düzeye ulaşamıyorsa
bile, ani çökmeleri engelleyerek yapı
bütünlüğünü ve insan hayatını koruyan kabul edilebilir güvenlik seviyesini oluşturabiliyorsa, özgün yapı
sistemi makul bir düzeyde korunmuş
olacaktır.
Tarihi yapı için önemli bir değer
olan özgün strüktür sisteminin zarar
görmeden iyileştirilmesi amacıyla,
belli başlı koruma prensipleri göz
önünde bulundurularak özel bir deprem mühendisliği yaklaşımı geliştirilmelidir. Bu yapıların sağlamlaştırma
işlemleri çağdaş yapılar için ortaya
konmuş olan sismik tasarım kuralları

rafters, beams and walls, in the roof
and floor levels, are often serious disadvantages, as well as unsatisfactory
stiffness of floors.
However, it is important not to
ignore entire traditional buildings
or their parts, because some of them
are weak. Contrary, solution for the
strengthening and repair must be
based on the actual seismic resistance
and capacity, structure state, and
“seismic history”. From the historic
preservation point of view, it is necessary to consider, analyze, assess and
preserve and/or retrofit those elements
relevant for seismic response of the
traditional structures. For the successful preservation of an old structure,
a team work of experts from different
profiles is needed.
The main question in this process
is how far we should go as to the level
of safety and the extent of the interventions. Methods and techniques
for repair and strengthening have to
provide economically justified and
technically consistent seismic safety, as
well as acceptable damage level in the
future earthquakes. If structural interventions doesn’t go beyond obtaining
reasonable security, preventing sudden
collapse and preserving human lives
and building integrity, but not damage
at all, original structural system usually can be satisfactory preserved.
In order to improve, not destroy authentic structural system,
being the important value of historic building, a special approach
in earthquake engineering must be
developed taking into account the
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uygulanarak değil, geleneksel malzeme ve yapım teknikleri dikkate
alınarak gerçekleştirilebilir.
Tarihi binaların yapısal sağlamlaştırma çalışmalarında, temel sorunun
önerilen yeni teknik ve malzemeler
ile özgün olanlar arasındaki uyum
olduğu daima göz önünde tutulmak
kaydıyla, bu çalışmalarda çağdaş
teknolojiler de kullanılabilir. Onarım
ve güçlendirme çalışmaları için yeni
mimari elemanlar minimum düzeyde
kullanılmalı ve tercihen sökülebilir
olmalıdır. Yapının en önemli özelliklerinden olan özgünlüğünün korunması ve gelecekteki depremlere en iyi
şekilde nasıl tepki vereceği hususları
güvence altına alınmalıdır.

most important principles of historic
preservation. Consolidation of these
buildings can not be performed using
seismic design codes for modern
structures, and should consider traditional materials and techniques.
Of course, modern technology can
be used, but always having in mind that
basic problem in structural consolidation of these buildings is compatibility
of the introduced techniques and materials with old ones. Introduction of new
elements for repair and strengthening
should be minimum, possibly reversible, and must assure the best response
to the future earthquakes and preserve
authenticity as very important building
characteristic.
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İstanbul Sveti Stefan Bulgar Kilisesi 				
Restorasyon Çalışması/ Restoration Works on
St. Stephen Bulgarian Church in Istanbul
Fikriye BULUNMAZ, H. Taylan AKGÜN*
ÖZET Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan) güçlendirme işi, yapının uğradığı yoğun
korozyondan dolayı oluşan zafiyetlerin giderilmesi ve beklenen deprem yükleri
altındaki davranışının iyileştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Güçlendirme
işi sürecinde, yapı elemanlarının değişimi ve yapısal takviyelerden oluşan proje
safhaları ve yapılan restorasyon uygulamaları izlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Demir, Güçlendirme, Kumlama, Koruma, Onarım, Kaynak,
Perçin, Bulon
ABSTRACT Bulgarian Church (St. Stephen) reinforcement work consists of
overcoming the construction’s vulnerabilities that caused by severe corrosion
and improving its seismic reaction. During the reinforcement process, the
project steps consisting structural element changes and additional structural
supports, and restoration practices were followed.

Keywords: Iron, Reinforcement, Sandblasting, Conservation, Repair, Welding,
Puncheon, Bolt

1. GİRİŞ

Sveti Stefan Bulgar Kilisesi İstanbul, Fatih ilçesinde, Haliç’in
güneybatı kıyısında Fener ve Balat
semtlerinin arasında yer almaktadır.
“Demir Kilise” olarak da anılan yapı,
Bulgar Ortodoks cemaati tarafından
kullanılmaktadır.
Bulgarlar 19. yüzyılda kilise
yapımı için Osmanlı Devleti’nden
izin aldıktan sonra, ilk olarak Haliç
kıyısındaki Mürsel Paşa Caddesi’nde
“Metoh” adı verilen bir papaz evi inşa
ettirmişlerdir (Şekil 1).
Günümüze ulaşabilen bu yapının
inşaatı yapıda yer alan yazıta göre
*

1. INTRODUCTION

St. Stephen Bulgarian Church is
located in the southern coast of
Golden Horn, between Fener and
Balat, Istanbul. The building otherwise known as “Iron Church” has
been utilized by Bulgarian Orthodox parish.
Bulgarians, after obtaining permission from Ottoman Government
for construction of a church, they
first built a priest’s house called
“Metoh” on Mürsel Paşa Street at
Golden Horn coast (Figure 1).
According to the inscription on
the building, the construction was

Y. Mimar/ Ms.c. Architect Fikriye BULUNMAZ, Taş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, e-posta: fibulb@hotmail.com;
İnş. Müh./ Civil Eng. H. Taylan AKGÜN, KURAM Mühendislik, e-posta: taylan@kuram.com.
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Şekil 1. “Metoh” Binası/ Figure 1. “Metoh” Binası
Şekil 2. Kilise olarak kullanılan ahşap yapı/ Figure 2. Timber structure used as a church
Şekil 3. Demir Kilise’nin fabrika bahçesine kurulumu/ Figure 3. Installation of “Iron
Church” in garden of the factory

1850 yılında tamamlanmıştır. Bu
yapı tamamlandıktan sonra, Bulgar
cemaatinin önderlerinden Stefan
Bogoridi, yolun karşısına papaz evi
inşası için izin alarak kendi arazisinde
ahşap bir yapı inşa ettirmiştir (Şekil
2). Bu yapı demir kilise yapılana dek
ibadethane olarak kullanılmış, demir
kilisenin yapılmasından sonra yıkılmıştır.
Açılışı 1898 yılında yapılan, 20
Eylül 2018’de 120. kuruluş yıldönümü kutlanan Demir Kilise’nin mimarı
Hovsep Aznavur’dur. İmalatçı firma
ise Avusturya’dan Rudolf von Wagner’dir. Viyana’da üretilen yapı önce
fabrika bahçesine kurulmuş (Şekil
3); eksik kısımları tamamlandıktan
sonra sökülmüş, daha sonra İstanbul’a
getirilerek Stefan Bogoridi’nin bağışladığı araziye tekrar monte edilmiştir.
Demir Kilise, Osmanlı topraklarında
inşa edilen ilk prefabrik yapıdır.
Yapımı 4.000.000 gümüş levaya
mal olan ve 500 ton demir kullanılarak inşa edilen kilisenin çan kule-

completed in 1850. After the completion of this building, Stefan Bogoridi,
one of the leaders of the Bulgarian
community, obtained permission for
building a priests’ house and he built
a timber structure in the land that
he owned (Figure 2). This building
was used as a church until the “Iron
Church” was built and was demolished afterwards.
Hovsep Aznavur is the architect
of the Iron Church that was inaugurated in 1898 and 120th anniversary
of the church was inaugurated on
20 September 2018. The manufacturer is Rudolf von Wagner from
Austria. The building produced in
Vienna, was first installed in the
factory garden (Figure 3). After the
missing parts were completed, it was
dismantled and brought to Istanbul.
The church was re-installed on the
land donated by Stefan Bogoridi in
Istanbul. The Iron Church is the
first prefabricated building on Ottoman soil.
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sinde bulunan altı çan ve iç mekândaki ahşap ikonastasis de1 Rusya’dan
getirilmiştir.
O dönem Avusturya’da yayımlanan
dergilerden edinilen bilgilere göre;
zeminden 26 metre derinliğe inen
temeller, 25-30 cm çapında ve 8-12
metre boyundaki ahşap kazıklarla
sağlamlaştırılan bir zemin üzerine
oturmuştur. Ahşap kazıklar, zemine
Türkiye’de ilk kez kullanılan buharlı
şahmerdanla çakılmıştır (Şekil 4).
Kilise ilk yapıldığı zaman deniz kıyısında olup ulaşım kayıklarla sağlanmaktaydı (Şekil 5). Yine o dönemde
denize haç atma törenleri bu kilisenin
önünden yapılmaktaydı (Şekil 6).
Kilise; bodrum kat, zemin kat,
galeri katı ve çan kulesi katından
oluşmaktadır (Şekil 7). Bodrum
katta son restorasyonda oluşturulan
bir galeri bulunmaktadır ve restorasyon sürecini anlatan daimi bir sergi
vardır (Şekil 8).
Kilise çeşitli dönemlerde onarımlar
geçirmiş, ancak kilisenin çevresinin
boşaltılması ve denizin doldurulup yol
açılması yüzünden zemin dengesinin
bozulması, iklimsel nedenlerle oluşan
korozyon yanı sıra zemindeki kaymalar yapıya zarar vermiş, denize doğru
kaymalar başlamıştır.
Zemindeki kaymaları önlemek
üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında zemin
içine her biri ortalama 21 m boyunda,
282 jet-graut kolon yerleştirilmiştir.
Bunlardan 192 adeti kilisenin dört
tarafında, ek olarak 90 adeti de deniz

500 tones of iron were used in
the construction of the church and
total construction cost was 4 millions
of silver leva. Six bells on the bell
tower and the timber iconostasis1 were
brought from Russia.
According to the information obtained from the journals published in
Austria in that period; foundations of
the building that go down to a depth
of 26 meter, rested on a ground
reinforced with timber piles of 2530 cm diameter and 8-12 meters
length. Wood piles were rammed with
a steam ram which was used for the
first time in Turkey (Figure 4).
The church was first built on seashore and could be reached by boats.
Also Epiphany Feast used to be celebrated in front of the church during
this period (Figure 5, 6).
The church consists of basement
floor, ground floor, gallery floor
and bell tower floor (Figure 7). The
basement floor has a gallery installed
during the recent restoration and
carries a permanent exhibition about
restoration process (Figure 8).
The church had undergone various
repairs during its history. However,
lost ground balance derived from
evacuations of surrounding and road
constructions on the filled seaside,
climatic reasons, corrosion and subsidence of the ground had damaged
the building. Thus, the building had
started to subside towards the sea.
In the year of 2006, the ground
was consolidated with 282 jet-grout

Bizans kiliselerinde ana nefi apsid kesiminden ayıran ikonlarla bezeli bölme duvarı; bkz. / The partition
wall adorned with icons separating the main nave from the apsid section in Byzantine churches; see. M.
Sözen, U. Tanyeli, Sanat ve Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986, s. 112 (Ed. notu/ Ed. note).
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Şekil 4. Buharlı
şahmerdan
Figure 4. Steam ram
Şekil 5. Demir Kilise’nin
kıyısına yanaşan
kayıklar
Figure 5. The boats in
front of Iron Church
Şekil 6. Geleneksel
denize haç atma
törenlerinden bir
görünüm
Figure 6. A scene from
Epiphany Feast

Şekil 7. Yapının Kat Planları ve Görünüşleri
Figure 7. Floor plans and elevations of the curch

tarafındaki bahçede bulunmaktadır
(Şekil 9). Böylelikle, yapının oturduğu
zemin sağlamlaştırılarak denize doğru
kayması önlenmiştir.
Zamana ve iklim koşullarına bağlı
olarak kilisenin cephelerinde, çatı ve
iç kısmında oluşan kırık ve çatlakların
onarımı için, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından hazırlattırılan
Restorasyon Projeleri, ilgili Koruma
Bölge Kurulunun 29.07.2009 tarih
ve 883 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

columns of approximately 21 meters high by Istanbul Metropolitan
Municipality for preventing subsidence of the ground. 192 of them were
located on four sides of the church
and additional 90 were located in the
yard on the seaside (Figure 9). By
this way, the ground is reinforced and
prevented to subside towards the sea.
Restoration projects were prepared
by Istanbul Metropolitan Municipality for repair works of fractures and
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Koruma kurulu kararına göre,
zemindeki kaymaların ölçülmesi
gerektiğinden bir yıl boyunca zeminde ölçümler yapılmış; bu ölçümler
sonucunda; “zemindeki hareketin üst
yapıyı etkileyecek boyutta olmadığı”
tespit edilmiştir.
Restorasyona başlamadan önce, yapıdaki hareketleri tespit etmek üzere
basit bir yöntem olan cam deneyi ile
aletli ölçümler yapılarak herhangi bir
hareket olmadığı belirlenmiş, oluşan
değişimin de kabul edilebilir düzeyde
olduğu gözlenmiştir (Şekil 10).
Hazırlanan ilk restorasyon projesinde kaplamaların iç kısmı görülemediğinden, yalnızca cephelerin ve mermer kaplamaların onarımı projede yer
almaktaydı. Restorasyon çalışmaları
esnasında yapının sac ve döküm cephe
kaplamalarının bir kısmı söküldüğünde; yapının çelik konstrüksiyonunda
ileri derecede korozyon ve statik
tehlike arz edecek kesit kayıpları,
metal yapraklanmaları ve kopmalara
neden olabilecek metal erimeleri tespit
edilmiştir. Bu noktada uygulama
durdurularak yeni bir güçlendirme
ve restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Yeniden projelendirme çalışmaları,
gerekli incelemelerin yapılması ve
onay alınması aşamaları, restorasyon
sürecini uzatan etmenlerdir.
Demir Kilise yapısal olarak incelendiğinde ahşap kazıklar ile sağlamlaştırılmış zeminin üzerine, çepeçevre
örme tuğlalar ve yer yer blok taşlardan
oluşan bir sistemle temelin inşa edildiği görülmüştür (Şekil 11). Bu blok
taşların altına gelen yerlerde, horasan
harcından oluşturulmuş sürekli temel
yapısına rastlanmıştır.

cracks on façades, roof and interiors
caused by time and climatic conditions and the projects were approved
with the decision of Regional Board
of Istanbul Renovation Areas for
Conservation of Cultural Assets
dated 29.07.2009, no. 883.
According to the decision of the
conservation board, examinations
were carried out on the ground for a
year because of the subsidence in the
ground. As a result of the examinations, it was observed that the movements on the ground were not large
enough to affect the superstructure.
Before starting the restoration, a
simple method to detect the movements of the structure, glass test and
instrumental measurements were
carried out and it was found that
there were no movements and the
changes were in an acceptable level
(Figure 10).
Since the elements behind
coatings could not be seen, only
restoration of façades and marble
pavements were purposed in the
first restoration project. During
the restoration works, it was determined that the steel structure of the
building was highly corroded and it
was observed that metal elements
lost their section areas in a level that
threatens stability of the building.
At this point, the implementation
process was stopped and new retrofitting & restoration projects were
prepared.
As the Iron Church was examined
structurally, it was determined that
the foundation was formed by a system consists bricks and stone block
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Şekil 8. Bodrum katta bulunan daimi sergi/ Figure 8. The permanent exhibition on
basement floor, Şekil 9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında yapılan
Jet Grout kazık çalışması/ Figure 9. Jet Grout pile works realized by Istanbul Metropolitan
Municipality in 2006

Bodrum katta, yığma yapı üzerinde çelik U300 profillerden oluşan
platform şeklinde düzenlenmiş bir
karkas oluşturulmuş ve diğer tüm
çelik taşıyıcı elemanlar bu platformun
üzerine inşa edilmiştir.
Yapının ana taşıyıcı elemanları
100 x 100 mm.lik köşebentlerdir.
Taşıyıcı sistemi ise, çoğunlukla perçin
ve yer yer de bulonlar ile tutturulan
köşebentler ve çeşitli profillerden
yapılmış bir kafes sistemden meydana
gelmektedir. Bu sistemin üzeri dıştan
döküm elemanlarla, içten sac levhalarla kaplanarak yapı tamamlanmıştır.
Kilisede, açıldığı 1898 yılından
son güçlendirme çalışmalarına kadar,
yalnızca dıştan erişilebilen bölümlerinde onarım işleri yapılmış, kaplama
altındaki ana taşıyıcı sisteme ulaşılamamıştır. Yapı incelenmeye başlandığında zemin oturmalarından dolayı,
bodrum kat taşıyıcı sisteminde Haliç
tarafındaki mesnet altlarının yapının üst taşıyıcı sisteminden koptuğu
tespit edilmiştir (Şekil 12). Ayrıca
ulaşılan ve görülebilen yerlerde yapılan ön incelemelerde de ana taşıyıcı
sistemin ağır korozyona maruz kaldığı

on a ground reinforced with timber
piles (Figure 11). A continuous
foundation system made of horasan
mortar was observed under the stone
blocks.
In the basement floor, on the
masonry structure, a frame of steel
U300 profiles was formed and all
other bearing steel elements were
erected above this frame.
Main structural elements of the
building are the 100 x 100 mm
angle brackets. The bearing system
consists of angle brackets which
were mostly fixed with rivet and
sometimes bolts and a frame made
of various profiles. This system was
covered with cast coating elements
outside and steel sheets inside and
the building was completed.
A structural repairment could not
be carried out since 1898 until to
the last restoration works, as it was
not possible to reach under coating
elements. Thus, it was observed that
no conservation process was carried
out for the structural system. After
starting to examine the building,
it was determined that the support
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Şekil 10. Cam deneyi/ Figure 10. Glass test, Şekil 11. Temel Planı: Ortada 22 adet kolon
ve çevre duvarlarına oturan 40 adet kolon bulunmaktadır/ Figure 11. Foundation plan:
22 columns in the center and 40 columns on boundary walls. Şekil 12. Taşıyıcı sistemde
ayrışma/ Figure 12. Disintegration on the structure

belirlenmiştir. Bu veriler ışığında
güçlendirme restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır.

2. ZEMİNİN
SAĞLAMLAŞTIRILMASI ve
TEMEL ELEMANLARININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
Zemin oturmasına ilişkin yerinde yapılan uzun süreli ölçümlerden alınan
verilerle, daha önce yapılması öngörülen güçlendirme çalışmalarının gerekli
olduğu görülmüştür.
Yapının deniz tarafında bulunan
dairesel bölümde, bodrum katta bulunan tuğla temellerde deformasyonlar gözlemlenmiştir. Bu bölümde,
U300 profillerinin altında bulunan
tuğla duvarlarda boşlukların oluştuğu, kolon altlarındaki kesme taşların
ise gönyesinden kaçtığı görülmüştür
(Şekil 13, 14).
Bu bölümde, restorasyon işleri
kapsamında korozyon nedeniyle taşıyıcı özelliğini yitirmiş mevcut U300
profiller (Şekil 15, 16) söküldükten
sonra, aynı özellikteki yeni galvaniz
profiller taşıyıcı mesnet olarak yerleştirilmiştir.

bottoms of basement floor structures on Golden Horn side were
broke off from the upper structure
(Figure 12). In addition, during the
preliminary examinations made on
accessible parts, it was observed that
the main structure was subjected to
heavy corrosion and the retrofitting
& restoration process started in the
light of the data obtained from these
examinations.

2. GROUND CONSOLIDATION
and REINFORCEMENT of
FOUNDATION ELEMENTS

Based on the data acquired from
the long-term in situ measurements
about subsidence of the ground,
previously provisioned reinforcement works have been clarified to be
necessary.
On the apsis of the church, deformations of the brick foundations
were observed. It was determined
that gaps were formed in the brick
wall under the U300 profile and the
cut stones under columns were out
of square (Figure 13, 14).
In the mentioned section, exist-
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Şekil 13, 14.
Bodrum
katta görülen
deformasyonlar
Figure 13, 14.
Deformations
observed on
basement floor
Şekil 15, 16. Korozyona
maruz kalan taşıyıcı
platform ve U300
Profiller/
Figure 15, 16. Corroded
structural platform
U300 Profiles

3. ZEMİN KOTUNDA TAŞIYICI
SİSTEMİN İYİLEŞTİRMESİ

Yapının genel sistemi göz önünde
bulundurularak; zemin kotu taşıyıcı
sisteminin iyileştirilmesi aşamasında,
değiştirme işlemlerinin anolar halinde
parça parça yapılması planlanmıştır.
Değiştirilecek bölümde söküm
işlemlerine başlanmadan önce, üst
sistemi yükleri taşıyacak şekilde askıya alma işlemi yapılmış (Şekil 17),
askıya alma işlemleri tamamlandıktan
sonra yalnızca değiştirilecek bölümdeki cephe kaplamaları sökülerek
çalışma devam ettirilmiştir. Cephe
elemanlarının sökülmesinden sonra,
düşey yükleri askı sistemine aktarılan
mevcut kolonların söküm işlemleri
gerçekleştirilmiştir (Şekil 18).
Kolon ve cephe elemanlarının söküm işlemlerinin tamamlanmasından
sonra, ortaya çıkan 0.00 kotundaki
U300 profiller, açılan bölgenin boyutlarına uygun olacak şekilde kesilerek
yerinden çıkarılmıştır. Çıkarılan par-

ing U300 profiles (Figure 15, 16)
which lost bearing capacitiy because
of corrosion were replaced with new
galvanized profiles having the same
features of structural brackets.

3. STRUCTURAL SYSTEM
IMPROVEMENTS on
GROUND LEVEL

Considering the general structural
system of the building, the change
works of bearing elements on ground
level have been planned to be done
partially under screeds.
Before dismantling process to
start, upper system of the section
to be changed was suspended as to
carry the load (Figure 17), after
suspension process completed; only
façade coatings of the section to
be changed have been dismantled.
After the façade elements, existing
columns of which vertical loads were
transferred to the suspension system
were dismantled (Figure 18).

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

Şekil 17. Söküm işlemlerinden önce askıya alma işlemi/ Figure 17. Suspension process
before dismantling, Şekil 18. Cephe elemanların sökülmesinden sonra taşıyıcıların
durumu/ Figure 18. The situation of bearing elements after dismantling
Şekil 19.
Değiştirilen U 300
profillerin plan
üzerinde görünüşü
Figure 19.
Replaced U300
profiles shown on
the plan

çanın bulunduğu bölüm, kalan tortu
ve kirlerden uygun şekilde temizlenmiş, atölye ortamında çinko esaslı
boyalarla boyanan yeni U300 profiller
çıkarılan parçaların yerlerine konulmuş, yerleşimi tamamlanan bu parçalar tam penetrasyonlu küt ve köşe
kaynaklarla birbirlerine bağlanmıştır
(Şekil 19). Yapılan muayenelerden
sonra uygun olduğu görülen kaynak
bölgeleri anti pas boyalarla yerinde boyanarak işlemler tamamlanmıştır.

4. KOROZYON SONUCU
TAŞIMA GÜCÜNÜ YİTİRMİŞ
KOLONLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yerinde yapılan incelemelerde, özellikle

The U300 profiles discovered at
0.00 level after dismantling process
of columns and façade elements,
were cut and removed in accordance
with dimensions of the opened area.
The section where the removed piece
used to be was cleaned from residues and dirt carefully. Removed
elements were replaced with the new
zinc-based painted U300 profiles
and the new elements were connected to each other with fully penetrated blunt and corner welds (Figure
19). The process completed with
antirust re-painting of welding areas
that deemed suitable after several
examinations.
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Şekil 20, 21. Dış
kısımda bulunan
kolonların müdahale
öncesi durumu
Figure 20, 21.
Condition of exterior
columns before the
intervention

yapının dış kısmındaki bazı kolonların
ağır korozyona maruz kaldığı, yer yer
malzeme kayıpları sonucunda eleman
sürekliliğinin yok olduğu tespit edilmiştir (Şekil 20, 21).
Yapının anolar halinde askıya
alınması ve tüm düşey yüklerin bu
askı sistemine aktarılması sağlandıktan sonra, kolonların ve diğer
elemanların kaplamalarının sökümüne başlanmıştır.
Taşıyıcı elemanların korozyon
durumları, çalışma yapılan anoda
bulunan kaplamaların sökümünden
sonra, gözle incelenerek netleştirilmiştir. Bu inceleme sonucunda,
eleman bazında durum değerlendirilmesi yapılmış, elemanların korozyona ne ölçüde maruz kaldığına
bağlı olarak; yerinde kumlama işlemi
yapılmasına ya da elemanın yenilenmesine karar verilmiştir. Mevcut
duruma göre bazı elemanlar maruz
kaldığı korozyondan arındırılmış,
ağır korozyon, parça kopmaları vb.
sorunlar sonucu taşıma gücünde
ciddi azalma olan elemanlar ise,
kendi profili veya hesaplar sonucu
değiştirilmesi öngörülen boyutta bir
profil olmak üzere, yeni elemanlarla
tamamen değiştirilmiştir.
Değiştirilmesine karar verilen
kolonlar için yerine tam uygun ve bağlantıları bulonlu olacak şekilde yeni

4. REPLACEMENT of the
COLUMNS LOST BEARING
CAPACITY DUE to CORROSION

As a result of in situ examinations, it
is observed that some exterior columns were corroded, disintegrated
and lost element continuity. (Figure
20, 21).
After the building was suspended
under screeds and all vertical loads
provided to transfer onto this suspension system, coatings of columns
and other elements were started to be
dismantled.
Corrosion condition of the bearing
elements was clarified by visual inspection after removal of the coatings
on the screed that was under progress. After this process, conditions
of the elements were evaluated; it was
decided that either sandblasting or
replacement of the elements will be
carried out, depending on the corrosion level of elements. Depending
on their conditions, some elements
were purged from the corrosion. The
elements that were severely corroded
and weakened as a result of problems
such as fracture etc. were replaced by
new elements that either of the same
profile or another size profile depending on the calculations.
New columns were manufactured
according to the niche sizes and
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Şekil 22,
23. Deprem
yönetmeliğine göre
ilave edilen kirişler
Figure 22, 23. Joists
added according
to the earthquake
legislation

kolon imal edilmiştir. Üretilen yeni
kolonlar atölyeden şantiye ortamına
getirilmeden önce sıcak daldırma
galvaniz işleminden geçirilerek korozyona karşı korunmuştur. Galvaniz
işlemi tamamlanan elemanlar şantiyeye getirildikten sonra projesine uygun
olarak birleştirilmiş ve yerine taşınarak montajı yapılmıştır.

connections with bolts, instead of
the columns decided to be changed.
Newly manufactured columns were
hot-dip galvanized and conserved
against corrosion before being
brought to the construction area.
Galvanized elements were joint in
the construction site according to the
project and mounted on their places.

5. YAPININ DEPREM
DAYANIMININ ARTTIRILMASI
İÇİN YAPILACAK KOLON
REVİZYONLARI VE KİRİŞ
TAKVİYELERİ

5. COLUMN REVISIONS
and JOIST RETROFITTINGS
IN ORDER TO IMPROVE
EARTHQUAKE RESISTANCE

Yapının mevcut sistemi ile tüm
elemanları restorasyon işleminden
geçirilse bile olası bir depremde
yeterince dayanım gösteremeyeceği
tespit edilmiş, bu nedenle yapının
deprem davranışını değiştirmek için
bir güçlendirme projesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda, üç aşamalı
bir değişiklik planlanmış ve güçlendirme projesi tasarlanarak yeni
elemanların boyutları hesaplanmıştır
(Şekil 22, 23).
İlk aşamada; yapının dış akslarında bulunan ve ağır korozyon sonucu
tüm taşıma gücünü yitirmiş kolon
elemanları yapılan statik hesaplar
sonucu yeniden tasarlanan boyutlarıyla, tamamen yenilenerek yerinde
değiştirilmiştir.

It was determined that the building
would not resist to a possible earthquake with the existing structure even
if its entire elements were restored.
By this reason, a retrofitting project
was purposed in order to change the
building’s earthquake behavior. On
this context, a three phase change
was planned and dimensions of new
elements were calculated in the reinforcement project (Figure 22, 23).
In the first phase, columns on the
outer axles of the building that lost
their entire bearing capacity as a result of severe corrosion were replaced
in their niches by the new ones with
re-calculated dimensions.
In these replacement works, the
section to be replaced was suspended
first in order to carry vertical loads
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Bu değişim işlerinde; değiştirilecek bölüm öncelikle düşey yükleri
güvenle taşınacak şekilde askıya alınmış, sonra bu kısımdaki kaplamaların söküm işlemleri tamamlanmış,
daha sonra da mevcut kolon parçaları
bulunduğu yerden alınmıştır. Öncelikle kolon ayağı ile başlatılan bağlantı işlemlerinde, bulonlu birleşimler
kullanılarak montaj işlemleri tamamlanmıştır. İki farklı elemanın birbirine montajında bulon kullanılmasıyla;
sağlamlık, montajda kolaylık ve
zamandan tasarruf sağlanmıştır.
İkinci aşamada; dış aksta bulunan ve yeni yerleştirilen kolonların
arasına, +8,40 kotunda güçlendirme
için düşünülen yeni makas kirişlerinin montajı yapılmıştır. Böylece,
bu kottaki eski kirişler sökülerek
atölyede parça montajı yapılmıştır.
Korozyona karşı koruma işlemlerinden geçirilen yeni makaslar bulon
elemanları yardımıyla yeni kolonlara
monte edilmiştir (Şekil 24-26).
Üçüncü aşamada; güçlendirme
için yerleştirilen yeni kolonlar ve
+8,40 kotundaki makas kirişlerinin
montajından sonra, düşey doğrultuda kolonları bağlayan yeni çapraz
elemanların daha önceki yerlerine gelecek şekilde, profil boyutları büyültülmüş ve sayıları arttırılmış olarak
montajı yapılmıştır.
Boyları ve delik yerleri atölye ortamında ayarlanan yeni çapraz elemanlar; çift sıra halinde, kolon köşebent
profilleri arasına bulon yardımı ile
uygulanmış; korozyona karşı koruma işleminden geçirildikten sonra,
şantiye ortamına getirilerek montajı
yapılmıştır (Şekil 27, 28).

securely and coatings of the section
were dismantled. Existing column
pieces were taken from their places
after proper dismantling. Firstly,
mounting was carried out with using
bolt connections began in the column
foot. Use of bolts for the joint of two
different elements provided stability,
convenience in mounting and time
saving.
In the second phase, new switch
joists that are planned for reinforcement on +8,40 level were mounted
between new columns of the outer
axle. Thus, the old beams on this
level were removed and the new
traverses were mounted to the new
columns with bolts and conservation
interventions against corrosion (Figures 24-26).
In the third stage, after mounting
new retrofitting columns and traverse
beams on +8,40 level, dimensions
and amount of cross elements that
connect columns on vertical axis were
increased and the new elements were
mounted on their previous positions.
Length and connection points of
new cross elements were arranged in
the factory. They were fixed in two
rows between the column gussets
with bolts. They were brought to the
construction site after conservation
processes against corrosion and they
were mounted in their places (Figure
27, 28).

6. RESTORATION WORKS on
INTERIORS of the CHURCH
6.1. Floors
The interior floor system of the
church consists of I and U profiled
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Şekil 24-26. Şantiye ortamında
birleştirilen galvaniz malzemelerden
oluşan parçalar
Figures 24-26. Galvanized pieces
joint in the construction site

Şekil 27. Kuzey cephe değişen kolonlar/ Figure 27. Replaced columns on the north façade
Şekil 28. Yeniden boyutlandırılan ve değiştirilen kolon ve ilave deprem kirişleri ile ek
olarak yapılan yeni çapraz ve makas elemanları/ Figure 28. Resized and replaced columns,
recently added earthquake joists and newly manufactured traverse and switch elements

6. KİLİSE İÇ MEKÂNININ
RESTORASYONU
6.1. Döşemeler
Kilisenin iç döşeme sistemi I ve U
profillerden oluşturulmuş, en üste
sırasıyla T profiller, dolgu tuğlası ve
mermer kaplama yapılmıştır. Korozyon nedeniyle şişen T profillerle (Şekil
29), mermer kaplamalarda şişme ve
kırılmalar meydana gelmiştir. Mermer
kaplamalar sökülerek (Şekil 30) alttaki T bağlantı elemanları değiştirilmiş

elements. T profiled elements, brick
filling and marble pavement were
made consecutively above the floor
system. As a result of corrosion on
T profiled elements (Figure 29),
swellings and fractures occurred
on marble pavement. Thus, marble
pavement was dismantled (Figure
30), T profiled elements and brick
filling which is also affected by corrosion of T profiled elements were
renewed (Figures 29-42).

115

116

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2018

Şekil 29-42. Zemindeki onarım süreçleri / Figures 29-42. Phases of floor restoration

ve yine korozyon yüzünden eriyen ve
kırılan dolgu tuğlaları aynı ölçülerden
yeniden üretilerek döşemenin montajı
tamamlanmıştır (Şekil 30-42).

6.2. Koro Alanı
Bu bölümde, iç kısımda su alan noktalarda büyük oranda çürümeler ve kopmalar görülmüştür. Hasarlı bölümler
değiştirilerek taşıyıcı sistemde güçlendirmeler yapılmıştır (Şekil 43-46).
6.3. Duvar Kaplamaları, İç
Kapı ve Süsleme Elemanlarının
Restorasyonu
İç mekân duvar kaplamalarıyla, kapı

6.2. Chorus Area
In this section, heavy decay and
ruptures were observed at the points
receiving water in the interior. Damaged sections were replaced and reinforcements were made on the bearing
system (Figures 43-46).
6.3. Restoration of Wall Coatings,
Interior Doors and Ornamental
Elements
Interior wall coatings and molded
decoration elements were conserved
by painting after being purged from
corrosion with mechanical method
(Figures 47-61).
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Şekil 43-46. Koro alanındaki gerçekleştirilen çalışmaların aşamaları
Figures 43-46. Phases of the works realized in chorus area

ve döküm süsleme elemanları mekanik temizlik yapılarak korozyondan
arındırılmış ve koruma altına alınarak
boyanmıştır (Şekil 47-61).

6.4. Tonozun Restorasyonu
Yapılan araştırmalar sonucunda, tonoz
örtülerin iç kaplamalarında malzeme
kayıpları, kopma ve deformasyonlar
görülmüştür. Çinko esaslı malzeme ile
üretilen bu kaplama elemanlarının geçmiş dönemlerdeki onarımlar sırasında
tahrip olduğu düşünülmektedir. Kaplama elemanları çinko ek ve lehimlerle
aslına uygun olacak şekilde onarılarak
koruma altına alınmıştır (Şekil 62-65).
6.5. İkonostasis Restorasyonu
Rusya’dan gelen ikonostasis’in altın
varaklarındaki eksilmeler ve hasarlar
düzeltilerek tamamlanmış, kopup kaybolan ahşap parçalar, özgün olanlar
örnek alınarak bütünlenmiştir (Şekil
66-68).
6.6. Kilise Mobilyaları
Kilisenin ahşap mobilyalarının restorasyonu İBB KUDEB Ahşap Eğitim
Atölyesinde yapılmıştır (Şekil 69, 70).

7. CEPHE KAPLAMALARI VE
SÜSLEME ELEMANLARININ
SÖKÜMÜ VE RESTORASYONU
Bulgar Kilisesi restorasyonu için hazırlanan ilk projede cephedeki kap-

6.4. Restoration of Vaults
As a result of surveys, material loss,
ruptures and deformations were
observed on interior coatings of the
vaults. These coating elements made
of a zinc-based material, are thought
to be damaged during the previous
repairs. The coating elements were
repaired and conserved with zinc
additions and solders in accordance
with the original (Figures 62-65).

6.5. Restoration of the
Iconostasis
Missing parts and damages on the
gold-leaf of iconostasis brought from
Russia, was reintegrated and missing
timber pieces were reproduced in accordance with the originals (Figures
66-68).
6.6. Church Furnitures
Timber furnitures of the church were
restored in the Istanbul Metropolitan
Municipality KUDEB Timber Training Workshop (Figure 69, 70).

7. DISMANTLING and
RESTORATION of FAÇADE
COATINGS and ORNAMENTAL
ELEMENTS
Although it was foreseen to repair
cracks and fractures on façade coatings in the first project prepared for
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Şekil 47-61. İç mekânda yapılan çalışmalar/ Figures 47-61. Work phases in interiors

Şekil 62-65. Tonoz kaplamalarının onarım öncesi ve sonrası durumları
Figures 62-65. Condition of vault coatings before and after the restoration
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Şekil 66-68. İkonostatis’in son durumu
Figures 66-68. Figure 66-68. Final condition of the Ikonostasis
Şekil 69, 70. Ahşap
mobilyaların onarım
öncesi ve sonrasında
durumu/ Figure 69,
70. Conditions of
timber furnitures
before and after
restoration

lamalarda oluşan çatlak ve kırıkların
onarımı öngörülmüş, ancak kaplama
elemanlarının sökümüne başlandığında
ana taşıyıcıların özelliğini kaybettiği
tespit edilmiş ve projede revizyona
gidilmesi kararı alınmıştır. Yapılan
incelemelerde, kaplamalardaki çatlak
ve kırıklar yerinde onarılamayacak
kadar büyük olduğundan tüm kaplama
elemanları sökülmüştür (Şekil 71-80).
Kaplamalar söküldükten sonra
bütün hasarın ortaya çıkması için
kumlama işlemi yapılmıştır (Şekil 81,
82). Kumlama yapılan parçalar, yeniden paslanmamaları için beklemeden
çinko esaslı bir malzemeyle koruma
altına alınmıştır.
Kumlamadan sonra koruma altına
alınan parçalar, kaynak atölyesinde
döküm kaynağı ile hassas bir şekilde restore edilmiştir (Şekil 83-92).
Zamanla kırılarak düşen kaybolan

restoration of Bulgarian Church,
after dismantling the coatings it
was determined that main bearing
elements lost their characteristics.
Thus, it was decided to make a
revision on the project. During the
on-site examinations, it was observed
that cracks and fractures on coatings
were too big to be repaired in place
and all of the coating elements were
dismantled (Figures 71-80).
After dismantling the coatings,
sandblasting was carried out in
order to determine the complete
damage (Figure 81, 82).
Sandblasted pieces were conserved with a zinc-based material
in order to avoid re-oxidation. After
sandblasting, the pieces under protection were restored carefully with
cast weld in the workshop (Figures
83-92). Fractured parts lost over
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Şekil 71-80. Kaplamalarda görülen bozulmalar ve söküm işlemleri
Figures 71-80. Decays on coatings and dismantling process

Şekil 81, 82. Kumlama işlemi
Figure 81, 82. Sandblasting process
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Şekil 83-89. Onarım aşamaları/ Figures 83-89. Restoration steps

Şekil 90-92. Taşıyıcı özelliği olmayan, 650 kg ağırlığındaki sütunda yapılan onarım çalışmaları
Figures 90-92. Restoration works on the 650 kg weighted, non-bearing column

parçalar için, orijinali kalıp olarak
kullanılarak yeniden döküm yapılmıştır
(Şekil 93-100).

8. ÇATININ TAŞIYICI SİSTEMİNİN
RESTORASYONU VE
KAPLAMASI

Çinko kaplama çatı örtüsü sökülerek
alttaki kaplama tahtalarının bir kısmı
değiştirilmiştir. Çatı makası temizlenmiş, çinko esaslı koruma malzemesi ile boyanarak koruma altına alınmıştır. Sistemdeki kırık ve taşıyıcı
özelliğini yitirmiş parçalar değiştirilmiş ve yalıtım uygulamasının ardından metal çatı örtüsü tamamlanmıştır
(Şekil 101-105).

time were re-casted using the originals as chamber (Figures 93-100).

8. RESTORATION and
COATING of the ROOF
STRUCTURE

Zinc plated coating of the roof
was dismantled and some of the
timber boards were renewed under
it. Roof truss was cleaned and
conserved with zinc-based conservation paint. Broken parts and the
elements that lost their bearing
capacity were renewed and restoration process of the metal roof was
completed after insulation works
(Figures 101-105).
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Şekil 93, 94. Döküm bezeme elemanlarının yeni saclara monte edildikten sonraki durumu
Figure 93, 94. Condition of ornamental cast elements after being mounted on new iron sheets

Şekil 95-100. Döküm bezeme elemanlarından kırık olanların onarılarak koruma altına alınması
Figures 95-100. Conservation process of fractured ornamental cast elements

Şekil 101-105. Çatı onarım süreçleri/ Figures 101-105. Phases of roof restoration
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Şekil 106-118. Çan Kulesi onarım süreçleri/ Figures 106-118. Phases of bell tower restoration
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Şekil 119-122.
Merdivenlerin
onarım
aşamaları
Figures 119122. Phases
of stairs
restoration

9. ÇAN KULESİNİN
RESTORASYONU

Çan kulesinin kaplamaları söküldüğünde (Şekil 106-109), dört ana kolonun alt kısımlarında korozyona bağlı
malzeme kayıpları görülmüştür (Şekil
110-113). Kolon diplerinde güçlendirme yapılmış, ayrıca çan kulesinin dört
balkonunu taşıyan profiller değiştirilmiştir (Şekil 114-118).

10. MERDİVENLERİN ORİJİNAL
KOTUNA GETİRİLMESİ

Zemindeki çökmeler nedeniyle merdivenlerde oluşan kot farklılıklarını
düzeltmek için, tüm merdivenler
sökülerek orijinal kotuna getirilmiştir
(Şekil 119-121).

11. SON DURUM

Bulgar Kilisesi, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov’un da katıldığı bir törenle 7
Ocak 2018 tarihinde yeniden ibadete
açılmıştır.

9. RESTORATION of 		
BELL TOWER

When coatings of the bell tower were
dismantled (Figures 106-109), material losses on lower parts of four main
columns due to corrosion were seen
(Figure 110-113). Lower parts of
the columns were reinforced and the
profiles that bear four balconies of
the bell tower were renewed (Figures
114-118).

10. GRADING the STAIRS to
THEIR ORIGINAL LEVEL

In order to arrange level differences
between stairs due to subside of the
ground, all of the stair steps were
dismantled and re-mounted on their
original levels (Figures 119-122).

11. FINAL SITUATION

Following the completion of restoration
works, Bulgarian Church was reopened
on 7 January 2018 with a ceremony
attended by Turkish President Recep
Tayyip Erdoğan and Bulgarian Prime
Minister Boyko Borisov.
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Şekil 123-132.Yapının son durumuna ait görseller
Figures 123-132. Final situation of the building
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Artvin Barhal Kilise Camii 2016-2018 Yılları
Restorasyon Çalışmaları/ Artvin Barhal Church
Mosque Restoration Works Between 2016-2018
Nilgün OLGUN, Erdem ÖZTÜRK*
ÖZET Artvin Barhal Kilise Camii (Barhal Kilisesi), Artvin ili Yusufeli ilçesi,
Altıparmak köyünde Parhal Çayı’nın kuzeyindeki yamaçta yer almaktadır.
Şatberdi Manastırı’nda 973 yılında kopya edilen Parhal İncili’ne göre,
manastırın Gürcü Kralı David Magistros tarafından 961-973 yılları
arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Burada bir manastır kompleksinin
varlığından bahsedilse de ana kilise binası, iki şapel ve batı girişinin önüne
sonradan eklenmiş narteksin duvar kalıntısı dışında başka bir yapı günümüze
ulaşamamıştır. Kilise yapısı, 17. yüzyılın ortalarından beri cami olarak
kullanılmaktayken, son 10 yıldır kendi kaderine terk edilmiş durumdaydı.
Kilise yapısı, 28,40 x 18,65 metre boyutlarında, üç nefli bazilikal planlıdır.
Üç basamaklı bir platform üzerine oturan yapı, çift cidarlı düzgün kesme taş
örgü arası dolgudan oluşan duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Yapının örtüsü
kesme taş tonoz üzerine dik açılı beşik çatı şeklinde olup taş kiremit kaplıdır.
Yapının cepheleri ve pencere kemerlerinde bitkisel ve geometrik motiflerle
figürlü bezemeler vardır.
Yapıdaki uygulama çalışmalarına, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 28.10.2015 tarih ve 1833 sayılı kararıyla onaylanan
projelere göre başlanmış ve projelere uygun olarak itinalı muhdes sökümleri
ve araştırma raspaları yapılmıştır. Bu saha çalışmaları doğrultusunda;
açığa çıkan özgün detayların işlenmesi, koruma altına alınması ve kaybolan
kısımların özgün dokuyu koruyacak şekilde tekrar yapıya kazandırılması
hususları ön planda tutularak restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Gürcü Mimarisi, Kilise, Cami, Proje, Koruma.
ABSTRACT The Artvin Barhal Church Mosque (Barhal Church) is located on
a slope in north of Parhal Stream, in the village of Altıparmak in Yusufeli
district of Artvin. According to the Parhal Bible, which was replicated in
the Şatberdi Monastery in 973, the monastery was thought to be built by
the Georgian King David Magistros between the years 961-973. Although
existence of a monastery complex was mentioned in this area, the main
church building, two chapels and the narthex wall which were added in front
of the west entrance could not survive until today. The church building was
used as a mosque since the mid-17th century, but has been abandoned to its
fate for the last 10 years.
*
Y. Mimar Rest. Uzm./ Architect Ms. in Restoration, Project Developer and Consultant Nilgün OLGUN
e-posta: nilgunolgun@gmail.com;
Mimar/ Architect- Site Manager Erdem ÖZTÜRK, e-posta: erdemozturk@gursoygrup.com.tr

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

The church building has a three-nave basilical plan measuring 28,40
x 18,65 meters. The building, which sits on a three-step platform, was
constructed in a technique consisting of a double-walled cut stone with
rubble filling. The roof of the building is a right-angled gable roof on cut
stone vault and it is covered with stone tiles. The façades and window arches
of the building are decorated with floral and geometrical motifs.
Implementation works were started according to the projects approved
with the decision of the Erzurum Regional Board for Conservation of
Cultural Assets dated 28.10.2015, no.1833. In accordance with the
approved projects, careful dismantling and research scraps were performed.
In line with these field studies; the restoration works were continued with
documentation of the original details, their protection and the restoration of
the lost parts within the restoration works in a way to preserve the original
texture.
Keywords: Georgian Architecture, Church, Mosque, Project, Conservation.

1. GİRİŞ

Artvin, Türkiye’nin Gürcistan
sınırında, doğuda Ardahan, güneyde Erzurum ve batıda Rize illerine
komşu olan, topraklarının yaklaşık
% 55’i ormanlık alanlarla kaplı bir
Karadeniz ilidir. Artvin ve çevresi,
arkeolojik kazılar sonucunda elde
edilen bulgulara dayanılarak Cilalı
Taş devrinden (MÖ 10 bin ile 8 bin
yıllarından başlayarak) günümüze kadar birçok uygarlığın yaşadığı zengin
bir tarihe sahiptir. Kentin bugünkü
nüfusunu Gürcüler, Hemşinliler,
Kıpçak ve Ahıska Türkleri ile Lazlar
oluşturmaktadır.
Çok zengin geçmişe sahip olan
Artvin’de yaşamış her uygarlığın
izleri ve eserlerini bugün de izlemek
mümkündür. Kent ve civarında,
Gürcüler tarafından halen yoğun bir
şekilde ziyaret edilen ve iyi durumda
olmasa da ayakta kalabilmiş birçok
manastır ve kilise bulunmaktadır.
Bölgedeki Parahi, Tskarostavi, Berta,

1. INTRODUCTION

Artvin, which is near the border between Georgia and Turkey, surrounded by Ardahan in the east, Erzurum
in the south and Rize in the west, is
a typical Black forest city and approximately 55 % of its land is covered
with forests.
Based on the findings of archeological excavations in the area, Artvin and its surroundings have a rich
history where many civilizations lived
since the Neolithic Age (BC 10 thousand - 8 thousand years) till present
day. Today, the population of the area
consists of Georgians, Hamshenis,
Kipchak Turks , Meskhetian Turks
and Lazs.
It is possible to see the traces of
each civilization in Artvin that has a
rich history. Many of the monasteries
and churches, which are still frequently visited by Georgians and trying
to survive, can be considered as one
of those traces. Parahi, Tskarostavi,
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Şekil 1. Artvin
Barhal Kilise
Camii’nin genel
görünümü
Figure 1. General
view of Artvin
Barhal Church
Mosque

Opiza, Daba, Handzta, Gunatlis Vani
ve Mere Manastırları buna örnek
verilebilir. Bu yapıların yer seçim
kriterlerine bakıldığında, savunma ve
su kaynaklarına yakınlık açısından,
genellikle ya kayalık dik yamaçlara
ya uçurum kenarlarına ya da gözden uzak vadilere inşa edildikleri
görülmektedir. Yapılar araziye göre
şekillendirildiğinden standart bir
plan şemasına rastlanmamaktadır.
Ancak, inşa edildikleri dönemde manastırların birbirleriyle sıkı ilişkileri
olduğundan yapılar birbirlerine birer
günlük süre ile ulaşılabilecek mesafelerde konumlandırılmıştır (Bayram,
2005).1

Berta, Opiza, Daba, Handzta, Gunatlis Vani and Mere monasteries are
the examples in the area. Generally, it
is observed that these buildings were
built on the rocky steep slopes, cliff
edges or out of sight valleys since their
defense concerns and their proximity
to water resources are the most important criteria. The buildings are constructed due to characteristics of the
topography; it is not always possible to
follow a certain plan scheme. However, due to the close relations between
the monasteries, they were positioned
at a distance that could be reached
from one to another in one day each in
their settlements (Bayram, 2005).1

1.1. Tarihçe

1.1. History
Barhal Church is located on the north
slope of Parhal stream, in the village
of Altıparmak in Yusufeli, district
of Artvin. Although it is known as
a monastery, only the ruins of the
narthex’s main wall on west side of the
church section and two chapels have
survived until today (Figure 1).

Barhal Kilisesi, Artvin ili Yusufeli
ilçesi Altıparmak köyünde Parhal Çayı’nın kuzey yamacında yer almaktadır. Kaynaklarda bir manastır olarak
geçse de, günümüze yalnızca kiliseyle
birlikte kilisenin batı cephesindeki
narteksin beden duvarı kalıntısı ve
iki şapel ulaşabilmiştir (Şekil 1).
1

F. Bayram, Artvin’deki Gürcü Manastırlarının Mimarisi, Ege Yayınları, İstanbul, 2005.
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Barhal Manastırı, 973 yılında
Şatberdi Manastırı’nda kopya edilen
Parhal İncili’ne göre, Gürcü Kralı
David Magistros tarafından inşa
edilmiştir. Elyazmasında, manastırın
kilisesinin Vaftizci Yahya’ya adandığı
belirtilir (Bayram, 2005).
Gürcü Kralı Büyük Aleksander
(1412-1442) döneminde, kilisenin
güneyindeki giriş açıklığının önüne
bir mekân eklenmiştir. Yapının kayıt
altına alınmış en kapsamlı onarımının Patrik VIII. Iovan döneminde
yapıldığı, orta nefin güney duvarındaki kırmızı boya ile yazılan yazıtta
belirtilmektedir. Atabek Kvarkvare
ise, 1518 yılında kilisenin batı girişi
önüne yeni bir mekân eklettirmiştir
(Bayram, 2005). Kilise, 17. yüzyılın
ortalarından itibaren cami olarak
kullanılmış, ancak 2000’li yıllarda
köyün merkezine başka bir cami yapılınca terk edilmiştir.

1.2. Yapının Mimari Özellikleri
Barhal Manastırı Kilisesi, 28,40 x
18,65 m boyutlarında, üç nefli bazilikal planlı bir yapıdır (Şekil 2).
Kiliseye kuzey, güney ve batı
duvarlarının ortasında bulunan, üç
ayrı kapıdan girilmektedir. Orta nef,
yan neflerden daha geniş ve yüksek
tutulmuştur; nefler, haç planlı dört
çift paye ve bunları bağlayan yarım
daire kemerlerle birbirinden ayrılmaktadır. Orta nefin doğusunda
yarım daire planlı apsis, apsisin iki
yanında iki katlı birer oda bulunmaktadır. Bu odaların yan neflere açılan
kapı ve pencereleri vardır. İç mekânda iki farklı kotta 36 pencere, orta
nefin batısında ise özgün galeri katı
yer almaktadır (Şekil 3).

According to the Parhal Bible,
which was copied from the Monastery
of Şatberdi in 973, written sources
indicate that Barhal monastery was
built by Georgian King David Magistros between the years 961-973. In
the manuscript it is stated that the
monastery church was dedicated to St.
John the Baptist (Bayram, 2005).
A new space was added to the
vestibule in the south of the church
during the reign of Georgian King
Alexander the Great (1412-1442). On
the inscription written with red paint
on south wall of the central nave, it
is stated that the church was repaired
during Patriarch VIII, Iovan period.
In 1518, a new space was added to the
west entrance of the church by Atabek
Kvarkvare (Bayram, 2005). The spaces added to south and west entrance
of the church have not reached to the
present day. Church is being used as a
mosque since mid-17th century. After
the construction of a mosque in the
center of the village in the 2000s, the
building was abandoned.

1.2. Architectural Features
Barhal Monastery Church has threenave basilica plan with dimensions of
28.40 x 18.65 m (Figure 2).
The church has 3 entrances in the
middle of the north, south and west
walls. The middle nave is larger and
higher than the side naves, and the
nave separation is provided by four
cross-sectioned pillars and semi-circular arches connecting them. On
east side of the middle nave, there
are a semi-circular planned apse and
two-storey rooms on both sides of the
apse. The rooms have window and
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Şekil 2. Barhal Kilise Camii’nin rölövesi
Figure 2. Measured drawings of Barhal Church Mosque

Kilise camiye dönüştürülürken kuzey ve güney cephelerindeki
boşluklar moloz taş ile örülerek
kapatılmış, güneydeki giriş kapısının
önü mihrap olarak düzenlenmiş, bir
ahşap minber yapılmış ve kuzeydeki
kolon üzerine de kürsü yerleştirilmiştir. Apsisin sağında ve solundaki
odaların neflere açılan kapı ve pencereleri, kilisenin cami olmasından
sonra kapatılmıştır.

1.3. Yapım Teknikleri ve 		
Malzeme Kullanımı
Üç basamaklı bir platform üzerine
oturan kilise; çift cidarlı, düzgün
kesme taş örgü arası duvar tekniğiyle inşa edilmiştir. Duvar tekniği
ve taş kullanımı özenli bir işçilikle
yapılmıştır. Beden duvarı kalınlığı
105 cm olup pencere ve kapı açıklıklarının geçişinde kemerler kullanılmıştır. İç mekânda, orta nefin
tonozu çift sıralı sekiz kesme taş
paye üzerine oturmaktadır. Yan neflerin üzerinde bulunan tonozlar ise,
bu payelerle beden duvarları üzerine
oturmaktadır (Şekil 4).

door openings to the side naves. There
are 36 windows in two different levels
in the interior and there is an original
gallery floor on the west of central
nave (Figure 3).
During the conversion of the
church into a mosque, the doors on
north and south were removed and
the openings were covered with rubble
stones, and a wooden mimbar (pulpit)
was placed close to the altar in front of
the entrance door on south and a seat
was placed on the north column. In
the meantime, the doors and windows
of the rooms on right and left of the
apsis were closed after conversion of
the church into a mosque.

1.3. Construction Techniques and
Material Use
The church, which is placed on a
three-step platform, was constructed
in cut stone with filling wall technique. The wall technique and the
usage of stones show an example of
attentive workmanship. Thickness of
main walls is 105 cm. Arches were
used for window and door openings.
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Şekil 3. İç mekânın genel görünümü/ Figure 3. General interior view
Şekil 4. Yan neflerin görünümü/ Figure 4. Interior view of side naves
Şekil 5. Tonoz detayı/ Figure 5. Vault detail

Yapıda, tonoz örgüsünde iki farklı
özellikte kesme taş kullanılmış olup
iç katmanları görülememektedir.
Tonozların alt yüzeyi, payeler üzerine
denk gelen kemer şeklinde taş kaburgalarla desteklenmiştir (Şekil 5).
Yapının üst örtüsü, kesme taş tonozların üzerine yapılmış beşik çatı
şeklinde olup bölgenin “semardam”
diye adlandırılan özgün üst örtü
tekniğiyle yapılmıştır. Orta tonoz
üstündeki taş kaplama günümüze
ulaşabilmişken, yan nefler günümüzde beton şap tabakasıyla kaplıdır
(Şekil 6).
Bu bölgede bulunan İşhan Kilisesi’nin bezeme programı göz önünde
tutulunca, Barhal Kilisesinin de günümüzde sıva ile kaplı olan apsisinin
fresklerle bezeli olabileceği düşünülmektedir.

1.4. Cephe Düzeni
Kilisenin doğu ve batı cepheleri
merkeze doğru giderek yükselen
yedi; kuzey ve güney cepheleri ise eş
yükseklikte, yarım daire kemerli on
adet kör arkatla hareketlendirilmiştir. Yan neflerin çatıları üzerinden

Vault of the main nave stands on eight
pillars made of double cut stone. The
vaults on the side naves were placed
on the body walls and those pillars
(Figure 4).
Two different type of cut stone
were used for the vaults and inner layers of the vaults cannot be seen. The
vaults were supported with the archshaped stone ribs on pillars (Figure 5).
The building has a gable roof
which is constructed on a cut stone
vault. It was built with a characteristic technique which is called
“semardam” in the region. The stone
claddings of the main vault could
survive until today but concrete
screed layers were used on the roof of
side naves (Figure 6).
Considering the decoration program of Ishan Church in this region,
it is thought that the apse of the
Barhal Church, which is now covered
with plaster, may be decorated with
frescoes.

1.4. Façade Layout
Eastern and western façades of the
church have seven blind arcades;
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Şekil 6. Çatı örtüsünün genel görünümü/ Figure 6. General view of the roof
Şekil 7. Doğu cephesi/ Figure 7. East façade

görünen, orta nefin kuzey ve güney
duvarlarında eş yükseklikte, yarım
daire şeklinde on iki kör kemer vardır.
Orta nef dıştan çift pahlı taş kaplama
çatı, yan nefler ise tek pahlı beton
kaplı çatıyla örtülüdür (Şekil 7).
Yapının cepheleri ve pencere
kemerlerinde, bitkisel, ışınsal ve geometrik motifler ile figürlü bezemeler
vardır (Şekil 8).

1.5. Yapının Uygulama 		
Öncesi Durumu
Barhal Kilisesi’nin çatı örtüsünün
çimento esaslı malzemeyle onarılması hem özgün malzemeye zarar
vermiş hem de içeriye su girmesine
neden olmuştur. Bunun yanı sıra;
kuzey cephesinde toprak kayması
sonucu zemin seviyesinin yükselmesi, 1960’lı yıllarda yapılan onarımda; tamamlamalar, imitasyonlar
uygulamalar ve derzlerde çimentolu
esaslı malzeme kullanılması ve tüm
taş yüzeylerin nefes almayı engelleyen badanayla sıvanması nedeniyle
iç ve dış mekânlarda rutubetlenme
oluşmuştur (Şekil 9, 10).
Ayrıca, 1960-1970 yılları arasındaki onarımda kuzey girişinin bulunduğu
kısımda niteliksiz ahşap bir merdivenle

northern and southern façades have
ten semi-circular arches in the same
height. There are twelve semi-circular
blind arches at the same height on the
north and south walls of the middle
nave which are visible over the roofs
of the side naves. The middle nave
is covered with a double chamfered
stone roof on the outside and the side
nave is covered by a single chamfered
concrete covered roof (Figure 7).
In the facades and window arches
of the building, vegetal, radial and geometric motifs and figured ornaments
can be seen (Figure 8).

1.5. Situation of the Building
Before the Intervention
The repair of the roof covering of the
Barhal Church with cement-based
materials has damaged the original
material and caused a water insulation problem. In addition, due
to the fact that the ground level in
the northern façade has been elevated due to landslide, moisture and
humid are observed in the interior
walls as a result of the cement-based
interventions, use of imitation
stones and renovation of the joints
with cementitious mortar in all the
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Şekil 8. Bezemeli taş elemanlar/ Figure 8. Ornamented stone elements

Şekil 9. İç mekân detayı/ Figure 9. Detail from interiors
Şekil 10. İç mekânın genel görünümü/ Figure 10. General view of interiors

çıkılan +2,97 m kotundaki muhdes
asma kat üzerindeki bölüme, +7,00
m kotunda ondüle saçak eklenmişti.
Yapının içi, apsis sekilemesi ya da giriş
kapısı eşikleri algılanamayacak şekilde doldurulmuş, üzeri ahşap ve şap
döşeme ile kaplanmış, özgün pencere
açıklıkları niteliksiz ahşap çerçevelerle kapatılmıştı. Yapı terk edildikten
sonra definecilerin kazıları ve içerde
ateş yakılması sonucunda oluşmuş
yoğun bir kirlenme vardı. Kilisenin
taş yüzeylerinde genel olarak bitki
oluşumu, çiçeklenme, yüzey kirliliği,
malzeme kopmaları ve yüzey kayıpları
görülmekteydi (Şekil 11, 12).

2. RESTİTÜSYON		
ARAŞTIRMASI

Yapıyla ilgili ilk proje çalışmalarına İBB’nin bir iştiraki tarafından

stone surfaces, realized in 1960s
(Figures 9, 10).
In addition, during the interventions in 1960s, corrugated eaves
were added at +7.00 m elevation in
the part over the non-original wooden mezzanine at +2.97 m elevation
which is accessed by a timber stair at
the north entrance. The apsis steps or
the entrance door sills were filled and
covered with wood and screed floor as
not to be visible. The original window
openings were subsequently covered
with a wooden frame. In the meantime, a dense pollution was seen as
the result of the excavations and fires
caused by treasure hunters. On the
stone surfaces of the church, generally
vegetation, efflorescence, surface pollution, ruptures and surface losses were
observed (Figures 11, 12).
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Şekil 11. Çatı örtüsünde yosunlanma/ Figure 11. Biological colonization on the roof
Şekil 12. Cephelerde çiçeklenme ve nem / Figure 12. Efflorescence and humidity on façades

2010 yılında başlanılmış, ancak
proje onaylanmadığı için bir sonuç
alınamamıştır. Daha sonra, 2014
yılında uygulama işini alan yükleniciye öncelikle Koruma Kurulu kararı
alınması gerektiği bildirilmiştir.
Kurula dosyanın kimin tarafından
sunulacağı konusunda belirsizlik
olması üzerine, yapılan araştırmada
Barhal Kilise Camii’nin içinde olduğu bir vakfiyeye ulaşılmıştır. Bunun
üzerine, yapının mülkiyetinin köy
tüzel kişiliğinden Vakıflar Genel
Müdürlüğüne devredilmesi için süreç
başlatılmıştır.
Yapının mülkiyet devri işlemleri devam ederken, geçecek süre de
dikkate alınarak yeni proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje çalışmaları
sırasında; bir grup sahada ölçü alıp
yapının detayları üzerinde çalışırken,
diğer grup tarihi araştırma ve arşiv
tarama çalışmalarını yürütmüştür.
Öncelikle yazılı kaynak taraması
yapılmış; ancak bölgede birçok Gürcü
kilisesinin varlığının bilinmesine

2. RESEARCHES on
RESTITUTION

The first project works related to the
building were started in 2010 by a
subsidiary company of Istanbul Metropolitan Municipality, but no results
were obtained as the project was not
approved. Subsequently, the contractor of implementations was informed
that approval of the Conservation
Board should be taken first. As there
was uncertainty about who would submit files to the Board, a foundation
document about the church mosque
was found as a result of researches.
Thereafter, a process was initiated in
order to transfer the ownership of the
building from the village legal entity
to General Directorate of Foundations.
While the ownership transfer
process was in progress, studies for
a new project started by taking into
consideration the time that will pass.
During the project process, a group
took measurements of the building
and worked on details, while another
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K
Şekil 13. Opiza
Manastırı
Kilisesi planı
Figure 13. Plan
of the Opiza
Monastery
Church

rağmen kapsamlı bir yazılı kaynağa
ulaşılamamıştır. Bu nedenle, yazılı
kaynak taramasının yanı sıra görsel
veri araştırmasına da ağırlık verilmiştir. Yakın çevrede ulaşılabilen Opiza
Manastırı, Daba Manastırı, Mere
Manastırı, Parehi Manastırı ve Dört
Kilise yerinde incelenmiştir.
Opiza Manastırı (Şekil 13), Artvin, Merkez ilçesi Bağcılar köyünde
yer almaktadır; yapı meyilli bir arazi
üzerine kurulmuştur. Köy yolunun
geçmesi nedeniyle manastıra ait binalar harap olmuş durumdadır. Günümüze kilise, el yazması odası, keşiş
hücreleri, çan kulesi ve işlevi bilinmeyen bir yapı kalıntısı ulaşabilmiştir.
Manastırda, Barhal Kilise Camii’ne
kıyasla plan şemasına ve malzemeye
ilişkin farklılıklar tespit edilmiştir.
Daba Manastırı, Artvin Merkez
ilçesi Çimenli köyündedir. Günümüze yalnızca bazı yapı kalıntıları
ulaşmıştır.
Mere Manastırı, Meydancık ilçesi
Dutlu köyündedir; yamaçta konumlanmıştır. Bu yapıdan da günümüze yalnızca bazı yapı kalıntıları ulaşmıştır.
Parehi Manastırı, Artvin, Merkez ilçesi Çimenli köyündedir; yapı

group carried out researches about
the building in archives and libraries.
Firstly, written sources were analyzed;
however, despite the existence of many
Georgian churches in the region, a
comprehensive source could not be
found. For this reason, researches
were also focused on visuals in addition to written sources. Besides, Opiza
Monastery, Daba Monastery, Mere
Monastery, Parehi Monastery and
the Four Churches were examined in
vicinity of the building.
Opiza Monastery (Figure 13) is
located in Bağcılar village of Artvin
central district and built on a sloping
land. The buildings of the monastery
were destroyed during the road construction for the village near it. The
church, manuscript room, monk cells,
steeple and an undefined building
could remain until today. Its differences from Barhal Church Mosque
were analyzed during the studies.
Daba Monastery is located in
Çimenli Village in Artvin central
district. Only some building remains
could survive to the present day.
Mere Monastery is located on a
slope in Dutlu Village of Meydancık
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K
Şekil 14. Dört
Kilise’nin planı
Figure 14. The
Four Churches
plan

grubu iki kilise, bir mezar şapeli, bir
yemekhane, keşiş hücreleri ve işlevi
bilinmeyen bir yapıdan oluşmaktadır.
Dört Kilise, Artvin bölgesindeki
Gürcü kiliselerinin en büyüğüdür.
Kilise, manastır yazı odası, yemekhane ve diğer yapılara ait kalıntılar
günümüze ulaşmıştır. Plan şeması
ve malzeme kullanımı bakımından
Barhal Kilisesi ile benzerlikler göstermektedir (Şekil 14).
Genel olarak incelendiğinde Gürcü
kilise mimarisinde erken dönemlerden itibaren üç nefli bazilikal plan
şemasının kullanıldığı görülmektedir.
Artvin bölgesinde Parheni Güney
Kilisesi dışında; Dört Kilise ve
Barhal Kilisesi de üç neflidir. Barhal
ve Dört Kilise’de orta nefin genişliği
yan neflere göre 1/2,5 oranında daha
geniştir. Ayrıca orta nefin batısına
galeri yerleştirilmiştir.
Yazılı kaynak olarak; F. Bayram’ın
“Artvin’deki Gürcü Manastırlarının
Mimarisi” adlı kaynak kitabının
dışında, Gürcistan Kültür Bakanlığının2 Gürcüce bir yayınından (Taka2

District. Only some building remains
could survive to the present day.
Parehi Monastery is located in Çimenli village. Two Churches, a burial
chapel, a mess hall, monk cells and an
unknown structure could survive to
the present day.
The Four Churches is the largest
one amongst the Georgian churches in
Artvin. Remains of a church, monastery writing room, mess hall and
other buildings can still be seen. It is
similar to Barhal Church with its plan
scheme and material use (Figure 14).
In general, it can be seen that three
naves basilical plan has been used in
Georgian church architecture since
early periods. In Artvin region, except
the south church of Parheni Monastery, the Four Churches and Barhal
Church have also three nave plan.
In the Four Churches and Barhal
Church, width of the central nave is 1
/ 2,5 percent bigger than side naves.
In addition, a gallery was placed on
the west of the central nave.
Measured drawings of Barhal

E. Takaishvili, Arkheologicheskaia ekspeditsiia 1917, Tiflis, 1960.
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K
Şekil 15.
Yapının 1917
tarihli rölövesi
Figure 15.
Measured
drawings of
Barhal Church,
dated 1917

ishvili, 1960) Barhal Kilisesi’ne ait
1917 tarihli bir rölöve çizimi elde
edilmiştir. Bu çizim, restitüsyon
çalışmalarının güvenilirliği açısından
önemli bir kaynaktır (Şekil 15).
Bu çalışmalara ek olarak sahadaki
araştırma kazıları da bu projeye göre
planlanmış, kazı sonuçlarına göre
projeler revize edilip Koruma Kuruluna sunulmuştur. Yapının içinde,
apsisin sağında ve solundaki odalarla
(pastophorion)3 ilgili olarak, katlar
arasındaki bağlantıya ilişkin herhangi
bir ize rastlanılmamış, karşılaştırmalı
çalışmalardan da veri elde edilemediğinden mevcut durumun restitüsyon
projesine işlenmesi kararı alınmıştır. Yapılan araştırma çalışmalarına
dayanılarak hazırlanan güncel rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kuruluna sunulmuş; Kurulun
28.10.2015 tarih ve 1833 sayılı

Church dated 1917 were obtained
from a publishing of Georgian Minis
try of Culture2 in Georgian language
as a written source besides the ones
in Turkey, especially F. Bayram’s
referance book “The Architecture of
Georgian Monasteries in Artvin” (in
Turkish). These drawings were so
important for reliability of restitution
studies (Figure 15).
In addition to these studies,
research excavations in the field were
planned according to this project; the
projects were revised according to the
results of excavations and then submitted to the Conservation Board. About
the rooms on the right and left of the
apsis (pastophorion)3 no trace of connection between storeys and no data could
be obtained from comparative studies,
so it was decided to apply the present
situation to the restitution project.
Measured drawings, restitution

3
Erken dönem kiliselerinde apsise bitişik konumda, kutsal eşyaların saklandığı oda (Ed. notu).
A room in the early churches adjacent to the apse, where sacred items are kept (Ed. note).
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karar ve eki onaylı projelerine göre
uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

3. UYGULAMA SÜRECİ

Uygulamaya, Trabzon Vakıflar Bölge
Müdürlüğüyle koordinasyona geçilerek 01.11.2015 tarihinde başlanmıştır. Uygulama sırasında, bugüne
kadar kısıtlı imkânlarla onarılan yapının, bu defa kapsamlı ve detaylı bir
şekilde ele alınması yönünde prensip
kararı alınmıştır. Buna göre eser ilk
olarak statik açıdan incelenmiştir.
Artvin ili 4. derece deprem bölgesinde olduğundan, yapının yalnızca
mevcut düşey yükler altında iyileştirilmesi yeterli görülmüştür.
Yapının mevcut halinde herhangi
bir yapısal çatlak ya da zemin oturmasına bağlı bir bozulmaya rastlanmasa da, eserin zaman içinde geçirdiği onarımlar sırasında bu izlerin
kapanmış olabileceği düşünülmüştür.
Öncelikle içerde ve dışarda iskeleler kurularak yapının her noktasını
inceleyebilmek üzere muhdes sıva
ve badanaların raspasının yapılması, böylelikle elde edilecek bulgulara
göre çalışmaya başlanmasına karar
verilmiştir. Yapının konumu ve hava
şartları da göz önünde bulundurularak; iskeleler kurulurken geçici
koruyucu çatı yapılması ve bu suretle
araştırmaların daha kolay ilerlemesi
amaçlanmıştır.
Restorasyona başlarken öncelikle
973 yılından bu yana ayakta kalabilmiş olan yapının, özgünlüğüne zarar
vermeden konsolide edilerek gelecek
nesillere miras bırakılabilmesi ilke
kararı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, arşiv taraması ve yapının

and restoration projects were submitted to Erzurum Regional Board for
Conservation of Cultural Assets and
implementation process were started
in accordance with the approval of the
Board dated 28.10.2015, no. 1833
with its annexes.

3. IMPLEMENTATION PROCESS

Implementation process was started on 01.11.2015 by coordinating
with Trabzon Regional Directorate of
Foundations. During the implementation process, it was decided that the
building which was restored to date
with limited facilities, will be handled in a comprehensive and detailed
manner. Accordingly, the structural
condition of the building was firstly
examined. Since the location of the
building is in the fourth degree earthquake zone, improving the structure
only under existing vertical loads was
considered sufficient.
Although there were no structural cracks or deterioration due
to the subsidence of the ground,
considering the fact that the traces of deteriorations may have been
disappeared during the past repairs;
firstly, it was decided to construct
scaffolds both inside and outside and
to scrape the plasters and paintings
in order to examine every point of
the structure and to act according to
the findings will be obtained. Considering the location and weather
conditions of the work; It is aimed
to build a temporary protective roof
while the scaffolding is established
and thus to make the researches
easier to proceed.
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Şekil 16. Kontrollü kumlama uygulaması öncesi/ Figure 16. Before micro blasting
Şekil 17. Uygulama sonrası/ Figure 17. After micro blasting

genel olarak incelenmesi ve restitüsyon araştırmaları sırasında elde
edilen ön bilgiler ve rölöve çizimlerinden de yararlanılarak; ilk aşamada
zemindeki dolgunun kademeli olarak
sökülmesi, böylelikle yapı temellerine
gelen fazla yükün ortadan kaldırılması, aynı zamanda da mekânın kaybolan bazı izlerine ulaşılması amaçlanmıştır.

3.1. Üst Örtü
Proje hazırlığı sırasında özellikle orta
nef tonozunun üzerindeki taş plak
kaplama detayının mevcut durumu net
algılanamadığından hasar tespiti yapılamamış, müdahale yöntemleri belirlenememiştir. İskelelerin kurulmasının
ardından ilk olarak kontrollü mikro
kumlama yapılmıştır (Şekil 16, 17).
Böylece mevcut taş plakların
boyutları, bağlantı detayları ve
malzemenin durumu tespit edilerek
müdahale yöntemlerine karar verilmiştir (Şekil 18, 19). Böylelikle
yapının geçirdiği onarımlar malzeme
farklılıkları sayesinde ayrıntılı olarak
tespit edilebilmiştir.
Uygulamaya geçmeden önce, geçmiş dönemlerde orta nefin üzerinde
benzer taş malzemeyle farklı onarımlar

When starting the restoration; It
has been determined as a principle that
the building that survived since 973,
can be consolidated without harming
its authenticity and bequeathed to
future generations. In this direction,
with the help of archival scanning,
general examination of the building,
preliminary information obtained during the restitution research and survey
drawings; in the first stage, removal
of the filling on the floor, thus eliminating the excess load on the building
foundations and reaching some lost
traces were aimed.

3.1. Roof
During the preparation of the project, as the details of the stone plaque
covering over the middle nave vault
and its current situation could not be
clearly identified; damage assessment
could not be done and intervention
methods could not be identified. After
the scaffolding was installed, micro
blasting was performed as first intervention (Figures 16, 17).
Thus, the dimensions of the existing stone plaques, connection details,
and the state of materials were determined and the intervention methods
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Şekil 18. Taş plak detayı/ Figure 18. Stone plaque detail
Şekil 19. Taş kaplama detayı/ Figure 19. Stone coating detail

Şekil 20. Taş plak
kaplama uygulama detayı
Figure 20. Application
detail of stone slabs

yapıldığı belgelenmiş; yerinde belirlenen eksikler, daha önce yapılmış
çimentolu bütünlemeler ve imitasyonlar projeye ayrıca işlenmiştir.
Çimento esaslı müdahaleler yapıdan
uzaklaştırılarak yerine özgün malzeme ile uyumlu, benzer özellikte taş
malzeme ve hidrolik kireç esaslı harç
kullanılarak bütünleme yapılmıştır
(Şekil 20).
Açık derzler ise hidrolik kireç ile
hazırlanan harç ile doldurulmuş, su
itici sürülerek uygulama tamamlanmıştır.
Yan nefler, onarım öncesinde orta
nefe göre daha kötü bir durumdaydı
(Şekil 21). Çatıdaki taş plaklar yalnızca beden duvarlarına bitişik olan
yerlerde bir sıra halinde dizilmiş, ancak diğer kısımlar şapla kaplanmıştı.

were decided (Figures 18, 19). In the
meantime, past repairs on the building
could be determined in detail thanks to
the material differences.
Before the implementation, it was
documented that different repairs were
made with similar stone material on
the middle nave in the previous periods
and the deficiencies identified in the
project site, cement-based integrations and imitations made separately
were also documented. Cement-based
interventions were removed from the
building and replaced by hydraulic
lime-based mortar with similar stone
material, which is compatible with the
original material (Figure 20).
Open joints were filled with mortar prepared with hydraulic lime.
The intervention was completed
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Şekil 21. Yan
neflerin uygulama
öncesi durumu
Figure 21. Side
naves before the
intervention
Şekil 22. Beton
tabliye detayı
Figure 22.
Concrete slab
detail

Yüzeydeki çatlak ve kabarmalar da
dikkate alınarak ince açmalar yapılmasına karar verilmiştir. Üstteki şap
kaldırıldığında tonozların üzerine
geçmişte betonarme tabliye uygulaması yapıldığı görülmüş (Şekil 22);
tonozlar içeriden dikkatle incelendiğinde raspanın altında dikey çatlakların olduğu ve kilit taşının yerinden
oynadığı tespit edilmiştir. Durumun
ilgili Koruma Kuruluna bildirilmesinin ardından, ilgili Kurulun
13.04.2018 tarih ve 3056 sayılı
kararına göre betonarme tabliyeler
sökülmüştür. Betonarme tabliyelerin
sökülmesiyle tonozların üzerindeki
ayrışmalar daha net gözlemlenebilmiştir. Artvin ilinin 4. derece deprem
bölgesinde olduğu dikkate alınarak
hazırlanan statik rapor doğrultusunda; yan neflerde orta ayakları dış beden duvarına bağlamak üzere, üzengi
seviyesinde çelik gergiyle destek
oluşturulmuştur (Şekil 23, 24).
Yan nef üst örtüsündeki söküm
işleminden sonra, hattın netleşmesiyle çelik gergi uygulaması yapılmıştır
(Şekil 25). Tonozların üzerine, taş
plakaların altına çelik kirişler yerleştirilmiş, üzerinin ahşap kaplaması ve
izolasyonu yapılmış, en üste de özgün

with water repellent application.
The side naves were in a worse
condition than the central nave before
the repair (Figure 21). Stone plaques
on the roof were arranged in a row
only adjacent to main walls, but
other parts were covered with screed.
Considering the cracks and blisters
on the surface, it was decided to
create thin openings. When the upper
screed was removed, it was seen that
a concrete slab was applied on the
vaults in past (Figure 22); when the
vaults were examined from the inside
carefully, it was found that there were
vertical cracks under and that the
keystone was displaced. Following the
notification of the situation to the
relevant Conservation Board, concrete
slabs were dismantled following the
updated decision of the Board dated
13.04.2018, no. 3056. With the
removal of reinforced concrete slabs,
deteriorations of the vaults could
be clearly observed. In line with the
static report prepared considering that
Artvin is in the 4th degree earthquake
zone; on side naves, support was
formed with steel beams at springing
level to connect the central pillars to
the main walls (Figures 23, 24).
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Şekil 23. Çelik gergi planı/ Figure 23. Steel beams plan
Şekil 24. Gergilerin kesit üzerinde görünümü/ Figure 24. Beams on section drawing
Şekil 25. Yan neflerdeki uygulama/ Figure 25. Works on side naves

Şekil 26. Yan nef çatı örtüsü uygulaması/ Figure 26. Implementations on roof of side naves

boyut ve detaylarda yenilenen taş plakalar hazırlanıp yerine konularak yapı
koruma altına alınmıştır (Şekil 26).

3.2. İç Mekân
İç mekânda toprak dolgunun kontrollü olarak temizlenmesiyle; özgün giriş
kotu, kapı önü eşikleri, apsis önündeki taş set, taş ayakların alt kaideleri
vd. detaylar ortaya çıkarılmıştır (Şekil 27). Böylelikle, iş akışının daha
doğru bir biçimde şekillenmesine de
katkı sağlanmıştır (Şekil 28, 29).
Yapının iç mekânında, yoğun yosunlanma ve rutubetten dolayı oluşan
bozulma ve kabarmalar net olarak algılanmaktaydı. Yapıda iskele kurulup
uygulamaya geçildiğinde, bu sorunların yanı sıra tüm yüzeylerdeki çimento esaslı derz ve imitasyonların eserin
özgün taş elemanlarında hızlı bir
bozulmaya neden olduğu görülmüştür.

After the dismantling roof cover
of the side nave, steel beams were applied as the line was clarified (Figure
25). Steel beams were placed under
the stone plaques on vaults, wooden
covering and insulation was made and
stone plaques which were renewed in
original dimensions and details were
prepared and put in place in order to
preserve the building (Figure 26).

3.2. Interiors
After the removal of soil filling in
interiors; original entrance level, door
sills, stone set in front of the apsis,
pedestals of the stone pillars etc.
were revealed (Figure 27). This also
contributed to make better work plans
(Figures 28, 29).
Distortion and blistering caused
by intense moss and moisture in the

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

Şekil 27. Toprak dolgu temizliği sonrası açığa çıkarılan detaylar
Figure 27. Details revealed after the removal of soil filling

Şekil 28. Temizlik öncesi yapının durumu/ Figure 28. Condition of the building before the
cleaning works, Şekil 29. Temizlik sonrası yapının durumu/ Figure 29. Condition of the
building after the cleaning works

Bunun yanı sıra; en son 1960’larda
yapılan restorasyon çalışmalarında
yenilenen pencere doğramalarıyla ara
kat uygulaması da eserin algılanmasında ciddi bir sorun yaratmaktaydı.
Ana tonozdan başlanarak öncelikle
genel bir yüzey temizliği yapılmıştır.
Ardından tüm yüzeylerdeki çimento
esaslı derzler, sıvalar ve imitasyon
tamamlamalar itinalı bir şekilde
yüzeyden alınmaya başlanmıştır. Bu
raspa çalışmaları sırasında taş yüzeylerin bir bölümünde kireç esaslı sıvaya
rastlanmıştır. Yapılan araştırmalarda,

interior of the building were clearly perceived. When the scaffolding
was installed and implementations
were started, it was observed that
cement-based joints and imitations on
all surfaces caused a rapid deterioration on original stone elements of the
building. And also; in the restoration
works carried out in 1960s, the renewed window joinery and addition of
a mezzanine created a serious problem
about the perception of the monument. Starting from the main vault, a
general surface cleaning was performed
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Şekil 30. Raspa
sonrası ortaya
çıkan renkli sıvalı
yüzeyler
Figure 30.
Color plastered
surfaces
discovered after
rasping

bir dönem bu bölgedeki kiliselerin de
benzer bir sıva ile kaplandığı tespit
edilmiştir. Bu bilgi ışığında, mevcut
sıvayı da korumaya dikkat edilerek
raspaya devam edilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra, duvar resmi araştırması da yapılmıştır. Yerinde tespitlerle
birlikte, Gürcistan’dan gelen uzman
ekiple ve bu ekibin elindeki belgelere
de dayanılarak, kilisede yoğun bir
bezeme programı bulunmadığı öngörülmüştür. Gerçekten de, yapılan
çalışmalar sonucunda yalnızca apsis
bölümünde bazı renkli yüzeyler tespit
edilmiştir (Şekil 30).
Renkli sıva haricinde, özgün sıvanın olduğu yüzeyler de aynı şekilde
konsolide edilerek koruma altına alınmıştır. Çimento esaslı derzlerin ve
tamamlamaların uzaklaştırılmasının
ardından, derzler özgün taş tozu ve
hidrolik kireç ile hazırlanmış onarım
harcı ile tamamlanmıştır (Şekil 31).
Yapı iç mekânındaki büyük boyutlu imitasyon tamamlamalarında,
önce yüzey durumu tespit edilerek
geliştirilen projeye uygun plastik onarımlar yapılmış, bir santimden büyük
çatlakların bulunduğu yüzeylerde
ise, hidrolik kireçle hazırlanmış harç
enjekte edilmiştir. Ayrıca özelliğini
kaybetmiş taşlar çürütülerek alınmış,

first. Subsequently, cement based
joints, plasters and imitation finishes
on all surfaces were carefully removed.
During these works, lime-based plaster was found on some of the stone
surfaces. Researches have shown that
walls of the churches in this region
were covered with a similar plaster for
a period of time. In the light of this
information, the process continued
paying more attention to preserve the
existing plaster. In addition to these
studies, wall painting research was
also conducted. Based on the on-site
findings, it was predicted that there
was no intensive decoration program
in the church based on the expert team
from Georgia and the documents held
by this team. Indeed, some colored
surfaces have been identified only in
the apse section as a result of researches (Figure 30).
Apart from colored plaster, the
surfaces with original plaster were
also consolidated and preserved in the
same way. After removal of cement
based joints and integrations, the
joints were completed with repair mortar prepared with dust of the original
stone and hydraulic lime (Figure 31).
During the large-scale imitation integrations on interiors of the
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Şekil 31. Raspa sonrası tamamlanan derzler ve korunan sıvalar
Figure 31. Completed joints after rasping and preserved plasters

yerlerine özgün dokuya uygun yeni
taşlar konulmuştur. Bu imalatların
dışında moloz taş ile kapatılmış kuzey ve güneydeki giriş kapıları yeniden açılmış, kapı eşiklerine göre iç ve
dış zemin kotu düzenlenmiştir. Giriş
kapılarının üzerinde bulunan kötü
durumdaki kemer için de, projesine
uygun olarak taş tamamlamaları ve
derz uygulaması yapılmıştır. Özgün
kapı detayına yönelik veri olmadığından, daha sade bir kapı imal edilerek
yerine takılmıştır. Apsisin sağında
ve solunda yer alan mekânların genel
temizlikleri ve sıvası yapılmış, bu
mekânlarla ilgili herhangi bir veri
olmadığından mevcut haliyle korunmuştur. Apsis sekisi, toprak temizlendikten sonra sağlam bir şekilde
ortaya çıktığı için özgün durumunda
bırakılmıştır. Zeminde bulunan taş
döşeme olduğu gibi korunmuş, geri
kalan yüzey ahşap ile kaplanmıştır.
Yapı içerisindeki pencere açıklıklarıyla ilgili elde herhangi bir
veri olmadığından, özgün tüm izleri
koruyacak biçimde ahşap pencereler
yerleştirilmiştir. Batı giriş kapısının
üzerindeki özgün asma kat mevcut

building, plastic repairs were made in
accordance with the project developed
according to the condition of surfaces,
and hydraulic lime based mortar was
injected on the surfaces with cracks
larger than one centimeter. In addition, deteriorated stones were replaced
with new stones suitable to the original texture. Apart from these interventions, the entrance doors in the north
and south which were covered with
rubble stone were reopened and inner
and outer floor levels were arranged
according to the door thresholds. For
the arches on entrance doors, stone
integration and grouting implementations were performed in accordance
with the project. Since there is no data
on the original door details, a simpler door has been manufactured and
installed.
General cleaning and plaster works
of the spaces located on the right and
left sides of the apse were completed
and since there was no data about
these spaces, the existing condition
was preserved. The apse platform
was preserved as it appeared intact
after the soil filling was removed.
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Şekil 32. Geçmişte
çimento esaslı
malzeme
kullanılarak
uygulama yapılmış
taş cephe
Figure 32.
Cement-based
interventions
of the past on
façades

hali ile korunmuş, bu kata ulaşan bir
merdiven izi bulunmadığından yeni
bir merdiven yapılmamıştır.
Cami olarak kullanılacak bölüm
ahşaptan hareketli seperatörler ve
ayakkabılık ile bölünmüş; mihrap
ve minber konularak halı ile kaplanmıştır. Bu bölüm haricinde, yapının
diğer zemin kaplamaları özgün taşlar
görülecek şekilde bırakılmış, geri
kalan kısımlar ahşap kaplanmıştır.

3.3. Cepheler
Yapı iç mekânındaki bu işlemlere paralel olarak dış cephelerde de çalışmaya devam edilmiştir. Yapı daha önce
bu kadar kapsamlı olarak ele alınmasa
da, yerel imkânlarla 1960’lı yıllarda bütüncül bir biçimde ve ilerleyen
yıllarda da parça parça birçok kez
onarılmış, ancak bu onarımlarda yapıya eklenen çimento esaslı malzemeler
risk oluşturmuştur. Ayrıca kuzey
cephesinin toprak kaymasından dolayı
kapanacağı göz önünde tutularak, bu
onarımlar sırasında taş yüzeylerde
ciddi boyutlarda çimentolu imalatlar
yapıldığı tespit edilmiştir (Şekil 32).
Bütün cephelerde ilk olarak mikro
kumlama ile temizlik yapılmıştır. Ortaya çıkan son durumu gösteren hasar

The stone pavement was preserved as
it is and the remaining surface was
covered with wood.
Since there is no data on any
window opening of the building,
wooden windows were mounted in
order to protect the original traces of
the building. The original mezzanine
over the western entrance door was
preserved with its current state without staircase, as there was no trace of
a staircase.
The section to be used as a mosque
was divided with timber, movable
separators and shoe racks; mihrab and
mimbar were added to the space and
the floor of this section was covered
with carpet. Apart from this section,
other floor coverings were preserved
in their existing situation that stones
could be seen; and the remaining parts
were covered with wood.

3.3. Façades
In parallel with these processes inside
the building, interventions continued
on façades. Although the building
has not been studied in detail before,
it has been repaired many times in
the 1960s with a holistic method
with local facilities and in the fol-
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Şekil 33. Özgün tuğla
saçak/Figure 33. Original
brick frieze
Şekil 34. Yeniden üretilen
tuğla saçak/ Figure 34.
Re-manufactured brick frieze

ve müdahale paftaları hazırlanmıştır.
Özellikle cephelerin ve silmelerin
büyük bir kısmında beton dökümler
tespit edilmiş, bu tür uygulamaların
tamamı sökülerek yerine taş silmeler
konulmuştur. Çatı onarımları sırasında fark edilen silmelerin üzerine
taş plaklardan önce bir sıra tuğla
silme konulduğu görülmüş, bu eksik
tuğlalar yan neflerin çatısı yeniden
yapılırken yerlerine yerleştirilmiştir
(Şekil 33, 34).
Yapı genel olarak çok sade bir
görünüme sahip olsa da, cephelerde taş
üzeri aşı boyalı geometrik şekil ve yazılar, ayrıca bitkisel ve hayvansal figürlü
taşlar bulunmaktadır. Bu yüzeyler
aynen korunmuş, herhangi bir müdahale yapılmamıştır; yalnızca figürlerin
anlam ve detaylarını içeren paftalar
hazırlanarak arşivlenmiştir (Şekil 35).
Bu özel alanların dışında, cephelerde tüm taş yüzeylerdeki çimento esaslı
imitasyonlar ve derzler itinalı bir
şekilde raspa edilmiştir. Ortaya çıkan
duruma göre de hidrolik kireç esaslı
harçla derz uygulanmıştır. İmitasyon
uygulanan yüzeyin dokusuna uygun
taş yenilemeleri yapılmış; en sorunlu
bölümlerden olan kuzey cephesinde ve
köşelerdeki uygulamalar, özelliklerine
uygun olarak taş kaplama ile yenilenmiştir (Şekil 36, 37).
Diğer noktalarda ise en az müdahaleyle, batı cephesindeki giriş

lowing years partially, but cement
based materials added to the building
during those repairs have created a
risk for the building. Besides, it was
determined that there were significant
cement-based additions to the façades,
considering the risk that the façade
would be closed because of landslides
on north of the building (Figure 32).
All facades were first cleaned by
micro sandblasting. Damage and
intervention sheets showing the latest
situation were prepared. Concrete
castings were determined, especially in
most of the façades and moldings. All
of these additions were removed and
replaced with stone moldings. During
the repair works of the roof, it was
seen that one row of brick was placed
on the moldings, and missing bricks
were re-mounted in their original places during the reconstruction process of
side nave roofs (Figures 33, 34).
Although the building has a very
simple appearance in general, there
are ochre painted geometric shapes
and inscriptions on the façades as
well as stones ornamented with
plant and animal figures. These
surfaces have been preserved and
no intervention has been made; the
sheets containing meanings and details of the figures were prepared and
archived (Figure 35).
In addition to these special areas,
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Şekil 35. Bezemeli taş elemanların belgelenmesi
Figure 35. Documentation of ornamented stone elements

Şekil 36. Taş kaplama yenileme uygulaması öncesi/ Figure 36. Before renewing the stone
coatings, Şekil 37. Taş kaplama yenileme uygulama sonrası/ Figure 37. After renewing
the stone coatings

kapısının önünde bulunan nartekse
ait kalıntının temizliği ve konsolidasyonu yapılmış ve mevcut haliyle
koruma altına alınmıştır.

3.4. Yapının Çevre Düzenlemesi
Yapının çevresindeki dolgu alanlar
özgün izlere göre tesviye edilmiştir. Yapıyı çepeçevre dönen üçlü set
kaidelerin üzerindeki toprak dolgu
kaldırıldığında, altında kalan elemanların % 90’ının sağlam durumda
olduğu görülmüştür; dolayısıyla
mevcut elemanlar aynen korunmuş,

cement based imitations and joints
were carefully removed from all stone
surfaces on façades. According to the
situation after removal process, joints
were made with hydraulic lime based
mortar. Stone elements were renewed
in accordance with the texture of the
imitation surface; the additions on
northern façade and corners which are
the most problematic parts were renewed according to the characteristics
of the stone coating (Figures 36, 37).
On other parts for instance, clean-
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Şekil 38. Kuzey cephesi/ Figure 38. Northern façade
Şekil 39. Korunan kuzey set duvarı/ Figure 39. Preserved sustaining wall on the north

hasar gören bölümlere ise basit müdahaleler yapılmıştır (Şekil 38).
Kuzey cephesindeki mevcut istinat
duvarına gerekli noktalarda güçlendirme ve düzeltmeler yapılarak olduğu
gibi korunmuştur. Yalnızca toprağın
akmasını engellemek üzere duvarın
üst kotuna setleme yapılmıştır (Şekil
39). Yapının çevresinde sert bir zemin
oluşturulurken, özellikle kuzey cephesinden gelen suyu yapıdan uzaklaştırmak üzere, duvar boyunca taş kanallar
yapılarak drenaj sağlanmıştır.
Yapının batısında, parsel dışında bulunan mevcut taş binanın da
onarımı yapılmıştır. Bu yapı, ziyaretçiler için kafeterya ve görevli için
konut olarak düzenlenmiştir. Ayrıca,
yine parsel dışında, yamaçta yer
alan ve WC olarak kullanılan bina
sağlıklaştırılarak yeniden aynı işlevle
düzenlenmiştir. Ayrıca, tüm elektrik
hatları kullanım şemasına uygun
olarak esere en az temas sağlayacak
şekilde yenilenmiştir (Şekil 40).
Barhal Kilise Camii Artvin bölgesindeki önemli doğa yürüyüş rotalarından birinin üzerinde bulunması
ve bu alanın doğa turizmi açısından

ing and consolidation of the narthex
remains in front of the entrance gate
on west façade was done with minimum intervention and it was preserved
with its current state.

3.4. Landscape Design
The fillings around the building were
leveled according to the original traces.
When the soil filling on the triple set
base that surrounds the building was
removed, it was seen that 90 % of the
elements under the filling were in good
condition. For this reason, the existing elements have been preserved and
simple interventions were made on the
damaged parts (Figure 38).
Small reinforcements and interventions were made at necessary points of
the existing sustaining wall on north
and it was preserved. Only the upper
part of the wall was terraced in order
to prevent the soil from overflowing
(Figure 39). While a firm ground covering was formed around the building, stone channels were constructed
in order to drain the water coming
from northern façade.
Works on Barhal Church Mosque
were planned taking into consideration
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Şekil 40.
Uygulama
sonrası iç mekân
aydınlatması
Figure 40.
Lighting of
interiors after
the intervention

sahip olduğu yüksek potansiyel göz
önünde bulundurularak, hem ibadet
için hem de ziyaret amacıyla gelenler tarafından kullanılacak şekilde
planlanmıştır.
Uygulamaya başlarken terk edilmiş vaziyette, tüm görkemiyle tek
başına zamana meydan okuyan yaklaşık 1200 yıllık bir anıt eser, çevre
düzenlemesi ile bugün bölgenin merkezi olarak değerlendirilebilecek bir
konuma getirilmeye çalışılmıştır. Bu
uygulama sırasında, eserin belgeleme çalışması da gerçekleştirilmiştir.
Yapılan uygulama çalışmasında, hem

the fact that the building is on one of
the important nature trekking routes
in Artvin region which has a high potential for nature tourism and it will
be used by locals for prayers and also
visitors (Figure 40).
An almost 1200-year-old monument that challenges the time with
its all majesty and abandoned to its
fate before the implementations, was
tried to be made a new center for the
region today with its landscape design.
During this process, documentation of
the monument was also completed and
both General Directorate of Founda-
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Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de
yüklenici firma eserin bütünlüğünün
korunmasına özen göstermiştir.

tions and the contractor pay very high
attention to preserving integrity of the
monument.
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Kariye Müzesi Onarımları1
Repairs of Kariye Museum1
Sonay ŞAKAR, Neslihan Ecem OKSAL*
Kariye Müzesi Ayasofya’dan sonra en fazla tanınan anıt
eserlerimizdendir. Yapı, Haliç’in güneyinde, İstanbul’un altıncı tepesinde
inşa edilen Khora Manastırı’nın Kurtarıcı İsa’ya ithaf edilmiş ana kilisesidir.
Altıncı yüzyıla uzanan tarihiyle çok katmanlı bir yapıya sahip olan Kariye
Müzesi, Geç Bizans döneminde (Paleologos Hanedanı dönemi), 1316-1321
yılları arasında Theodoros Metokhites tarafından büyük ölçüde yenilenip
mozaik ve fresklerle bezenerek bugünkü şeklini almıştır. Mozaik ve freskleriyle
Bizans ve dünya sanatının gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan
yapı, Erken İtalyan Rönesansı anıtlarıyla, özellikle de Giotto’nun Arena
Şapeli’ndeki freskolarıyla kıyaslanmaktadır.
Bizans döneminin bu önemli kilisesi İstanbul’un 1453 yılında
fethedilmesinden sonra bir süre kullanılmamış, Sultan II. Beyazıt döneminde
(1481-1512) Sadrazam Hadım Ali (Atik Ali) Paşa tarafından 1511 yılında
camiye çevrilmiştir.
Kariye; naos, kuzeyindeki iki katlı ek yapı (anneks), iç narteks, dış narteks
ve güney taraftaki mezar şapeliyle (parekklesion) birlikte beş ana mimari
mekândan oluşan haç planlı bir yapıdır. Osmanlı döneminde çevresinde
zamanla inşa edilen medrese, tekke, türbe, çeşme, imaretle bir manzumenin
merkezi olmuştur. Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra kentteki Bizans
anıtlarının restorasyonu kapsamında, Amerikan Bizans Araştırmaları
Enstitüsü ve Dumbarton Oaks’ın çalışmalarıyla restore edilmiştir. Yapı
Ayasofya Müzesi’ne bağlı bir anıt müze olarak hizmet vermektedir.
Kariye Müzesi restorasyonu odaklı yapılan bu çalışmada, uzmanların analizleri
sonucu anıt eserin dönem tipolojisi, mekânsal ve yapısal gramer özellikleri
ışığında; tarihsel süreçte yapılan müdahaleler ve 2013-2018 yılları arasında
devam eden restorasyon sürecinde gerçekleştirilen imalatlar tanımlanmıştır.
Yapıdaki mevcut bezeme yoğunluğu, restorasyon sürecinde daha fazla gayret
ve dikkati gerekli kılmıştır.
ÖZET

Anahtar Sözcükler: Bizans Mimarisi, Kariye Müzesi, Restorasyon, Konservasyon,
Mozaik ve Fresk.
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ABSTRACT

Chora Church, which is known as Kariye Mosque or Kariye Museum today,
is one of our most renown monuments, after Hagia Sophia. The building
was the main church of Chora Monastery which had been established over
the sixth hill of İstanbul, at the South of Haliç, and it was dedicated to
Jesus Christ. History of Kariye Museum goes back to 6th century and has a
multilayered structure. It had undergone a big scale reconstruction during
the Paleologos Dynasty at Late Byzantine Era, between 1316 and 1321.
This intervention has been done by Thedoros Methokites in a big scale, thus
giving the building its current form. The building, with its mosaics and
frescoes, has an important place in the development of the Byzantine Art,
and as well as World Art. It is compared with monuments of Early Italian
Renaissance, and mainly with the frescoes of Giotto in Arena Chapel.
This important church of Byzantine Period was left without a function for
a brief period, after the conquest of İstanbul in 1453. During the reign of
Beyazıd II (1481-1512) the building was converted to a mosque in 1511 by
Grand Vizier Hadım (Atik) Ali Pasha.
Kariye is a cross planned building, which is composed of five main spaces,
namely, naos (cella), two storied annex building at the northern side; interior
narthex, exterior narthex and the Chapel of the Graveyard (Parakklesion)
which is located at the southern side of the building. During Ottoman Era,
it had become the centre of a complex which was composed of a madrasa,
a lodge (tekke), a fountain and a hospice (imarethane), which had been
constructed around the mosque not as part of a plan but within a period of
time. A while after the establishment of Turkish Republic, a conservation
project was carried out through joint efforts of American Instıtute of
Byzantine Studies and Dumbarton Oaks, as part of a bigger scale project
concerning the conservation of Byzantine Monuments of Istanbul. Today
the building continues its existence functioning as a Museum, which is
administratively connected to the Hagia Sophia Museum.
In this study, which was carried out putting the conservation of the Kariye
Museum at its focus, through the light of the analysis that were carried out
by experts, the periodical typology of the monument and its spatial and
parsed properties; interventions which have been carried out in the past,
and the conservation work which have been started in 2013 are defined.
The intensity of ornamentations within the building has brought about the
necessity of extra precaution and effort during conservation process.
Keywords: Byzantine Architecture, Kariye Museum, Restoration, Conservation,
Mosaics and Frescoes

1. GİRİŞ

Kariye Müzesi, dünya kültür mirası
açısından en önemli anıt yapılardan
biri olup mozaik ve freskleriyle Geç

1. INTRODUCTION
Kariye Museum is a very important
building, both as a national cultural
heritage, and as a universal cultural
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Şekil 1. Kariye
Müzesi, doğu
cephesi genel
görünüm
Figure 1. Kariye
Museum, general
view from its
eastern façade.

Bizans sanatı ve kültürünü belgeleyen, korunması gereken simge mimari eserlerdendir. Kariye Müzesi İstanbul’daki müzeler arasında günlük
ortalama ziyaretçi sayısı bakımından
Ayasofya Müzesi ve Topkapı Müzesi’nin ardından üçüncü sıradadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; gerek
İstanbul kent tarihi gerekse kültür
turizmi açısından büyük öneme sahip
olan Kariye Müzesi’nde onarım ve
malzeme kullanımındaki hatalar, yapısal problemler gibi mevcut sorunlara çözüm üretmek ve fiziksel şartların
olgunlaştırılması amacıyla yapılan
2013-2018 restorasyon çalışmalarını
ve ilkelerini tanımlamaktır.
Kariye Müzesi, Ayasofya Müzesinden sonra en fazla tanınan anıt
eserlerimizdendir. Yapı, İstanbul ili,
Fatih ilçesi, 2692 ada, 152 pafta, 1
no.lu parselde yer almaktadır. Bizans
döneminde bir manastır kilisesi olarak inşa edilen yapı, İstanbul’un fethinden sonra camiye dönüştürülmüştür. Cumhuriyet’in ilan edilmesinden
sonra, kentteki Bizans anıtlarının
restorasyonları kapsamında Amerikan

heritage. The building is one of the
iconic buildings which needs to be
protected, as it also documents late
Byzantine art and culture along with its
mosaics and frescoes. Kariye Museum is
the third most visited museum of İstanbul, following Hagia Sophia Museum
and Topkapi Palace Museum, in terms
of number of daily visitors. Therefore
the aim of this study can be stated as;
defining conservation work and principles of conservation which has been
carried out between 2013 and 2018.
The building which is known as
Kariye Camii or Kariye Museum today, is one of Turkey’s most recognised
monuments after Hagia Sophia. The
building is located in İstanbul, Fatih
district, map no.152, block no. 2692
and lot no. 1. The building was constructed as a monastery church during
Period of Byzantine Empire. It was
converted to a mosque a short while
after the conquest of İstanbul. After
the establishment of Turkish Republic
in 1923, the building was conserved
as a part of the conservation Project
for Byzantine Monuments in the city,
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Şekil 2. Kariye
Müzesi ve
çevresi, uydu
görüntüsü
Figure 2.
Satellite view
of Kariye
Museum.

Şekil 3. Doğu
cephesinde 6 ve 9.
yüzyıla tarihlenen
yapı kalıntıları
Figure 3. Ruins
on the eastern
facade dated to
6th-9th century

Bizans Araştırmaları Enstitüsü ve
Dumbarton Oaks’ın çalışmaları sonucunda 1948-1958 yılları arasında
restore edilen yapı, Ayasofya Müzesi’ne bağlı ulusal bir müze olarak
hizmet vermektedir.

between years 1948 and 1958, which
was carried out by the Institute of
American Byzantine Studies. Today
it continues its existance as a national
museum which is administratively connected to Hagia Sophia Museum.

2. CHORA’DAN KARİYE’YE

2. FROM CHORA to KARIYE

Khora, (Hora) eski Yunancada kent
dışı ve kırsal alan anlamına kullanılmaktadır. Kariye (Karye) ise, Arapçada kent dışı/köy demektir. Yapıya, ilk
inşa edildiği dönemde Büyük Konstantin’in 4. yüzyıla ait Konstantin
surlarının dışında kaldığından Hora/
Khora (taşra-kent dışı) adının verildiği sanılmaktadır. Bazı kaynaklarda2
manastırın kuruluşunun çok erken
bir dönemde, Theodosius Surlarının

Khora, (Hora) is a word which was
used meaning “outside of the city” or
“country side” in Ancient Greek. Kariye also means “outside of the city” in
Arabic. The name Hora is thought to
have been used because the monastery
was outside the citadel of Constantine.
This citadel was built in 4th century
AD, and it had been constructed further back than the Citadel of Theodosious, which has been constructed
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inşa tarihi olan 413 yılından önce
olması gerektiği belirtilmektedir.
Günümüzde yapının içindeki bazı
Meryem ve İsa mozaik figürlerinin
yanında adlarıyla birlikte Hora sıfatı
da yazmaktadır. Bizans devrinde
“Hora” kelime anlamı dışında mistik
bir imgeleme anlamı da taşıyordu.3
Khora Manastırı’nın kuruluşuna
ilişkin birçok hikâye anlatılmaktadır.
Ancak bunların çoğu geç dönemlerde
ortaya çıkmış ve bazıları birbirleriyle çelişen hikâyelerdir. Amerikan
Bizans Enstitüsü’nün 1948-1958
yılları arasında yaptığı restorasyon
sırasında açığa çıkarılan ve 6. ve 9.
yüzyıla tarihlenen yapı kalıntıları,
günümüzde yapının doğu cephesinde
görülmektedir.
Kilise 11. yüzyılda temellerinden itibaren yeniden inşa edilmiştir.
Fakat kısa bir süre sonra depremde
harap olan yapı, 12. yüzyılda yenilenmiştir. Bu dönemden günümüze,
yapının naos bölümü ulaşmıştır. On
üçüncü yüzyılda Konstantinopolis’in
Latinler tarafından istilası sırasında,
manastır neredeyse terk edilme aşamasına gelmiştir.
Kubbesi çökmüş olan kilise on
dördüncü yüzyılın başında kapsamlı
bir onarım geçirmiştir; 14. yüzyıl
yapının bugünkü şekline ulaştığı bir
dönem olarak önemlidir. Metokhites
metruk manastır kilisesinin onarımını yaptırmış, ayrıca kuzeyine iki katlı
bir mekân, batıya bir dış narteks,
güneye ise tek nefli, mezar şapeli olarak kullanılacak bir parakklesion inşa
2
3

in 5th century AD, and this is the
citadel that exists today. If this view is
correct, some sources2 claim that the
monastery must have been established
at an earlier period than the construction of the Citadel of Theodisious,
that is earlier than 413 AD. Today,
the term “Hora” is used as an adjective
next to the mosaic figures of Jesus
Christ and Mary, along with their
names. During Byzantine Period,
the word “Hora” also had a mystical
meaning of imagination, other than its
literary meaning.3
There are many stories being told
about the establishment of the Chora
Monastery. However many of these
stories have been told at much later
periods, and some stories conflict
with each other. The earliest findings
of the monastery are the remains
which had been unearthed during the
conservation work which was carried
out between 1948 and 1958, by the
American Byzantine Institute. These
remains, which are situated near the
eastern façade of the building, are dated back to 6th and 9th centuries AD.
The church had later been reconstructed at 11th century from foundation. However this building too was
ruined a short while later and was
renovated in 12th century. Naos section
is the only part that remains from that
period. The monastery was nearly fully
abandoned during the Latin Invasion
of Constantinople in 13th century.
At the beginning of 14th century,
the dome of the church had collapsed

A. Van Millingen, Byzantine Churches in Constantinople (1912’nin tıpkıbasımı), London, 1974, s. 288.
S. Eyice, “Kariye Cami”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.4, İstanbul, 1994, s. 466.
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Şekil 4. Kariye Müzesi, Bizans Dönemi Üç
Boyutlu Model/ Figure 4. Kariye Museum,
Byzantine Period, 3D Model

Şekil 5. Günümüzde Kariye Müzesi
Figure 5. Kariye Museum today

ettirmiştir. Yapının tamamını ele
alan yeni bir bezeme programı da bu
çerçevede belirlenip mozaik ve fresko
tekniğinde resimler hazırlanmıştır. Yapının zeminde ve duvarlarda
mermer kaplamalar, taş bezemeler ve
vitraylarla en ince ayrıntısına kadar
süslendiği bilinmektedir. Resim programında İsa ve Meryem’in hayatlarından sahneler, aziz ve azizeler resmedilmiştir.
Mozaik ve freskleriyle Bizans ve
dünya sanatının gelişiminde önemli
bir yere sahip olan yapı, Erken İtalyan Rönesansı anıtlarıyla özellikle de
Giotto’nun Arena Şapeli freskolarıyla

and had undergone a very thorough
conservation, and it was renovated.
14th century is an important period
for the building, as this is the time
when the building had acquired its
current form. Methokhites had this
abondened church repaired. However
he also had a two storied space added
towards its nortern side, an exterior
narthex at its eastern side, and at the
southern he has had added a single
naved parakklession, which was used
as a burial chapel. A new programme
of decoration too had been carried
out at this stage, which composes of
images depicted using mosaic and
frescoe techniques. It is known that
the building had been decorated to its
finest details using marble and other
material at its flooring, stone decorations and stained glasses part of its
decoration programme, scenes from
the lives of Jesus Christ and Mary,
and single saints were depicted.
The building has a very special
place in the development of Byzantine Art, as well as world art,
through its mosaics and frescoes.
It is compared with monuments of
early Italian Renaissance, and are
compared with the frescoes done by
Giotto at the monument of Arena
Chapel. Besides this, the preparation
techniques and visual impact of the
mosaics and frescoes of Kariye Museum, show close resembles to those
of San Vitale Church of Ravenna,
which is one of the most important
architectural monument and Roman
masterpiece, and which is considered
to be the peak point of Byzantine art
at the Western Europe.
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Şekil 6. Kariye Müzesi Kronolojik Dönem Analizi
Figure 6. Chronological Analysis of Kariye Museum

kıyaslanır. Ayrıca, Kariye Müzesi
ile Bizans sanatının Batı’daki doruk
noktası olarak adlandırılan ve Roma
dönemi sanat ve mimarlık eserlerinin
başında gelen Ravenna San Vitale
Kilisesi, mozaik ve fresklerin yapım
teknikleri ve görsel etkileri açısından
birbirlerine çok benzemektedir.

3. YAPININ PROJE SÜRECİ

Tarihi eserlerde, tespit ve belgeleme tüm koruma sürecinin esasını
oluşturan ilk ve en önemli aşamadır.
Bir eserin doğru anlaşılması, belgelenmesi ve tespiti, bu bilgilerin
ışığında yapıda gerçekleştirilecek
koruma-uygulama çalışmaları için
daha bilimsel ve geniş bir bakış açısı
sağlar. Bu aşamada yapılan tarihsel
araştırmalarla, Kariye Müzesi’nin
farklı dönemlerdeki durumunu ve
süreç içerisinde geçirdiği onarımları
gösteren veriler elde edilmiştir. Tüm
bu veriler ışığında, anıt eserin tarih
boyunca geçirmiş olduğu inşa ve
onarım dönemleri kronolojik olarak
ortaya konmuş, yapının nitelikleri
belirlenmiştir.

3. PROJECT PROCESS

Diagnosis and documentation is the
first and most important stage of conservation process. Correct depiction
and documentation leads to a better
understanding of a monument. This
data acquired provides a wider and
more specific perspective for the conservation work to be carried out. Historical research that was carried out at
the stage, have provided data revealing its situation at the different time
periods, and also show repairs that
the building had undergone during its
lifetime. At the lights of all this data
which are acquired or discovered from
the building, all historical construction and repair that the building
had been through was put forward
chronologically, thus determining the
properties of the building.
Besides the historical background
of the building, the fact that the
building is now in the middle of an
intense city life, has rendered it a
necessity that its location and environmental and climate conditions
to be studied with utmost care. The
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Tablo 1. Kariye Müzesi, Restitüsyon proje çalışmaları
Table 1. Restitution works of Kariye Museum

Ayrıca, yapının günümüzde yoğun
kent dokusunun içinde kalması,
bulunduğu arazinin konumu, çevre ve
iklim koşullarının da dikkatle incelenmesini gerekli kılmış, bu da nasıl
bir ortamda koruma tedbirlerinin
alınacağını ve hangi sorunlarla mücadele etmek gerektiğini göstermiştir.
Böylece yapının mevcut durumunun
doğru ve ayrıntılı olarak tanımlanmasına önem verilerek daha isabetli
bir uygulama süreci gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu inceleme ve değerlendirme sürecinden sonra hazırlanan
rölöve, restitüsyon, restorasyon çizimleri, hasar tespit projeleri, bezemeler,
dönem analizleri, rölöve detayları,
malzeme analiz raporları, hazırlanan
proje ve buna uygun olarak yapılan
tüm uygulamalar bilimsel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda; Kültür ve Turizm
Bakanlığının talimatı doğrultusunda
Kariye Müzesi Rölöve, Restitüsyon
ve Restorasyon Projeleri 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yasası kapsamında hazırlanmıştır;
2009 yılında başlayan proje çalışmaları, 2011 yılında İstanbul IV no.lu
Koruma Bölge Kurulunun proje onayı
ile tamamlanmıştır.

work has revealed what problems
should be taken care of and at what
contexts precautions should be taken
for preservation. Preparation of a
thorough and precise description
of the building was considered to
be very important, and in this way,
the interventions to be made could
be determined adequately. With the
help of this process of analysis and
evaluation, and descriptive drawing
sets which include server drawings,
detail drawings including ornamentations and decorations, material
analysis damage analysis, and their
reports, periodical research analysis,
restitution and restoration drawings,
the project and interventions based
on it has gained a scientific identity.
Survey, Restitution and Restoration projects of Kariye Museum have
been prepared within this context and
in accordance to law no. 2863, “Protectipon of Cultural and Natural Assets”. Projects have been commissioned
by Ministry of Culture and Tourism.
The process was started in 2009, and
was completed in 2011, following the
approval of Regional Council of Preservation of CulturalAssets.
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4. TARİHSEL SÜREÇTE YAPININ GEÇİRDİĞİ ONARIMLAR
4. REPAIRS of the STRUCTURE in the HISTORICAL PROCESS

Şekil 7. Kariye Müzesi’nin Bizans dönemi inşa evreleri ve onarımları
Figure 7. Byzantine period repairs and construction phases of Kariye Museum

THE CLOSED PASSAGES
(Ottoman Period... ?

Pointed arches dated to Ottoman
Period (Ottoman Period...?)

Şekil 8. Kariye Müzesi Osmanlı dönemi onarımları
Figure 8. Ottoman Period repairs of Kariye Museum
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EXISTING DIVISION WALL IN
OTTOMAN PERİOD (14TH CENTURY)
ORIGINAL HEXAGONAL BRICK
FLOORING OF OTTOMAN PERIOD
(FİRST PART OF 16TH CENTURY)
WOODEN FLOORING IN THE
PROTHESIS THAT EXIST DURING
OTTOMAN PERIOD (14TH CENTURY)
MARBLE MIHRAB ADDED TO
NAOS IN OTTOMAN PERIOD
MINARET ADDED IN
OTTOMAN PERIOD

Şekil 9. Kariye Müzesi Osmanlı dönemi onarım kronolojisi
Figure 9. Ottoman period repair chronology of Kariye Museum

MINARET ADDED DURING
OTTOMAN PERİOD
WOODEN DOME
THE INFILLING OVER THE ROOF

WOODEN WINDOWS
THE CLOSED WINDOWS

Şekil 10. Kariye Müzesi Osmanlı Dönemi onarımları
Figure 10. Ottoman period repairs of Kariye Museum

THE TIMBER SCHOOL
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WOODEN DOME
THE INFILLING OVER THE ROOF

WOODEN WINDOWS

THE CLOSED WINDOWS
THE TIMBER SCHOOL

ADDITIONAL DOOR

Şekil 11. Kariye
Müzesi Osmanlı
Dönemi
eklentileri

THE MINARET ADDED DURING OTTOMAN PERIOD

Figure 11.
Ottoman period
additions of
Kariye Museum

Şekil 12. Kariye
Müzesi üst örtü
onarım dönemleri
Figure 11.
Kariye Museum
upperstructure
repairs, shown
periodically.
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THE WALLS CONSTRUCTED WITH CEMENT BASED MATERIALS

Şekil 13.
Kariye Müzesi
Cumhuriyet
dönemi kuzey
cephesi
onarımları
Figure 13.
Northern façade
repairs of Kariye
Museum in
Rebuplican era

THE LEAD COVERING WAS RENEWED IN 1945 BY CAHIDE TAMER

THE TIMBER WINDOWS WERE RENEWED WITH CONCRETE OUTER WINDOWS BY
THE AMERICAN BYZANTINE INSTITUTE IN 1948 AND 1958

DOMES OF PROTHESIS AND DIACONICON WERE REPAIRED WITH
REINFORCED CONCRETE (1960)

APPLICATION OF CEMENT BASED MORTAR ON DOME DRUM AND ARCHES
OF THE ROOF AND MINARET SURFACE (1955)

THE RENEW OF THE CLOSED WINDOWS AS THEIR ORIGINAL FORMS (1955-1958)

WALL CLADDINGS CONSTRUCTED WITH CEMENT BASED MORTAR (1955-1958)

METAL TENSION ROD SYSTEM (1955-1958)

Şekil 14. Kariye Müzesi Cumhuriyet dönemi doğu cephesi onarımları
Figure 14. Eastern façade repairs of Kariye Museum in Republican Era
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THE RENEWAL OF THE CLOSED WINDOWS AS THEIR ORIGINAL FORMS (1955-1958)

WALL CLADDINGS CONSTRUCTED WITH CEMENT BASED MORTAR (1955-1958)

Şekil 15.
Kariye Müzesi
Cumhuriyet
dönemi batı
cephesi onarımları
Figure 15.
Western façade
repairs of Kariye
Museum during
Republican Era

Şekil 16.
Kariye Müzesi
Cumhuriyet
dönemi güney
cephesi onarımları
Figure 16.
Southern façade
repairs of Kariye
Museum during
Republican Era.
(Drawing depicts
the cement mortar
claddings)
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5. STAGES of RESTORATION

There have been a series of official
communications between the Ministry of Culture and Tourism, General
Directorate of Cultural Assets and
Museums, Directory of İstanbul
Survey and Monuments and the
Administration of the museum. As a
result of these intense efforts, it has
been decided that the museum should
not be closed down completely. It was
decided that the applications should
be started by dividing the process in
stages, closing the museum partially
Şekil 17. Restorasyonu yapılan ve yapılacak each time by taking necessary preetaplar/ Figure 17. Stages of restoration
cautions. These stages are given as
follows:
5. RESTORASYON ETAPLARI
Ist Stage: Repair of Naos and
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Annex sections. All other sections will
Müdürlüğü ile İstanbul Rölöve ve
be open for visitors. Entrance to the
Anıtlar Müdürlüğünün, ‘’Kariye
museum and turnpike systems will be
Müzesi Restorasyonu’’ kapsamında
carried over to the south-west section.
müzenin ziyaretçilere kapatılmaIInd Stage: Repair of Inner Narthex
ması ve gerekli önlemlerin alınarak
section. This section will be closed to
uygulamaların etap etap yapılması
visitors.
konusunda verdiği karar gereğince;
IIIrd Stage: Repair of Exterior
restorasyon uygulamalarının:
Narthex and Parekklesion section.
I. Etap: Naos ve Anneks bölümleThis section will be closed to visitors.
rinin onarıma alınması, diğer bölümlerin ziyarete açık tutulması, müze
6. RESTORATION PROCESS
girişi ve turnikelerin ise güney-batı
During the conservation process, a
yönüne alınması,
lot of research was carried out in the
II. Etap: İç narteks bölümünün
building. All masonry elements were
ziyarete kapatılarak onarıma alınması,
analysed by video-endoscopy method.
III. Etap: Dış narteks ve parekkleChemical and physical material tests
sion bölümünün kapatılarak onarıma
were carried out in material laboraalınması şeklinde düzenlenmiştir.
tories. Also dynamic tests of tensile
elements were completed. After this,
6. RESTORASYON SÜRECİ
at least two trences were opened for
Bu süreçte; kârgir elemanların
research of the foundations. Static
video-endeskopi ile araştırılması,
and penetration tests were carried
kimyasal ve fiziksel laboratuvar testout for ground. Analogical monitorleriyle gergi elemanlarının dinamik
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testlerinin yapılması, temel araştırması için en az iki temel çukuru
açılması, zemin araştırması amacıyla
statik ve dinamik penetrasyon testi
ve ana çatlaklarda analojik görüntüleme yapılması; temel yapısının tespit
edilmesi ve radarla görüntülenmesi
kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yapının
matematik ortamda modellenmesi,
güçlendirme projelerinin hazırlanması da bu çalışma kapsamındadır.

6.1. Jeoradar Çalışması
Yapılan ölçümlerde mozaik ve
fresklerin zarar görmemesine dikkat
edilmiş, ölçüm yapılırken PVC esaslı
bez mozaik ve fresklerin üzerine kâğıt
bantlarla tutturularak, bezin üzerinden taranmıştır. Ölçümler GPR ve
ultrason dalgaları gönderen okuma
aletleri ile yapılmıştır.
Yapı içindeki tüm duvarlarda ve
üst örtüde yapılan yüksek hassasiyetli
GPR (2.3 GHz) ve ultrason (PUNDIT) ölçümleriyle tespit edilen ana
çatlağın bir eksen üzerinde olduğu
tespit edilmiştir. Bu eksendeki çatlak
hatlarının bir önceki tamirat esnasında doldurulduğu GPR taramalarında
belirlenmiştir. Ancak, dolgu malzemesinin yapının duvarlarını oluşturan yapı malzemelerinden (tuğla,
derz, sıva v.b.) farklı olduğu ve aynı
zamanda yer yer boşlukların olduğu
belirlenmiştir.
Yine müze çevresinde yapılan
GPR ölçümlerinde yeraltı suyu tespit
edilmiştir. Bu çalışmalar ışığında,
yeraltı suyunun temele oldukça yakın
ve yaklaşık üç metre derinliğe kadar
etkili olduğu tespit edilmiştir. Birbirine paralel olarak uygulanan GPR
profilleriyle bu suya doygun alan

ing was done at main crack sections.
Besides these, the building will be
modelled in digital space, and a retrofitting project was prepared as part of
this project.

6.1. Georadar Survey
During this survey, mosaics and
frescoes were handled with utmost
care, so as not to give them any harm.
During the monitoring process, a
PVC based cloth was laid over the
decorated surfaces, and this cloth was
held in place with a masking tape.
Monitoring vehicle was used sliding
over this material. Measurements
were carried out with devices reading
data through sending out GPR and
ultrasound waves.
Results acquired from of all these
GPR (2.3 GHz.) and ultrasound
(PUNDIT) measurements of high
sensivity, revealed that the main
crack is situated over an axis. It is
also detected with the GPR monitoring that these cracks had been filled
during a previous repair process.
However, it is also detected that the
infill material is different from the
authentic material of the building,
like brick, mortar and plaster, and
that the infill has big gaps within
(Figure 17).
GPR monitoring around the
museum has revealed the existence
of a high level underground water
bed (Figure 18). These studies have
shown that the underground water
is at a very close proximity to the
foundation of the building, and that
this water bed is effective until 3 m.
of depth. The saturation of the soil
in this area has been followed with
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Şekil 18.
Jeoradar
çalışmaları
Figure 18.
Georadar
Survey

Şekil 19.
Jeoradar
çalışmaları,
ayrıntı
Figure 19.
Georadar
Survey,
detail

Şekil 20. GPR kesitlerinin
birleştirilmesi ile oluşturulan
yeraltı 3 boyutlu modeli
(Koyu renkli alanlar yüksek su içeriği
seviyelerini temsil etmektedir)

Figure 20. Underground 3D
model which was created through
conversion of 2D GPR sections.
(Dark sections show high water content)

takip edilmiş, elde edilen iki boyutlu
kesitler interpolasyon yardımıyla üç
boyutlu görüntülere dönüştürülmüştür (Şekil 19).

parallel measurements of GPR profiles, and the achieved 2D sections
have been converted to 3D images
through interpolation (Figure 19).
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Şekil 21, 22.
Yapı çevresine
kurulan sismik
hatlar
Figure 21, 22.
Seismic lines
around the
building

Şekil 23,
24. Sondaj
örnekleri
Figure 23,
24. Drilled out
specimen

Şekil 25, 26, 27. Yapı sağlığı izleme sistemi
Figure 25, 26, 27. Building health monitoring systems

6.2. Sismik Çalışma
Kariye Müzesi’nin yapı parseli sınırları içinde, zeminin 20 metre derinliğine kadar, sismik modelin tayinine
yönelik bir sismik etüt yapılmıştır.
Atılan üç sismik hat (KS01, KS02
ve KS03) ana yapıyı üç taraftan
çevrelemektedir. KS01 hattıyla KS02
hattı, gösterilen A noktasında kesişmektedir. Bu nokta KS01 hattının
batı uç noktasından 33 m, KS02
hattının güney uç noktasından 5 m
mesafededir. Dolayısıyla yapılacak
sondaj noktasını vermektedir.

6.2. Seismic Studies
A detailed seismic study has been
carried out within the limits of the
building lot, down to 20m depth, specifically adequate to create a seismic
model of the ground (Figure 20-21)
3 seismic lines from the buildings
at its sides KSO1line and KSO2 line
intersect at point A as shown in figure
20. This point is 33 m to the western
end of KSO1 line, while it is 5 m to
the southern end of KSO2 line. Thus
it provides the coordinates of the
drilling area.
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Şekil 29, 30.
Zemin araştırma
sistemi (aletli
gözlem)
Figure 29, 30.
Ground Activity
Survey System
Şekil 31, 32.
Zemin araştırma
sistemi (aletli
gözlem)
Figure 31, 32.
Ground Activity
Survey System

Şekil 33, 34.
Yapıda tespit
edilen çatlakların
durumu
Figure 33, 34.
Condition of the
cracks observed
on the building.
Jeoradarla Tespit Edilen Çatlaklar
Cracks Detected with Georadar

Yapı Çatlak Hattı
Bina içerisinde tüm duvarlar ve üst
örtüde yapılan yüksek hassasiyetli
GPR (2.3 GHz) ve ultrases (PUNDIT) ölçümleri sonucunda tespit
edilen ana çatlağın, bir eksen üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu eksendeki çatlakların bir önceki onarım esnasında doldurulmuş
olduğu GPR taramasında belirlenmiştir. Ancak, dolgu malzemesinin

Gözle Görülen Çatlaklar
Survey Visible Cracks

Building Crack Line
The crack formation at the crack axis
was detected during the GPR survey,
as filled during a previous repair.
However it has also been detected
that the material of the repair mortar
was different from the authentic material of the building (bricks, mortar,
plaster, and etc), and that there are
random big gaps within. The axis of
the crack line has been depicted on
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Şekil 35. Kubbe
çamur sıvası
kaldırıldıktan
sonraki durum
Figure 35. Situation
after the removal of
the mud plastering
of the domes

Şekil 36-38. Parekklesion apsis kubbe tonozu çatlağının etrafı açılmadan önce genişliği 7-10
cm, derinliği: 20-30 cm.dir/ Figures 36-38. Width of the crack at the dome of the apsis of
parakklession was between 7-10 cm, the depth of the crack was between 20-30 cm.

Şekil 39-41. GPR ölçümleri ile çatlak ekseninde oluştukları belirlenen çatlakların önceki
onarımlarda doldurulduğu tespit edilmiştir/ Figures 39-41. The crack formation at the crack
axis have been detected during the GPR survey, as filled during a previous repair.

Şekil 42.
Kariye Müzesi
Kuzey cephesi
Figure 42.
Northern Façade
of Kariye Museum
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Şekil 43, 44.
Kuzey
cephesindeki
çatlaklar
Figure 43, 44.
Cracks on the
northern facade of
Kariye Museum

Şekil 45, 46.
Güney
cephesindeki
çatlaklar
Figure 45, 46.
Cracks on the
southern facade of
Kariye Museum

Şekil 47, 48.
Doğu
cephesindeki
çatlaklar
Figure 47, 48.
Cracks on the
eastern facade of
Kariye Museum

yapının duvarlarını oluşturan malzemelerden (tuğla, derz, sıva v.b.) farklı
olduğu, aynı zamanda da yer yer
boşluklar bulunduğu saptanmıştır.
Çatlak aksı bu veriler ışığında plan ve
kesit üzerine aktarılmıştır.

survey plans and sections with the
light of this data.

6.3. Drainage Excavation Line
Ground water problem is the most
important problems of the building, as shown on the plan scheme,
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Şekil 49. Tüm
kazı alanı, plan.
(Ölçek 1/50)
Figure 49.
Plan of all
excavation site,
scale 1/50

Şekil 50, 51. Güney cephesi kazı alanı/ Figure 50, 51. Southern Façade Excavation Site

6.3. Drenaj Kazı Hattı
Plan şemasında görüldüğü üzere;
yapının başlıca sorunlarından olan
zemin suyu probleminin çözümü için
yapılacak drenaj kazılarına güney
cephesinde kodlama ile başlanılmıştır. Kazılan alanlarda duvar kalıntıları ve mezar buluntularına rastlanmıştır.
Yapılan kazılar sırasında kuzey
doğu duvarının temel duvarında
boşluk tespit edilmiş; bu duvarda

excavations for the drainage system
in order to solve this problem were
started by preparing a coding system
at the southern façade. Some wall and
graveyard remains have been revealed
during these excavations.
During the excavations a gap was
detected at foundations of north-east
wall and this gap was completed and
an injection process was carried out.
Mixture ratios of the injection
mortar was “1 unit hydraulic lime, 1.5
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Şekil 52, 53. Doğu cephesi kazı alanı/ Figure 52, 53. Eastern Façade Excavation Site
Şekil 54, 55.
Kuzey cephesi
kazı alanı
Figure 54,
55. Northern
Façade
Excavation area
Şekil 56, 57.
Batı cephesi
kazı alanı
Figure 56, 57.
Western Façade
Excavation
area

tümleme ve enjeksiyon yapılmıştır.
Kullanılan malzemenin karışım
oranı: “1 kısım hidrolik kireç, 1.5
kısım 250 µm elek altı tuğla tozu,
1.5 kısım 250 µm elek altı taş tozu,
Akrilik Emülsiyon (Primal AC 33 % 3) ve 3,0-3,5 kısım su”.
Hasarlı ve malzeme kaybı görülen
taş ve tuğla yüzeylerinde plastik onarım harcı ile tümleme yapılmıştır.

6.4. Naos-Ahşap Bağdâdî Kubbe
Konservasyon ve Restorasyonu
Naos kubbe üst örtüsünde kurşun ve
çamur sıva sökümü ile ahşap kaplama
ve karkasların tespiti yapılmış, bel-

unit 250 μm undersize brick grain,
1.5 unit 250 μm undersize stone
grain,Acrylic Emulsion (Primal AC
33, 3 %) and 3.0-3.5 units of water.
Surface is completed by using a
plastic repair mortar at stone and
brick surfaces which are damaged and
where material loss is detected.

6.4. Conservation and Restoration
of the Wooden Lath (Bağdâdî)
Dome of the Naos
The lead cover was removed from
the dome, and then mud plaster was
removed. This was followed by documentation of the wooden cladding and
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Şekil 58-63. Temel duvarlarında tümleme çalışmaları
Figures 58,-63. Integration works on foundation walls

Şekil 64-66. Naos ana kubbe iç kısmında çimento esaslı sıvaların sökümü ve bağdâdî
çıtaların durum tespiti/ Figures 64-66. Removal of the cement plaster and detection of
the condition of wooden lath of the inner part of the main dome.

Şekil 67-69. Naos ahşap kubbe konservasyon ve restorasyon uygulamaları/ Figures 6769. Conservation and Restoration Implementations on timber dome of the naos

geleme çalışmasının ardından niteliksiz ve çürümüş ahşap kaplamalar
itinayla sökülmüştür. Bu aşamadan
sonra, özgün ahşap doku konservasyon uygulamaları ile güçlendirilmiş,

wooden skeleton system. After documentation, bad quality and rotted or
decayed wooden claddings have been
removed with care. After this stage,
authentic wooden elements have been
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Şekil 70-72. Mekanik yöntemle temizlik
Figures 70-72. Mechanical cleaning

Şekils 73-75. Pencere kemerlerinin kirpi saçaklarında hassas mekanik temizlik
Figures 73-75. Precise mechanical cleaning of dog-tooth friezes of window arches.

sökülen ahşap kaplamaların yerine
özgün dokuya uygun meşe ağacından
kaplamalar yerleştirilmiştir.

6.5. Naos-Kubbe Kasnaklarının
Dış Cephe İmalatları
Naos kubbe kasnaklarının dış cephelerinde 1950’li yıllarda yapılan
çimento katkılı sıvalar sökülmüş,
örgü sistemi arasında kalan çimento kalıntıları mekanik yöntem ile
temizlenerek horasan sıva ile yeniden
sıvanmıştır. Ayrıca, kubbe saçağı
altında kalan pencere kemerlerinin
kirpi saçakları üzerindeki kir tabakaları ilk aşamada yumuşak kıl fırça
ve saf su ile temizlenmiş, daha sonra
lokal olarak bisturi ile ince mekanik
temizlik yapılmıştır.
Naos kubbe kasnağı dış cephelerinde yakın dönemde yapılan niteliksiz çimento katkılı sıvalar sökülerek
horasan sıva ile yeniden sıvanmıştır.

strengthened through various conservation procedures. Removed wooden
elements have been replaced with oak
cladding, which have the same texture and properties of the authentic
material.

6.5. Implementations on Exterior
Façade of the Naos Dome
Cement based plasters at the façade
of the tambour of the dome of Naos,
which had been used in 1950’s,
was removed. The cement particles
remaining within the masonry system
was removed mechanically. It has
been replastered with the traditional
“horasan” plaster, which is a hydraulic
lime based plaster. Also, the dirt layer
covering the dogtooth friezes of the
window arches, which are underneath
the eaves of the dome, first cleaned by
distilled water and bristle brush, and
then fine mechanical cleaning procedure was applied locally with scalpel.
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Şekil 76-78. Horasan harcı ile sıva yapılması
Figures 73-75. Plastering with “Horasan mortar”

Şekil 79-81. Mermer pencere imalatı
Figures 79-81. Manufacturing marble windows

6.6. Naos-Mermer Pencere İmalatı
Naostaki betonarme pencereler
yerine 6 cm kalınlığında Marmara mermerinden kasetli pencereler
yapılmıştır. Ayrıca, mermer tozu
ve kaymak kireç karışımı ile yerine
takılan mermer çıtalara 8 mm.lik
camlar monte edilmiştir.
6.7. Konservasyon Çalışmaları
Konservasyon çalışmalarında ilk
olarak tespit ve belgelendirme çalışmaları yapılmış; daha sonra onarım
projesi kapsamında bütün alanlar
karolajlara bölünerek fotoğrafla
belgelenmiş, hasar tespit ve desen
paftaları hazırlanmıştır. Mevcut
müdahale paftaları ile sonradan

Cement based plasters at the
façade of the tambour of the dome
of Naos, which was used during an
unsuccessful repair work recently
was removed and replaced with
traditional lime based “horasan”
plaster.

6.6. Marble Window Production
at Naos
Grid window panes of 6 cm thick
Marmara marble were produced
in order to replace the reinforced
concrete window panes. In addition
to this, 8 mm glazing is placed and
held bit marble sticks kept in place
by using a marble dust and lime
paste mixture.
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Şekil 82-84. Horasan harcı ile sıva yapılması
Figures 82-84. Plastering with “Horasan mortar”
Şekil 85, 86.
Belgeleme
çalışmaları
Figure 85, 86.
Documentation

Şekil 87, 88.
Belgeleme
çalışmaları
Figure 87, 88.
Documentation

yapılmasına karar verilen bütün
müdahaleler belgelenmiştir.
Naos zeminindeki döşeme mermerleri ile iç cephe mermer kaplama
panolarının envanter numaraları taşın
yapısına zarar vermeyen tıbbi kağıt
plaster bantların üzerine yazılarak taşlara yerleştirilmiştir. Ardından taşlarda bulunan bütün çatlaklar ve boşluklar projeye işlenmiştir. Aynı zamanda
da taşların cinslerini gösteren malzeme
analiz paftaları hazırlanmıştır.
Kariye Müzesi’nde birçok taş cinsi
mevcuttur. Duvarları kaplayan mer-

6.7. Conservation Implementations
During the conservation work, the
first step was dividing all areas which
are included in the project into grids.
Then they have been documented
through photographs. Drawings have
been prepared to document deteriorations. All the interventions, which
have not been decided with the existing project set, have been documented
parallel to existing drawings.
Inventory numbers of flooring
marbles and marble panel on the
walls of the naos were placed on each
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Şekil 89, 90. Hasar tespit ve müdahale paftası
Figure 89, 90. Damage and intervention sheet

Şekil 91.
Malzeme
paftası
Figure 91.
Material
analysis sheet

Şekil 92,
93. Mermer
yüzeylerin
temizlenmesi
Figure 92, 93.
Cleaning of
marble surface

merlerin içinde çoğunlukla Marmara
Adası’nın beyaz renkli ve gri damarlı
mermerleri kullanılmıştır. Marmara
mermerinin yanı sıra, Kuzey Afrika,
Eğriboz Adası ve Afyon gibi değişik
yerlerden getirilen porfir, antik yeşil,
oniks, kırmızı, sarı ve pembe renkli
damarlı mermerler ve doğal taşlarla

section by writing the number on
medical paper bands which give no
harm to the chemical structure of
the stone. After this, all cracks and
missing parts have been drawn on
projects. A separate set of drawings
were prepared, showing types of
stones.
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Şekil 94, 95.
Derz dolgularının
yenilenmesi
Figure 94, 95.
Renewal of
pointing infill

Şekil 96,
97. Döşeme
kaplamalarında
derz kapama
çalışmaları
Figure 96, 97.
Repointing the
floor covering

yapıda zengin bir görünüm oluşturulmuştur. Aynı seri mermer blokların
kesilip yan yana monte edilmesiyle
mermerlerde elde edilen desenler,
zengin simetrik şekiller ve kesilmiş
ağaç desenini andıran motifleri oluşturmaktadır.
Naosta bulunan mermer kaplama
levhaların yüzey temizlikleri için; ilk
olarak saf su ve mikro gözenekli süngerler ile taş yüzeyleri silinmiş, saf su
ve kâğıt havlu kompres uygulamasından sonra yumuşak uçlu plastik kıl
fırçalarla taş yüzeyleri fırçalanmıştır.
Naos duvar yüzeylerinde yapılan
temizlik uygulamalarından sonra,
taşların derz aralarındaki bağlayıcı
özelliği kaybolmuş derz dolgu harçları sökülerek yerlerine kireç bağlayıcılı
yeni dolgu harçları yapılmıştır. Derz
dolguları işleminden sonra, naos cephelerinde renkli mermerlerin olduğu

There is more than one type of
stones in Kariye Museum. At the
marble panels covering walls, mostly
white marbles of Marmara Island with
grey veins have been used. Besides
Marmara marble, porphyry, antique
green, onyx, marbles with red, yellow
and pink veins, which were brought
from various places like North Africa,
Euboea Island and Afyon were used
to acquire a rich view. By dissecting
the marbles in series and putting
consecutive marble blocks side by side,
rich symmetrical shapes and tree like
design have been made.
Surfaces of the marble panels
covering the walls of Naos have been
cleaned. First, the surfaces were
cleaned by using distilled water and
sponges with micro-pores. After this,
distilled water was used by compressing soft towels on the surfaces.
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Şekil 98-100. Hodegetria (Yol Gösterici) Meryem mozaiği desen paftası
Figures 98-100. Hodegetria Mary mosaic pattern sheet

Şekil 101-103. Koimesis (Meryem’in Ölümü) Mozaiği desen paftası
Figures 101-103. Koimesis Mosaic pattern sheet

alanlardaki derz dolguları renklendirilmiş, böylelikle duvarlarda renk
bütünlüğünü sağlanmıştır.
Naos cephelerinde yapılan çalışmalardan sonra taban döşeme mermerlerinde saf su, kâğıt havlu kom-

At the end, stone surfaces have been
cleaned with soft plastic brushes.
After the surface cleaning of the
walls, the mortar which have lost their
binding properties were replaced by
new lime based mortars. After this,
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Şekil 104- 107.
Mozaik
konservasyon
çalışmaları
Figures 104-107.
Conservation of
mosaics

pres uygulamasıyla yüzey temizliği,
derz açma ve derz kapama uygulamaları yapılmıştır.

Mozaik Konservasyonu
Yüzey bezemelerindeki özgün tessera
sarı ve gümüş varaklı mozaiklerin
yapım tekniğinde; küp formunda
bir cam parçası üzerine altın veya
gümüş varak ve bu tabakanın üstüne
yapıştırılmış ince bir cam tabakası
bulunmaktadır. Zamanla dış etkenlerden kaynaklı olarak düşmüş üst
cam tabakanın sağlamlaştırma çalışması için; öncelikle camların altında
kalan varakların yapıştırma işlemi %
3’lük paraloid B72 ile yapılmıştır.
Varaklar sağlamlaştırıldıktan sonra
kuru ve yumuşak fırça yardımıyla,
uygulayıcının diğer elinde bir destek
olacak şekilde müdahale edilen
mozaiklerin üzerinden çıkan üst cam
kapaklar % 10’luk Paraloid B72
pens ve enjektör yardımıyla düştüğü
mozaiğin üzerine yapıştırılmıştır.

mortar used in coloured marble blocks
were coloured to achieve integrity of
the colour.
After the conservation work at the
walls of Naos, flooring marbles have
been cleaned with distilled water and
paper towel compress, their mortar
joints have been cleaned and rejointed.

Conservation of Mosaics
The technique of preparation of tessera with gold and silver foil includes
sticking a fine layer of glazing over a
glass cube over which gold or silver
foil is applied. First step of consolidation of the tessera, glazing layer of
which is lost in time due to exterior
factors is consolidating the foil layer
with 3 % solution of Paraloid B72.
After the consolidation of foil layer which are under the glazing, the
glazing layer is stuck back onto the
tessera where it fell from with 10%
solution of Paraloid B72, pincers
and an injector. Meanwhile the other
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Şekil 108, 109.
Mozaik konservasyon
çalışmaları
Figure 108, 109.
Conservation of
mosaics

Şekil 110, 111. Fresk
konservasyon
çalışmaları
Figure 110, 111.
Conservation of
fresco

Nem ve tuz hareketleri nedeniyle
bağlayıcılık özelliğini yitirmiş harç
tabakasından ayrılmış veya düşmüş
olan parçaların tekrar yatak harcına bağlanması için; önce tessera’nın
düştüğü yüzey temizlenip hazırlanan
harçla tessera’nın bulunduğu orijinal
yatak hazırlanmış, daha sonra tessera
harç içine yerleştirilip preslenmiştir.
Harcın prizi kontrol edilip istenilen
sonuç elde edilmişse, pres yüzeyden
alınmıştır. Grup halindeki, oynayan
ve düşmek üzere olan tessera’lar için
derz aralarına hazır harç enjekte
edilip preslenerek oynamanın önüne
geçilmiştir.
Duvar yüzeylerinden ayrılmış
sıvalı veya mozaik bezeli bölgelerde,
aderansın sağlanması amacıyla sıva
kalınlığına kadar enjeksiyon delikleri
açılmış, daha sonra kompresör yardımıyla delikler temizlenmiştir. Açılan
delikten, tabanca yardımıyla küçük
agregalı harç yüzey arkasına enjekte
edilmiş, daha sonra destek konula-

hand of the conservator is supported by
the help of a dry brush.
If the tessera has detached from
the mortar layer which has lost its
binding capacity due to humidity and
salt cycle, first the bed of the tessera is
cleaned, and the original place where
it came off from is prepared. Following this, tessera is placed in this new
mortar layer and pressed. Binding of
the mortar is tested. If the result is
satisfying, then the press is removed
from the surface. If a group of tessera
are detached and are about to fall off,
then the prepared mortar is injected
and the tessera are pressed, in order to
stop them from moving.
If the plaster or mortar layer is
detached from the wall, in this case
injection holes are drilled up to the
thickness of the plaster layer, the holes
are cleaned by the help of a compressor
blowing air, the aggregated mortar is
injected behind the surface with the
help of a special gun. After this, press
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Şekil 112, 113. Naos’un
taş-tuğla duvar
yüzeylerinde kağıt
hamuru ile temizlik
yapılması
Figure 112, 113.
Cleaning the stonebrick wall surface of
naos with papier-mâché
Şekil 114, 115.
Naos’un iç
yüzeylerinde
derzleme çalışmaları
Figure 114, 115.
Pointing the interior
surface of naos

rak yüzeyin tuğla dokuya tespiti için
preslenmiştir. Harcın prizi kontrol
edilip istenilen sonuç elde edilmişse,
pres yüzeyden alınmıştır.
Naosta; kasnak altında bulunan
batı ve güney cephesi pencere kemerlerinin içleri ile duvar panolarındaki
kenar bantları, özgün dokuya uygun
olarak yenilenmiştir. Mozaikli
yüzeyler krom ankrajlarla güçlendirilmiştir.
Aynı şekilde freskler de mikro
enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırılmış olup çimento harçlı kenar
bantları özgün harç bileşimiyle
yenilenmiştir.

6.8. Naos’un Taş-Tuğla, 		
İç Cephe Yüzeylerinde 		
Derz Açma ve Derzleme
Naos’un iç yüzeylerinde özgün
olmayan çimento katkılı derzlerle

is applied onto the surface in order to
provide that the surface layer is bonded to the brick surface. The binding
level of the mortar is checked, and if
adequate, then the press is removed.
At naos, the border belts inside
the arched surface of the windows in
western and eastern façade, and the
belts of the wall panel are renovated
in harmony to the original texture.
Mosaic surfaces are retrofitted with
chrome anchorages.
The same way, the frescoes too
have been consolidated with injection
method. Cement based corner belts
are renovated using their original
material mixtures.

6.8. Rejointing at Stone, Brick
Interior Surfaces of the Naos
At the interior surface of the walls
of the naos, cement based mortar or
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sağlam olmayan derz yüzeyleri itina
ile raspa edilerek alınmıştır. Özgün
ve sağlam olan derzler korunmuş,
yalnızca yüzey temizliği yapılmıştır.

mortar which have lost their binding
capacity have been removed with care.
Authentic and solid joints are preserved, and only surface is cleaned.

7. SONUÇ

7. CONCLUSION

“Koruma bilinci ile şekillendiği,
kültürel, toplumsal, vicdani ve
bilimsel sorumluluk ile sonuçlandığı uygulamalar eserlere ev sahipliği
yapan toplumları yüceltir düşüncesiyle”, restorasyon çalışmaları devam
etmektedir.

Works are in progress with the idea of
“The practices completed with cultural, social, conscientious and scientific
responsibility and the idea of restoration shaped by conservation awareness, glorify the society that hosts the
cultural assests”.
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Molla Zeyrek Camii Restorasyon Süreci
Molla Zeyrek Mosque Restoration Process
NURAN NAR*
ÖZET Molla Zeyrek Camii, Orta Bizans döneminde inşa edilen Pantokrator
Manastırı’nın günümüze dek ulaşan üçlü kiliseler yapı grubundan
oluşmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra camiye dönüştürülen yapı, İstanbul
ili Fatih ilçesinde yer almaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait
olan caminin restorasyon projeleri ile uygulamalarını İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri
Müdürlüğü üstlenmiştir. Uygulama çalışmalarına 2009 yılı Şubat ayında
başlanmış, 2013 yılı Ağustos ayında “Kuzey ve Orta Yapılar”, 2017 yılı Mayıs
ayında da “Güney Yapı” olmak üzere, cami tümüyle ibadete açılmıştır.
Müdahale öncesinde anıt eserin yapısal hasarlarının nedenleri araştırılmış,
yapının temelleri ve oturduğu zemin incelenmiştir. İç mekândaki sıva, harçlar
vd. malzemelerden alınan örneklerin analizleri ve kullanılacak malzeme
bileşimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB Konservsyon ve Restorasyon laboratuvarı uzmanlarınca analiz
edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında müdahale yöntemleri belirlenmiş,
onarım ve güçlendirme projesi hazırlanarak restorasyon uygulamaları
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tüm çalışma ve uygulamalar, İstanbul IV no.lu Koruma Kurulunun
kararları doğrultusunda, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür
Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi kontrolünde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından oluşturulan bilim kurulunun aldığı kararlar ile yürütülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Molla Zeyrek Camii, Pantokrator Manastırı, Restorasyon, Koruma

ABSTRACT Molla Zeyrek Mosque consists of three churches in Pantokrator
Monastery from Middle Byzantine period. The building that was converted into
a mosque after the conquest of Istanbul, is located in Fatih district of Istanbul.
The mosque is under the property of the Directorate General of
Foundations’ property and its projects and restoration applications are
undertaken by Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Department
of Infrastructure and Construction Works, Directorate of Construction
Affaires, with an agreed protocol. Implementation works started in
February 2009. The North and Central Buildings were opened in August
2013, and then mosque was completely opened for worship including
“South Building” in May 2017.

*

Y. Mimar Rest. Uzm./ Architect Ms. in Restoration Nuran NAR, e-posta: nurannar@yahoo.com.
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Before the intervention, the causes of the structural damages of the
monument were investigated and the foundations of the structure and
the ground on which it was built were examined. Istanbul Metropolitan
Municipality KUDEB Laboratoires had analyzed samples such as plasters,
mortars etc. which are taken from the original building materials.
Intervention methods are determined and restoration applications are
fulfilled under the repair and strengthening project considering the
provided data.
All the studies and applications were carried out in accordance with
the decisions of the Conservation Board no. IV, under the supervision
of Istanbul Regional Directorate of Foundations and the Directorate
of Istanbul Archeological Museums, under the control of Istanbul
Metropolitan Municipality and the decisions of the scientific committee
formed by IMM.
Keywords: Molla Zeyrek Mosque, Pantokrator Monastery, Restoration, Preservation

1. GİRİŞ

İstanbul ili, Fatih ilçesi 2421 ada 1
parselde yer alan ve mülkiyeti Vakıflar
Genel Müdürlüğüne ait olan Molla
Zeyrek Cami’nin projeleri ve restorasyon uygulamalarını, yapılan bir protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri
Müdürlüğü üstlenmiştir.
Üç bölümden oluşan yapının restorasyon süreci boyunca ibadete açık
kalabilmesi için uygulama çalışmaları
etaplar halinde gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle Kuzey ve Orta Yapıların
restorasyonu tamamlanmış, sonrasında ibadet mekânı olarak kullanılan
Güney Yapı’nın restorasyonuyla devam
edilmiştir. Şubat 2009 tarihinde
başlatılan çalışmalar; ilk etapta 2013
yılı Ağustos ayında “Kuzey ve Orta
Yapıların, ikinci etapta ise 2017 yılı
Mayıs ayında Güney Yapı’nın ibadete
açılması ile tamamlanmıştır.
I. Manuel Komnenos döneminde
1118-1136 yılları arasında Pantokrator Manastır Kompleksi olarak inşa

1. INTRODUCTION

Istanbul Metropolitan Municipality
Department of Infrastructure and Construction Works, Directorate of Construction Affaires has undertaken the
projects and Restoration implementations of Molla Zeyrek Mosque which
is under the property of Directorate
General of Foundations and located at
1st block, 2421st lot.
In order to keep the building consisting of three parts open to worship
during the restoration process, implementations were carried out in phases.
The restoration of the north and middle structures was completed first and
then continued with the restoration
of the southern building. The studies
started in February 2009; the first
phase was completed in August 2013
with the opening of the north and
middle structures and the second phase
in May 2017 with the opening of the
southern structure for worship.
The monument, consisting of
three churches, which was built as
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Şekil 1. Molla
Zeyrek Camii
zemin kat planı
Figure 1. Molla
Zeyrek Mosque
Ground Level
Layout

edilmiş yapı grubundan günümüze
dek gelen ve üç kiliseden oluşan anıt,
İstanbul’un fethinden sonra medrese
haline getirilmiştir. Kiliseler mescit
ve dershane; keşiş hücreleri de öğrenci odaları olarak kullanılmıştır.
Fatih Külliyesi medreselerinin inşaatı
tamamlanınca medrese hücreleri terk
edilmiştir.
On beşinci yüzyıl sonlarında
yapının güneyindeki avluda kurulan
Akşemsettin Tekkesi, 19. yüzyılda
Semerci İbrahim Efendi Tekkesi adını
almış, tekke ve zaviyelerin 30 Kasım
1925 tarihinde kapatılmasına kadar
faaliyet göstermiştir.
Mevcut yapı grubunda; öncelikle
Pantokrator’a ithafen yapılan güneydeki kilise (Güney Yapı), ardından Şefkatli Meryem Ana’ya adanan kuzeydeki
kilise (Kuzey Yapı), son olarak da iki
kiliseyi birleştiren ve Baş Melek Mikail’e adanan mezar şapeli (Orta Yapı)
ile güney kilisenin dış narteksi inşa
edilmiştir (Şekil 1). Osmanlı döneminde bu yapı grubuna farklı zamanlarda

Pantokrator Monastery Complex
between 1118 - 1136 in the period of
Manuel I Komnenos, was turned into
a madrasa after the conquest of Istanbul. Churches were used as masjid
and classroom; monk cells were used
as student rooms. The madrasa cells
were abandoned after construction of
the madrasas of Fatih Complex.
Akşemsettin Lodge which was
founded in the the building’s southern courtyard at the end of the 15th
century was called as Semerci İbrahim
Efendi Lodge in 19th century and
stayed active until the day Lodges were
embarred on 30 November 1925.
In the existing buildings’ group,
southern church devoted to Pantokrator (south building) was built first.
Then northern church (north building) which is devoted to Eleousa was
built. Finally funerary chapel (middle
building) devoted to Archangel Michael which combines two churches
and south church’s outer narthex, was
built (Figure 1). During the Ottoman
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hünkâr kasrı, hünkâr mahfili, minare,
mihrap ve minber ilave edilmiştir.
Yapı, Osmanlı döneminde medresenin müderrisi olan Molla Zeyrek
Mehmet Efendi’nin adıyla tanınmıştır;
cami olarak işlevine devam etmektedir.

2. 2009 ÖNCESİ ONARIM ve
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Yapıda 2009 yılında başlatılan çalışma
konusu restorasyon, anıt eserin 1766
ve 1894 yılında geçirdiği depremlerin
ardından yapılan onarımlardan sonra,
yapıyı bütünüyle ele alan ilk kapsamlı
çalışmadır.
Cumhuriyet döneminin ilk restorasyonu, 1950’lerin başında Vakıflar Genel Müdürlüğünde görevli Mimar Ali
Saim Ülgen denetiminde, yapının dış
narteks batı cephesi ile çatısının bazı
kısımlarında gerçekleştirilmiş; 1953
yılında ise, Dumbarton Oaks Enstitüsü tarafından başlanan çalışmalarla
Güney Yapı döşemesinin opus sectile
bezemeleri ortaya çıkarılmıştır. Bu
çalışmaları, 1964 yılında başlayıp üç
yıl süren, Vakıflar Genel Müdürlüğü
uzmanlarından Y. Mimar Fikret Çuhadaroğlu’nun denetiminde gerçekleştirilen bir diğer onarım izlemiştir. Galeri
katı ve narteks üzerindeki kurşun
kaplamalar sürekli çalındığından, örtünün bir bölümüne betonarme döşeme
eklenerek kurşun taklidi sıva yapılmıştır. Uzun süre bakımsız kalan yapının
üst örtü ve doğu cephesinin restorasyonu, 1997-2006 arasında aralıklarla
yapılan çalışmalarla Prof. Dr. Zeynep
Ahunbay ve Prof. Dr. Metin Ahunbay
tarafından gerçekleştirilmiştir1.

period, a sultan’s palace, a sultan’s
lodge, a minaret, a mihrab and a mimbar were added to the buildings’ group
at different times.
The building has been known with
the name of Molla Zeyrek Mehmed
Efendi who was the scholar of the
madrasa and it has been functioned as
a mosque since it was converted.

2. REPAIR and RESTORATION
WORKS BEFORE 2009

The restoration, which was initiated in
2009, is the first comprehensive study
of the monument after the 1766 and
1894 earthquakes.
The first restoration of the Republican period including outer narthex’s
west façade of the building and some
parts of the roof, was carried out under
the supervision of Architect Ali Saim
Ülgen, who was working at the General Directorate of Foundations in the
early 1950s. In 1953, the opus sectile
tesellations of the southern building’s
floor were unearthed with the studies initiated by the Dumbarton Oaks
Institute. This was followed by another
restoration, which started in 1964 and
lasted for three years and was supervised by Architect Fikret Çuhadaroğlu,
an expert at the General Directorate
of Foundations. Since existing lead
covering over Portico and narthex
keep stolen, lead counterfeit plaster is
applied on a concrete floor which was
added on some part of the covering.
The restoration of the coverings and
the eastern façade of the building,
which had been neglected for a long

1
Ahunbay, Z. ve Ahunbay, M., 2010, “Zeyrek Cami’nde Restorasyon Çalışmaları (1997-1998, 20012006)”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, İBB KUDEB yayını, s. 3+3-53.
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Şekil 2. Ağaç ve
bitkilerle sarılmış
parekklesion
bölümünün üstü
(Fotoğraf:
Mehmet Özcan, 2009)

Figure 2. Outer space
of the parakklesion
surrounded by trees
and plants
(Photo: Mehmet Özcan,
2009)

3. 2009 YILINDA MOLLA
ZEYREK CAMİİ’NİN DURUMU

Yapı’nın güneyinde bulunan ve
Bizans döneminde parekklesion/sarnıç yapısı, Osmanlı döneminde ise
su deposu/sarnıç olarak kullanılan
bölümün üzeri doğa koşullarına
tamamen açık durumdaydı (Şekil 2).
Parekklesion/sarnıç yapısının çatısı
olmadığından üzerinde büyüyen
ağaçların kökleri kırık pencerelerin
arasından Güney Yapı iç mekânı zeminine kadar uzanmıştı. Bir dönem
çimento esaslı harçla sıvanan Güney
Yapı’nın güney duvarı, parekklesion/
sarnıcın tonozlarından içeriye giren
yağış nedeniyle yoğun neme maruz
kalmış durumdaydı. Yapının batı
tonozu ise tamamen yıkılmış, içi
moloz ve çöplerle dolmuştu.
Güney cephesine bitişik olan
hünkâr kasrı ve rampası, muhdes
ekler ve yapılan değişikliklerle özgün
görünümünden uzaklaşmıştı ve harap
durumdaydı. Sokaktan ulaşım, çeşitli
malzemelerden (beton, taş, mermer
vb. parçalar) düzensiz olarak yapılmış

time, were carried out by Prof. Dr.
Zeynep Ahunbay and Prof. Dr. Metin
Ahunbay with the interim studies conducted between1997-20061.

3. CONDITION of MOLLA
ZEYREK MOSQUE in 2009

Outer section of the southern building which was used as parekklesion
during the Byzantine period and as
a water reservoir / cistern during the
Ottoman period, was entirely exposed
to natural conditions (Figure 2). As
the parekklesion/cistern structure did
not have a roof, the roots of the trees
growing on it stretched through broken windows to the floor of the southern buildings’ interior. The southern
wall of the south building, which was
plastered with cement-based mortar
for a period, was exposed to intense
moisture due to rainfall entering
through the vaults of the parekklesion/
cistern. The western vault of the
building was completely ruined and
filled with debris and garbage.
The sultan’s palace and ramp
adjacent to the southern façade was
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Şekil 3.
3 no.lu parsel ve
hünkâr kasrı
(Fotoğraf: Mehmet
Özcan, 2009)

Figure 3.
Lot 3 and Sultan’s
Palace, (Photo:
Mehmet Özcan, 2009)

basamaklarla sağlanmıştı. Rampa
tonozlarının batı tarafında bulunan
üçünün üzerine beton dökülerek
sahanlık ve basamaklar oluşturulmuş,
üçüncü tonozun altına, Güney Yapı
narteksinden (son cemaat mahalli)
girilen bir tuvalet eklenmişti. On
dokuzuncu yüzyılda tekke tarafından
kullanılan ve en doğudaki dördüncü
tonozun altında bulunan mekânın
çatısı yerinde olmadığından, altındaki
sıvalar ve kalem işleri büyük oranda
zarar görmüş ve dökülmüştü.
Alanda, 2421 ada 3 parseli çevreleyen avlu duvarlarının üzeri otlarla
ve küçük odunsu bitkilerle sarılmış
durumdaydı. Avlunun İbadethane
Sokak tarafına bakan duvarlarının
bir kısmı delikli fabrika tuğlaları ve
çimento harçlı moloz taş duvarlarla
örülerek oluşturulmuştu (Şekil 3).
Camiye giriş, batı cephesindeki
muhdes beş basamakla, sokaktan
1,10 m aşağıya inilerek sağlanmaktaydı. İç mekân zemin döşemesi ile
sokak döşemesi arasında bazı cephelerde 1,80 m kot farkı oluşmuş, bu

far from its original view after incongruous extensions and modification.
Access from the street was provided
through stairs which were made out
of various materials (concrete, stone,
marble etc.) irregularly. On the west
side of the ramp vaults, concrete was
poured on three of them, landing and
steps were formed. Under the third
vault, a restroom accessible through
southern building narthex (porticco
courtyard) was added. The plasters and
hand-painted decorations (wall paintings) of the space under the forth vault
at the east side which was used as a
lodge in the 19th century, were damaged and peeled off, as there was not a
roof over that space.
Outer surfaces of the courtyard
walls that surround lot 3 were covered
with grasses and small woody plants.
Some of the walls of the courtyard sidelooking to the İbadethane Street were
built with perforated bricks and cement
mortared rubble stones (Figure 3).
Access to the mosque was provided
through five incongruous stairs on the
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durum toprak altında kalan duvarlarda bozulmalara yol açmıştı.
Yapıda, 2009 restorasyonu öncesinde onarımı yapılan Kuzey ve Orta
Yapılarının doğu cepheleri ile kubbelerdeki pencereler haricinde kalan dışlıkların camları kırılmış olduğundan,
yapının içine yağmur, kar ve kuşlar
girmekteydi. İç mekân zeminlerinde,
silmelerde ve hünkâr mahfili çıkmasının külâhının üzerinde güvercin
gübresi yığıntıları birikmişti.
Yapı grubunda 1960’lı yıllarda yapılan restorasyonda; Kuzey Yapı’nın
kuzey cephesi ile galeri katı batı
cephesinde dış duvarların bir bölümünün, yaklaşık 50-60 cm.lik kısmının
yeniden örüldüğü arşiv fotoğrafları
ve yerinde yapılan incelemeler yardımıyla saptanmıştır. Aynı duvarlar,
iç mekânda üst kısımlarda düşeyden
dışarıya doğru açılmış durumdaydı (Şekil 4). Galeri katının çapraz
tonozlarının orta kısımları, galeri
katı boyunca çimento harcı ve tuğlayla yeniden yapılmıştı. Tonozların
üzengi seviyelerindeki boşluklar ve
içlerindeki çürümüş ahşap kalıntıları,
artık mevcut olmayan ahşap gergilerin varlığına işaret etmekteydi.
Kuzey Yapı’nın demir lamalarla
kuşaklanmış olan güneydoğu sütunu
üzerinde derin çatlaklar tespit edilmiştir; bu demir kuşaklamalar sütuna
köşe noktalarından baskı yapmış, kenarlarda ise sütundan ayrılmış, boşta
durmaktaydı.
Galeri katına tek çıkış Kuzey Yapı’nın batı duvarına dayanan seyyar
demir bir merdivenle sağlanmaktaydı.
Batı cephesi galeri katında 1960’lı
yıllardaki restorasyonda ortaya çıkan

west façade to 1,10 m downwards from
street level. There was a 1,80 m height
difference between interior space’s
ground floor and street pavement on
some facades, causing deterioration on
the walls that stayed underground.
Before restoration in 2009, glasses
of outer windows were broken except the renovated north and middle
buildings’ east façade and windows on
domes. Rain, snow and birds were entering to the buildings. Dove manure
piles arise on floors over the mouldings
and outer surface of the cone over the
sultan’s lodge balcony.
From archive photographs and onsite survey, it is detected that a portion
of about 50-60 cm of the northern
facade of the north building and the
gallery’s west side outer walls were
re-built in the restoration of 1960’s.
The same walls were opened vertically
outwards in the upper sides in interior
space (Figure 4). Middle parts of the
portico level’s cross vaults were rebonded with cement mortar and brick
throughout portico level. Perforations
in the joist hanger levels of the vaults
and decayed wood remains inside them
indicated former existence of currently
non-exist timber beams.
There were deep cracks on the
southeastern column of the north
structure, which was intercepted with
iron plates; these iron plates pressed
the column at the corner points and
separated from the column at the edges, they were at loose.
The only ascent to the portico
level was provided by a portable iron
ladder that was leaning on the north
building’s west wall. Original column
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Şekil 4. Galeri katı
kuzey duvarına
bakış (Fotoğraf:
Hanart Mimarlık, 2006)

Figure 4. Portico
Level, North Wall
View
(Photo: Hanart
Architecture, 2006)

özgün sütun başlığı ve sütun, çimento
harcı ile tamamlanıp demirlerle çemberlenmiş, diğer sütun ise betonarme
olarak yeniden yapılıp üzerine taştan
bir başlık konulmuştu.

4. ÖN ÇALIŞMALAR

Restorasyon çalışmaları öncesinde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
projeleri ihale ettiği firma tarafından
hazırlanan rölöve çizimleri, dönem
analizi paftaları, sanat tarihi raporu
ve restorasyon projesinin oluşturulması için yapılması gereken işlere ait
rapor, Koruma Kuruluna iletilmiştir. İletilen rapora istinaden alınan
22.10.2008 tarih ve 2434 sayılı
Koruma Kurulu kararıyla iç mekânlarda iskele kurulmasına, araştırma
raspalarının yapılmasına, malzeme
örneklerinin alınmasına, muayene
çukurlarının ve zemin sondajlarının
açılmasına izin verilmiştir. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Kurul kararında izin verilen işler ile daha sonra
yapılacak restorasyon uygulamaları işini bir yüklenici firmaya ihale
etmiş; yapının mühendislik projeleri

cap and column at the portico level
appeared in the restoration of 1960s
were completed with cement mortar
and hooped with irons. Another one
was made out of reinforced concrete
and a stone cap was settled on it.

4. PRELIMINARY WORKS

Before the restoration works, survey
drawings, period analysis layouts, art
history reports and a report for restoration works were submitted to the
Conservation Board by the contractor.
Under the Conservation Board’s decree
dated 22.10.2008, no. 2434 with
reference to the submitted report; scaffolding, scrapings, obtaining material
samples, inspection pits and ground
drilling were allowed in the interior
spaces. Istanbul Metropolitan Municipality has contracted out permissible
works in its Board decree and subsequent restoration application jobs to
the contractor company. Engineering
projects of the building were prepared
by another firm.
All the studies and applications
were carried out in line with the
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ise bir mühendislik şirketi tarafından
hazırlanmıştır.
Yapılan tüm çalışma ve uygulamalar, Koruma Kurulunun kararları
doğrultusunda, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzesi
Müdürlüğü denetiminde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi kontrolünde
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun2 aldığı kararlar doğrultusunda
yürütülmüştür.
İlk çalışma, anıt eserin zemin
yapısını tespit etmek üzere çevresinde altı sondaj kuyusu açılmasıdır.
Sondaj çalışmalarından elde edilen
veriler sonucunda, yapının üzerine
inşa edildiği kiltaşı-kumtaşı zeminin
yapı için yeterli emniyet gerilmesine
sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca,
yapının temellerinin statik güvenliğini araştırmak amacıyla, biri Kuzey
Yapı batı dış duvarının orta tarafında
4,35 m derinliğinde; diğeri 3 no.lu
parsel içinde hünkâr mahfiline çıkan
tonozlu rampanın altında, 4,95 m
derinliğinde iki muayene çukuru açılmıştır. Buradan elde edilen verilere
göre yapının temellerinin kaya zemine oturduğu, zemin için herhangi bir
güçlendirmeye ihtiyaç bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Muayene
çukurlarında yapılan incelemelerin
tamamlanmasından sonra, geoteknik
uzmanı kararıyla bu açmalar 20 cm.

decisions of the Conservation Board,
under the supervision of Istanbul
Regional Directorate of Foundations and the Directorate of Istanbul
Archaeological Museums, Ministry
of Culture and Tourism, under the
control of Istanbul Metropolitan
Municipality and in accordance with
the decisions taken by the Science
Committee2 established by Istanbul
Metropolitan Municipality.
First work was to open 6 drill
wells around the monument in order
to observe ground structure. As a
result of the data obtained from drill
wells, it was determined that the
argillite-sandstone ground on which
the structure was built had adequate
allowable stress for the building.
Also in order to probe the static
safety of foundations of the structure,
two inspection pits are opened as one
being middle of the west outer wall of
northern building, at 4,35 m deep, as
the other being in the lot 3; under the
vaulted ramp that arises to the sultan’s
lodge, at 4,95 m deep. In compliance
with both inspection pit data, results
show that the structure’s foundations
sit on rock soil and the ground do not
need any reinforcement. After probes
on inspection pits are completed, these
clear cut areas are closed filling with
compacted sand of 20 cm layers by the
geotechnical expert’s decision.

2
Danışma Kurulu Başkanı/ Consulting Board President Y. Mimar/ M.Arch. Architect İhsan Sarı, Restorasyon
Uzmanları/ Restoration Expert Prof. Dr. İlter Büyükdığan ve Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Konservasyon
Uzmanı/ Conservation Expert Prof. Dr. Sait Başaran, Statik Uzmanları/ Statical Expert Prof. Dr. Zekai Celep
ve Doç. Dr./ Associate Prof. Dr. İhsan Engin Bal, Yapı Malzemeleri Uzmanıları/ Construction Materials
Expert Prof. Dr. Erol Gürdal ve/ and Doç. Dr. Seden Acun Özgünler, Osmanlı Dönemi Sanat Tarihi Uzmanı/
Ottoman Period Art History Expert Dr. Öğr. Gör. A. Vefa Çobanoğlu, Bizans Dönemi Sanat Tarihi Uzmanları/
Byzantium Period Art History Expert Doç. Dr./ Associate Prof. Dr. Ferudun Özgümüş ve H. Fehmi Yılmaz,
Geoteknik Uzmanı/ Geotechnical Expert Prof. Dr. Mete İncecik
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lik tabakalar halindeki sıkıştırılmış
kumla doldurularak kapatılmıştır.

5. RESTORASYON
UYGULAMALARI

Restorasyon uygulamaları başlığı
altında irdelenen müdahaleler, yapısal
güçlendirmeler ve yapının farklı
bölümlerinde yapılan onarımlar esas
alınarak belirlenmiştir. Restorasyona,
kullanılmayan Kuzey ve Orta Yapılardan başlanmış, iç mekânda iskele kurularak araştırma raspaları yapılmış,
zeminde ve galeri katında bulunan
taş, tuğla vd. yığıntılar sanat tarihi
uzmanları tarafından incelenerek bulunan arkeolojik parçalar ayrılmıştır.

5.1. Yapısal Güçlendirmeler
Sağlam bir zemin ve temeller üzerine
kurulan caminin yapısal sorunlarının;
başta çevre şartlarına bağlı olmak
üzere (yapının üst örtüsünü kaybetmesi nedeniyle uzun süre doğa şartlarına açık kalması, kötü kullanım,
bakımsızlık vd.), muhtemelen gergilerin çürüyerek yok olması, geçmiş
deprem ve yangınlar vd. nedenlerden
kaynaklandığı mühendislik raporları
ile saptanmıştır. Bu rapora istinaden
hazırlanan onarım ve güçlendirme
projesinde; paslanmaz çelik gergi
detayları, Kuzey Yapı’nın güneydoğu
sütununun ve kuzeydeki sütunların
başlıklarının güçlendirme detayları,
yapısal çatlakların onarım detayları
ve kubbelerde yapılacak güçlendirme
detayları yer almaktadır.
Galeri katı ve hünkâr kasrı çapraz
tonozlarının üzengi seviyelerindeki,
bazılarının içlerinde ahşap kalıntıların da olduğu gergi boşlukları
restorasyon çalışmaları öncesinde de

5. RESTORATION
IMPLEMENTATIONS

The interventions examined under the
title of restoration implementations
are explained on the basis of structural
reinforcements and repairs made in the
various sections of the building.
The restoration started from the
unused northern and middle building.
Probe scrapings were conducted scaffolding in the interior space, piles such
as stones, bricks etc. at the ground and
portico levels were examined by art
history experts. Archaeological pieces
among them were separated.

5.1. Constructional Reinforcements
Engineering reports determined that
constructional problems are derived
from primarily environmental circumstances (the building, being exposed
to the natural conditions for a long
time because of the collapsed roof,
rough usage and abandonment) of the
mosque that had been founded on firm
ground and foundations. Its beams
were disappeared obviously decomposing with contributions of experienced
earthquakes and fires in the history.
The renovation and reinforcement
project that is prepared based on these
reports provides details for stainless
steel beam, reinforcement of the north
building’s southeast column and column caps in the north, renovation of
the constructional crack and reinforcement of domes.
Beam voids at portico level and
at cross vaults’ joist hanger levels on
sultan’s palace were seen before restoration implementations because some
had wood remains in them. 45 x 45
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Şekil 5. Mevcut
gergi demirleri ile
paslanmaz çelik
gergi demirleri
yerleşim planı
Figure 5. Existing
iron beams and
stainless steel
beams settlement
layout

görülmekteydi. Orta Yapı’nın doğu
kubbesini taşıyan kemerlerin üzengi
seviyelerinde yapılan araştırma raspaları sonucunda kare kesitli, yaklaşık
45 x 45 cm boyutlarında geniş ahşap
gergi boşlukları tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda, galeri katında sekiz adet,
Orta Yapı’da iki adet olmak üzere on
adet paslanmaz çelik gerginin uygulaması mevcut boşluklar kullanılarak
yapılmıştır.
Kuzey yapının ana sütunlarını
duvara bağlayan gergi demirlerinden
kuzeybatıdaki korozyon nedeniyle
duvardan sıyrılıp kopmuştu. Mevcut
yedi gergi demiri yerinde bırakılmış,
üst kottan karotla delikler açılarak
sütunların arasına birbirine bağlanmak üzere 12 paslanmaz çelik gergi
güçlendirme, projesi gereği yapıya
yerleştirilmiştir (Şekil 5).
Duvarı geçen tüm gergilerin hem
iç hem de dış noktalarına paslanmaz
çelik parçalarla oluşturulan flanşlar
duvarla aralarına iki kat kurşun levha

cm sized wide timber beam voids are
obtained as a result of probe scrapings
on joist hanger levels of the east dome’s
arched girder in the middle building.
In this direction, 10 stainless steel
beam applications are conducted using
existing perforations as 8 at the portico
level and two in the middle building.
Among those beams, the one bonds
main column of the north building to
the wall had detached because of the
corrosion in the north-west. Seven
existing iron beams have been left
in their places and 12 stainless steel
beams were added between columns
by drilling cores at top elevation, in
order to be connect to each other in
accordance with reinforcement project
(Figure 5).
Flanges made out of stainless steel
pieces are settled into both inside and
outside points of the all wall-passing
beams. Between walls and flanges two
layers of lead plate settled and, waterborne epoxy mortar injected into
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yerleştirilerek konulmuş, gergilerden
kalan boşluklara su bazlı epoksi harcı
enjekte edilmiştir. Kuzey ve Güney
Yapılarındaki mevcut dövme demir
gergilere paslar temizlendikten sonra
koruyucu sürülmüştür.
Üzerinde derin çatlaklar bulunan
Kuzey Yapı güneydoğu sütunu da
projesine uygun olarak güçlendirilmiştir. Sütunun tüm derz araları ve
çatlakları temizlenmiş, boşluklara
enjeksiyon boruları yerleştirilerek su
bazlı enjeksiyonla tüm açık yerlerin
dolması sağlanmıştır. Daha sonra
sütun ve sütun başlığı dolomit ile
kumlanarak temizlenmiştir. Tüm taş
yüzeylere Paraloid B72 uygulanmış,
sütunun ve sütun başlığının paslanmaz çeliklerle kuşaklaması yapılmıştır. Sütunun dört köşesine, altına
kurşun levhalar konularak boydan
boya yerleştirilen 10 x 10 cm boyutlarındaki paslanmaz çelik köşebentler,
yedi seviyede lamalarla birbirlerine
bağlanmıştır. Kare kesitli sütunun
kuşaklamasında, bir çember oluşturabilmek için kuşakların düz kenarlarına üçgen parçalar kaynatılmıştır.
Her dört köşede ve üçgen parçaların
çıkıntı yapan yerlerinde kaynatılan
halkaların içinden 10 mm çapında
paslanmaz çelik halatlar geçirilip
yalnızca boşluğu alınacak şekilde sıkılarak sütunun güçlendirme ve takviye
işlemi tamamlanmıştır (Şekil 6).
Tüm yapıda gerçekleştirilen çimento raspası sonucunda, duvarların
içinde ahşap hatıl boşlukları tespit
edilmiştir. Özellikle büyük bir kısmı
çimento harcı ile sıvanmış olan Kuzey
Yapı’nın duvarlarında, sıklıkla içinde
çürümüş ya da yanmış ahşap kalıntı

the voids remained from the beam.
Existing wrought iron beams in the
north and south buildings coated with
protective after scaling process.
North building’s southeast column
which has deep cracks is also reinforced in compliance with the project.
All joint gaps and cracks of the column
are scoured and injection pipes are put
into the holes in between. By this way,
all holes are filled. Later column and
column cap are scoured with dolomite
sandblasting. After all stone surfaces
are spread by B72, columns and column caps are intercepted with stainless
steels. 10 x 10 cm sized stainless steel
brackets are placed with lead plates
behind all over four corners of the
column, are bonded to each other with
sheets in 7 levels. Triangle pieces are
welded on the flat sides of the belts for
square columns’ interceptions to be
able to form circle. 10 mm diameter
stainless steel ropes are passed through
rings that are welded in each side and
in protruded places of the triangle
pieces. Reinforcement and strengthening process are completed after the
ropes tightened as solely being taken
up (Figure 6).
As a result of the cement scraping
of the whole building, bonding timber
voids inside of the walls were found.
Wood remained in bonding timber
voids are met often especially in the
north building’s walls most of which
are plastered with cement mortar.
Bonding timber voids are found also in
lower mouldings of the building’s dome
sheaves, inside of the windows and in
the dome mouldings level connected to
each other, besides it has been in dome
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Şekil 6. Kuzey yapı
mevcut gergi demirleri,
eklenen paslanmaz
çelik gergiler,
hasarlı güneydoğu
sütununun takviye ve
güçlendirilmesi, 2017
Figure 6. Northern
building existing iron
beams, added stainless
steel beams, southeast
damaged column’s
strengthening and
reinforcements, 2017

bulunan hatıl boşluklarına rastlanmıştır. Ayrıca, diğer kubbe kasnaklarında da yer yer hatıl boşlukları
bulunmaktaydı; yanı sıra Kuzey Yapı’nın kubbe kasnağı alt silmesinde,
pencere içinde ve kubbe silmesi seviyelerinde birbirini tamamlayan ahşap
hatıl boşlukları tespit edilmiştir.
Boşlukların temizliği sırasında ahşap
kalıntılarla beraber hatılları birbirine bağlayan ve hatılların yok olması
sonucunda duvar içinde serbest kalan
dövme mıhlar da bulunmuştur. Hatıl
boşlukları, şantiye ortamında özel
hazırlanan uzun, ince küreklerle
temizlendikten sonra hava tutularak
tozdan arındırılmış ve basınçlı su ile
yıkanmıştır. Emprenyesi yapılan yeni
meşe hatıllar yerlerine yerleştirilmiş,
aralarında kalan boşluklar kireç harcıyla doldurulmuştur.

5.2. Üst Örtü
Koruma Kurulu tarafından onaylı restorasyon projesi kapsamında, anıt eserin tüm kubbe ve tonozlarının kurşun
kaplama ve çamur sıvası kaldırılarak
çatı restorasyonuna başlanmıştır.
Yapının üst örtüsünde, birçok yerde

sheaves in patches. Wrought nails for
connecting timbers are also found beside wood remains during hole’s scouring, but they remained loose in the
wall because timbers had disappeared
in time. Timber voids are washed with
pressure water and dusts are removed
with air injection after scoured with
specially prepared long and thin shovels. Impregnated new oak beams are
put in their places and holes behind
them are filled with lime mortar.

5.2. Roof
In scope of Conservation Board-approved restoration project, the roof
restoration started with removing the
entire lead covering, clay and straw
plaster from all over dome and vaults
of the monument. Incongruous cement
mortars that are located on the top
covering and many other parts of the
building are scraped. Constructional cracks which were seen in various
sections are seamed with carbon fiber
threads. After this process, they reinforced with waterborne epoxy injection.
Because there was not a constructional problem on the north building’s
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tespit edilen muhdes çimentolu harçlar raspa edilmiş, çatının muhtelif bölümlerindeki yapısal çatlaklar karbon
fiber liflerle dikilip su bazlı epoksi
enjeksiyonu ile takviye edilmiştir.
Kuzey yapının 1766 Depremi’nin
ardından yıkılan ve yeniden yapılan
kubbesinde yapısal bir sorun olmadığından çimento raspasından sonra
kubbe yüzeyi basınçlı su ile yıkanmış,
tuğlaların ve aralarındaki horasan
derzlerin sağlamlaştırılması için tüm
yüzeye konsolidant malzeme sürülmüştür. Horasan harcı ve kurşun
altı çamur sıva ile sıvanan kubbe, 2
mm kalınlığındaki kurşun levhalarla
kaplanmıştır.
Raspa çalışmalarında, Orta
Yapı’nın özellikle doğu kubbesi ile
hünkâr mahfili kubbesinde derin
çatlaklar ve kubbelerde kesit kayıpları
ortaya çıkmıştır. Özgün boyutlarda
imal edilen tuğlalarla çatlakların
dikişleri tamamlanmış ve kireç harçlı
enjeksiyon yapılmıştır.
Güney Yapı kubbesinin kurşun
örtüsü kaldırıldığında, çamur sıvanın
altından 1960’lı yıllarda yapılmış ve
bazı yerlerde 20 cm kalınlığa ulaşan
çimento harçlı tuğla örgüsü tespit
edilmiştir. Özgün kubbeyle aderans
sağlamamış muhdes dolgular, kaldırılırken büyük bloklar halinde
kopmuştur (Şekil 7). Statik danışmanının önerisine göre, kubbenin
üzerindeki muhdes dolgular kontrollü
bir şekilde, bölümlere ayrılarak raspa
edilmiştir. Karşılıklı raspası yapılan
bölümlerin özgün boyutlardaki tuğla
ve horasan harcı ile tamamlanmasının
ardından, kalan kısımların yine karşılıklı olacak şekilde raspa ve horasan

dome which had been ruined in 1766
earthquake and rebuilt, its dome
surface is washed with pressure water
after cement scraping. All surface is
wiped with consolidant in order to
strenghten bricks and khorasan joints
between them. The dome is coated
with khorasan mortar and lead lined
clay and straw plaster and then covered
with 2 mm lead plate.
Deep cracks and sectional losses
are appeared in the middle buildings’
dome, especially in the east dome and
in sultan’s lodge dome, after scrapings.
Lime mortar injected after cracks’
seaming process had completed with
original-size produced bricks.
When lead coverings of southern building dome removed, cement
mortared lay bricks that were done in
1960s and reaches to 20 cm thickness
are appeared behind clay and straw
plaster. Incongruous filling which did
not provide adherence with the original dome, are torn apart as big blocks
when they are removed (Figure 7). In
compliance with the way statics consultant suggested, incongruous filling
on the outer surface of the dome have
scraped partially and under control.
After sections are completed, scraping
with original-size bricks and khorasan mortar, other sections’ scraping
and bonding with khorasan mortared
brick-bond work were started. They
are washed with pressure water, coated
with consolidate and then plastered
with khorasan mortar.
In compliance with the reinforcement project, south dome, sultan’s
lodge dome and middle building’s
domes have been wrapped with carbon

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

Şekil 7. Güney Yapı kubbesi üzerindeki blok halinde kopan çimento harçlı dolgu, 2011/
Figure 7. Cement mortared infilling torn out from southern building dome, 2010 Şekil
8. Orta Yapı’nın batı kubbesi üzerinde karbon fiber kumaşlarla yapılan güçlendirme
uygulaması, 2012/ Figure 8. Reinforcement application with carbon fiber fabrics on
middle building’s western dome, 2012

harçlı tuğla örgü işine geçilmiştir.
Kuzey kubbede olduğu gibi, basınçlı
su ile yıkanıp konsolidant sürülen
yüzeyler horasan harcı ile sıvanmıştır.
Güçlendirme projesi gereğince
güney kubbe, hünkâr mahfili kubbesi ve Orta Yapı’nın her iki kubbesi; kubbe eteklerinde ve belirlenen
ikinci bir kotta karbon fiber kumaşlarla sarılmış, üzerlerine uygulanan
horasan harcı, çamur sıva ve kurşun
kaplamayla restorasyonları tamamlanmıştır (Şekil 8).
Güney Yapı’nın güney tonozunun
doğu ve batı eteklerindeki kurşun
örtü kaldırılıp kurşun altı toprağının
ve muhdes sıvaların sökülmesinden
sonra, etek dolgularının arasında
amforalar tespit edilmiştir (Şekil 9).
Çevresi külle kaplanmış olan doğu
eteğindeki in situ amforalar bütün
halde ve düzgün yerleştirilmiş bir
durumdaydı. İçlerinden çatlak olan
yalnızca bir tanesinin konservasyonu

fiber fabrics around dome plinths and
at a second elevation for each. Their
restorations are completed with khorasan mortar, clay and straw plaster
and lead covering (Figure 8).
Amphoras are appeared among
plinth fillers when lead cover and
incongruous mortars were removed
in the east and west plinths of south
building’s south vault (Figure 9). In
situ amphoras were whole and placed
regularly in the east plinth that was
covered with ashes. Only one of them
was cracked. That was conserved and
placed in its niche. Most of the amphoras in the west plinth were used
as fillers because of being broken
pieces. When dipinti were observed
over two amphoras (Figure 10), they
are submitted to the Istanbul Archaeological Museums after their drawings done. Whole or broken amphoras are settled into their places and
covered by a light material, puzzolan
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yapılarak yerine konulmuştur. Batı
eteğindeki amforaların çoğu kırık
parçalar halinde dolgu olarak kullanılmıştır. Amforalardan iki tanesinin üzerinde dipinti (boyalı resim)
tespit edilmiş (Şekil 10), çizimleri
yapıldıktan sonra İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Parçaları
bulunup tümlenen ve bütün halde
bulunan amforalar, eşleşmeyen kırık
parçalarla beraber tekrar yerine konulup hafif bir malzeme olan puzzolan
ile kapatılmıştır.
Kuzey yapının, kuzeydoğudaki
yarım kubbesinin kurşun örtüsü
kaldırılıp muhdes sıva ve dolguların
alınmasından sonra, horasan harcıyla yerleştirilmiş ve özgün olduğu değerlendirilen in situ kiremit
parçalarına ulaşılmıştır. Aynı söküm
işlerinde, Güney Yapı’nın kuzeydoğudaki yarım kubbesiyle mihrap
üstü yarım kubbesi üzerinde horasan
harcıyla yapılmış kurşun taklidi
sıvalar tespit edilmiştir. Bulguların
belgelemesi yapıldıktan sonra horasan harcı kapatılmış; kurşun altı
çamur sıvası ve kurşun kaplama ile
uygulama tamamlanmıştır.
Üst örtü çalışmaları sırasında
Güney Yapı kuzey tonozu ile Orta
Yapı batı kubbesi kasnağının birleştiği kesitin önündeki doğu duvarının
yüzeyinde bir araştırma açması yapılmıştır. Duvarın arkasında, Güney
Yapı kuzey tonozunun duvarlarında
özgün sıvalar ve sıva üzerine kazınmış haç işaretleri bulunmuştur
(Şekil 11). Mekânın temizliği yapıldıktan sonra, açılan kısım tekrar
örülerek kapatılmıştır.
Galeri katı iç mekânındaki çapraz

after broken pieces sticked or kept
together with unmating pieces.
in situ roofing tile pieces are
reached after lead covering on the absis
in front of the north building’s northeast corner removed and incongruous
mortars and fillers were taken. Those
tile pieces are considered as settled
with khorasan mortar and original.
During the same dismantling works,
on the south building’s northeast
corner dome and the dome over the
mihrab wall lead counterfeit plasters
bonded with khorasan mortars are located. After findings are documented,
they are covered by khorasan mortar.
Application is completed with clay and
straw plaster and lead covering.
During top covering works, a
clear cut area for probe opened on the
east-direction wall surface in front
of the section where south building’s
north vault and middle building’s west
dome beam connects. Original mortars
and engraved cross signs are found behind the wall, on the south building’s
north vault walls (Figure 11). After
scouring the space, discovered part is
covered after rebonding.
Scientific Committee decided
that all the cement-mortared brick
completions on the central sections
of the cross vaults in the portico
level’s interior space should be left
without dismantling because of
the necessity. Segregations formed
between existing vaults and incongruous completions are strengthened
by carbon fiber fabrics.
Over three metres height trees were
removed from the outer surface of the
uncovered vault at the paracclesion/cis-
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Şekil 9. Güney tonozu doğu eteğindeki in situ amforalar/ Figure 9. In situ amphoras
in the south vault’s eastern plinth, 2012, Şekil 10. Dipinti’li amfora/ Figure 10. An
amphora with dipinti, 2012, Şekil 11. Sıva üzerine kazınmış haç işareti, 2011/ Figure 11.
Engraved cross, sign on plaster, 2011

tonozların orta kısımlarında çimento
harcıyla yapılan tuğla tamamlamaların Bilim Kurulu tarafından statik
zorunluluk nedeniyle sökülmeden bırakılmasına karar verilmiştir. Mevcut
tonozlar ile muhdes tamamlamaların
arasında oluşan ayrılmalar karbon
fiber kumaşlarla takviye edilmiştir.
Parekklesion/sarnıç yapısının
tonozlarındaki boyu üç metreye
ulaşan ağaçlar kaldırılmış, zaman
içinde biriken dolgular alınmıştır.
Yapılan temizlik sonrasında ağaç
köklerinin tonozlarda ve duvarlarda
malzeme kayıplarına, çatlaklara ve
büyük tahribata neden olduğu görülmüştür. Hünkâr kasrına komşu olan
batıdaki tonoz yıkıldığından, içerisi

tern building and accumulated fillings
are taken. After clearing, it is seen
that threes’ roots caused cracks and big
damages in vaults and walls. The vault
on the west and neighboring sultan’s
palace was ruined and full of debris.
According to the restoration project,
this vault rebuilt with khorasan mortared lay bricks following the traces
on the wall. Craddle vault that was
built over the section where a water
reservoir was located in the Ottoman
period is seen as segregated from south
wall. These segregations and cracks
are seamed using original sized bricks
affiliated to Byzantion or Ottoman
periods depending on the location.
Its crack gaps are plugged with lime
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moloz yığını ile dolmuştu. Restorasyon projesi gereğince, duvardaki izler
takip edilerek horasan harçlı tuğla
örgüyle bu tonoz yeniden yapılmıştır.
Osmanlı döneminde su deposu olan
bölümün üstündeki beşik tonozun
güney duvarından ayrıldığı görülmüştür. Bu ayrılmalar ve çatlakların,
yerine göre Bizans ve Osmanlı dönemine ait özgün boyutlardaki tuğlalar
kullanılarak dikişleri yapılmış, çatlak
boşlukları kireç harçlı enjeksiyonla
doldurulmuştur. Restorasyon projesine göre duvarlar tamamlanmış,
küfeki taşından imal edilen silmeler
paslanmaz çelik kenetlerle birbirine
bağlanarak çatı hattı belirlenmiştir.
Çatı eğimi hafif bir malzeme olan
gazbeton elemanlarla oluşturulup
horasan harcı, çamur sıva ve kurşun
kaplama döşenerek çatının onarımı
bitirilmiştir.

5.3. Minare
Hemen hemen tamamı çimento
harcıyla sıvalı olan minarenin, tuğla
örgülü şerefe mukarnasları özellikle
kuzey yönünde doğa şartları nedeniyle tahrip olmuştu durumdaydı ve
şerefelerin döşeme taşlarında çatlaklar
ve ayrılmalar görülmekteydi (Şekil
12, 13). Şerefe muhdes demir korkuluklar ile çevrelenmiş, kurşun kaplı
külâhın üzerindeki bakır alem oksitlenmişti. Çimento harçlı muhdes sıvaların raspasıyla; peteğin alt yarısında statik açıdan önemli çatlak, hasar
ve yer yer boşalmaların olduğu, şerefe
kapısı üzerindeki yekpare kesme taş
kemerin çatlayarak ayrıldığı tespit
edilmiştir. Koruma Kurulu onayından sonra petek sökülmüş, ardından
şerefe mukarnaslarının restorasyonu

mortared injection. Walls are completed in compliance with the restoration
project. Roof line is specified limestone
mouldings bonding to each other with
stainless steel clamps. The roof is
comprised of gas concrete elements, a
material that has a slight slope. The
roof’s renovation is completed by flooring khorasan mortar, clay and straw
plaster and lead covering.

5.3. Minaret
The minaret was almost entirely
plastered with cement mortar. Its brick
bonded balcony stalactites were damaged because of the natural conditions
especially from the northern direction.
There were cracks and segregations
seen on minaret balcony’s floor stones
(Figure 12, 13). Minaret balcony
was surrounded by incongruous iron
railings and copper finial on the lead
covered cone was oxidized.
Statically important cracks, damages releases in patches of the upper portion of shaft are observed, after scraping cement based incongruous plaster.
Also the monolithic stone arch on the
minaret balcony door was cracked and
segregated. After the Conservation
Board approval, the plinth is dismantled, then floor stones numbered and
removed for restoration of minaret balcony stalactites. Ruined original marble flooring appeared under the stone
coverings. It had a 10 cm wide railing
socket with 16 pieces, connected to
each other with clamps. Marble floor
coatings are removed to future use
after drawings done and restoration
of minaret balcony stalactite started.
First, bricks are taken from damaged
minaret balcony stalactites and then
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Şekil 12. Tahrip olmuş mukarnas tuğlaları 2011/ Figure 12. Damaged stalactite bricks, 2011
Şekil 13. İlk sıra şerefe döşeme taşları 2011/ Figure 13. First row of minaret balcony
floor stones, 2011

için döşeme taşları numaralandırılıp kaldırılmıştır. Taş kaplamaların
altından, kenetlerle birbirine bağlanan 16 parçalı, 10 cm genişliğindeki
korkuluk yuvası ile üzerinde zıvana
delikleri bulunan harap haldeki özgün
mermer döşeme ortaya çıkmıştır.
Mermer döşemeler çizimleri yapıldıktan sonra tekrar kullanılmak üzere
kaldırılmış, şerefe mukarnaslarının
restorasyonuna başlanmıştır. Öncelikle tahrip olmuş şerefe mukarnaslarındaki tuğlalar alınmış, basınçlı suyla
temizlenmiş ve eksik olan kısımlar
özgün boyutlardaki tuğlalarla yeniden
örülerek tamamlanmıştır. Mermer
döşeme taşlarından kullanılabilecek
durumdakiler yerlerine konulmuş,
diğerleri yeniden yapılarak paslanmaz
çelik kenetlerle birbirlerine bağlanmıştır. Özel döküm dairesel tuğlalarla
örülen petek kısmının üzerine ahşap
konstrüksiyonla külâh yapılmış, altın
varak ile kaplanan bakır alem de
paratonerle beraber yerleştirilmiştir.
Çimento harcından arındırılan tüm
yüzey basınçlı su ile temizlenmiş, eksik derz ve tuğlalarda tamamlamalar
yapılmış, su itici sürülerek cephenin restorasyonu tamamlanmıştır.

scoured with pressure water. They are
completed by missing parts rebonding
with original-size bricks. Usable marble floor stones are placed in their own
locations. Others are remanufactured
and connected to each other with stainless steel clamps. A cone is constructed
over the upper portion of shaft, which
was bonded by special casting circular
bricks. The copper finial is coated with
gold foil and mounted over the cone
together with lightning conductor.
All surfaces are purified from
cement mortar being scoured with
pressure water. Missing joints and
bricks are put in their place and the
restoration completed for the facade by
spreading water repellent.
The soot on the interior walls of
the minaret and stairs were cleaned by
dolomite sandblasting.

5.4. Facades
50 or 60 cm width parts of 120 cm
wide walls at the northern and western
facades were bonded by cement mortar and bricks during the restoration
of 1950s and 1960s. In spite of the
decision about removing added parts,
only black cement mortared joints
were scraped as deep as possible and
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Minarenin iç duvarları ile merdiven
basamaklarında zaman içinde yangınlardan dolayı oluşan is, dolomitle
kumlama yapılarak temizlenmiştir.

5.4. Cepheler
Kuzey ve batı cephelerinin 120 cm
genişliğindeki duvarlarının dışarıda
kalan 50-60 cm’lik bölümü, 1950
ve 1960’lı yıllardaki restorasyonda
çimento harcı ve tuğla ile örülmüştür.
Muhdes eklerin kaldırılması kararına rağmen bu duvarların sökülmesi
statik açıdan sorun oluşturacağından,
cephelerde yalnızca Portland çimentosu harçlı derzler olabildiğince derine
inilerek raspa edilmiş, horasan harçla
yeniden yapılmıştır.
Güney Yapı dış narteksinin 19.
ve 20. yüzyıl başlarındaki fotoğraflarda düz olarak görülen batı ve
kuzey cephelerinin saçakları 1960’lı
yıllarda sökülerek dalgalı forma
dönüştürülmüştür (Şekil 14, 15).
Çimento harcı ve tuğla ile yapılmış
kirpi saçaklar onaylı proje gereği
kaldırılmış, horasan harcı ve yaprak
tuğlayla parapet oluşturacak şekilde
yeniden örülmüştür.
Kuzey cephenin orta açıklığına
denk gelen ve çimento harcıyla örülen
duvar sökülmüş, arşiv belgelerinden
yararlanılarak hazırlanan restorasyon
projesi gereğince bu açıklığın içine
ahşap saçaklı giriş kapısı yapılmıştır.
Güney Yapı’nın güney cephesi
üzerindeki özgün horasan sıvalar
mikro enjeksiyonla sağlamlaştırılmış, üzerine koruyucu sürülmüştür.
Cephede sıvaların döküldüğü kısımlar
yapılan temizlik, tuğla ve derz onarımlarından sonra horasan harcı ile
sıvanmıştır.

then rebonded with khorasan mortar
because dismantling these walls will
cause static problems.
West and north fronts’ soffits on
the outer narthex of the south building
were seen as flush in the photographs
from 19th century and beginning of
the 20th century. They were dismantled in the 1960s and converted into
wavy form (Figure 14, 15). Dog-tooth
friezes made out of cement mortar and
bricks are removed in compliance with
the approved project and rebonded
with khorasan mortar and flat bricks
as forming parapet.
The cement mortar wall coming up
the middle span of the north front is
dismantled. Its door with wood soffit is
constructed inside of this span referring to the archival documents in compliance with the restoration project.
Original khorasan mortars on the
outer surface of the south building’s
south front are strengthened by micro-injection and wiped by protector.
In the surfaces where the mortar was
peeled out, the front is plastered with
khorasan mortar after scouring and
renovating bricks and joints.
After clearing plants etc. from the
lot 3, east part of south wall which
was bonded by incongruous perforated bricks is dismantled. Under the
surveillance of Istanbul Archaeological
Museums the area excavated in order
to find possible foundation of the
wall. Based on the data obtained from
excavations, a project is prepared and
approved by the Conservation Board.
Then courtyard walls are completed
with original sized bricks and khorasan mortar. Impregnated oak timber
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Şekil 14. Batı cephesi 2009 öncesi/ Figure 14. Western facade, before 2009
Şekil 15. Batı cephesi (http://images.doaks.org/artamonoff/items/show/636, Dumbarton Oaks Arşivi)
Figure 15. Western facade (http://images.doaks.org/artamonoff/items/show/636, Dumbarton Oaks Archive)

Yapı grubunda 3 no.lu parselin
avlu duvarlarındaki bitki oluşumları
vb. temizlendikten sonra güney duvarının delikli tuğlalarla örülen doğudaki muhdes kısmı sökülmüş, İstanbul
Arkeoloji Müzesi’nin denetiminde
olası duvarın temellerini bulmak için
kazılar yapılmıştır. Kazılardan elde
edilen veriler ışığında oluşturulan ve
Koruma Kuruluna gönderilen projenin onayıyla avlu duvarları özgün
boyutlardaki tuğlalar ve horasan harcı
ile tamamlanmıştır. Duvar içlerindeki çürümüş ahşap hatıl yuvalarına
emprenyeli meşe kerestesinden imal
edilen hatıllar yerleştirilmiş, kalan
boşluklar kireç esaslı enjeksiyon
harcı ile doldurulmuştur. Duvarlarda
özgün ve kısmen sağlam derzler su ile
temizlenip konsolidant sürülmüş, eksik derzler horasan harcı ile tamamlanmıştır. Bir kısmı güney duvarı
içinde yer alan Osmanlı dönemine
ait su deposu ile hamam kalıntısının
konsolidasyonu yapılmış; ahşap bir
çatı ile kapatılarak korunması ve avlu

beams are settled into the decomposed
bonding timber sockets in the wall.
Remaining holes are plugged with
lime based injection plaster. Original
and partly firm joints are cleared by
water. Walls are wiped by consolidant
and their missing joints are completed
with khorasan mortar. Water reservoir and public bath remains in some
part of the south wall are consolidated
and their outer surface is covered by
a wooden roof for preservation and
continuity of the courtyard walls. Top
of the walls are finished by khorasan
coping with straight brick moulding
and coated by clay and straw plaster
and lead cover. A botanical decorated
fresco is found while fillers were being
taken from east wall arch span.
A decorated plaster piece is put
to the facing by washi (Japanese
paper). Its surface is cleaned by chemicals and wiped by protective after
strengthened with micro-injection.
Lastly all arch spans are covered by
railings that made out of stainless
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Şekil 16. 3 no.lu parselin muhdes duvarlı
güney cephesinden görünüşü, 2008
(Hanart Mimarlık)/ Figure 16. Lot 3’s view
from incongruous wall on south facade,
(Hanart Architecture, 2008)

Şekil 17. 3 no.lu parselin üstten görünüşü,
2009/ Figure 17. Lot 3’s top view, 2009
Şekil 18. 3 no.lu parselin restorasyon
sonrası görünüşü, 2018/ Figure 18. Lot 3’s
view after restoration, 2018

duvarlarının devamlılığı sağlanmıştır.
Duvarlar düz tuğla silmeli horasan
harpuşta ile bitirilmiş, çamur sıva ve
kurşun örtüyle kaplanmıştır. Doğu
duvarı kemer açıklığının içine yapılan
dolgu sökümünde bitkisel bezemeli
fresk bulunmuştur. Japon kağıdıyla
facing yapılan bezemeli sıva parçası,
mikro enjeksiyonla sağlamlaştırılıp
kimyasalla yüzeyi temizlenmiş ve
üzerine koruyucu sürülmüştür. Son
olarak tüm kemer açıklıkları paslanmaz çelik lamalardan korkuluklarla
kapatılmıştır (Şekil 16-18).
Güney Yapı’nın güney duvarına
bitişik parekklesion/sarnıcın cephesi
bilinçsiz müdahaleler ve bakımsızlıktan dolayı okunamaz durumdaydı. Öncelikle, yapının üst örtüsü ve
cepheleri ağaç ve bitki köklerinden
vd. temizlenmiş, sonra çimento harçlı
gazbeton, tuğla vb. tüm muhdes

steel sheets (Figures 16-18).
Front of the paracclession/cistern
building adjacent to the south building’s south wall was in an unreadable
condition because of the unconscious
interventions and neglect. Top
covering and facades of the building
without roof are cleared from trees
and roots at first. Then it is cleared
from all cement mortared gas concrete, bricks etc. all incongruous
filling (Figure 19). According to the
restoration project which is prepared
based on obtained data, fronts are
completed with khorasan mortar and
varying sized bricks, Byzantion or
Ottoman, depending on the location.
Ottoman period green volcanic stone
window jambs are replaced by new
ones because they are damaged with
natural conditions, fire etc. Iron railings rabbeted into jambs are complet-
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Şekil 19. Parekklesion/sarnıç yapısı güney cephesinin muhdes dolgulardan arındırıldıktan
sonra görünümü, 2014/ Figure 19. Parakklesion/cistern building’s southern façade after
removal of additions, 2014

dolgulardan arındırılmıştır (Şekil
19). Elde edilen veriler ışığında oluşturulan restorasyon projesine göre,
cepheler horasan harcı ve yerine göre
Bizans ve Osmanlı devirlerine özgün
tuğla boyutlarıyla tamamlanmıştır.
Osmanlı dönemi od taşından yapılmış
pencere söveleri; doğa şartları, yangın
vb. nedenlerden tahrip olduğundan
yenileriyle değiştirilmiş, sövelere
geçirilen demir parmaklıklar kurşun
lokmalarla tamamlanmıştır.
Güney Yapı doğu cephesindeki
özgün horasan harçlı sıvalar ve üzerindeki boyalar restorasyonda zarar
görmemesi için, Japon kâğıdıyla facing
yapılarak koruma altına alınmıştır.
Horasan sıvaların döküldüğü bölgelerde, özgün tuğla örgü arasındaki
derzler ve derzlerde sıvanın tutunabilmesi için açılan çentiklerde biriken kirler saf su ile temizlenmiştir.
Cephedeki özgün horasan sıvaların
mikro enjeksiyonları yapıldıktan
sonra temizlenen yüzeye koruyucu
sürülmüş, kalan diğer yüzeylere horasan harçlı sıva uygulanmıştır. Kuzey
ve doğu cephelerinin restorasyonu

ed casting lead sockets in between.
Original khorasan mortared plasters and dyes in the south building’s
east front are preserved facing with
washi paper for not to be harmed during restoration. In those areas there
were nodges on the outer surface of
the joints, between brick bonds that
were opened for plaster to be able to
stick to. In the places where khorasan
plaster peeled off, accumulated dirts
were cleaned with water alongside
joints. After original khorasan mortar
micro-injection was done, protective was spread to the clear surface.
Khorasan mortared plaster is applied
to the rest of the surfaces. Water repellent is applied to all surfaces after
restoration of north and east facade.
Red-black cement plasters that were
applied to south building dome’s binding and vault walls and all cemented
joints in other dome and vault walls
are scraped and scoured with pressure
water. Consolidant material is spread
on surfaces of bricks and joints. Then
all dome bindings and vault walls are
plastered with khorasan mortar.
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tamamlandıktan sonra tüm yüzeylere
su itici sürülmüştür.
Güney Yapı’nın kubbe kasnağı ve
tonoz duvarlarında uygulanan kırmızı renkteki siyah çimentolu sıvalarla
diğer kubbe ve tonoz duvarlarındaki çimentolu tüm derzlerin raspası
yapılmış, basınçlı su ile temizlenerek
tuğla ve derz yüzeylerine konsolidant
malzeme sürülmüştür. Son olarak
tüm kubbe kasnakları ve tonoz duvarları horasan harç ile sıvanmıştır.
Güney Yapı’nın güney cephesine bitişik hünkâr kasrı rampasının
tonozlarındaki tüm muhdes uygulamalar ve dolgularla, rampa tonozlarından birine son yıllarda eklenen tuvalet kaldırılmıştır. Çürümüş, taşıyıcı
özelliğini kaybetmiş ve mimari bütünlüğü bozulan ahşap konstrüksiyon
da sökülmüştür. Rampa döşemesi,
eğimli ve taş basamaklı; rampa üstü
duvar ve odalar ahşap karkas olarak
yeniden yapılmıştır. Rampa çıkışının
solundaki üçlü pencere düzeninin
moloz taş duvarla kapatılmış dolguları alındığında, açıklıkların kemer
ve yan yüzlerinde bitkisel motifli,
12. yüzyıla ait fresk bezemeler ortaya
çıkarılmıştır. Sıva konsolidasyonun
ardından mekanik temizlik yapılıp
koruyucu sürülmüş; teşhir ve koruma
amaçlı olarak hem rampa hem de dış
narteks yönünde camla kapatılmıştır.

5.5. Dışlıklar ve ahşap pencereler
Restorasyon öncesinde, anıt eserin dışlık ve pencere düzeni çeşitli
dönemlerde yapılan müdahaleler
nedeniyle farklılıklar göstermekteydi
(Şekil 20). Ayrıca yapının iç mekânının havalandırılmasını sağlayacak
açılır pencereler de yoktu.

All incongruous applications and
infilling on the sultan’s palace ramp
vault’s outer surface adjacent to
the south building’s south front are
removed. The restroom which was
added into one of the vaulted space is
also removed. The decomposed wood
construction is dismantled because of
having lost its quality and not having
architectural integrity anymore. The
ramp’s floor is reconstructed as sloppy
stone steps. Top of the ramp, walls
and rooms are remade out of wood
carcass. When the incongruous rubble
stone wall of triple windows system at
the left hand side of ramp was taken,
botanical patterned 12th century fresco
tesellations on the spans’ arches and
side surfaces was appeared. After plaster consolidations, they were mechanically cleaned and wiped with protective. They are covered with glass from
both ramp and outer narthex sides for
exhibition and preservation.

5.5. Outer Windows and Wooden
Fenestration
Before restoration, monument’s outer
windows and fenestration system
would vary because of interventions
in various periods (Figure 20). Furthermore the building did not have
outward-opening windows to provide
ventilation for interior space.
An oval outer window piece is
found while the infilling on the middle
building dome’s sheave window was
cleaning. This piece is considered as
used in the building for a while (Figure 21). According to obtained data
and 19th century photograph, outer
windows and fenestration project is
prepared and presented to the Con-
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Şekil 20. Yapının farklı malzeme ve formdaki dışlıkları
Figure 20. The outer window frames in various materials and forms

Orta Yapı’da, kubbe, kasnak ve
pencere dolgularının temizlik çalışmalarında bir dönem yapıda kullanıldığı düşünülen beyzi bir dışlık parçası
bulunmuştur (Şekil 21). Elde edilen
veriler ve 19. yüzyıl fotoğraflarına
göre hazırlanarak Koruma Kuruluna sunulan ve onaylanan pencere ve
dışlık projesine göre; dışlıklar beyzi
şekilde, paslanmaz çelik donatılı
olarak beyaz çimento ile dökülmüş
ve monte edilmiştir. Özel el dökümü
camlar da dışlıklara takılmış, çevrelerine derzleri yapılmıştır.
Anıt eserin 19. yüzyıldaki fotoğraflarında görülen doğu ve batı cephelerindeki ahşap pencereler, onaylı
projesine uygun olarak meşe kerestesinden yapılıp yerlerine konulmuştur.
Ahşap pencerelerin önüne güvenlik
amacı ile paslanmaz çelikten korkuluklar yerleştirilmiştir.

5.6. İç Mekânlar
Anıt eserin özellikle Kuzey Yapı’nın
iç duvarları, Güney Yapı’nın güney
duvarı ve yer yer Orta Yapı’nın duvarlarında çimento esaslı sıvalar bulunmaktaydı. Kuzey yapının iç mekânında yapılan çimento esaslı raspalarla
tonoz ve duvarlarda kısmen, kubbe
iç yüzeyinin ise yarısında horasan
sıva üzerine yapılmış kalemişlerine

servation Board. After the approval,
outer windows are moulded with white
cement and stainless steel reinforced
into oval shape and mounted. Special
hand-cast glasses are attached to the
outer windows and jointed around.
Wooden windows which are seen in
monument’s photos from 19th century
and are necessary for air conditioning
are remanufactured in compliance with
approved project out of oak timber
and mounted onto their places in the
east and west facades. Stainless steel
railings are settled in front of the wood
windows for security purposes.

5.6. Interior Spaces
There were cement based plasters on
the walls of the building; especially in north building’s interior space
walls and south building’s south wall
and in patches on middle building’s
walls. After cement based scrapings
on the north building’s interior space,
hand-painted decorations (wall paintings) are found on the outer surface
being partly on the vault and walls,
being on half of the dome inner surface. Those hand-painted decorations
are made over khorasan plaster. The
plaster outer surface where hand-painted decorations exist was segregated
from the wall. They are fixed to the
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Şekil 21. Kubbe kasnağı penceresi dolguları içinde bulunan özgün dışlık parçası
Figure 21. Original outer window piece found in the dome tambour
Şekil 22. Üzerine sıva yapılabilmesi için çentiklenmiş mermer taklidi kalemişleri,
2009 / Figure 22. Notched plasters over the scagliola, 2009

rastlanmıştır. Öncelikle, duvardan ayrılmış ve üzerinde kalemişi bezemeler
bulunan sıvaların mikro enjeksiyonla
duvara sabitlenmeleri sağlanmıştır.
Horasan kaba sıvaların üzerinde kalan çimento esaslı harçlar tel fırçalarla, kalemişi bezemeli özgün sıvalarda
çimento harcını tutturmak için açılan
çentikler ise bisturilerle temizlenmiştir (Şekil 22). Kalemişi bezemeler
daha sonra dönem araştırması yapılarak projelendirilmiş ve hazırlanan
raporla birlikte Koruma Kuruluna iletilmiştir. Koruma Kurulu’nun aldığı
karar doğrultusunda, özgün kalemişleri üzerindeki kireç badana mekanik
temizlik yapılarak itinalı bir şekilde
bisturiyle alınmış, sıva tutturmak
için açılan çentiklere noktasal dolgu
uygulanmış, kimyasallarla temizlenen
kalemişlerinin yüzeyindeki kayıplar
trateggio tekniği ile rötuşlanmıştır.
Rötuşlar ve tamamlamaların ardından
kalemişi yüzeylerine koruyucu olarak
Paraloid B72 sürülmüştür.
Yukarıdaki işlemler tüm yapıda
tekrarlanmıştır; Orta Yapı, Güney

wall with micro-injection. Cement
based mortars that stayed out of the
khorasan rough plaster outer surface
are scraped by wired brushes. Cement
mortars in the notches which were
carved in the original hand-painted
decorated plaster are scraped by bistouries. Those notches were opened
to keep cement mortars (Figure 22).
Then, period research and project design are conducted for hand-painted
decorations and presented to the Conservation Board together with report.
In compliance with the Conservation
Board’s decision, the limewash over
the original hand-painted decorations
are taken neatly and mechanically with bistouries. Spot fillers are
applied to the notches which were
opened to attach plaster. Losses on
the surface of hand-painted decoration because of chemical cleaning are
retouched with trateggio technique.
After retouches and completions, Paraloid B72 is spread onto hand-painted surface as protector.
These processes are repeated
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Şekil 23. Hünkâr
mahfili kubbesinde
farklı dönemlere
ait kalemişi
bezemeler, 2014
Figure 23.
Hand-painted
decorations (wall
painting) from
various periods
in sultan’s lodge
dome, 2014

Yapı ve hünkâr mahfilinin kalemişi
bezemeleri ise, bazı yerlerde on iki
kat olarak tespit edilen badana raspalarının altından büyük oranda özgün
halde ortaya çıkarılmış, bu nedenle
çoğu yerde yalnızca noktasal rötuşlar
yapılarak tamamlama yoluna gidilmemiştir. Orta Yapı doğu kubbesi ile
hünkâr mahfili kubbesi dilimlerinin
bir kısmında, Orta Yapı batı kubbesi
pandantiflerinde ve Güney Yapı batı
tonozu ile güney tonozu başlangıcında farklı dönemlere ait örnekler
bırakılmıştır (Şekil 23).
Güney Yapı’da; kubbeyi taşıyan, 18.
yüzyılda kireçtaşıyla kaplanmış ana
sütunlarda ve sütun başlıklarında
badana raspaları yapılmış, güneydeki iki sütun başlığı üzerindeki siyah
çimento harçlı plastik onarım kaldırıldığında palmet bezemeli özgün
mermer sütun başlıklarının bir kısmı
ortaya çıkarılmıştır (Şekil 24). Benzer
şekilde, kuzeybatı sütunu üzerindeki çimento dolgu söküldüğünde taş
kaplamanın altında kırmızı granit

all over the building. However,
hand-painted decorations in the middle building, south building and sultan’s lodge are appeared as original to
a large extent, underneath the paint
scrapings which came out 12 layers
in some places. By this reason, only
spot retouches are applied on some
places; completion is not preferred.
Samples from various periods are left
untouched being one each in a part
of the middle building’s east cone
and in sultan’s palace cone. Also the
one in middle building’s west cone
pendant and one in south building
west vault and in south vault were
left (Figure 23).
In south building, limewash on
the main was scraped. These columns
which were covered with limestone in
the 18th century are carrying the dome.
Some part of the palmetto-decorated
original marble column are appeared
when black cement mortared plastic
renovations on the surfaces of two caps
in the south were rasped (Figure 24).
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Şekil 24. Güney Yapı güney sütunları üzerindeki 12.
yüzyıla ait palmet yapraklı özgün mermer başlık detayı,
2011/ Figure 24. 12th century palmetto leaf original
marble cap detail on the outer surface of southern
building’s columns, 2011, Şekil 25. Güney Yapı kuzeybatı
sütunu içinde tespit edilen granit sütunun yeri, 2015/
Figure 25. Granite column niche observed inside of the
southern building’s northwest column, 2015 Şekil 26.
Güney Yapı kuzeybatı sütunu içinde tespit edilen granit
sütunun yakından görünüşü, 2016/ Figure 26. Close
view of the granite column that is observed inside of the
southern building’s northwest column, 2016

sütun tespit edilmiştir (Şekil 25, 26).
Bu bulgular, belgelemesi yapıldıktan
sonra horasan harcı ile kapatılmıştır.
Kireçtaşı kaplamalı sütun ve sütun
başlıklarındaki kireç badana katmanlarının mekanik yöntemle temizliği
yapılmış ve koruyucu sürülmüştür.
Yapıya on sekizinci yüzyılda eklenen mihrap, kavsaranın üst yarısı
hariç tümüyle kireç badanayla sıvalıydı. Tüm mihrap yüzeyinde okunabilen
kabartmalı desenler badana ve alçı
sıvalardan dolayı belirginliğini kaybetmiş durumdaydı (Şekil 27). Niteliksiz
sıva ve badanaların raspa edilmesiyle
ortaya çıkarılan alçı kabartmaların
eksik kısımları tamamlanmıştır. Bir
dönem özensizce yapılan taç kısım, 19.
yüzyıl fotoğraflarından yararlanılarak
mihrap bütünlüğüne uygun olarak projelendirilmiş, muhdes bölüm kaldırılıp

In a similar vein, when cement on
the outer surface of northwest column
was rasped, a red granite column was
crop out (Figure 25, 26). After it is
documented, findings are covered by
khorasan mortar. Whitewash layers
on the limestone covered column and
column caps are scoured mechanically
and coated by protector.
Altar that had been added in 18th
century was whitewashed all over,
except top half of the archivolt. Embossed decorations all over the altar
surface were lost their precisions because of whitewash and gypsum plasters (Figure 27). The missing parts
of the gypsum reliefs were completed
after the rasp of unqualified gypsum
plaster. A project designed in compliance with the altar integrity considering 19th century photographs for cap
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Şekil 27. Kabartma desenler üzerindeki muhdes alçı sıva ve kireç badana, 2009
Figure 27. Incongruous gypsum plaster and whitewash on relief designs, 2009
Şekil 28. Mihrabın muhdes taç kısmı, 2015/ Figure 28. The altar incongruous cap stone
part, 2015, Şekil 29. Mihrap taç kısmının 19. yüzyıla ait bir fotoğrafı/ Figure 29. 19th
century photograph of the altar’s cap stone part (http://archnet.org/media_contents/8023),
Şekil 30. Restorasyon sonrası mihrap taç kısmı ve alçı kabartma süslemeler, 2017
Figure 30. Altar’s cap stone part and parget decorations after restoration, 2017

alçı ile yeniden yapılmıştır (Şekil 2830). Kalemişi kayıplarında rötuşlar,
eksik bölümlerde ise tamamlamalar ve
altın varaklar yapıldıktan sonra, kalemişi yüzeylere koruyucu sürülmüştür.
Mihrabın taç kısmında bulunan kâğıt
üzerindeki besmele yazısının Hattat
Kamil Nazik tarafından altın yaldızları
yapılmış ve yerine yerleştirilmiştir.
Bizans dönemine ait devşirme
mermer malzeme ve elemanlar da
kullanılarak oluşturulan minberin;
mermer yüzeyleri mekanik yöntem ve
buharla, giriş kapısı üzerinde iki yönde
de bulunan kelime-i tevhid yazıları ile

stone part which once had been made
poorly. Mentioned incongruous part is
removed and reconstructed with plaster (Figures 28-30). After applying
retouches on the hand-painted decorations, the missing parts are completed and gold foil was made. Then
protector is spread onto hand-painted
surfaces. The gold foil of the calligraphy “Besmele” on the altar’s cap stone
is retouched by Calligrapher Kamil
Nazik, calligrapher, and the calligraphy is settled on its place.
Marble surfaces of the pulpit which
had been formed by using spolia ma-
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yazı zeminleri ise, hem mekanik hem
kimyasal yöntemlerle temizlenmiştir.
Temizlik sonrası yazı zemini altında
bulunan özgün boyalar rötuşlanmış,
yazılar altın varakla yenilenmiştir.
Giriş kapısı taç kısmının üzerinde
bulunan kırık haldeki yarım mermer
hilal alçıyla tümlenip altın varakları
tamamlanmıştır.
Hünkâr kasrının Güney Yapı iç
mekânına bakan ahşap hünkar mahfilinin, çürümüş ve mesnet yerlerinden
kopmuş ahşap taşıyıcı karkaslarının
onarımı için bağdadi üzerine yapılan
sıvalar strappo tekniği ile kesilerek
çıkarılmıştır. Ahşap karkasta yapılan
güçlendirme çalışmalarından sonra
yerine monte edilen sıvalarda; kalemişi
araştırma raspaları yapılmış, ortaya
çıkarılan desenler mekanik yöntemle
temizlenmiş, kayıp kısımlar rötuşlanarak, eksik kısımlar ise trateggio
tekniğiyle yeniden yapılarak tamamlanmıştır. Mahfilin; ahşap sütun,
tavan, kafes doğramaları vb. tüm
elemanlarında yapılan araştırmalarda,
bulunan Edirnekâri ve kalemişleri ile
altın ve gümüş varak uygulamalarının
önce temizlikleri, ardından rötuşları
yapılmış, son olarak ahşap ve sıva
yüzeylerdeki tüm bezemelerin üzerine
Paraloid B72 sürülerek korunmuştur.
Galeri katı zemininde, taşıyıcı tonozlardaki yapısal sorunların çözümü
için yapılan araştırma çalışmalarında,
dolguların alınmasından sonra Güney
Yapı dış narteksinin kuzey cephesinde bir kemer parçası ortaya çıkmıştır.
Gizli tuğla tekniği ile örülmüş 12.
yüzyıla ait kemer parçasının tuğla ve
derzlerinde kırmızı renkte boyalar
tespit edilmiştir. Temizlikleri yapılıp koruyucu sürülen bu buluntunun

terials and elements from Byzantion
period are cleaned by mechanical methods and steam. “Islamic confession
faith” scripts and their backgrounds
which exist on two sides on the entrance gate’s outer surface are scoured
by both mechanical and chemical ways.
Original paints under the script background are retouched and the scripts
are gold foiled after cleaning. Broken
half marble crescent on the entrance
gate’s cap stone part is completed by
plaster and gold foiled.
For renovations on the decomposed wood bearing carcasses that are
segregated from their abutment places
in the lath outer surface of the wooden
sultan’s altar facing south building
inner space in the sultan’s palace,
some part of the plasters are cut out
by strappo technique. After reinforcement of wooden carcass, hand-painted
decorations probe scrapings are applied
on remounted plasters. Recovered patterns are scoured by mechanic methods
and the lost parts are completed by
retouching and by trateggio technique
for missing parts. All decoration works
on the elements of the lodge such as
timber column, roof, lattice etc. are
scrutinized. Edirnekâri (Edirne style),
hand-painted decorations, gold and
silver leaves are cleaned and retouched.
Protector Paraloid B72 applied to all
decorations on wood and plastered
surfaces.
In the researches carried out to
solve the structural problems in the
vaults of the portico level, an arch
fragment was found on the northern
façade of the southern narthex of the
building after the fillings were taken.

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

Şekil 31. Galeri katında teşhir edilen kemer parçası, 2018
Figure 31. Exhibited arch piece at the portico level, 2018
Şekil 32. Opus sectile döşeme üzerine yapılan paslanmaz çelik konstrüksiyon, 2016
Figure 32. Stainless steel construction applied onto opus sectile flooring, 2016

teşhiri için, çevresine paslanmaz çelik
konstrüksiyonlu, meşe küpeşteli cam
korkuluklar yapılmıştır (Şekil 31).
Onaylı restorasyon projesi gereğince, anıt eserin 19. yüzyıl fotoğraflarından yararlanılarak Orta
Yapı’nın batı duvarına dayanan ve
caminin içinden galeri katına çıkışın
sağlandığı geniş sahanlıklı ahşap bir
merdivenle Güney Yapı batı duvarında hünkâr mahfilinin altına ahşap
bir mahfil yapılmıştır.
Güney Yapı iç narteksinin batı
duvarındaki özgün mermer duvar
kaplamanın, yapıştırma harcı sağlamlaştırıldıktan sonra saf su ile temizliği
yapılmış ve koruyucu sürülmüştür.
Daha önceki çalışmalar sırasında
horasan sıvaların kaldırıldığı narteks
(son cemaat mahalli) duvarları, arkeolojik ve mimari detayların bırakıldığı
birkaç bölüm dışında, tonoz başlangıç
seviyesine kadar tekrar horasan harcı
ile sıvanmıştır.

5.6.1. Güney Yapı opus sectile
döşemesi
Güney Yapı’nın zeminindeki niteliksiz ahşap kaplama sökülerek 12.

Red colored paints were found in the
bricks and joints of the 12th century
arch fragment which was bonded by recessed bricks technique. After cleaning
and protector application, this detail
is surrounded by a glass railing with
stainless steel construction and oak
handrail for exhibition (Figure 31).
Scrutinizing 19th century photographs, an approved restoration project
is applied. This project suggested a
wood staircase leaning on the middle
building’s west wall and providing
ascend towards portico level from
mosque’s interior and a wood lodge under the sultan’s lodge on south building’s west wall.
After the bonding mortar of the
original marble wall covering on the
western wall of the southern narthex
of the south building was strengthened, it was cleaned with pure water
and protector was applied. The walls
of the narthex where the khorasan
plasters were removed during the previous studies were re-plastered with
the khorasan mortar until the vaults’
beginning, except for a few sections
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yüzyıl opus sectile döşemesi açığa
çıkarılmıştır. Döşemenin bazı bölümlerinin siyah çimentolu harçla
tamamlandığı, nem ve tuzun etkisiyle bazı taşların yüzeyden katmanlara
ayrıldığı, yatak harcı boşalan bazı
taşların ise parçalara bölündüğü tespit edilmiştir. Ön temizliğin ardından zemindeki boşluklar kireç harçlı
enjeksiyon malzemesi ile doldurulmuştur. Kırılmış büyük parçalar kaldırılmış; zeminde yapılan temizlik
ve horasan harcıyla sağlamlaştırma
çalışmalarından sonra yine horasan
harcı ile yerlerine yapıştırılmıştır.
Kâğıt hamuru ile birkaç kez tekrarlanan tuzdan arındırma işleminin
ardından son temizliği yapılan opus
sectile döşemeye Paraloid B72 sürülmüştür.
Tüm bu uygulamalardan evvel,
ön temizliğin ardından döşemenin
profesyonel fotoğrafları çekilmiş,
yüzey 3D tarayıcı ile taranmış ve çekilen fotoğraflar taramanın üzerine
yerleştirilerek opus sectile döşemenin
milimetrik hassasiyetle belgelemesi
sağlanmıştır. Döşemenin teşhiri için
3D tarama çizimi üzerine 100 cm
x 200 cm boyutlarında karolajlar
oluşturularak paslanmaz çelik konstrüksiyonlu bir cam döşeme tasarlanmıştır. Konstrüksiyonun zemine
oturacağı ayakların, tessera ve taş
figürler korunarak özellikle Portland çimentosu harçların üzerine ve
birkaç yerde de büyük taşlara denk
gelmesi sağlanmıştır; 14 cm çapındaki bu paslanmaz çelik ayakların
altına ikişer şeffaf conta yapıştırılarak ayaklar ile zemin arasında bir
tampon oluşturulmuştur. Kaynak
kullanılmadan, tamamen yerinde,

where archaeological and architectural details were left.

5.6.1. South building’s opus sectile
flooring
Incongruous wooden covering on the
floor of the southern building was dismantled and the 12th century opus sectile
flooring is appeared. Some parts of the
flooring are observed as being completed with black cemented plaster, as some
stones are segregated to layers from
their surfaces by salt impact and some
stones that bedding mortar released
are split into pieces. After pre-cleaning pores on the floor were filled with
lime mortared injection material.
First, broken big pieces were removed
and ground was cleaned and then
strengthened with khorasan mortar
and sticked to their places again with
khorasan mortar. A couple of times desalination was applied with wood pulp
and Paraloid B72 was spread onto the
outer surface of the opus sectile flooring
after last purification.
Before all these applications, a
preliminary purification applied and
professional photographs of the flooring
are taken. Then the surface is scanned
by 3D scanner and taken photographs
are put into the outer surface of the
scan. By this way, opus sectile flooring
is documented precisely. 100 x 200
cm sized tiles are formed by 3D scan
drawings and a glass flooring with
stainless steel construction is designed
to exhibit them. Pillars where the
construction nests onto the ground are
provided to fall out of the tessera and
stone patterns, especially black cement
mortars to outer surface and onto big
stones in a couple of places. Transpar-
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Şekil 33. Zemin
kat planı üzerinde
kuzey alt
yapısının yeri
Figure 33.
Location of
northern
substructure on
the ground floor
plan

bulonlarla yapılan konstrüksiyonun
üzerine ve karolajların arasına 10
mm.lik, üç kat lamine edilmiş cam
yerleştirilerek uygulama tamamlanmıştır (Şekil 33).

5.6.2. Kuzey yapının alt yapısı
Kuzey yapının çimento esaslı kare
döşeme tuğlalarının kaldırılması
esnasında iç mekânın kuzeybatı
köşesindeki dolgu toprağın aşağıya doğru kaydığı gözlemlenmiştir.
İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarının denetiminde yapılan kazılarla,
dolgu kaldırılmış ve Kuzey Yapı’nın
izdüşümünde bir alt yapının varlığı
tespit edilmiştir (Şekil 33). Kuzey
yapının döşemesini taşıyan kuzeydeki tonozun bir bölümünün düzensiz
biçimde açılmasıyla girişi oluşturulmuş bu alt yapının zeminine,
on taş basamağı olan sahanlıklı bir
merdivenle ulaşılmaktadır. Kuzey
yapı döşemesini taşıyan ve doğu-batı
yönünde uzanan dört beşik tonoz,
duvarlara ve kısmen izlenebilen

ent joint rings are sticked under 14 cm
diameter stainless steel pillars being
two for each. By this way a cushion
formed between the pillars and ground.
3 layers of 10 mm laminate glasses are
put between the outer surface and tiles
of the construction without welding;
entirely with switches in their places.
By this way the application is completed (Figure 33).

5.6.2. North building’s substructure
Earth fill is observed as sliding
downwards in the inner space’s
northwest corner while north building’s cement based square flooring
bricks are being removed. When the
earth fill was removed under the
surveillance of Istanbul Archaeological Museums’ experts, a substructure
is found on drop line of the north
building (Figure 33). This substructure’s ground is reached through 10
stone steps with landing. Entrance
was formed by a part of the north
vault that carries north building’s
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Şekil 34. Batı
duvarından doğu
yönüne doğru
kuzey alt yapısına
bakış, 2013
Figure 34. East of
the northern
substructure
from west wall,
2013

özgün sütun başlıkları üzerindeki
kemerlere oturmaktadır. Bu kemerleri taşıyan sütunlar, Osmanlı
döneminde tuğla hatıllı moloz taş
duvar örülerek güçlendirilmiştir
(Şekil 34).
Mekânın duvarları tonoz üzengi
seviyesine kadar horasan harcı ile
sıvanmış olup zeminin güneydoğu
bölümü kare tuğla ile döşenmiş, bazı
yerlerde ise döşeme kotunun 20-30
cm derinliğine kadar açılmış durumdaydı. Tonoz ve duvarlarda statik
sorun oluşturacak çatlak veya deformasyon gözlenmediğinden, mekânda
yapılan temizlikten sonra kot farkını
düzeltmek amacıyla zemine yalnızca
horasan harçlı şap dökülmüştür.
Ayrıca, ilk basamağın önünde,
döşemesi olmayan zemin üzerindeki
yığılı insan iskeletleri Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Biyolojik Antropoloji Laboratuvarı uzmanı Biyolojik Antropolog Dr. Öğretim üyesi
Yasemin Yılmaz tarafından belgelenerek kaldırılmış, İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ne teslim edilmiştir.

flooring to open irregularly. Four cradle vaults which carry north building’s
floor and extend on east-west direction
are nested on the walls and partly on
the arches over the original vault caps.
The columns carrying these arches are
reinforced by bonding rubble stone
wall with bricks girder in the Ottoman
period (Figure 34).
The walls were plastered with
khorasan mortar until vault’s joist
hanger level. Southeast part of the
ground was paved by square bricks and
in some places the floor level is 20-30
cm below the pavement level. Since no
cracks or deformations were observed
in the vaults and walls that would
cause static problems, after cleaning,
only the khorasan mortar screed was
poured on the floor in order to correct
the level difference.
Also piled human skeletons on the
outer surface of the ground without
flooring, in front of the first step, were
removed, after documented by Dr.Yasemin Yılmaz, biological anthropologist,
and submitted to Istanbul Archaeological Museums.
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5.7. Arkeolojik Kazılar ve
Çevre Düzenlemesi
Anıt eserin iç mekân zemin kotu,
zamanla çevresinin dolgularla yükselmesiyle mevcut sokak kotunun altında kalmıştır. Bu nedenle, yapının
özellikle toprak altında kalan duvarlarında yoğun nem ve tuzlanmalar
görülmekteydi. Restorasyon projesi
doğrultusunda sorunun çözümü ve
özgün giriş kotuna ulaşabilmek için,
çevre kotlarında düzenlemeler yapılmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi
denetiminde kazılara başlanmıştır.
Katmanlar halinde yapılan kazılarda ortaya çıkan her türlü mimari
kalıntının çizimleri yapılıp fotoğrafları çekilerek belgelenmiş, dolgu
toprağı içindeki taş, mermer, tuğla,
metal, cam, seramik ve diğer mimari parçalar şantiye sahası içinde,
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne ayrılan
kilitli bir odada envanterleri çıkarılmak üzere koruma altına alınmıştır.
Yapılan kazı çalışmaları sırasında, doğu cephesinde taş döşemeli
özgün bir sokak dokusuna ulaşılmıştır (Şekil 35). Rölövesi alınan
sokak döşemesinin toprak üzerine
doğrudan oturtulmuş tüm taşları
numaralandırılarak kaldırılmış,
zemin sağlamlaştırıldıktan sonra
horasan harcıyla aynı kotta yerlerine
konulmuştur. Belgelemesi yapıldıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi
denetiminde kaldırılan toprak harçlı
bahçe duvarlarının temel izleri de,
yeni yapılan granit döşeme taşları
arasında, kayrak taşı ile döşenerek
gösterilmiştir.
Batı cephesi cami giriş kotunda ise
yüzey suları için tuğla, taş, mermer

5.7. Archaeological Excavations
and Landscaping
The ground level of the monument’s
interior space had been left under
existing street elevation as the surrounding area increased with fillings.
Therefore, dense humidity and salinization were seen especially on the
building’s walls under the ground.
In order to solve the problem and
reach the original entrance level, an
excavation was started in accordance
with the restoration project under
the control of Istanbul Archaeological
Museums.
All kind of architectural remains
uncovered in layers are documented
and photographed.
Stone, marble, brick, metal, glass,
ceramic and other architectural pieces in the filling soil are preserved in a
locked room devoted to the Istanbul
Archaeological Museums to prepare
the inventory.
During the excavations, original
street pavement with stone flooring is
reached on east front (Figure 35). The
street pavement’s survey was taken. All
stones that had been directly settled
onto soil surface of the street pavement
are numbered and removed. After the
ground was strengthened they are put
into the same levels and places with
khorasan mortar. Traces of the loam
mortared yard walls’ foundations are
documented and removed under the
surveillance of Istanbul Archaeological
Museums. These traces are shown by
slate pavements among granite pavement stones.
Water channels for surface waters
made out of various materials such as
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Şekil 35. Kazılar
sonucu bulunan
sokak döşemesi,
2010
Figure 35. The
street pavement,
discovered during
excavations, 2010

gibi çeşitli malzemelerden oluşturularak yapılmış su kanalları bulunmuştur. Kanalların rölövesi alınmış, 60
cm x 210 cm boyutlarındaki büyük
bir mermer parçası yerinde bırakılmış, diğer parçalar zemin sağlamlaştırıldıktan sonra tekrar kullanılmak
üzere kaldırılmıştır.
Batı cephesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, mevcut sokak
ile cami giriş kotu arasında oluşan
seviye farkı yapının yaklaşık sekiz
metre gerisinden başlayan masif granit basamaklarla çözülmüştür. Batı
cephesinde genişliği en az 120 cm
olan yürüme yollarının arasına çim
derzli taş döşeme yapılmış, ana girişin sağında kalan ve kazı sonrasında
kökleri açığa çıkan çınar ağacının
çevresine horasan harçlı moloz taş
duvar örülmüş ve ağaç, gövdesine
kadar toprak ile kapatılmıştır.

bricks, stone, marble are found in the
west side entrance level. These channels’ surveys are taken. A 60 x 210 cm
sized big marble piece is left on its location and other pieces are removed to
reuse after the ground reinforcement.
As a result of archaeological excavations, a level difference between
existing street and the mosque’s entry
elevation is occurred on the west
facade. This level difference is solved
using massive granite stairs started
from approximately 8,00 m behind
the building. Stone flooring with grass
joints are built between walkways on
the west front that are at least 120 cm.
A khorasan mortared rubble stone wall
is bonded around the plane tree which
stays right hand side of the main entrance and roots are exposed after the
excavation. The three is covered with
soil until its trunk.

6. SONUÇ

6. CONCLUSION

On ikinci yüzyılda kiliseler grubu
olarak inşa edilmiş anıt eser, 13.
yüzyılda IV. Haçlı seferleri sırasında
yağmalanmış, İstanbul’un fethinden
sonra 15. yüzyılda camiye dönüştü-

The monument which was built as a
group of churches in the 12th century was looted in 13th century during
the IV. Crusade and it was converted
into mosque in 15th century with the
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rülerek ibadet işlevini devam ettirmiştir. Yapı, inşa edildiği tarihten
günümüze, çeşitli müdahaleler ve
onarım çalışmalarıyla ulaşmıştır.
Yapıldıkları dönemin koşulları
içerisinde değerlendirilebilecek bu
müdahalelerin bazıları yapıya zarar
verirken bazıları ömrünü uzatmıştır.
Yapının, 2009-2017 yılları arasında
gerçekleştirilen çalışmalarla bilimsel
etik kurallarına uyularak uzman
kadrolar tarafından restorasyonu
yapılmıştır. Bu restorasyonda, anıtın
gelecek nesillere ulaşabilmesi için
sürdürülebilir bir koruma sağlanması amaçlanmıştır.

conquest of Istanbul. The building
is survived from the built date till
today by various interventions and
renovation works. These interventions can be evaluated in their own
periodical circumstances. Some of
them extended the building’s life
while some are harmful to it. During the works dated between 2009
and 2017, the building’s restoration
is applied by a team of experts in
compliance with scientific ethic
rules. The purpose is to provide
a sustainable preservation for the
monument to be able to reach future
generations.
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Rüstem Paşa Camii Restorasyon Çalışmaları
Restoration Works of Rüstem Pasha Mosque
Ömer Faruk SERT*
ÖZET Rüstem Paşa Camii, İstanbul’da, Fatih ilçesinde yer almaktadır;
Mimar Sinan’ın deniz kıyısına inşa ettiği camilerden biridir. Kanuni Sultan
Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’la evli olan Osmanlı sadrazamlarından
Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan cami,
döneminin ve Sinan’ın sade üslubundan uzaktır. Cami, 16. yüzyıl çiniciliğinin
en değerli parçalarıyla donatılmış olup İstanbul’un, hatta Türkiye’nin
çiniler açısından en zengin camisidir. Rüstem Paşa Camii, bu özelliğiyle
Osmanlı döneminin en süslü camisi olarak ün kazanmıştır. Caminin harim
ve diğer kısımlardaki çiniler, çiçek motiflerinden soyut şekillere kadar farklı
desenlerin oluşturduğu etkileyici bir renk cümbüşü sunmaktadır. Rüstem
Paşa Camii ortalama 40 x 40 m boyutunda, zemin kat üzerinde yükselen bir
platforma oturmaktadır. Zemin katta camiye gelir getirmesi amacıyla yapıldığı
düşünülen mekânlar bulunmaktadır. Cami 1660 yılındaki yangında hasar
görmüş, 1766 yılındaki büyük depremde de minaresi ve kubbesi yıkılmıştır.
II. Mustafa zamanında onarımdan geçirilen eserin restorasyonu halen Vakıflar
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün denetiminde sürmektedir. Bu çalışmada;
yapı, restorasyon uygulamaları öncesinde ve süresince izlemeye alınarak
çeşitli ölçümler yapılmıştır. Bu kapsamda ana kubbede çekme çemberi, revak
kubbeleri arası gergi imalatı ve zemin kattaki dükkânlarda çelik gergi sistemi
uygulanmış, böylelikle yapıdaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ana
kubbede yer alan hat yazısı ve kalemişleri en az müdahaleyle restore edilmiştir.
Restorasyon çalışmalarında kündekâri ve çini restorasyonu uygulamaları
devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Rüstem Paşa Camii, Restorasyon, Güçlendirme
ABSTRACT Rustem Pasha Mosque is one of the mosques that Mimar Sinan built
on the seashore in Istanbul. The mosque built by Mimar Sinan in 1561, is
far from the simplicity of Sinan’s era. Sinan was commissioned to built the
mosque by Rüstem Pasha, one of the Ottoman Grand Viziers who was married
to Mihrimah Sultan, the daughter of Süleyman the Magnificent. The mosque
is equipped with the most valuable pieces of 16th century tiling in İstanbul,
even the richest mosque of Turkey in terms of tiles. With this feature, the
Rüstem Pasha Mosque has gained a reputation as the most decorated mosque
of the Ottoman period. The tiles in the harim and other parts of the mosque
offer an impressive riot of color, from floral motifs to abstract shapes. Rüstem
Pasha Mosque sits on a platform rising on an average 40 x 40 m ground floor.
On the ground floor, there are places that are thought to have been built to

İnş. Müh./ Civil Engineer Ömer Faruk SERT, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Directorate General of
Foundations, e-posta: omerfaruksert@hotmail.com.
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bring income to the mosque. The mosque was damaged in a fire in 1660 and
the minaret and dome were destroyed as a result of the great earthquake in
1766. The building was repaired during the reign of Mustafa II, and is now
being restored under the supervision of the Istanbul 1st Regional Directorate
of Foundations.
The building was monitored before and throughout the restoration study
and various measurements were made. In the scope of this restoration, a
tension ring for the main dome, tie beams for portico domes and a new steel
tie beam system for the reinforcement of the shops on basement floor were
constructed. The main dome’s Ottoman calligraphy (hat) and wall paintings
were restored with minimal interventions. Kündekâri and tile conservation
studies are ongoing currently.
Keywords: Rüstem Pasha Mosque, Restoration, Reinforcement

1. GİRİŞ
1.1. Tarihçe
Rüstem Paşa Camii İstanbul’da Mimar
Sinan’ın deniz kıyısına inşa ettiği
camilerden birisidir. Kanuni Sultan
Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’la
evli olan Osmanlı sadrazamlarından
Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan cami,
dönemin ve Sinan’ın sade üslubundan
uzaktır. Rüstem Paşa’nın sahip olduğu
servetin büyüklüğü Rüstem Paşa Camii’ne de yansımıştır. Yapı, 16. yüzyıl
çiniciliğinin en değerli parçalarıyla
donatılmış olup İstanbul’un, hatta Osmanlı döneminin çiniler açısından en
zengin ve bu özelliğiyle en süslü camisi
olarak ün kazanmıştır. Caminin harim
ve diğer bölümlerindeki çiniler, çiçek
motiflerinden soyut şekillere kadar
farklı desenlerin oluşturduğu etkileyici
bir renk cümbüşü sunmaktadır.
Caminin 1660 yılındaki büyük
yangında önemli ölçüde hasar gördüğü,
Fatih Camii’nin tahrip olduğu 1766
Depremi’nde de minaresinin yıkıldığı,

1. INTRODUCTION
1.1. History
Rüstem Pasha Mosque is one of the
mosques that Mimar Sinan built
on the seashore in Istanbul. Mimar
Sinan was commissioned to built
the mosque by Rüstem Pasha, Ottoman grand vizier who is married to
Mihrimah Sultan, the daughter of
the Suleiman the Magnificent. The
mosque, built in 1561 by Mimar
Sinan, is far from the simplicity of
the period and Sinan’s architectural
style. The wealth of Rüstem Pasha
was also reflected in his Mosque.
It is equipped with the most valuable pieces of 16th century tiling and
became famous as the most decorated
mosque of the Ottoman period. The
tiles in the harim and other parts of
the mosque offer an impressive riot of
color, from floral motifs to abstract
shapes.
It is known that the mosque was
damaged by the great fire of 1660
and the minaret and the main dome
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kubbesinin çöktüğü bilinmektedir.
Kubbe kasnağındaki dalgalı silmenin;
kıble duvarında açık bırakılmış büyük
kemerle birleştirilmiş payanda duvarlarının; kubbeyle herhangi bir konstrüktif bağı olmadığı son yapılan restorasyonda ortaya çıkan kubbe çevresindeki
küçük payanda kemerlerinin; kıble
tarafındaki duvar ekleri ve düzensiz pencere oranlarının; içeride giriş
kapısı üzerindeki erişilemeyen yüksek
galerinin; kısacası Sinan’ın yapılarında
pek olmayan asimetrik kurgular ve çözümsüz kalmış noktaların Sultan III.
Mustafa döneminde, 1766 Depremi’nden sonra yapılan onarımlar olduğu
düşünülebilir.

of it were collapsed by the earthquake of 1766 which destroyed Fatih
Mosque as well.
Some features like; wavy molding
on the drum of the dome, the buttress
walls joined to a large arch that is
left open on the qibla wall, additional
structures on the qibla wall, irregular
proportion of windows, the small buttress arches around the dome that has
no constructive effect to the dome and
the inaccessible gallery above the entrance are not seen in Sinan’s works.
Thus these asymmetric compositions
are thought as later intervention of
Sultan Mustafa III, after 1766 earthquake.

1.2. Yapının Mimari Özellikleri
İstanbul, Beşiktaş’taki Sinan Paşa ve
Üsküdar’daki Atik Valide Camilerinin benzeri olan Rüstem Paşa Camii
yoğun bir ticaret merkezinin ortasında, mahzen ve dükkânların üstünde
yükseltilerek çevreden algılanması
sağlanan, fevkanî bir camidir. Son
cemaat yeri duvarı ve içini kaplayan
eşsiz İznik çinileri klasik dönemin en
güzel örnekleri arasında sayılmaktadır.
Cümle kapısı üzerinde kitabesi bulunmayan caminin, Rüstem Paşa’nın
ikinci sadaret döneminde (1555-1561)
tasarlanıp ölümünden sonra, 1562 yılında tamamlandığı kabul edilegelmiştir. Caminin 15,20 m çapındaki ana
kubbesi; dört tanesi önde ve arkada
beden duvarlarına yapışık, dört tanesi
ise bağımsız, sekizgen kesitli sekiz fil
ayağına oturur. Üçer birimli, iki katlı
yan kanatların üstü aynalı tonozlarla örtülüdür. Rüstem Paşa Camii,
Sinan’ın ilk sekizgen biçimli camisidir ve kendisinin ustalık eserim diye

1.2. Architectural Features
Rüstem Pasha Mosque, which is
similar to Sinan Pasha Mosque in
Beşiktaş and Atik Valide Mosque in
Üsküdar, is located in the middle of
a busy commercial center as raised
above the cellars and shops to be perceived from the environment.
Iznik tiles covering the last prayer
hall walls and interior are among the
best examples of the classical period.
There is not any inscription on the
door. It is accepted that the mosque
was desgined in 2nd period (15551561) of Rüstem Pasha but construction was completed in 1562 after his
death.
The main dome of the mosque
with a diameter of 15,20 meters rises
above on eight pillars. Four of them
are attached to the main walls and the
others with octagonal section are freestanding. Two-storey high side wings
which are composed of three units,
covered with cloistered vaults.
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Şekil 1. Rüstem
Paşa Camii
Figure 1. Rüstem
Pasha Mosque
Şekil 2. Taşıyıcı
ayakların taranması
Figure 2. Scanning
of pillars

değerlendirdiği sekizgen planlı Edirne
Selimiye Camii’nden önce denediği bir
form olarak kabul edilebilir.

2. YAPININ RESTORASYON
SÜRESİNCE İZLENMESİ

Rüstem Paşa Camii Restorasyonu İşi,
2016 yılında başlamış olup hâlihazırda
restorasyon sürecinin sonuna gelinmiştir. Restorasyon uygulaması öncesinde
ve süresince yapı izlemeye alınmış; bu
kapsamda zemin hareketlerini tespit
edebilmek için sondaj delikleri açılmış
ve inklinometreler yerleştirilmiştir. İki
noktada yapılan inklinometre ölçümlerine göre, yapının zemininde şimdiye
kadar hareket saptanmamıştır. Ayrıca
yapının hareketlerini gözlemlemek
üzere on bir noktada reflektör yerleştirilmiş olup restorasyon süreci boyunca
üst yapıda herhangi bir hareket tespit
edilmemiştir.
Restorasyon sürecinin başında, son
cemaat yerinde statik sorunların olduğu ve avlu revaklarını taşıyan sütunlarda ciddi hasarlar bulunduğu bilinmekteydi. Bu mekândaki statik sorunları
yakından irdelemek üzere lazer tarama
ile hasar tespit çalışmaları yapılmıştır.
Bu çalışmalarda, tarama ölçüm-

Rüstem Pasha Mosque is the first
octagonal mosque of Sinan. It can be
considered as a step towards Edirne
Selimiye Mosque which has an octagonal plan and considered as a masterpiece of him.

2. MONITORING the BUILDING
DURING the RESTORATION
PROCESS

Restoration of the Rüstem Pasha
Mosque started in 2016 and almost
finished. The building was monitored during all this process. In this
context, boreholes were opened and
inclinometers were placed in order
to monitor the ground movements.
According to the inclinometer measurements no movement was detected
on the ground until now. In addition,
in order to observe the movement of
the structure, reflectors were placed
at eleven different points. During the
restoration process no movement was
detected in the superstructure. At the
beginning of the restoration process,
it was known that there were static
problems at the last prayer hall and
that the columns carrying the courtyard porches had serious damages.
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leri 29 istasyondan yapılmıştır.
Ölçüm; toplamda 28.873.560.000
nokta olmak üzere, istasyon başına
995.640.000 noktadır. Rüstem Paşa
Camii son cemaat yerinde tarama
verisinden elde edilen nokta bulutu
analiz edilip düşeyde ve yatayda akslar
belirlenmiş; yapının x ve y ekseninde,
son cemaat yeri verilerinde eğilme
görülmemiştir. Buna karşılık, yapının
z ekseninde hareket ettiği ve 6 ila 9 cm
arasında değişen kırılmalar olduğu tespit edilmiştir. Restorasyon sürecinin
başında bu kırılmalara çatlakölçerler
yerleştirilmiştir. Şu ana kadar çatlaklarda hareket olmaması olumlu bir
durumdur. Son cemaat yerindeki düşey
hareketin genel nedenlerinden biri zemin oturması olarak nitelendirilebilir.
Restorasyon raporunda da belirtildiği
üzere, zemin katta yapının bütününü
tehlikeye sokan ciddi müdahaleler
yapılmıştır. Yapılan lazer tarama
sonucunda elde edilen veriler yapıdaki
asıl sorunun zeminden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Zeminde yer
alan muhdes bodrum katlar restorasyon projesi doğrultusunda kapatılarak,
yapıdaki tehlikeler bir dereceye kadar
ortadan kaldırılmıştır.
Yapıda toplam sekiz noktaya
yerleştirilen ivmeölçerlerle serbest
titreşim ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Bu ölçümler, gürültü seviyesi 130 ng
ve kapasitesi +-2 g olan, üç kanallı
kablosuz force-balance ivmeölçerler ile
yapılmıştır. Ölçümlerde; ivmeölçerler
yapıya serbest olarak konulmuş, veriler
Harim kısmına kurulan kablosuz
alıcıyla toplanmıştır. Sensör yerleşimlerinin plandaki durumu Şekil 4’te
gösterilmiştir.

In order to examine the static problems in this place, damage detection
studies were carried out with laser
scanning. In these studies; scanning
measurements were made from 29
stations. The measurement includes
995.640.000 points per station,
28.873.560.000 points in total.
The pointcloud obtained from scanning data at the last prayer hall was
analyzed and axes were determined in
vertical and horizontal directions. Deflection was not detected in the x and
y axis of the building. In contrast,
the structure was observed to move
along the z-axis and fractures ranging
from 6 to 9 cm were detected. At the
beginning of the restoration process,
crack monitors were placed in these
fractures. There is no movement in
those cracks so far. One of the general
causes of the vertical movement at the
last prayer hall can be described as
ground settling. As stated in the restoration report, there were serious interventions on the ground floor which
endangered the entire structure.
The results of the laser scan revealed
that the main problem in the structure was caused by the ground. The
incongruous spaces in the basement
were closed according to the restoration project, so that the risk was
eliminated.
Free vibration measurements were
performed with accelerometers placed
at eight points in the structure. These
measurements were made with three
channel wireless force-balance accelerometers with a noise level of 130
ng and a capacity of + -2 g. In the
measurements, the accelerometers
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Şekil 3. Rüstem Paşa Camii revakları lazer tarama verisi/ Figure 3. Laser scanning data
of portico, Şekil 4. Serbest titreşim ölçümleri için kullanılan sensörlerin yerleri/ Figure 4.
Location of sensors used for free vibration measurements

Yapıdan alınan ölçümler sonucunda elde edilen titreşim özelliklerinden,
yapının harim kısmı ile avlusunun
bodrum ve benzer kesitteki elemanlara oturmasına rağmen, avlu kısmının
çok daha fazla hareket ettiği, aynı
şekilde yapının içerisinde de avlu
kısmına doğru bir hareket olduğu
saptanmıştır. Yapıda yerinde yapılan gözlemler ve yüksek hassasiyetli
sensörlerle yapılan ölçümlerden elde
edilen sonuçlara göre şu değerlendirmeler yapılmıştır: Caminin içinde,
harim kotundaki modal hareketler
caminin hemen dışında avlu kısmında
(dükkânların üstünde) gerçekleşen
hareketlerden 1,5 ila 6 kat daha küçüktür. Ayrıca, harimde ilk iki modda
hâkim modal deplasman yönüne dik
yönde deplasman kaydedilmediği
halde, son cemaat yeri avlusu tarafında mod hâkim yönüne dik yönde, en
az mod hâkim yönünde olduğu kadar
deplasman kaydedilmiştir. Bu da,
caminin harim kısmı büyük ölçüde
bir yöne doğru hareket ederken, son
cemaat yeri avlusunun (caminin kuzey
yarısının) burularak hareket ettiği ve
bu hareketin cami içindekinden daha
fazla olduğunu ortaya koymuştur.

were left free and the data was collected by wireless receiver installed in
the Harim. The location of sensors is
shown in Figure 4.
Although the harim and the
courtyard were located above the same
basement and have similar cross-sectioned elements, it was found that
the movement of courtyard was much
more than harim. Also there was a
movement in the harim structure towards the courtyard. According to the
results obtained from the site observations and measurements made with
high precision sensors; the following
conclusions and evaluations were obtained. The modal movements at the
harim level are 1,5 to 6 times smaller
than the movements in the courtyard
(above the shops) just outside the
mosque. In addition, although there
was no displacement perpendicular
to the dominant modal displacement
in the first two modes in the harim,
displacements were recorded at least
in the perpendicular direction to the
mode dominant direction on the side
of the last prayer hall. This leads to
the conclusion that while the harim
part of the mosque is moving in one
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3. YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
3.1. Ana Kubbenin Güçlendirilmesi
Restorasyon çalışmalarında öncelikle
ana kubbenin kurşun örtüsü açılmış ve
kubbede yer yer derin ve geniş çatlaklar ile karşılaşılmıştır. Bu çatlakları,
kubbe içerisinde genelde pencere
etrafında yoğunlaşan çatlaklar takip
etmektedir. Ayrıca kubbe payandalarında ciddi kesit kayıpları vardır. Kesit
kayıpları dışında, payanda malzemesinin kendi içindeki aderans kayıpları
ve yine payanda kaidelerinde yer alan
çatlaklar, yapıda tehlikeyi artırmaktadır. Söz konusu durum karşısında
kubbe modellenerek çözüm arayışına
gidilmiştir.
Bu doğrultuda caminin ana kubbesi
SAP2000v16.0 programı kullanılarak
oluşturulmuş, güçlendirmelerin etkinliği irdelenmiştir. Hesaplar doğrusal
elastik hesap ilkeleri ile gerçekleştirilmiş, malzeme ile ilgili mekanik
özellikler Tablo 1’de özetlenen şekilde
alınmıştır.
Rüstem Paşa Camii ana kubbesi üç boyutlu şekilde, solid olarak
modellenmiştir. Kubbe etrafında 24
adet pencere boşluğu bulunmaktadır. Kubbe çapı ve yüksekliği bire bir
olarak akslarla oluşturulmuş; malzeme
tanımlamalarıyla birlikte kubbe birebir
modellenmiştir.
Yerinde yapılan tespit ve analizler
doğrultusunda; Rüstem Raşa Camii
ana kubbesinin ve bu kubbenin mesnetlendiği duvarlar ile ana kemerin
düşey ve yatay yükler altındaki davranışını iyileştirmek amacıyla, tümü paslanmaz çelik olmak üzere ana kubbelerin eteğinde 2 x 10 mm x 100 mm en
kesit ölçülerinde bir çekme çemberi ile

direction to a great extent, the last
prayer hall courtyard (the northern
half of the mosque) is twisted and this
movement is more than the movement inside the mosque.

3. REINFORCEMENT
3.1. Main Dome Reinforcement
The restoration started with the
opening of the lead cover of the main
dome. Deep and wide cracks were encountered in the dome. These cracks
are usually followed by cracks around
the windows. There are also serious cross-section losses in the dome
buttress. Besides, the adherence losses
of material of the buttresses and the
cracks on bases increase the danger
on the structure. Under these circumstances, the dome was modeled and a
solution was searched.
The main dome of the mosque was
generated by using SAP2000v16.0
program and the effectiveness of the
reinforcements was examined. The
calculations were carried out with linear elastic calculation principles and
the mechanical properties of materials
were taken as summarized in Table 1.
The main dome was modeled as a
3D solid model. There are 24 window openings around the dome. The
diameter and height of the dome are
formed one to one by axes and the
model is prepared exactly the same
with the original by defining the
material.
According to the evaluations and
analyzes, to improve the behavior of
the main dome, the supporting walls
and the main arch which are under
vertical and horizontal loads, con-
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Tablo 1. Malzeme karakteristikleri/ Table 1. Material characteristics
Birim ağırlığı (t/m3)

Elastisite modülü E(Mpa)

Kayma modülü G(MPA)

Unit weight (t/m3)

Elasticity module E(Mpa)

Sliding module G(MPA)

2,4

2000

800

Şekil 5. Rüstem Paşa Camii ana kubbe çatlak oluşumu
Figure 5. Rüstem Pasha Mosque main dome crack formation
Şekil 6. Rüstem Paşa Camii ana kubbe payandalarındaki kesit kaybı
Figure 6. Cross-section loss of Rüstem Pasha Mosque main dome buttress

Şekil 7. Rüstem Paşa Camii ana kubbe modeli/ Figure 7. Main dome model of Rüstem
Pasha Mosque, Şekil 8. Rüstem Paşa Camii ana kubbe çekme çemberi kesiti/ Figure 8.
Cross section of the main dome’s tension ring
Şekil 9. Rüstem Paşa Camii
ana kubbe çekme çemberi
uygulaması/ Figure 9.
Rüstem Pasha Mosque main
dome tension ring application
Şekil 10. Rüstem Paşa
Camii ana kubbe payanda
uygulaması/ Figure 10. Rüstem
Pasha Mosque buttress for the
main dome
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Şekil 11. Rüstem Paşa Camii revak kubbeleri güçlendirmesi plan görünüşü
Figure 11. Reinforcement plan of the portico domes
Şekil 12. Rüstem Paşa Camii revak kubbeleri arasından geçen gergi
Figure 12. Tie beams between the domes of the portico

pencerelerin altında ve üstünde olmak
üzere iki sıralı iki adet hatıl oluşturulması öngörülmüştür. Buna göre,
oluşturulması önerilen çekme çemberi,
kubbelerin mesnetlendiği ana kemerdeki normal gerilmeleri önemli oranda
azaltmaktadır. Ayrıca, kesit kaybına
uğramış ve kaidesinde çatlak bulunan
payandalar yeniden örülmüştür.

3.2. Revak Kubbelerinin
Güçlendirmesi
Restorasyon çalışmaları öncesinde son
cemaat yeri revaklarını taşıyan sütunlarda ciddi çatlaklar olduğu gözlemlenmişti. Önceki restorasyon çalışmalarında söz konusu sütunlar çelik
elemanlarla sarılmış durumdaydı. Son
cemaat yerindeki statik sorunlarını
daha iyi anlayabilmek için lazer tarama
yöntemi ile hasar tespit çalışmaları yapılmış, düşey yönde, 6-9 cm aralığında
kırılmalar tespit edilmiştir. Ayrıca,
restorasyon çalışmalarından önce yapıya yerleştirilen sensörlerden elde edilen
veriler sonucunda, yapının son cemaat
yeri avlusu tarafını oluşturan kuzey yarısının, yapının diğer yarısından farklı
hareket edecek bir rijitlik azalmasına
maruz kaldığı gözlemlenmiştir.

structing a stainless steel tension ring
with a cross section of 2 x 10mm x
100mm at the base of the main dome
is projected. Constructing two rows
of beams at the top and bottom of the
windows also suggested. Accordingly,
the proposed tension ring reduces
substantially the normal stresses
in the main arch where the dome is
supported. In addition, the buttresses
were reconstructed.

3.2. Reinforcement of
Portico Domes
Before the restoration work, it was
observed that there were serious
cracks in the columns of the portico
of the last prayer hall. The columns
were wrapped with steel elements
in previous restoration. In order to
better understand the static problems in the last prayer hall, damage
assessment was carried out with laser
scanning. Fractures were detected in
the vertical direction between 6-9 cm
range. In addition, as a result of the
data obtained from the sensors placed
in the building before the restoration
works, it was observed that the northern half of the building, which consti-

SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF MASONRY STRUCTURES 2018

Yerinde yapılan tespitler ve analizler sonucunda son cemaat yeri revak
kubbelerinin arasından geçecek şekilde,
paslanmaz gergi elemanlarıyla güçlendirilme yapılmıştır. Gerginin bir ucu
harim duvarına, diğer ucu revak sütunları hizasına gelecek şekilde ankre
edilmiştir.

3.3. Zemin Kat Güçlendirmesi
Rüstem Paşa Camii restorasyonu
sırasında yapılan gözlemlerde, yapının statik açıdan sorunları genel
olarak zeminde yapılan müdahalelere
bağlanmıştır. Zemin katta yer alan
dükkânların altında muhdes bodrum
katlar oluşturulmuştur. Restorasyon
uygulamasında ilk iş olarak bu mahaller kamulaştırılarak Vakıflar Genel
Müdürlüğüne devredilmiş, mahaller
boşaltıldıktan sonra söz konusu muhdes alanlar doldurulup kapatılmıştır.
Böylelikle, yaşanan statik problemlerin nedeni bir dereceye kadar bertaraf
edilmiştir.
Yapının ön cephesinde yer alan
mahallerde yapılan araştırma raspaları
sonucunda, 5-15 cm genişliğinde derin
çatlaklar olduğu, ayrıca boşaltılan
zemin katta ana taşıyıcı ayakların birbirlerine betonarme gergilerle bağlandığı tespit edilmiştir. Betonarme gergi
donatılarının nervürsüz kullanılması
nedeniyle, bu uygulamanın 1950’li
yıllarda yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Muhdes betonarme gergiler
yapıdan uzaklaştırılmış, bu gergilerin
yuvalarının özgün olduğu ve geçmişte ayaklarda hatıl sisteminin olduğu
anlaşılmıştır.
Bu doğrultuda caminin bodrum
kat yığma duvarları SAP2000v16.0
programı kullanılarak modellenmiş,

tutes the last prayer hall courtyard,
was subjected to a decrease in rigidity
that would act differently from the
other half of the building.
As a result of the on-site determinations and analyzes, the last prayer
hall was strengthened with stainless
tension elements passing through the
portico domes. One end of the tension
is anchored to the harim wall and the
other to the portico column level.

3.3. Ground Floor Reinforcement
The static problem of the building
was generally attributed to the interventions on the ground according to
the observations. There were incongruous basement floors constructed
under the shops. These spaces were
expropriated by General Directorate
of Foundations and then they were
filled and closed. Thus, the cause of
static problems has been eliminated
to some extent.
It was found that there were deep
cracks of 5-15 cm in width on the
façade. The main piers of the ground
floor were attached to each other
with reinforced concrete tension
rods. This application is thought to
have been made in the 1950s due to
the use of non-ribbed reinforcing bar
for the concrete. Those incongruous
reinforced concrete tension bars have
been removed from the structure
and it is understood that there were
original tie beams between these
main piers.
The masonry walls of the
basement were modeled using
SAP2000v16.0 program and the effectiveness of the reinforcements were
examined. The calculations were car-

231

232

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2018

Şekil 13. Rüstem Paşa Camii dükkân mahalleri altına açılan muhdes alanlar
Figure 13. Incongruous spaces under the shops
Şekil 14. Dükkân mahallerinde sıva raspası sonrası ortaya çıkan derin çatlaklar
Figure 14. Deep cracks in shop spaces after plaster rasp
Tablo 2. Malzeme karakteristikleri/ Table 2. Material characteristics
Birim ağırlığı (t/m3)

Elastisite modülü E(Mpa)

Kayma modülü G(MPA)

Unit weight (t/m3)

Elasticity module E(Mpa)

Sliding module G(MPA)

2,4

2000

800

güçlendirmelerin etkisi irdelenmiştir.
Hesaplar doğrusal elastik hesap ilkeleriyle gerçekleştirilmiş olup malzemeyle
ilgili mekanik özellikler Tablo 2’de
özetlenmiştir.
Rüstem Paşa Camii zemin katı üç
boyutlu şekilde, solid olarak modellenmiştir. Yapılan analizler ve yerinde
yapılan tespitler doğrultusunda; zemin
kattaki taşıyıcı elemanların düşey ve
yatay yükler ile deprem yüklerinin etkisi altındaki davranışını iyileştirmek
amacıyla, tümü paslanmaz çelik olmak
üzere, kemerlerde merkezden merkeze 6 cm çaplıında dolu gergi çubuğu
kullanılması öngörülmüştür.

4. KÜNDEKÂRİ İMALATLARI
Rüstem Paşa Camii’nin ahşap elemanlarının onarımı için aşağıdaki müdahale

ried out with linear elastic calculation
principles and the mechanical properties of the material are as summarized
in Table 2.
In order to improve the behavior
of the bearing elements on the ground
floor under the influence of vertical
and horizontal loads and earthquake
loads, it is projected to use a stainless
steel tension rod with a diameter of
6 cm center to center of the arches
according to the analyzes and on-site
determinations.

4. KÜNDEKÂRİ
MANUFACTURING
The restoration of wooden elements
in Rüstem Pasha Mosque was
planned as follows; studies are in
progress.
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Şekil 15. Rüstem Paşa Camii zemin kat modeli/ Figure 15. Rüstem Pasha Mosque ground
floor model, Şekil 16. Rüstem Paşa Camii zemin kat gergi planı/ Figure 16. Rüstem Pasha
Mosque ground floor tension bar plan

Şekil 17. Rüstem
Paşa Camii zemin
kat gergi detayı
Figure 17. Rüstem
Pasha Mosque
ground floor
tension bar detail

Şekil 18. Rüstem Paşa Camii zemin katı restorasyon öncesi hâli/ Figure 18. Ground
floor before the restoration, Şekil 19. Rüstem Paşa Camii zemin katı restorasyon
sonrası hali/ Figure 19. Ground floor after the restoration
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planlaması oluşturulmuştur; bu doğrultuda çalışmalar devam etmektedir:
I. Hazırlık aşaması
a. Numaralandırma
b. Söküm-taşıma
c. İstifleme
d. Müdahale öncesi 		
fotoğraflı belgeleme
II. Temizlik aşaması
a. Metal parçaların sökülmesi
b. Kimyasal temizlik
III. Analiz/bozulma 			
tespiti-onarım
IV. Cila aşaması

I. Preparation phase
a. Numbering
b. Disassembly-			
Transportation
c. Hoarding
d. Photographic 		
documentation before intervention
II. Cleaning phase
a. Dismantling of 		
metal parts
b. Chemical cleaning
III. Analysis/Distortion 		
Detection-Repairing
IV. Polishing Stage

4.1. Hazırlık Aşaması
Camideki pencere kepenklerinin ve dolap kapaklarının projedeki numaralandırma sistemine göre kepenk ve dolap
kapakları üzerine numaraları yazılmış,
ardından mil ve menteşe yuvalarından
itinalı bir şekilde sökülmüştür. Bu elemanlar daha sonra korumaya alınarak
atölyeye taşınmış, restorasyon öncesi
fotoğrafları çekilerek atölyede sistemli
bir şekilde istifi yapılmıştır.

4.1. Preparation Phase
The window shutters and cupboard
doors of the mosque were numbered
according to the numbering system
in the project and then carefully
removed from the shaft and hinge
sockets.
They were taken to the workshop
area to preserve. Their photographs
were taken before the restoration and
they were systematically stacked in
the workshop.

4.2. Temizlik Aşaması
4.2.1. Metal Aksamların Sökülmesi
Kepenk ve kapak üzerindeki metal
parçalar itinalı bir şekilde sökülmüş,
numaralandırılarak eksik veya kullanılamaz olanlar tespit edilerek bu parçaların yenilenme çalışmalarına başlanılmıştır. Sağlam aksamların sistemli bir
şekilde istifi yapılmıştır.
4.2.2. Kimyasal Temizlik
Kepenk ve kapı yüzeylerine uygulanmış cila katmanlarının altındaki
özgün zemine, kabartmalara ve profillere, hazırlanan jelle çok dikkatli
bir şekilde tampon yapılmıştır. Böy-

4.2. Cleaning Phase
4.2.1. Dismantling of Metal Parts
The metal parts on the shutter and
cupboard doors are carefully removed
and numbered. Missing or unavailable parts have been identified and
renewal of these parts has begun.
Consolidated accessories were systematically stacked.
4.2.2. Chemical Cleaning
All glaze layers over the shutters and
cupboards were carefully scrubbed
by applying a special gel. The origi-
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Şekil 20. Rüstem Paşa Camii kepenklerinin
metal aksamlarının sökülmesi/ Figure 20.
Dismantling of metal parts of the shutters
Şekil 21. Rüstem Paşa Camii kepenklerine
kimyasal temizlik uygulaması/ Figure 21.
Chemical cleaning of shutters in Rüstem
Pasha Mosque
Şekil 22. Rüstem Paşa Camii kepenklerine
parça onarımı yapılması/ Figure 22. Repair
of shutters in Rüstem Pasha Mosque

lelikle tüm katmanların itinalı olarak
kimyasal temizlikleri yapılmıştır.
Bu uygulamanın ardından, yüzeyde
kimyasal atık kalmaması için alkol-su
karışımıyla bir temizlik daha yapılmıştır. Temizlik sonrası özgün ahşap
malzemede bulunan lekelenmeler ve
cila kalıntıları özgün zemine zarar
vermeyecek şekilde, ince zımpara ile
zımparalanmıştır.

nal surface, reliefs and profiles were
protected. After this application, an
additional cleaning was carried out
with alcohol-water mixture in order
not to leave any chemical waste on
the surface. After cleaning, stain and
glaze marks over the original woods
were sanded with fine sandpaper in
a way that would not damage the
material.

4.3. Analiz/Bozulma Tespiti
Künde kısım kare veya dikdörtgen
tablalarda ahşabın lif yönleri dikey
şekildedir. Önceki yıllarda onarım
gören kepenk veya kapaklarda, bazı
kare tablalarda lif yönlerine yatay
doğrultuda onarım yapıldığı görülmüştür. Bu durumdaki tablaların lif
yönleri düzeltilmiştir.

4.3. Analysis/ Deterioration
Detection
The fiber directions of the wood are
vertical originally in square or rectangular künde1 plates. It was observed
that some square plates of shutters and
doors were repaired in a way that the
fiber directions were used horizontally
in the recent restoration. The fiber

Künde: Kündekâri tekniğinde kullanılan, birbirlerine geçmelerle bağlanan küçük geometrik biçimli ahşap parçalar
/ Small pieces of wood in varied geometric shapes interlocking without any nail, used in Kündekâri technique in
Turkish art (Ed.Notu/Ed. Note).

1

235

236

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2018

Ahşap kepenk veya kapak elemanlarının (seren, kayıt, tabla, künde) onarımında kullanılacak parçalarda, özgün
olana uygun ahşap lif yönlerine dikkat
edilmiştir.
Ahşap onarım imalatları aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
Değişimi gerekli ahşap parçaların
sökülmesi, sökülen kısımlar için özgün
olana uygun parçaların hazırlanması,
birbirine alıştırılması, itinalı bir şekilde değişiminin yapılması.
Tahrip olmuş filato kısımlarında,
özgün parçalara uygun ahşap filatonun
genişliği kadar inceltildikten sonra,
profilli çıtaların arasına alıştırılması.
Kayıt kısımları ile seren kısımlarının birleştiği yerlerde gözlemlenen
açılmalara, özgün olana uygun bir
ahşapla ek yapılması.
Künde göbeklerinde içe doğru
çöken kısımların teraziye alınması.
Künde ve tabla kısımlarında,
kayan tablaların mastara alınarak
düzeltilmesi.
Profilli çıtalarda, profillerin tekrar açılması (Bazı kepenklerde profilli
çıta yerine düz çıta konulduğu gözlemlenmiştir).
Künde tabla pahlarının düzenlenmesi.
Çatlakların yapıştırılması.
Macun yapılacak kısımların ağaç
tutkalı ve ahşap tozuyla hazırlanmış
macun ile macunlanması.

4.4. Cila Aşaması
Rüstem Paşa Camii kapı ve kepenklerinde yapılan onarım işleri bittikten
sonra, bu elemanları cilaya hazır hale
getirmek için zımpara uygulaması
yapılacak, ardından kapı ve kepenk yü-

directions of those plates are corrected.
In the repair of the components of timber elements (stile, sash, plate, künde)
it was important to use the correct
fiber direction as the original ones.
We can list the timber repair manufacturing as follows;
Dismantling the wooden parts
that are required to be replaced,
preparation of the parts according to
the original parts, adapting to each
other, making a careful change.
Timber pieces are thinned and
placed between the laths for the decayed filets
Additions with new timber for
the conjunction gaps.
Balancing the inward-collapsed
parts in the core.
Adjusting the sliding tables
Re-opening the profiles (Some
shutters have been repaired with a flat
lath instead of a profiled lath)
Arrangement of plate bevels
Adhesion of cracks
Paste with a putty composed of
wood glue and wood powder.

4.4. Polishing Stage
After the completion of the repair
works on the doors and shutters of
Rüstem Pasha Mosque, sanding application will be made to make these
elements ready for polishing. Then
the repair works will be completed
with shellac polish.

5. TILE MANUFACTURING
5.1. History of Rustem Pasha
Mosque Tiles
Among the mosques built by Mimar
Sinan, Rüstem Pasha Mosque is the
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Şekil 23. Rüstem
Paşa Camii
içeriden görünüş
Figure 23.
Rüstem Pasha
Mosque interior

zeylerine uygulanacak gomalak cilayla
onarım çalışmaları sonlandırılacaktır.

5. ÇİNİ İMALATLARI
5.1. Rüstem Paşa Camii Çinilerinin
Tarihçesi
Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan tarafından yapılan camiler arasında çini
süslemenin en yoğun kullanıldığı yapıdır. Yapım tarihi yaklaşık 1561 yılı
olan camide, Mimar Sinan, muhakkak
ki banisinin isteğine göre, mimarîyi de
etkileyecek bir çini bezeme programı
uygulamıştır. Hatta İznik’e ısmarlanan
çinilerin kâfi gelmeyeceği anlaşılınca,
caminin çini kaplamalarının tamamlanması için Kütahya’da da bir çini
atölyesi kurulmuştur. Bu nedenle,
caminin çini kaplamalarında farklı
üslûpta çiniler görülmektedir.
Son cemaat yeri dış revak cephesindeki sivri kemerlerin aralarında yer
alan; Allah, Muhammed, Ebubekir,
Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin adlarının olduğu yazılı yuvarlak
panolar girişteki mimarî etkiyi arttırmaktadır. Son cemaat yerindeki
çiniler, duvar boyunca pencere araları-

building where tile decoration is most
intensively used. In the mosque,
whose construction date was accepted as 1561, Architect Sinan had to
implement a tile decoration program
that would also affect the architecture
according to the request of Rüstem
Pasha. Even when it was understood
that the tiles ordered to Iznik would
not be sufficient, Rüstem Pasha had
also established a tile workshop in
Kütahya for the completion of the
tile covering of the mosque. For this
reason, tiles of the mosque are seen in
different styles.
The round panels, written in
the names of Allah, Muhammad,
Ebubekir, Omer, Osman, Ali, Hasan,
Hussein, between the pointed arches
on the front of the outer port of the
last prayer hall increase the architectural influence at the entrance. All
the walls and niches of the last prayer
hall were covered with tiles. However,
the tiles in this section are the most
damaged tiles of the structure. The
spilled parts of the wall were covered
with European tiles during repair or
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nı ve mihrabı kaplamaktadır. Ancak,
bu kısımdaki çiniler yapının en zarar
görmüş çinilerdir. Duvarın dökülmüş
kısımları onarım sırasında Avrupa
çinileriyle veya daha geç döneme ait
bozuk çinilerle kaplanmıştır. Caminin 16. yüzyıl İznik çini sanatının en
muhteşem örneği olan meşhur panosu,
kapının yanında yer almaktadır. Bu
pano, lâcivert zemin üzerine beyaz bahar çiçekleri açmış çift ağaç ile dipten
fışkıran ve döneme özgü natüralist
üslupta yapılmış, çinilerde görülen neredeyse tüm çiçek türlerinin yanı sıra,
üzüm salkımı ve narlar nakşedilmiş
ihtişamlı bir süslemeyle bezelidir. Çini
panoda, mor renkle hârelenmiş ağacın
dibinde, Saz üslûbunun güzel bir örneği olan, kıvrık yapraklar üzerinde zarif
sümbüllerle süslenmiş kısım yer alır.
Ayrıca lâlelerin üzerine de çintemani
motifinden dolgular yapılmış, araya
zarif Çin bulutları serpiştirilmiştir.
Kırmızı renkte düğümlü bir şeritle
çevrelenmiş, sathî niş biçimindeki
panoda çok başarılı bir kompozisyon
ortaya konmuştur. İznik çini sanatının
bu devirdeki bütün renkleri, parlak
şeffaf bir sır altında, olağanüstü bir
teknikle tatbik edilmiştir. Muhtemelen
saray nakkaşlarından çok yetenekli bir
usta tarafından çizilen kompozisyonun
bir özelliği de, çini sanatında görülen
simetrik düzenlemeden uzaklaşan,
asimetrik bir kompozisyonun başarıyla
uygulanmış olmasıdır. Pano bütünüyle
bir cennet bahçesini sembolize etmektedir. Cami kapısının hemen yanına
konmuş olması bu fikri kuvvetlendirmektedir. Özgün halinde bu panonun
bir benzerinin kapının öbür yanında
da olduğu düşünülmektedir. Zira aynı

with broken tiles of the later period.
However, a panel that gives the most
spectacular example of 16th century
tile art is located on one side of the
door. This tile panel is adorned with
a splendid ornament embellished
with all the flowers seen in the tiles,
grape bunches and pomegranates
with a naturalist style typical of the
period, with double trees and white
spring flowers on a dark blue background. There are delicate hyacinths
on curved leaves at the bottom of the
tree covered with purple. In addition, the çintemani (auspicious jewel)
motifs were used with tulips. Elegant
Chinese clouds interspersed among
the other motifs. A very successful
composition has been revealed in the
niche-shaped panel surrounded by a
red knotted strip. All the colors of
Iznik tile art in this period were applied under a bright transparent glaze
and with great technical superiority.
Another characteristic of the composition, which should have been drawn
by a highly skilled craftsman from the
palace, is the successful application
of an asymmetric composition that
moves away from the symmetrical arrangement seen in tile art. The board
symbolizes a garden of paradise.
The fact that it was placed next to
entrance door strengthens this idea.
Previously, a similar of this board
is thought to be on the other side of
the door. Because there are some tile
plates which were patched on a pillar
inside the mosque, complete the same
composition. On the other side of the
door there are tiles of different composition and in the middle there is a
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kompozisyonu tamamlayan bazı
çini levhalar, caminin içinde soldaki
bir payeye yamanmış vaziyettedir.
Kapının diğer yanında bugün farklı
kompozisyonda çiniler bulunmakta
ve ortada da H.1070/1660 tarihli
Kâbe tasvirli bir pano yer almaktadır. Bu düzenleme büyük yangından
sonra yapılmış olmalıdır.

5.2. Çini Envanter Çalışması
Restorasyon öncesi Rüstem Paşa Camii
çinilerinin mevcut durum tespiti yapılarak, toplam çini sayısı; 1714 adedi
kırılmış parçalar olmak üzere, 16386
adet olarak belirlenmiştir. Mevcut
çinilerin 146 adedi devşirme çini
olup panolara, sütunlara, son cemaat
yeri ve kadınlar mahfiline gelişi güzel
yerleştirilmiştir. Bu mekânlardaki bazı
yerler dışında, çinilerin büyük bölümü
bütünlüğünü korumaktadır.
Çini panolarda yapılacak koruma-onarım müdahaleleri öncesinde,
çini kaplı duvar ve sütun yüzeylerinin
envanter kodlamaları, hasar analizleri
yapılmıştır. Yapılan envanter ve hasar
analiz çalışmalarında öncelikle pano,
niş, mihrap, sütunlar ve cephelerin
kodlamaları yapılmıştır. Çinilerdeki
bozulmalar rölöve çizimleri üzerine belirli renklerdeki lejantlarla işlenmiştir.
Camidee 13 adedi bir çini deseninde,
14 adedi ayrı birer çini olmak üzere 27
çeşit bordür deseni vardır.
Cami içindeki çinilerin büyük bir
bölümü ulama simetrik desen grubundan oluşmakta; yapı iç mekânında da
44 adet ulama-simetrik düzende desen
bulunmaktadır.
Cami içinde 26 adet yazı kuşağı deseni vardır. Yazı kuşağı desen grupları
“y” harfiyle gösterilmiştir.

panel depicting the Kaaba dated 1660
(H. 1070). This arrangement must
have been made after the great fire.

5.2. Tile Inventory Study
Before the restoration, the current situation of the Rüstem Pasha
Mosque tiles was determined and the
total number of tiles was found to
be 16386 of which 1714 pieces were
broken. 146 of the existing tiles were
reused tiles and placed in panels,
columns, the last prayer hall and
women’s section. With the exception
of some places in these spaces, most
of the tiles remain intact.
Before the conservation-repair
interventions, inventory coding and
damage analysis of the wall and column surfaces covered with tiles were
made. In the inventory and damage
analysis studies, the coding of panels,
niches, mihrabs, columns and façades
were done. The deterioration of the
tiles has been shown with colors on
the survey drawings. Within the
mosque there are 27 types of border
patterns, 13 of which are in a tile pattern, 14 of which are as separate tiles.
Most of the tiles in the mosque
are made up of symmetrical pattern
group and there are 44 symmetrical patterns in the interior of the
building.
There are 26 calligraphy band
patterns in the mosque. The pattern
groups of calligraphy are shown with
the letter “y”.
In addition to all these arrangements, there are spolia pattern groups
due to the additions made in the
following years. Spolia pattern groups
are indicated with the letter “d”.
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Şekil 24. Rüstem
Paşa Camii bordür
çini desen çeşitleri
Figure 24. Rüstem
Pasha Mosque
border tile pattern
types

Şekil 25-27. Rüstem Paşa Camii ulama simetrik düzene sahip çini desen çeşitleri
Figures 25-27. Rüstem Pasha Mosque symmetrical layout of tile pattern types.

Cami içinde tüm bu düzenler dışında, daha sonraki yıllarda yapılan eklemelerden dolayı devşirme desen grupları da bulunmaktadır. Devşirme desen
grupları “d” harfiyle gösterilmiştir.

5.3. Tile Applications
5.3.1. Tile Deteriorations and
Causes of Deteriorations
Damages during the Tile Production Phase: Glaze cracks and color
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Şekil 28-30.
Rüstem Paşa Camii
yazı kuşağı çini
desen çeşitleri
Figures 28-30.
Rüstem Pasha
Mosque calligraphy
tile pattern types

5.3. Çini Uygulamaları
5.3.1. Çinilerdeki genel bozulmalar
ve bozulma nedenleri
Çini Üretim Aşamasında Oluşan
Hasarlar: Sır çatlakları, renk kaymaları
ve renk tonu farklılıkları, çini üretimi,
karonun sırlanması ve fırınlanması
aşamalarında oluşan hasarlardır.
Yerinde Zamanla Oluşan Hasarlar:
Isı-nem değişkenliğinden dolayı sır ve
bisküvi çatlakları ile renk solmaları

shifts and differences in color shades
are the damages that occur during the
glazing and firing stages of the tile
production.
On-site time-consuming damages:
Glaze cracks, biscuit cracks and discoloring due to heat-moisture variability. Over time, there occur contaminations on tile surface. Damages
such as falling of tiles, glaze cracks
and fractures due to earthquakes,
vandalism or mortars used in previous
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Şekil 31. Rüstem Paşa Camii devşirme desen çeşitleri
Figure 31. Rüstem Paha Mosque spolia pattern types
Şekil 32. Rüstem Paşa Camii çini mikroenjeksiyon imalatı
Figure 32. Rüstem Pasha Mosque tile microinjection manufacturing

görülmektedir. Çinilerin yüzeyinde
zamanla atmosfer kaynaklı kirlenmeler oluşmuştur. Çinilerde deprem,
vandalizm veya önceki dönem restorasyonlarında kullanılan harçlardan
kaynaklanan düşme tehlikesi, sırda
çatlama ve karolarda kırık gibi hasarlar tespit edilmiştir. Çini yüzeylerde;
hangi tarihte olduğu tespit edilemeyen,
yer değiştirmiş ve eksik çinilerin yanı
sıra, önceki restorasyon uygulamaları
sırasında yapıldığı düşünülen kot farklılıkları bulunmaktadır.

5.3.2. Çini Koruma ve Onarım
İlkeleri
Cami genelinde yer yer rastladığımız ve “Çini üretim aşamasında oluşan
hasarlar” başlığında belirtilen bozulmalar üretim aşamasında gerçekleştiğinden ve geri dönüşümü söz konusu
olmadığından, teknik açıdan herhangi

restorations were determined. Beside
the replaced and missing tiles, there
are some repairs that the manufacture
time is not known. Also some level
differences occur between the original
and new ones.

5.3.2. Conservation and
Repair Principles
Since the deteriorations mentioned in “Damages occurring in the
tile production phase” occur during
the production phase and there is
no recycling, there is no need of any
conservation or repair.
Contamination and foreign materials detected on tile surfaces will be
removed by mechanical and chemical
methods.
Dirty joints and damaged surfaces of the tiles will be cleaned by filling
method.
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bir koruma ve onarım müdahalesi
yapılamayacaktır.
Çini yüzeylerinde tespit edilen
kirlenmeler ve yabancı maddeler mekânik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecektir.
Çinilerin kirli derzleri ve bozuk
yüzeyleri dolgu yöntemiyle temizlenerek düzeltilecektir.
Sır yüzeyi bozulan ve kısmi
kayıplara uğramış çinilere kozmetik
onarım yapılarak desen bütünlüğünün
sağlanacak ve koruyucuyla sırlanması
yapılacaktır.
Düşme tehlikesi veya yüzeyde kot
farkı olan çinilerin bulundukları konumda altyapılarının sağlamlaştırılması işlemi mikroenjeksiyon yöntemiyle
yapılacaktır. Bu esnada düşme tehlikesi olan karolar yerinden oynarsa, çini
karo arkasındaki harçla birlikte alınıp
tekrar yerine yerleştirilip korunacaktır.

5.3.3. Son Cemaat Yerinde
Bulunan Çiniler
Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda, son cemaat yeri
için üretilen Kütahya çinilerinin batı
ve doğu panolarının simetrik olacak
şekilde üretildiği, ancak özellikle batı
panosunun zaman içerisinde çeşitli bozulmalarla günümüzdeki halini aldığı
anlaşılmaktadır. Restitüsyon projesinde mevcut doğu panosunun simetriğinin batı panosunda da olduğu düşünülmektedir. Buna göre, son cemaat
yerinde bulunan devşirme çinilerin
yerinden sökülerek son cemaat yerinde
en soldaki panoda bulunan çinilerle
aynı kompozisyon düzenine sahip, yeni
üretim çinilerle tümlenecektir.
Yeni üretim çiniyle tümleme,
uygulamanın gerçekleştirileceği du-

The integrity of the pattern
will be ensured by making cosmetic
repairs to the tiles that have deteriorated and partially lost the glaze
surface. Then the protective glaze will
be made.
The reinforcement of the substructures of the tiles with danger of
falling or elevation difference on the
surface will be made with “Microinjection Method. If the tiles, which are
in danger of falling, move from their
places, the tile will be taken together
with the mortar on the back of the
tile and put back into place.
In the inventory project, the sections of the tiles identified as missing
will be plastered and original motif
will be painted in the same colors as a
wall painting.
The tiles located on the last
prayer hall and over the west and east
entrance doors will be completed with
new produced tiles in accordance with
the 2nd restitution project.

5.3.3. Tiles of the Last Prayer Hall
As a result of the researches and
evaluations, it is understood that the
Kütahya tiles produced for the last
prayer hall are produced symmetrically
to the west and east panels, especially
the western panel has taken its current
form by passing various deformations over time. The eastern panel
is thought to be symmetrical of the
western panel in the Restitution Project. According to this; the reused tiles
in the last prayer hall will be removed
and the original tiles will be completed
with newly produced tiles having the
same composition scheme as the tiles
on the leftmost panel of the hall.
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varın dış mekânda olması nedeniyle
tercih edilmektedir. Dış mekân
uygulamalarında alçı sıva veya
nefaset sıvası üzerine kalemişiyle yapılan tümleme, atmosfer koşulları,
deprem vb. doğa olayları nedeniyle
zaman içerisinde hızlı bir şekilde
bozulmaktadır. Oysa yeni üretim
çini karolar, zaman içerisinde çeşitli
nedenlerle oluşabilecek hasarlara
sıvadan çok daha fazla dayanıklıdır.
Ayrıca, yeni üretilen her çininin bir
kenarına yakından okunabilecek
büyüklükte tarih yazılması, özgün
çinilerle aynı desen ve renkte olmasına rağmen cami ziyaretçileri ve gelecek nesillerin bu çinilerin belirgin
şekilde farklı olduğunu görmelerini
sağlayacaktır.

The integration with the new
production tile is preferred because the
wall on which the application will be
carried out is outdoors.
Wall painting on gypsum plaster or
facet plaster application is a challenge
for outdoors, because the weather and
atmospheric conditions may cause
rapid decay. However, new production tiles are much more resistant to
damage that may occur over time due
to various reasons. In addition, by
writing a date that can be read closely
on the edge of each newly produced
tile; although it is the same pattern
and color as the original tiles, the
mosque will allow visitors and future
generations to see that these tiles are
noticeably different.

Şekil 33. Rüstem Paşa Camii son cemaat yeri çini kaplaması (Rölöve)
Figure 33. Rustem Pasha Mosque last prayer hall tile covering overing (Survey)

Şekil 34. Rüstem Paşa Camii son cemaat yeri çini kaplaması (Restorasyon)
Figure 34. Rustem Pasha Mosque last prayer hall tile covering overing (Restoration)
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Hırka-i Şerif Camii Restorasyon Sürecinde Karşılaşılan
Problemler, Koruma ve Müdahale Yöntemleri
The Problems Encountered in Hırka-i Şerif Mosque
Restoration Process, Conservation and Intervention Methods
Said DUSAK, Asuman BUDAK, Erdem MIH*
ÖZET Hırka-ı Şerif Camii 1851 yılında Hırka-i Şerif’in muhafazası ve ziyaret
edilebilmesi amacıyla Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Caminin
tarihi boyunca geçirdiği depremlerin, özellikle de 1999 Depremi’nin, yapıda
yapısal boyutta çatlaklar oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca, kullanım ve
zamana bağlı olarak yapı malzemelerindeki deformasyonların da etkisiyle
caminin restorasyonu gerekli olmuştur.
Restorasyon sürecinde yapılan sıva raspaları sonucunda beden duvarlarında ve
tonozlarda yapısal çatlaklar olduğu tespit edilmiştir. Yapının güçlendirilmesi
amacıyla beden duvarlarına yapısal onarım harcıyla enjeksiyon yapılarak
tekstil donatılı harç uygulanmıştır. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle muhdes
döşemelerde titreşim olması ve konfor şartı sağlanamaması üzerine, yapılan
hesaplamalarda hareketli yük değeri arttırılmış ve döşemeler özgün olanla
uyumlu ahşap malzemeyle yenilenmiştir. Korunacak ahşap kirişlerde ise
böcek uçma delikleri bulunan ve çürüyen kirişler aynı boyutlardaki ahşap
kirişlerle yenilenmiştir. Minarelerde şerefe kotunun üstünde yapısal hasarlar
olduğundan bu kısım sökülmüş, sağlam olan taşlar korunarak minarenin
peteği yeniden örülmüştür. Döküm demir çerçeve ve muhtelif imalat
parçalarındaki yoğun korozyon ve bozulmalar temizlenip onarılmıştır. Son
olarak harim kısmında bulunan özgün alçı rölyef panolardaki eksik çiçek ve
yaprak motifleri aslına uygun olarak onarılarak tamamlanmıştır. Daha sonra
rölyeflerde altın varak işleri yapılmış ve kalemişleri ihya edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hırka-i Şerif Camii, Kârgir yapılar, Koruma, Onarım,
Güçlendirme, Tonoz, Alçı Rölyef, Minare Onarımı.

ABSTRACT Hırka-i Şerif Mosque was built in 1851 by Sultan Abdülmecit
for preservation and exhibition of the Hırka-i Şerif (Relic of The Prophet
Muhammad). As the mosque has undergone several earthquakes, serious
structural cracks has formed; especially in the 1999 Marmara Earthquake.

*
İnş. Y. Müh./ Civil Eng. M.Sc. Said DUSAK, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı/
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asuman.budak@gmail.com;
Y. Mimar (Restorasyon)/ Architect M.Sc Erdem MIH, Kübra İnşaat Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti, e-posta:
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In addition, the restoration was needed as a result of deformations caused
by usage and time.
In order to consodilate the structure, structural repair mortar was injected
and textile reinforced mortar was applied to main walls. As a result of visitor
density, vibrations occured and comfort conditions could not be provided
on non-original floors. For this reason, the live load value was increased
in calculations and the floor elements were renewed with suitable elements
with the originals. The decaying beams with insect fly holes were renewed
with same size timber beams. As there were structural damages above the
balcony (şerefe) level of the minaret, the part about this level was dismantled
and intact stones were re-mounted. Dense corrosion and deteriorations on
several elements such as cast iron frame were cleaned and repaired. Lastly,
the missing flower and leaf motifs in the original plaster relief panels in the
harim section were repaired and completed in accordance with the originals.
An then the reliefs were covered with gold foil and hand drawn ornaments
were repaired.
Keywords: Hırka-i Şerif Mosque, Masonry, Protection, Repair, Reinforcement,
Vault, Plaster Relief, Minaret, Restoration.

1. GİRİŞ

Hırka-i Şerif Camii Fatih ilçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi’nde yer almaktadır. Cami, Hz. Muhammed`in Veysel
Karanî`ye hediye ettiği Hırka-i Şerif’in (Şekil 1) muhafazası ve ziyareti
için H.1267/1851’de Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır.
Bu mukaddes emanetin ziyareti
ve muhafazası için cami, muhafız
konağı ve karakol binasını kapsayan
külliyenin inşasına Sultan Abdülmecit döneminde, 1847 yılında başlanmış, yapı 1851’de tamamlanmıştır.
Hırka-i Şerif Camii’nin restorasyonu sürecinde arşiv belgeleri incelenmiş, yapılan araştırmalarda yapının
farklı dönemlerde onarım geçirdiği
tespit edilmiştir. Bu onarımlarda
yapının birçok bölümünün müdahale gördüğü anlaşılmıştır. Bir dönem
yoğun olarak kullanılan çimento esaslı

1. INTRODUCTION

Hırka-i Şerif Mosque is located
in Fatih, Istanbul. The mosque
was built by Sultan Abdülmecit in
1267/1851 for conservation and exhibition of the Hırka-i Şerif (Relic
of The Prophet Muhammad) (Figure
1), which was presented to Veysel
Karanî by The Prophet Muhammad.
During the reign of Sultan Abdülmecit, construction of the complex including the mosque, guard
mansion and police station was
started in 1847 and completed in
1851.
During the restoration process
of Hırka-i Şerif Mosque, archival
documents were examined and it
was found that the building underwent repairs in different periods.
According to the conditions of the
period, many parts of the building
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Şekil 1.
Hırka-i Şerif
(A. Ünal, 2014)
Figure 1. Hırka-i
Şerif (Relic of
The Prophet
Muhammad)
(A. Ünal, 2014)

malzemeler, geçmişte yapılan onarımlarda yapıda sıklıkla kullanılmıştır.
Günümüz onarımında çimento
esaslı malzemeler yapıdan mümkün
olduğunca uzaklaştırılmaya çalışılmış, yapıyla bütünlük sağlamış olan
ve sökümü esnasında yapının özgün
malzemesine zarar vereceği düşünülen
malzemelere ise, yerinde bırakılmıştır.
Restorasyon uygulamasına başlamadan önce İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı KUDEB Konservasyon
ve Restorasyon Laboratuvarı uzmanlarınca yapıda bulunan sıva harcı,
boya ve taşlardan örnek alınarak bu
malzemelerin analizi yapılmıştır.
Restorasyon uygulamasına başlandıktan sonra yapının duvar yüzeyleri,
zemin döşeme kaplamaları, tonozlar, ahşap kapı ve kapı kasaları, alçı
panolar, demir döküm aksamlar,
silmeler, saçaklar vd. kısımlarında
lokal araştırma raspaları yapılmıştır.
Özgün olduğu düşünülen malzeme ve
yüzeyler korunmuş, muhdes olanlar
sökülmüştür.
Restorasyon sürecinde yapılan sıva
raspalarından sonra, beden duvarla-

were intervened in these repairs. Cement-based materials that were used
extensively for a period were also
used extensively in the past repairs
of Hırka-i Şerif Mosque.
In today’s repair, cement based
materials have been tried to be
removed from the structure as
much as possible and the materials
which have been integrated with the
structure and which are thought to
damage the original material of the
structure during the dismantling
were not dismantled.
Before starting the restoration
implementation, plaster mortar,
paint and stone samples were
collected and analyzed by Istanbul
Metropolitan Municipality KUDEB
Conservation and Restoration Laboratory.
After the restoration started, local
surveys were carried out on wall surfaces, floor coverings, vaults, wooden
door and door frames, gypsum boards,
cast iron parts, moldings, eaves etc.
The materials and surfaces thought
to be original were preserved and
non-original ones were dismantled.
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rında ve tonozlarda yapısal çatlaklar
olduğu tespit edilmiştir. Teknik rapor
doğrultusunda beden duvarlarına
yapısal onarım harcıyla enjeksiyon
yapılmış ve tekstil donatılı harçla
güçlendirilmiştir. Üst kat döşemelerindeki taşıyıcı demir profilli muhdes
kısımlar sökülmüş, yerine özgününe
uygun ahşap kirişli döşeme yapılmıştır. Mevcut ahşap kirişlerde ise böcek
uçma delikleri bulunan ve çürüyen kirişler aynı boyutlarda ahşap kirişlerle
yenilenmiştir. Minarelerde şerefe kotu
üstünde yapısal çatlaklar olduğundan,
teknik rapor doğrultusunda minarelerin bu bölümü sökülmüş, sağlam
taşlar korunarak yeniden örülmüştür.
Son olarak döküm demir çerçeve ve
muhtelif imalat parçalarındaki yoğun
korozyon ve bozulmalar temizlenip
onarılmıştır.

2. HASAR TESPİT
ÇALIŞMALARI ve ONARIM
YÖNTEMLERİ

Yapılan analizler sonucunda, sıva
harçlarının doğal hidrolik kireçli ve
zayıf yapıda olduğu belirlenmiştir.
Malzeme raporu doğrultusunda;
duvarlarda bölgesel tespitler yapılmış,
doğal hidrolik kireçli harcın duvar
yüzeyinden ayrışmış olduğu ve bazı
bölgelerde çimento harçlı sıvayla
onarım yapıldığı tespit edilmiştir.
Sıva raspaları sonucunda beden duvarlarının tuğla hatıllı almaşık moloz
taş duvar tekniğiyle örüldüğü, duvar
örgüsünde yapısal çatlaklarla yer yer
derz boşalmaları meydana geldiği,
ayrıca kenet, zıvana, dolu profil ve
gergi demirlerinde korozyondan dolayı
çatlaklar oluştuğu görülmüştür.

Structural cracks were observed
on main walls and vaults after scraping the plasters. In accordance with
the+ technical report, main walls
were injected with structural repair
mortar and walls are reinforced with
the textile reinforced mortar. In the
upper floor slabs, non-original steel
profile slabs were removed and replaced with original wooden beams.
Wooden beams were replaced or repaired with beams of the same size.
Since the minarets have structural
cracks above the balcony level, the
minarets have been removed until
balcony level in accordance with the
technical report. Finally, heavy corrosion and damage in the iron frame
and other various parts were cleaned
and repaired.

2. DAMAGE DETERMINATION
PROCESS and REPAIR
METHODS

As a result of the analysis, it was
stated that the plaster mortars were
made of natural hydraulic lime
but they were weak. According to
the material analysis report, it was
determined that hydraulic lime
based mortar was separated from
the wall surface and repaired with
cement based mortar in some areas.
After scraping the plasters, it was
observed that the walls were built
with brick and rubble stone, structural cracks were found and some
of joints were discharged. It was
observed that cracks occurred due to
the corrosion of the iron elements
used in the construction of the
stone walls.
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Şekil 2. Beden duvarlarında görülen yapısal çatlaklar (E. Mıh, 2015)
Figure 2. Structural cracks on main walls (E. Mıh, 2015)
Şekil 3. Beden duvarlarına tekstil donatı ile güçlendirme yapılması (E. Mıh, 2016)
Figure 3. Retrofitting of walls with textile reinforced mortar (E. Mıh, 2016)

2.1. Yapısal Hasarlar ve
Güçlendirme
Yapının duvarlarında raspa sonrası
tespit edilen derin çatlaklar, moloz
taş duvarın amorf örgüsü ve harç
dayanımının zayıf olması nedeniyle
yanal hareketlerde yeterli performansı sağlayamadığını göstermektedir
(Şekil 2). Beden duvarlarındaki yapısal hasarlara ilişkin olarak hazırlanan
teknik rapor gereğince (İlki, 2015),
Koruma Kurulunun onayından sonra
beden duvarlarına puzolanik kireç
esaslı yapısal onarım harcıyla enjeksiyon yapılmış ve bazalt mesh ile
güçlendirilmiştir (Şekil 3).
Tonozlarda kurşun sökümleri
yapıldıktan sonra, önceki onarımlarda
çatının formunun değiştirildiği, eğim
verebilmek için toprak dolgu yapıldığı
ve bazı tonozların bu dolgunun altında bırakıldığı görülmüştür (Şekil 4).
Bazı noktalarda 120 cm kalınlığında
toprak dolgu ölçülmüş, bu kısımlar
temizlenmiştir. Toprak dolgu temizlendikten sonra; T1 ve T6 tonozlarında yoğun yapısal çatlak ve çökmeler,

2.1. Structural Damages and
Retrofitting
The deep cracks in the walls of the
structure revealed that the stone
walls were not able to give sufficient performance in the lateral
movements due to the amorphous
structure and poor mortar resistance
(Figure 2). After approval of the
technical report (İlki, 2015) about
the structural damage of the walls,
pozzolanic lime-based structural
repair mortar injection was made
and walls were reinforced with basalt
mesh (Figure 3).
After removal of lead plates
on the vaults, it was observerd
that the roof form was changed in
previous restorations, soil filling
was done in order to provide water
slope and some vaults were left under the soil filling (Figure 4). Soil
filling was removed and in some
places 120 cm height of filling
was measured. After the soil was
removed, structural cracks on T1
and T6 vaults, 45° angled cracks
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Şekil 4a, b. T1 ve T6 tonozunda bulunan yapısal çatlak ve yeniden örme işlemi (E. Mıh, 2016)
Figure 4a, b. Structural cracks in T1 and T6 vaults and the reconstruction of the vaults
(E. Mıh, 2016)

T3 ve T4 tonozlarının minare ile
birleşim yerlerinde 45° çatlaklar, T6
ve T8 tonozlarında ise çimento harcıyla onarılmış yapısal çatlaklar tespit
edilmiştir. Tonozların köşe birleşim
yerlerinde geniş çatlaklar oluştuğu
ve su akışını düzenlemek için künk
kullanıldığı görülmüştür. T1 ve T6
tonozlarının ağır hasar gördüğü ve
stabilitenin bozulduğu tespit edilmiş;
sağlam kısımlara kadar sökülüp aynı
şekilde yeniden örülmeleri gerektiğinden, yapıdaki bütün tonoz yüzeyleri
bazalt mesh ile güçlendirilmiştir
(Şekil 4a, b; 5).
Minarelerin petek kısmındaki
taşlarda bulunan kenet ve zıvanalar
korozyona uğrayarak yapısal bozulmalara ve yoğun hasarlara neden olmuş,
taşların kenet ve zıvana yerlerinde
çatlamalar ve kopmalar oluşmuştur.
Önceki onarımlarda çatlayan kısımlar
taş imitasyonu ve derz uygulaması
yapılarak kapatılmıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Prof. Dr. Alper
İlki, minarelerin deprem etkileri
altındaki performansına ilişkin
teknik bir rapor hazırlamış, mina-

at connection points of T3 and T4
vaults with minaret and the structural cracks which were previously
repaired with cement mortar in T6
and T8 vaults were determined.
It was observed that wide cracks
occurred in the corner joints of the
vaults and the clay pipes were used
to regulate the water flow. The T1
and T6 vaults were severely damaged and they lost their stability.
Thus, they were dismantled and
rebuilt in the same way. All vault
surfaces were reinforced with basalt
mesh (Figure 4a, b; 5).
The corrosion of the iron elements connecting the stones at
upper levels of the minarets, caused
structural deteriorations and heavy
damages on stones. Cracks and ruptures occurred in the area where the
iron elements were located. Cracking parts were filled by imitation in
previous restorations.
Prof. Dr. Alper Ilki from Istanbul Technical University Faculty of
Civil Engineering, prepared a technical report on the performance of
minarets under earthquake effects.
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Şekil 5.
Tonozlardaki
çatlakları gösteren
çatı planı (E. Mıh,
2015)
Figure 5. Roof
Plan showing the
cracks on the
vaults (E. Mıh,
2015)

Şekil 6a, b,
c. Minare
hasarları ve
şerefe üstü
sökümü
(E. Mıh, 2018)
Figure 6a,
b, c. Minaret
damages and
demounting
(E. Mıh, 2018)

relerin petek bölümünün sökülmesi
ve özgün haliyle yeniden yapılmasını
önermiştir. Bu öneri, ilgili Koruma
Kurulu tarafından onaylandıktan
sonra, petek bölümü şerefe kotuna
kadar sökülmüş ve özgün haline
uygun olarak yeniden yapılmıştır
(Şekil 6a, b, c).

Upper part of the minarets were
suggested to be removed over the
balcony level and rebuilt in accordance with the original technique.
After the approval of the upper part
of the minarets was removed and
reconstructed according to the original shape (Figure 6a, b, c).
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Kurşun sökümleri yapıldıktan
sonra; tuğla örgü saçaklarda yoğun
çatlak, kopma ve ayrılmalar olduğu
tespit edilerek saçaklar askıya alınmış,
hasarlı kısımlar itinayla sökülmüştür.
Söküm sonrası duvar içerisinde gergi
demiri ve ahşap hatıl yuvalarının
olduğu görülmüş; korozyona uğramış
gergi demiri arındırılıp antipas sürüldükten sonra buna neden olan çatlak,
örgü tekniğine uygun olarak onarılmıştır. Saçaklarda bulunan meşe cinsi
ahşap hatıl yenilenmiş, profilli saçak
silmesi de hidrolik kireç katkılı horasan harcıyla yeniden sıvanmıştır.

After removal of the lead coatings, it was determined that there
were heavy cracks, ruptures and
separations on the brick eaves and
the damaged eaves were suspended.
The damaged parts were carefully
removed. After the removal process,
iron bars and wooden sockets were
determined in the wall. The oxidized
iron bars were cleaned and after the
protective paint was applied, cracks
on the eaves were repaired. The oak
timber bond beams on the eaves were
renewed and the eaves were plastered
with hydraulic lime mortar.

2.2. Döşeme Onarımları
Camide 1980’li yıllarda yapılan
onarımlarda birinci katta bulunan
bazı mekânların ahşap döşemeleri
çelik putrelli sisteme dönüştürülmüştür. Ahşap döşemelerde; rabıtaların
altında 5 x 5 cm.lik ahşap kadronlar,
altında 40 cm arayla NPI 160 çelik
profil ve aralarında Ø8 demir donatılı
10 cm kalınlığında beton tespit edilmiştir. Çelik profiller duvarlara 15
cm derinliğinde oturtularak yerleştirilmiş, tavanlar çimento harçla sıvanmıştır. Hırka-i Şerif ziyaretlerinde,
aşırı yoğunluktan dolayı bu döşemelerde titreşim oluştuğu ve konfor şartı
sağlanamadığı göz önünde bulundurularak; aşırı yoğunluğu ifade eden 750
kg/m2 hareketli yük değeri dikkate
alınarak imal edilen ve özgün olana
uygun, ahşap malzemeyle döşemeler
yenilenmiştir (Şekil 7).
Aks aralığı 40 cm olacak şekilde
20 x 28 cm boyutlarında ahşap lamine kirişlerle döşeme konstrüksiyonu
yapılmış; kirişlerin üzerine, döşemenin diyafram davranışı sağlaması

2.2. Floor Repairs
In 1980s, timber beam floors of
the rooms with large spans on the
first floor were transformed into a
steel beam system. 5 x 5 cm timber
elements were used under the timber
floorings and NPI 160 steel profile is
used with 40 cm spacing under them
and between those steel beams 10 cm
thick concrete slab with Ø8 reinforcement rebars was found. Steel profiles
were placed on the walls with a depth
of 15 cm. The ceilings were plastered
with cement mortar. During the visit
times of Hırka-i Şerif Mosque, vibrations occur due to the extensive crowd
and comfort conditions were not
provided. Thus, an additional load
value of 750 kg / m2 was taken into
account. The beams and the slab were
renewed with timber elements according to the originals (Figure 7).
The floor construction was made
with timber laminated beams of 20
x 28 cm size with 40 cm spacing.
6cm thick wooden slabs were used
in order to provide the diaphram
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Şekil 7. 1980 yılı
onarımlarında
değiştirilen demir
putrelli döşemenin
detay çizimi
(E. Mıh, 2015)
Figure 7. Detail of
the floor with steel
beam which was
modified in 1980
(E. Mıh, 2015)

için 6 cm kalınlığında, plak halinde
döşeme tahtası kaplanmıştır.
Üst katlardaki ahşap kirişli döşemelerde, döşeme tahtası ve zemin kat
tavanında bulunan bağdadi çıtalar
söküldükten sonra, ana taşıyıcı olan
ahşap kirişlerde çürüme, kurt yenikleri, çatlaklar ve mıhların korozyonundan dolayı çatlak ve çürümeler
oluştuğu tespit edilmiştir. Çürüyen
kirişler aynı boyutta kirişlerle yenilenmiştir. Korunacak kirişler temizlenip
zararlılara karşı koruyucu sürüldükten sonra, kotları tekrar düzenlenerek
yeniden yerlerine yerleştirilmiştir.
Daha sonra 5 x 5 cm kadron üzerine
4 cm döşeme tahtası çakılarak işlem
tamamlanmıştır.

3. MİMARİ ELEMANLARIN
MALZEME DEFORMASYONLARI
VE ONARIMLARI

Zemin kat koridorlarındaki demir
aksamın onarımına ilişkin olarak,
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez ve Bölge Laboratuvarı’nın
raporu doğrultusunda, özgün döküm
demir yüzeylerde yapılan dönemsel
araştırma raspalarında esas renge
ulaşılmış ve itinalı raspa yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan raspa-

behavior for the slab on the laminated beams.
After removal of the wooden slabs
on the wooden beams and the laths
at ceiling of ground floor, cracks
were formed on the beams and additionally other cracks were formed
due to the corrosion of the iron
nails. Decayed timber floor beams
were renewed with beams of the
same size. The beams to be protected were cleaned and their levels were
re-arranged after applying liquid
against the pests. Then a 4 cm thick
timber slab was mounted on 5 x 5
cm timber elements.

3. MATERIAL DEFORMATIONS
and REPAIRS of
ARCHITECTURAL ELEMENTS

For repairing of the iron elements
in ground floor corridors, in accordance with the report of Istanbul
Central and Regional Restoration
and Conservation Laboratory, the
original color was determined after
the researches on the original iron
surfaces and it was decided to perform careful cleaning to all façades.
After careful cleaning, intense corrosion on cast iron surfaces, openings
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dan sonra, döküm demir yüzeylerde
yoğun korozyon oluştuğu, birimler
arasında açılmalar ve bazı kısımlarda
da döküm çatlakları olduğu tespit
edilmiştir. Birleşim yerlerinde iki cm
genişliğinde boşluklar oluştuğu, çerçevelerin yuvalarından çıktığı, boşluk
kısımların çimento harcı, silikon ve
cam macunu ile doldurularak kapatıldığı tespit edilmiştir.
Döküm demir pencerelerdeki bu
bozulmalar ve daha önceki yanlış
uygulamalar temizlenerek özgün boya
katmanına kadar raspa yapılmış ve
paraloid uygulanmıştır. Temizlik ve
itinalı raspa sonrası demir çerçeveler
yerlerinden sökülmüş, damlalıkların
eksik kısımlarının onarımı yapılmış
ve çerçeveler tekrar yuvalarına yerleştirilmiştir. Yüzeylerdeki çatlak ve
bozulmuş kısımlara çelik macunla
dolgu yapılmış, tüm demir yüzeylere
sülüğen sürülerek pasa karşı korumaya alınmıştır. Demir yüzeyler özgün
renginde ihya edilip eksik kısımlar
yeniden boyanmıştır.
Camide 1950’den sonra yapılan
ahşap kapıların yağlı boya raspaları
yapılmış, böylece kapılarda çürükler
ve kurt yenikleri olduğu, bazı kapıların çürüyen kısımlarının önceki
onarımlarda çimentolu harçla tamamlandığı tespit edilmiştir.
Çürüyen yerler sökülerek aynı cins
ahşapla onarılmış, kurt yenikleri olan
kısımlar ahşap macunuyla doldurulmuştur. Önceki onarımlarda zemin
kotları yükseltildiğinden, kapıların alt
bölümlerinin kesildiği tespit edilmiş;
bu kısımlar aynı şekilde tamamlanmıştır. Ahşap kapılar onarıldıktan sonra
cilaya hazır hale getirilmiş ve gomalak

between the units and cracks in
some parts were observed. It is determined that there were 2 cm wide
gaps between joints, the frames were
dislocated from original places and
these gaps were filled with cement
mortar, putty and silicone.
Cast iron windows and the previous wrong implementations and the
paint were removed from the original paint layer and paraloid applied.
After the cleaning and careful scrapping, iron frames were removed and
their missing parts were repaired.
After repair works frames were
placed back. The surface cracks and
deformed areas were repaired and
filled with steel putty and conserved
against corrosion by applying red
lead to all surfaces. Iron surfaces
were changed into their original
color and missing parts were repainted.
Oil paints applied on timber
doors after 1950s were scrapped. After scrapping process it was observed
that some parts of doors had worm
holes and were rotten, in addition
the rotten areas were filled with
cement mortar in previous repairs.
The rotten parts were removed
and integrated with the same specie
of timber, while the worm holes
were filled with wood paste. It was
determined that the lower parts of
the doors had been cut in previous
repairs and these parts were completed with same method. After the
wooden doors were repaired, they
were made ready for polishing and
polished with shellac (Figure 8a, b).
It was seen that after rasping
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Şekil 8a, b. Ahşap kapılarda çürüyen kısımlar ve onarım sonrası görünüm (E. Mıh, 2017)
Figure 8a, b. Rotten parts of timber doors and their condition after repair (E. Mıh, 2017)

cilayla cilalanmıştır (Şekil 8a, b).
Ahşap merdivenlerin alt kısımlarındaki sıvalarda yapılan raspa
sonucunda bağdadi çıtaların çürüdüğü
görülmüştür. Çıtaların sökümü yapıldıktan sonra ahşap kiriş ve dikmelerde de çürüme olduğu tespit edilmiştir. Çürüyen kiriş ve dikmeler meşe
kerestesiyle yenilenmiş, sağlam dikme
ve kirişler temizlenmiştir. Bütün ahşap dikme ve kirişlere zararlılara karşı
koruyucu emprenye uygulanmıştır.
Ana sahında ve ana kubbe göbeğinde araştırma raspaları yapılmış,
yüzeyde bulunan çimento katkılı sıva
tezyinata zarar verilmeden itinayla
sökülmüştür. Sıvanın altında sırasıyla
rabitz teli, bağdadi çıtası, kurşun kaplama ve en alt kısımda kireç katkılı
horasan harcı bulunmaktaydı. Horasan harcında dökülmeler olduğundan
bu kısımlar sökülmüştür. Göbekteki
kalın sıva tabakasına donatı olarak
yerleştirilen mıhların, korozyona
uğrayarak zamanla çatlaklar oluşturduğu tespit edilmiştir.
Korozyon nedeniyle kesit kaybına

bağdadi plaster laths at the bottom
of the wooden stairs were rotten.
After removing the laths, rottings on
the wooden beams and pillars were
observed.
Rotten beams and pillars were
replaced with oak timber and the
remaining ones were cleaned and
protective impregnation against
pests was applied to all wood pillars
and beams.
Research rasps were carried out
at the center of the main dome. The
cement based plaster on the surface
has been carefully removed without
damaging the adornments. Under
the plaster, respectively, rabitz wire,
bağdadi plaster lath, lead plating and
lime based mortar were found at the
bottom. Khorasan mortars were partially deteriorated and these parts
were removed. The nails placed in
the thick plaster layer at the center
were corroded. These formed cracks
on plaster over time.
Plaster nails that reduced section
area due to corrosion were removed
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Şekil 9. Sıva
çivilerinin
temizliği ve
yenilenmesi (E.
Mıh, 2017)
Figure 9.
Cleaning and
renewal of
plaster nails
(E. Mıh, 2017)

uğrayan sıva çivileri sökülüp (Şekil 9)
yerlerine yenileri çakılmıştır. Korunacak çiviler temizlenip koruyucu
sürüldükten sonra, sıva sökümü yapılan yerler hidrolik kireç harçlı sıvaylla
tezyinata hazır hale getirilmiştir.
Harim kısmında bulunan profilli
silmelerde ve duvar yüzeylerinde yapılan araştırma raspalarında; silmelerin
horasan harcından yapıldığı, üzerine
nefaset sıvası uygulandığı, geçmiş
dönem onarımlarında silmelerde ve
duvarlardaki sıvalarda çimento harçlı
sıvayla onarım yapıldığı belirlenmiştir. Silmelerde alçıyla kapatılmış
kılcal çatlaklar bulunmaktaydı. Bazı
kısımlarda bölgesel incelemeler yapılarak, sıva altındaki mıhların korozyona uğraması ve demirin katmanlar
halinde hacimce genişlemesiyle sıvayı
zamanla patlattığı ve çatlaklara neden
olduğu anlaşılmıştır. Mıhların onarımı ana kubbedekine benzer şekilde
yapılmıştır.
Ana sahında bulunan özgün alçı
rölyef panolardaki çiçek ve yaprak motiflerinde eksikler olduğu görülmüştür. Ana kubbede 1980 yılı onarımın-

and replaced with new ones (Figure
9). The nails to be protected were
cleaned and painted with protective
paint. After that, hydraulic lime
mortar plaster was applied in order
to prepare the center of the dome for
adornment process.
During the research rasps on
moldings and wall surfaces, it was
observed that moldings were made
of horasan mortar and a fine layer
of plaster was applied on them and
cement based mortar was used in
previous repair works on plasters of
moldings and walls. The moldings
have capillary cracks and those were
covered with gypsum. Partial examinations were carried out in some
parts and it was understood that
the cracks were a result of iron nails
increased in volume because of corrosion. The repair of nails was done in a
similar way to that of the main dome.
It was seen that flower and leaf
motifs on the original plaster relief panels in the mail hall were
missing and it was determined that
the panels above +12.45 molding
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Şekil 10. Alçı rölyef
panolarda bulunan çiçek
ve yaprak motiflerinin
onarımı (E. Mıh, 2017)
Figure 10. Repair of
flower and leaf motifs
on gypsum relief panels
(E. Mıh, 2017)

da +12,45 m silme kotu üstündeki
panoların derinlik ve üçüncü boyut
verilmeden yeniden yapıldığı tespit
edilmiştir. Ana kubbedeki panoların
kenarlarındaki alçı profillerde yapılan
araştırma raspaları sonucunda, üstü
badanayla kapatılmış kalemişleri açığa
çıkarılmıştır. Kalemişlerinin bulunduğu profilli yüzeyler önceki onarımlarda döküldüğü ve bundan ötürü
yoğunlukla alçı ve çimento içerikli sıvayla tamir edildiğinden tezyinatların
bir bölümü özgün halinde korunmuş,
kaybolan kısımlar aslına uygun olarak
yeniden yapılmıştır (Şekil 10).
Özgün olmayan ve yerde kalıp
hazırlanarak bütün halde dökümü
yapılan alçı panolar sökülmüş, panolardaki çiçek ve yaprak motifleri tek
tek model kalıp hazırlanarak yeniden
imal edilmiştir. Korunması gereken
panolardaki motiflerde ise, eksik ve
kırılmış olan yaprak ve çiçek motifleri
silikon kalıp alınarak yeniden dökülmüştür (Şekil 11a, b).
Yapının ön cephesinde yer alan
kurşun vitray penceredeki camların
özgün olmadığı ve çerçevelere göre
küçük kesildiklerinden kalan boşlukların cam macunu ve silikonla doldurulduğu tespit edilmiştir. Özgün olmayan

level, were reproduced without
depth and third dimension. As a
result of research rasps carried out
on gypsum profiles on the edges
of the panels on the main dome,
ornaments covered with paint were
unearthed. Since the profiled surfaces with ornaments were flaked off
and repaired mostly with gypsum
and cement based plasters, some of
ornamented parts were preserved
in their original form and missing
parts were reproduced in accordance
with the original (Figure 10).
Non-original plaster boards were
removed, floral and leaf motifs on
the boards were re-produced with
templates prepared one by one,
and the missing and broken motifs
on the boards to be preserved were
re-produced with silicone molds
(Figure 11a, b).
It was determined that glasses
of the stained-glass window on the
front façade were not original and
as the glasses were cut smaller than
frames, the gaps between were filled
with putty and silicone. Intense
corrosion on the iron frame was
observed after non-original glasses
were removed. The original color
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Şekil 11a, b. Alçı rölyef panolarda bulunan çiçek ve yaprak motiflerinin yeniden yapılması
(E. Mıh, 2016)/ Figure 11a, b. Reproduction of flower and leaf motifs on gypsum relief
panels (E. Mıh, 2016)

camlar söküldüğünde, demir çerçevede
yoğun korozyon oluştuğu görülmüştür.
Bu çerçevede yapılan dönemsel araştırma raspasında özgün renge ulaşılmıştır. Kurşun vitrayın ortasında bulunan, pirinçten yapılmış özgün tuğrada
ve tuğranın etrafını saran başak ve
yaprak motifli süslemelerde kopma ve
kırılmalar olduğu görülmüştür.
Demir çerçeve itinayla raspa yapıldıktan sonra, sülüğenle boyanarak
pasa karşı korumaya alınmış, daha
sonra özgün rengine boyanmıştır.
Kurşun vitray penceredeki muhdes
camlar çıkarılmış, demir çerçeveye
uygun boyutta camlar hazırlanarak
yerlerine yerleştirilmiştir (Şekil 12).
Hünkâr dairesinin ahşap tavanındaki kalemişi yüzeylerde yapılan
dönemsel araştırmalarda özgün bezemelere ulaşılmış, bu kalemişleri itinalı raspa yapılarak açığa çıkarılmış;
tavan göbeğindeki ıhlamur ağacından
yapılmış oymalı ahşap motifte, tavan
silmelerindeki ahşap füruşlar ve alçı
rölyeflerde çatlak ve eksikler tespit
edilmiştir. Hünkâr dairesinde kalemişi bezemeli ahşap tavanlarda çürüyen
kısımlar onarılmıştır (Şekil 13).

of the iron frame was reached after
the research rasps. Ruptures and
fractions were observed on the tuğra
(seal of sultan) and surrounding
ornaments with spike and leaf motifs, which are in the center of lead
stained-glass.
After the iron frame has been
carefully rasped, it was painted
with red lead and conserved against
corrosion and was painted in its
original color. Non-original glasses
of the lead stained-glass window
were replaced with glasses prepared
in original size (Figure 12).
The original hand drawn
ornaments were reached after
the periodical researches on the
wooden ceiling surfaces of the
Sultan’s Chamber. The original
hand drawn ornamented surfaces
were exposed after a fine rasping
process. Cracks and missing parts
were observed on the linden ceiling
rose, timber mutules under ceiling
mouldings and gypsum reliefs. Decaying parts of the wooden ceilings
in Sultan’s Chamber were repaired
(Figure 13).

259

260

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2018

Şekil 12. Yeni
yapılan kurşunlu
vitray pencere
Figure 12. Lead
stained-glass
window
(E. Mıh, 2018)

Şekil 13a, b. Kalemişi tezyinatlarda itinalı raspa ve ihya
Figure 13a, b. Fine rasp and repair of hand drawn ornaments (E. Mıh, 2018)

Kalemişi tezyinatta eksik olan
desenler tozlama yöntemiyle tamamlandıktan sonra, alttan çıkan özgün
renklere göre tekrar boyanarak ihya
edilmiştir. Tavan silmesinde bulunan
alçı füruşlar silikon kalıp alınarak yeniden dökülmüş, oymalı ahşap tavan
göbeğindeki eksik parçalar ıhlamur
ağacı ile tamamlanarak gomalak cila
uygulanmıştır.

Missing motifs of hand drawn
ornaments were integrated with
dusting method and then they were
restored with original colors discovered in the lower layer. Gypsum
mutules were re-cast with silicone
templates and missing parts of the
ornamented ceiling rose were completed with linden pieces and then
shellacked.
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