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Editörden
Değerli Okurlar,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
(KUDEB) bünyesinde 2009 yılından beri
yayımlanmakta olan “Restorasyon ve
Konservasyon Çalışmaları Dergisi”, 23.
sayısıyla yayın hayatına devam etmektedir.
Bu süre zarfında Restorasyon ve Koruma
alanlarındaki kurum ve kuruluşlar,
üniversite ve yüksekokullar ile özel sektörden
onlarca uzmanın katkıları ve çalışmaları
ile bugüne gelen dergi; mimar, arkeolog,
restoratör, kimyager, vd. farklı disiplinlere
mensup uzman ve akademisyenlere
restorasyon ve korumada yeni uygulama ve
yöntemleri tanıtmanın yanı sıra, özellikle
bu alanda eğitim gören öğrencilere ve yeni
mezun olan meslek sahiplerine, çok farklı
inceleme ve uygulamalarla olduğu kadar,
kuramsal yazılarla da yararlı olmayı ve
meslek hayatlarına donanımlı ve bilinçli
bir uzman olarak başlamaları için yol
göstermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda,
elinizdeki sayıda yer alan çalışmaların da
katkı sağlayacağını umuyoruz.
Bu sayıda ilk olarak, Sayın Doç. Dr.
Ahmet GÜLEÇ, Sayın Doç. Dr. Fatma
Meral HALİFEOĞLU ve Sayın Mehmet
Necdet YILMAZ’ın “Diyarbakır Ulu Cami
Maksuresi Sütunlarında Koruma, Analiz ve
Temizlik Çalışmaları” başlıklı makalesi yer
almaktadır. Diyarbakır kentinin simge anıt
eserlerinden olan Ulu Cami, inşa edildiği
tarihten bu yana birçok müdahale ve onarım
geçirmiştir. Makalede; Ulu Cami’nin önemli
yapılarından olan Doğu Maksuresi’nde
zaman içinde doğal ve yapay etkenler
nedeniyle oluşan kir, yıpranma, bozulma
sorunlarının kimyasal yöntemlerle analiz
edilerek teşhis ve tespiti ile önerilen çözümler
anlatılmaktadır.
İkinci makalede Restorasyon ve Koruma
konusunda farklı bir alandaki çalışmayı
yayımlıyoruz. Kitap restorasyonu; önemli
kültürel miras ögelerinden olan eski
elyazması ve matbu eserlerin korunması ve
gelecek kuşaklara aktarılması konusunda
önemli bir disiplindir. Hacı Bayram
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Hatice
TOZUN ile aynı üniversitede doktora
öğrencisi olan Sayın Nadide ÇINAR’ın
birlikte kaleme aldıkları “Matbu Bir Esere

Ait Deri Cildin Konservasyonu Kapsamında
Yapılan Restitüsyon, Reprodüksiyon ve
Restorasyon Çalışmaları” başlıklı makalede,
deri kaplı matbu bir eserin bozulma ve
yıpranma nedenleri ile bu eser üzerinde
yapılan temizlik ve restorasyon çalışmaları
ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
Bir sonraki makale, İzmir’in Selçuk ilçesinde
Ayasuluk Tepesi üzerinde bulunan ve
UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’ne,
Efes Antik Kenti’nin önemli bir bileşeni
olarak 2015 yılında kaydedilen Ayasuluk
Kalesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarını
ele almaktadır. Emekli Dr. Öğretim üyesi
Sayın Mustafa BÜYÜKKOLANCI ve
Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu araştırma görevlisi Sayın
Fırat BARANAYDIN’ın “Ayasuluk
Kalesi Doğu Sur Duvarlarını Etkileyen
Yağmur Suyunun Optimizasyonu” başlıklı
çalışmasında; bu önemli anıt eserin yüzyıllar
boyunca, özellikle de doğu sur duvarlarının,
barbakan ve dendanlarının maruz kaldığı
su etkisi sonucunda meydana gelen çeşitli
bozulma ve yıpranmaların giderilmesi için
yapılan restorasyon çalışmaları ile yağmur
suyunun optimize edilmesi uygulamaları
anlatılmaktadır.
İstanbul, Bakırköy ilçesinde bulunan,
Osmanlı Sivil Mimarisi’nin önemli bir
örneği olan Bakırköy Rum Okulu bir
19. yüzyıl yapısıdır. Yapı, zaman içinde
hem konut hem de okul işlevlerinde
kullanılmış olup kârgir ve ahşap karma
bir strüktüre sahiptir. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
öğretim üyesi Sayın Dr. Lory ZAKAR’ın
“Bakırköy Rum Okulu Restorasyon ve
Yeniden İşlevlendirme Çalışması” başlıklı
makalesinde; bu önemli mimari yapının
restorasyon ve yeniden işlevlendirme
çalışmaları ayrıntılarıyla anlatılmakta
ve yapının hem I. dönem (konut) hem
de II. dönem (okul) restitüsyonları
değerlendirilmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr.
Zeynep Eres, “Trakya’da Özgün Bir Ahşap
Mimari gelenek: İğmeli Yapılar” başlıklı
çalışmasında; neredeyse yok olmuş bir kırsal
yapı örneği olan İğmeli Yapılar’ın yapım
tekniklerini ve tipolojisini incelemektedir.
Makalede; bu mimari geleneği yaşatmak için

yerinde yapılan uygulamalar anlatılmakta
ve bu yapı türünün korunmasının önemine
dikkat çekilmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı
y. lisans öğrencisi Sayın Güneş ÜNAL, “Roma
Domus Aurea ve Koruma Yöntemleri” başlıklı
yazısında; Roma’da bulunan, MS 64-68 yılları
arasında İmparator Neron tarafından çok
büyük bir alana inşa ettirilen Domus Aurea’nın
(Altın Saray), iki bin yılı aşkın bir süre
boyunca maruz kaldığı yıkım ve müdahalelere
rağmen ayakta kalabilen bölümlerinde
gerçekleştirilen belgeleme ve strüktürel analiz
çalışmaları ile restorasyon uygulamalarını
değerlendirmektedir.
İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Erol
KARACABEYLi ve KUDEB Ahşap Atölyesi
Koordinatörü Orman Yüksek Mühendisi
Sayın Demet SÜRÜCÜ’nün kaleme aldıkları
“Sürdürülebilir Orman Ürünleri, Türkiye’de
Modern ve Tarihi Ahşap Yapılar” başlıklı
çalışmada ise; orman varlığının ve
dolayısıyla ahşap malzemenin sürdürülebilir
olması hususun önemi vurgulanmakta,
dünyada ve Türkiye’den eski ve modern
önemli ahşap yapı örneklerine yer
verilmektedir.
İBB KUDEB Ahşap Eğitim ve Taş Eğitim
Atölyelerinin kuruldukları 2008 yılından
itibaren gerçekleştirdiği uygulamalar ve
eğitim faaliyetleri, Ahşap Eğitim Atölyesi
Koordinatörü Sayın Demet SÜRÜCÜ
ve Taş Eğitim Atölyesi Koordinatörü
Sayın Can PAMUKÇU tarafından
değerlendirilmektedir.
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Dergisi’nin 2009-2019 yılları arasında
editörlük görevini yürüten Sayın
Nimet ALKAN’a değerli katkıları ve
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,
sağlıklı günler diliyoruz.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB tarafından yayımlanan
“Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları”
dergisine değerli çalışmalarıyla katkıda
bulunan akademisyen, uzman ve
uygulamacılar ile kültür varlıklarının
korunmasında hassasiyet gösteren tüm
kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla

R. Filiz Atay
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CONSERVATION, ANALYSIS AND CLEANING WORK ON THE COLUMNS
OF THE EASTERN BUILDING OF DIYARBAKIR GRAND MOSQUE
ABSTRACT

Diyarbakır traditional city area is a living area surrounded by city walls, with many monumental and civil
architectural monuments. The Ulu Cami (Grand Mosque) is a valuable cultural heritage in terms of the
history of the city, located in the central area of this region.
Besides being just a place of worship, it serves as a building complex with various function. The structure
reflects the remains of different periods in all building units with interventions and inscriptions.
In this study, the conservation and cleaning works carried out on columns of the Eastern buildig of Diyarbakır
Grand Mosque, where a general restoration work was carried out in 2010-2017, were mentioned.

Diyarbakır Ulu Cami Doğu Maksuresi Sütunlarında
Koruma, Analiz ve Temizlik Çalışmaları
Ahmet GÜLEÇ,
Fatma Meral HALİFEOĞLU,
Mehmet Necdet YILMAZ*

1. Giriş: Diyarbakır
Ulu Cami’nin Konumu
ve Yapısal Düzeni
Diyarbakır Ulu Cami, surların
çevrelediği geleneksel kent alanının
kuzeybatı diliminde, Cami-i Kebir
Mahallesi’nde yer alan bir yapı topluluğudur. Gazi Caddesi’nde Hasan
Paşa Hanı’nın karşısında yer alan
yapı, yoldan içerde olup doğu girişi
bir meydana bakmaktadır. Kuzey
ve batısı sokakla çevriliyken, güneyi
geleneksel Sipahi Çarşısı’na yönlendirilmiştir (Şekil 1).
Yapının inşa dönemi belirsizliğini korusa da, her birimde farklı
dönemlerin müdahaleleri ve bunu
belgeleyen yazıtlar bulunmaktadır.
Bütün bu müdahaleler, zaman içerisinde bu dönemlerin yapım sanatı
ve tekniği ile bütünleşerek geleneksel kimliğini sürdürebilmiştir.
Yapının dikdörtgene yakın geniş
avlusunun çevresinde, güneyde
Hanefiler Bölümü; kuzeyde Şafiler
Bölümü, kuzey giriş aralığı, Mesudiye Medresesi güney revağı, geleneksel bir ev ve helâlar; doğuda daha
önce muvakkithane olduğu söylenen
kütüphane, doğu girişi; batıda ise,
batı girişinin de yer aldığı batı revağı

Şekil 1. Diyarbakır Suriçi bölgesinde Ulu Cami’nin yeri
K

Şekil 2.
I. Hanifiler Bölümü,
2. Batı Maksuresi,
3. Şafiler Bölümü,
4. Helâlar,
5. Mesudiye
Medresesi, 6.
Doğu Maksuresi,
7. Şadırvan,
8.Namazgâh, 9.
Havuz, 10. Minare,
11. Güneş saati.

Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ, e-posta:ahmetgulec1960@gmail.com; Doç. Dr. Fatma Meral HALİFEOĞLU, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, e-posta:mhalife@gmail.
com; Konservatör Mehmet Necdet YILMAZ, Saka Restorasyon Mimarlık, e-posta:sakarestorasyon@gmail.com.
*
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ile üst katındaki Kur’an kursu dershaneleri bulunmaktadır. Sekizgen,
sivri piramidal külâhlı, Osmanlı döneminde yapılmış şadırvan ile birkaç
basamakla yükseltilmiş namazgâh
ve havuz, geniş avluda yer alan diğer
birimlerdir. Avlunun kuzeyinde,
Mesudiye Medresesi avlu revağı ile
kuzey giriş aralığının önünde bir güneş saati de bulunmaktadır (Şekil 2).

Kaynaklar, kentin 639 yılında
Müslüman Araplar tarafından
alınmasını takiben, yapının planı
ve boyutu bilinmeyen Mar Toma
Kilisesi’nden dönüştürülmüş
olduğunu belirtmektedir. Cami,
kent 1085’te Selçukluların eline
geçtikten sonra, 1090 yılında iyi bir
onarım görmüştür. Daha sonraki
süreçte, kente hâkim olan birçok

uygarlık tarafından caminin onarıldığını ve eklemelerin yapıldığını,
yapılar üzerindeki yazıtlardan öğrenmekteyiz (Tuncer, 1996). Albert
Gabriel’e göre, Şafiler bölümü
İnaloğulları döneminde yapılmıştır
(Gabriel, 1940). Ancak üzerindeki yazıttan 1528 yılında Osmanlı
Devleti tarafından onarıldığı öğrenilmektedir (Parla, 2004).

Şekil 3. Doğu Maksuresi kat planları (DVM, 2015)

2. Doğu Maksuresi’nin2 Yapısal Özellikleri
Doğu Maksuresi, Ulu Cami yapı
topluluğunun doğusunda yer alan,
iki katlı, avlu yüzü revaklı bir bölümdür. Doğu Maksuresi, avlunun
batısında bulunan Batı Maksuresi
ile birlikte, en zengin bezeme ve
sütunların yer aldığı avlu cephelerini
oluşturmaktadır.

2.1. Plan özelliği
İki katlı yapının orta aksında kemerli
bir geçitle ulaşılan caminin ana
girişi bulunmaktadır. Kuzey-güney
doğrultusunda bir duvarla bölünen
yapının, dışa bakan kısımlarını
kapalı alanlar, avluya bakan kısmını
ise bir revak sırası oluşturmaktadır.
Restorasyon çalışmasından önce
revaklar kapatılarak dışa bakan ticari alanlara dâhil edilmişti. Yapıda
1960’lı yıllarda yapılan onarımlarda ahşap kirişlemeli ara ve üst
kat döşemesi betonarme olarak
değiştirilmiş; zemin kat, farklı
mekân ihtiyaçları için taşıyıcı kolon

ve kirişlerle bölünmüştür. Yapının
özgün mekân kurgusu 2010-2017
yılları arasında yapılan restorasyon
çalışmasıyla yeniden elde edilmiştir
(Şekil 3).
Üst katın özgün işlevi maksure
olup uzun yıllar boyunca kütüphane
olarak da kullanılmıştır. Restorasyon
çalışmasında, kütüphane kullanımı
da düşünülerek mekân düzeni ve
düşey sirkülasyonu sağlayacak bir
merdiven tasarlanmıştır. Kapalı bir
mekân olan üst kat, avludan ve dış
alana açılan pencerelerden ışık almaktadır. Bir dönem muvakkithane2
olarak da kullanılan yapıda, zemin
kattaki orta duvar aksının üzerinde,
sütunlara oturan beş kemer dizisi
bulunmaktadır.

2.2. Cephe özelliği
İki katlı yapının zemin kat avlu
cephesi, bazalt kesme taş ayaklara
oturtulan ve kemerlerle geçilen bir
revak düzeninden oluşmaktadır.

Bu cephenin orta kısmında avluya girişin sağlandığı sepetkulpu
biçimindeki kemer yer almaktadır.
Revak kemerleri, bu kemerden farklı
olup çift merkezlidir ve önünde bir
sütun dizisi bulunmaktadır. Ancak
sütunların zemine oturan bir kaidesi
bulunmamaktadır. Korint düzendeki
başlıkları taşıyan sütun gövdeleri
sade üsluptadır ve iki veya daha
fazla parçadan oluşmaktadır (Şekil
4). Sütun başlıklarının üst kısmında
bir yazı kuşağı ve üzerinde sade bir
taş sırası yer almaktadır. En üstte,
çiçek, yaprak, asma dalı ve işlemeli
bitkisel motiflerle bezeli bir silme
kuşağı vardır. Ayrıca giriş kapısının
her iki tarafındaki sütun başlıklarının üstündeki yazı kuşağının sütun
başlığı kısmında; bir tarafta boğa
başı kabartması, diğer tarafta ejder
kuyruklu aslan başı kabartması
bulunmaktadır.
2010 – 2017 yılları arasındaki
restorasyon çalışmasında, kapatı-

1
Maksure: «Camide hükümdarın içinde namaz kıldığı ve genel kullanım alanından parmaklık ya da kafesle ayrılmış, zeminden hafifçe yüksek kesime verilen ad».
Bkz. Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1992, s. 153.
2
Muvakkithane: Eskiden, çoklukla büyük camilerin yanında yapılan, içinde ezan vakitlerini saptanması için gerekli alet ve saatler bulunan küçük bina, Bkz. Doğan
Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, 2019, s. 335.
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larak ticari mekânlara dönüştürülen revak alanı açılmış, dışa açılan
mekân ile ayırıcı duvar, mevcut izler
doğrultusunda yeniden yapılmıştır.
Böylece, doğuya bakan kapalı mekân
ile avluya bakan revak sırası özgün
plan düzenine dönüştürülmüştür.
Üst katın avlu cephesi ise, alttaki
kemerler hizasında açılmış büyük,
düz lentolu pencerelerle hafifletilmiştir. Lentoların üzerinde, pencerelerin
tek merkezli kemerli bölümleri yer
almaktadır. Kemerler arasındaki
ayakların önünde iki kat boyunca
yükselen sütunlar bulunmaktadır.
Sütunlar, her iki katta da taşıyıcı
olmayıp dekoratif bir düzen oluşturmaktadır. Üst katın avlu cephesinde taş işçiliği ile yapılmış, oldukça
zengin motifler ile bir yazı kuşağı
yer almaktadır. Revağı oluşturan alt
kat sütun dizisine oturan sütunlar,
sade gövdeli ve Korint tarzı başlıklara
sahiptir. 1960’lı yıllarda yapılan müdahaleyle betonarmeye dönüştürülen
üst döşeme, sütunların da üzerini
kapatacak şekilde düzenlenmişti.
Restorasyon çalışmasında bu betonarme döşeme sökülmüş, bu sayede
sütunların yükü hafifletililmiş ve yeniden yapılan ahşap çatının saçağıyla
birleştirilmiştir (Şekil 5, 6).

4

1

3c

2

3a
3b

Şekil 4. Restorasyon öncesi Doğu Maksuresi avlu cephesi (2009) ve örnek alınan yerler

Şekil 5. Restorasyon sonrası Doğu Maksuresi dış cephesi (2019)

Şekil 6.
Restorasyon
sonrası Doğu
Maksuresi avlu
cephesi (2019)

3. Doğu Maksuresi’nin Malzeme ve Sorunlarının Teşhisi
Kültür mirası olan tarihi anıtların koruma ve onarım projeleri
kapsamında yapılan malzeme ve
problem analizlerinin amacı, özgün
malzemelerin kimyasal ve fiziksel
özellikleri ile üretim teknolojilerini

belirlemek, içinde bulundukları durum ve buna yol açan olan etkenleri
açıklayacak bilgileri sağlamaktır
(Güleç, 1992) (Güleç vd, 2010).
Bu amaçla alınan dört taş örneğinin tanımlanması görsel analizle;

tuz, protein ve yağ analizleri basit
spot testlerle; mineralojik analizleri
petrografi ile yapılmıştır. Bu analizlere ek olarak, örneklerin hazırlanan parlak kesitlerinde stereo
mikroskopla doku analizi ile aynı

6

MAKALE

kesitler üzerinde belirlenen alanlarda SEM-EDS yöntemiyle kimyasal içerek analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerle taşların yüzeyinde
olduğu kadar, iç bölümlerindeki
ayrışmaların tipleri ve kirliliklerin
nitelikleri de tespit edilmiştir. Bu
sonuçlara göre tasarlanan koruma
ve onarım çalışmaları test edilmiş,
uygunluğu belirlendikten sonra
önerilmiştir.

3.1. Örnek Alma ve 		
Görsel Analiz
Niteliklerinin yanı sıra benzer
ve farklı özelliklerini saptamak,
bozulma nedenlerini belirlemek ve
korunma ve onarımları için yöntemler belirlemek amacıyla, avlu
revak cephelerinde ve yapı beden
duvarlarındaki mevcut taşlardan
alınan örneklerin yerleri fotoğrafla
tespit edilmiş ve Şekil 4’te gösterilmiştir.
Kimyasal analizlere başlamadan önce, Doğu Maksuresi’den
alınmış ve fotoğrafları yanlarında
gösterilmiş örneklerin yerleri,
dokusu, rengi, yüzey kirleri vb.
özellikleri incelenmiş ve sonuçları aşağıda verilmiştir. Ancak,
örnekler yapı topluluğunun
tamamından alınanların bir grubu
olduğu için, fotoğraflar üzerinde
ve parantez içinde bulunan örnek
numaraları orijinal numaralardır.
Ayrıca, orijinal örnek numarası
7 olan harç örneği, bu çalışmaya
dâhil edilmemiştir.

3.2. Kimyasal Analizler
3.2.1. Suda Çözünebilir
Tuzların Analizi
Bu analiz örneklerinin içeriğinde
bulunan suda çözünebilir tuzların
niteliklerini [klorür (Cℓ-), sülfat
(SO4=), karbonat (CO3=) ve nitrat
(NO3-) tuzları] ve miktarlarını belirleyebilmek için basit spot testler
ve iletkenlik ölçümü yapılmıştır.
Öğütülerek toz haline getirilen
1 g örnek, 100 ml de-iyonize su
içerisinde bir gün bekletildikten
sonra, çözeltinin berrak kısmından
alınan stok çözelti kullanılarak
suda çözünebilir tuzların analizleri
yapılmış ve sonuçları Tablo 1’de
verilmiştir (Güleç, 1992).

Örnek 1(5). Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru 2. sütunun alt kısmından alınan
taş örneğidir.

Örnek 2(6).
Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney
yönüne doğru 6.
sütundan alınan
taş örneğidir.

Örnek 3a (8a).
Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney
yönüne doğru 7.
üst sütunun alt
kısmından alınan
taş örneğidir.
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Örnek 3c (8c).
Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney
yönüne doğru 5.
üst sütunun alt
kısmından alınan
kir örneği.

Örnek 3b (8b).
Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney
yönüne doğru 7.
üst sütunun alt
kısmından alınan
kir örneği.

Örnek 4 (9). Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru 1. üst sütunun alt kısmından alınan taş örneği.

3.2.2. Yağ ve Protein Analizi
Taşların yüzeyine sabunlaşabilir yağ
ve protein esaslı katkı maddelerinin
uygulanıp uygulanmadığını tespit
etmek amacıyla, spot test yapılmış
ve sonuçları Tablo 1’de verilmiştir
(Güleç ve Ersen, 1998).

3.3. Minerolojik Analizler:
Petrografik Analiz
Taş örneklerinin dokusunu ve minerallerini belirlemeye yardımcı olan
bu analizde, incelenecek malzemenin petrografik özelliklerini temsil
edecek şekilde, kütle halindeki bir
miktar örnek, kesit hazırlama cihazında ince dilimler halinde kesilerek
epoksi polimerle lamlara yapıştırılmıştır. Yüzeyi zayıflamış ve dağılgan
olan örnekler ise, 105±5 oC’de iki
saat kurutulmuş, vakum altında
epoksi polimer emdirilerek dağılmaz kütle haline getirilmiş, daha
sonra kesit hazırlama cihazında ince
dilimler halinde kesilerek yine epoksi
polimerle lamlara yapıştırılmıştır.
Öncelikle, hazırlanan parlak (kalın)
kesitte stereo mikroskopla (tek nikol)
örneğin dokusu, yüzeyindeki kabuk
halinde kir tabakası ve ayrışması
belirlenmiştir. Daha sonra, 30 µ
kalınlığa kadar inceltilerek hazırlanan kesitte, polarizan mikroskop (çift
nikol) kullanılarak; minerallerin ke-

Tablo 1. Suda Çözünebilir Tuzlar ile Protein ve Yağ Analizleri
Örnek No

Cℓ-

SO4=

CO3=

NO3-

İletkenlik (µs)

%Tuz

Protein

Yağ

1

-

+

-

-

130

0,73

+

-

2

-

-

-

+

170

0,95

+

-

3a

-

-

-

-

165

0,92

+

-

3b

-

-

-

+

250

1,40

+

-

3c

±

+

-

+

510

2,86

+

-

4

-

±

-

++

335

1,88

+

-

-: Yok; ±: Var-Yok; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok fazla var.

Şekil 7. 1 numaralı örneğe ait; a) SEM fotoğrafı, b) Kesit detay görüntüsü.

sin olarak tanımlanması, ayrışmaları,
yeni oluşan mineraller ve oluşturdukları dokusal özellikler incelenmiş
ve sonuçları aşağıda verilmiştir.
Örnek 1. Fosil kavkı kırıntılı
biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç
taşı örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda az miktarda parçalar halinde kopmalar ve
yapraklanmalar halinde ayrılmalar,
yüzeyinde ise belirgin bir erozyon

ile birlikte bir miktar siyah kabuk
oluşumu tespit edilmiştir (Şekil 7).
Örnek 2. Pelajik (derin denizel)
kireç taşı örneğin yüzeyine yakın
kısmının detay dokusunda aşırı
miktarda mineral ayrışmaları ve
kademeli yapraklanmalar halinde
ayrılmalar, yüzeyinde ise belirgin bir
erozyonla birlikte bir miktar siyah
kabuk oluşumu tespit edilmiştir
(Şekil 8).
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Örnek 3a. Breş taşı örneğin
yüzeyine yakın kısmının detay
dokusunda az miktarda parçalar
halinde kopmalar ve yapraklanmalar halinde ayrılmalar, yüzeyinde ise
belirgin bir erozyon ve kil birikmesiyle birlikte bir miktar siyah kabuk
oluşumu tespit edilmiştir (Şekil 9).
Örnek 3b. Yüzey kiri örneği
olup petrografi ve SEM-EDS analizi
yapılmamıştır.
Örnek 3c. Breş sütun taşlarının
yüzey kiri örneği olup SEM-EDS
analizi yapılmamıştır.
Örnek 4. Fosil kavkı kırıntılı
biyoklastlı (fosilli) mikritik kireç
taşı örneğin yüzeyine yakın kısmının detay dokusunda, az miktarda parçalar halinde kopmalar ve
yapraklanmalar halinde ayrılmalar,
yüzeyinde ise belirgin bir erozyon ve kil birikmesi ile birlikte bir
miktar siyah kabuk oluşumu tespit
edilmiştir (Şekil 10).

Şekil 8. 2 numaralı örneğe ait; a) SEM fotoğrafı, b) Kesit detay görüntüsü

Şekil 9. 3a numaralı örneğe ait; a) SEM fotoğrafı, b) Kesit detay görüntüsü

3.4. İleri Teknik Analizler
SEM-EDX: Örneklerin içeriğinde
bulunan minerallerin biçimi, boyutları, yerleşim düzeni ve ayrışmaları
görsel olarak, yüksek büyütmeli
SEM (ZEIZZ, EVO/LS10 Taramalı
Elektron Mikroskobu) görüntüleriyle
(Şekil 7-10): sağlam (iç) ve ayrışmış
(yüzey) bölgelerinin kimyasal içerikleri ise EDS (Brucker Enerji dağılımlı
X- Işını Spektroskopisi) ile belirlenmiş, birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar Tablo 2’de verilmiş ve elde
edilen veriler sonuç kısmında değerlendirilmiştir (Güleç, 2009).

Şekil 10. 9 numaralı örneğe ait; a) SEM fotoğrafı, b) Kesit detay görüntüsü

3.5. Analiz Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Doğu Maksuresi’nden alınan
örnekler üzerinde yapılan analizler
değerlendirilerek örneklerin içerik

ve nitelikleri aşağıda verilmiştir.
Örnek 1. Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney yönüne doğru
2. sütunun alt kısmından alınan
sarımsı bej renkli örnek, fosil kavkı

Tablo 2. Örnekler üzerinde yapılan EDS Analiz sonuçları: a) örneklerin yüzey (kirli) kısmı b) örneklerin iç kısımlarıdır)
%Oran Kalsiyum Silisyum Aluminyum
Oksit

Dioksit

Örnek

(CaO)

(SiO2 )

1a

53.53

26.08

1b

97.26

2a

Oksit

Demir

Magnezyum Potasyum Sodyum Titan Mangan Fosfor Klor Kükürt Nitrat
(Cl) Trioksit (NO3)

Oksit

Oksit

Oksit

Oksit

Dioksit

Oksit

(FeO)

(MgO)

(K2O )

(Na2O )

(TiO2)

(MnO)

7.50

3.80

7.20

0.40

-

-

-

1.49

-

-

-

0.77

0.22

-

1.21

-

-

-

-

-

-

0.53

-

43.09

27.24

11.25

6.63

6.62

2.36

1.21

0.96

-

-

-

0.64

-

2b

46.16

25.11

10.96

3.90

7.77

1.90

2.13

-

-

-

2.08

-

3aa

13.82

20.11

-

9.16

15.85

-

-

-

-

-

-

41.07

-

3ab

16.54

40.64

-

12.16

29.89

-

-

-

-

-

-

0.77

-

4a

99.40

0.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.44

4b

98.18

0.64

-

-

1.16

-

-

-

-

-

-

0.02

(P)

(SO3)

-
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kırıntılı biyoklastlı (fosilli) mikritik
kireç taşıdır. İçerisinde Eosen (yaklaşık 55 milyon yıl öncesi) dönemi
için karakteristik olan Nummulites
sp. fosilleri korunmuş olarak bulunmaktadır. Kayacın büyük bölümü
oldukça ufak tanelidir. Ancak çatlak
zonları ikincil olarak sparitik kalsit
ile dolmuştur.
Örnek 2. Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney yönüne doğru 6.
sütundan alınmış kırmızımsı kahverengi örnek, çok ince lamineli
görüntülü pelajik (derin denizel)
kireç taşıdır. Ağırlıklı olarak mikri-

tik kireç taşı karakterinde olup çok
ufak kalsit mineralleri içerir.
Örnek 3a. Doğu Maksuresi
kuzeyden güney yönüne doğru 7.
üst sütunun alt kısmından alınmış
kırmızı ve yer yer de yeşil renkli,
bir matriks içerisinde düzensiz
köşeli kalsit kristallerinden oluşan
örnek, breş taşıdır. Söz konusu örnek, Elazığ vişnesi olarak
adlandırılan taş türüne aittir veya
benzer bir oluşum sonucu meydana gelmiş olmalıdır. Kayaç tipik
bir breş görünümündedir.
Örnek 3b. Doğu Maksuresi,

kuzeyden güney yönüne doğru
Örnek 8a’nın alındığı sütunun alt
kısmından alınan kir örneği olup
petrografik tanımlanması ve SEMEDS analizi yapılmamıştır.
Örnek 3c. Doğu Maksuresi, kuzeyden güney yönüne doğru, 5. üst
sütunun alt kısmından alınan ve Örnek 8a ile özdeş olan taşın kir örneği
olup petrografik tanımlanması ve
SEM-EDS analizleri yapılmamıştır.
Örnek 4. Doğu Maksuresi,
kuzeyden güney yönüne doğru 1.
üst sütunun alt kısmından alınan
taş örneği, Örnek 1 ile özdeştir.

4. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Öneriler
Yapının ana duvarlarının hemen
hemen tamamını, siyah renkli olivin-piroksenli bazalt taşı ve mikritik
kireç taşı oluşturmaktadır (Şekil 11).
Bazalt taşı örneklerinin iç ve yüzey
kısımlarında yapılan genel doku
ve petrografik analiz sonucunda,
örneğin yüzeyinde az miktarda parçalar halinde kopmalar ile belirgin
bir erozyon ve kil birikmesi tespit
edilmişken; iç kısımda az miktarda
alçı taşı oluşumu ve kil birikmesi
görülmüştür. Bu analizleri, suda çözünebilir tuz ve SEM-EDS analizleri
de desteklemektedir. Tuz analizlerinde az da olsa klorür tuzu ve sülfat
(alçı taşı) tuzu tespit edilmiştir.
SEM-EDS analiz sonuçlarına göre
yüzeydeki ayrışma ve erozyon sonucunda, taş yüzeyinde demir oksit
ve magnezyum oksit miktarlarında
önemli miktarda azalma olmuştur.
Bu değişime ek olarak, komşu kireç
taşlarından kaynaklanan az miktarda kalker, bazalt taşı yüzeyinde; yine
aynı kaynaklı alçı taşı oluşumu, taşın
iç yüzeyinde birikmiştir. Taşın yüzeyinde biriken alçı taşı oluşumları ise,
yağmurla uzaklaştığı için yüzeyde bu
birikimlere rastlanmamaktadır. Aynı
şekilde ayrışma sonucunda oluşan
kalker (az miktarda), hem iç kısımlarda hem de yüzeyde birikmişken,
bazaltın ayrışması sonucu oluşan
killer (silisyum dioksit, alüminyum
oksit) yalnızca yüzeyde birikmiştir.
Sonuç olarak, gözle çok fark edilmese de bazalt taşlarının yüzeylerinde

Şekil 11. Doğu Maksuresi beden duvarlarında kullanılan siyah renkli olivin-piroksenli bazalt
taşları ile beyaz renkli Eosen dönemi kireçtaşları.

ayrışmalar, bol miktarda kil ve az
miktarda kalker oluşumları vardır.
İç kısımlarında da, az miktarda alçı
taşı ve kalker oluşumları ile çok az
miktarda kil birikintileri bulunmaktadır (Tablo 2).
Yapıda sütun ve duvar örgü
taşı olarak kullanılan beyaz renkli
taşlar, Eosen dönemi mikritik kireç
taşlarıdır. Kireç taşı örneklerinin
iç ve yüzey kısımlarında yapılan
genel doku ve petrografik analizleri
sonucunda, yerine göre az veya aşırı
miktarda parçalar halinde kopmalar,
yüzeylerde ise belirgin bir erozyonla
birlikte az veya aşırı miktarda siyah

kabuk oluşumları ve kil birikmesi tespit edilmiştir. Özellikle dış
hava koşullarına açık olan revak
sütun ve kemerlerinde kullanılan
taş örnekleri üzerinde yapılan suda
çözünebilir tuz analizlerinde, bol
miktarda klor ve nitrat tuzlarının
yanı sıra SEM-EDS analizlerinde bol
miktarda sülfat tuzu (alçı taşı oluşumları) tespit edilmiştir. Mesudiye
Medresesi’nin kapalı mekânlarından
alınan örneklerde ise, bu oluşumlara
çok az rastlanmaktadır (Tablo 2).
Hava ve çevre koşullarının neden
olduğu tüm bu sorunlara ek olarak,
suda çözünebilir tuzların kabuk altı
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Şekil 12. Doğu kanadı cephesinde
kullanılmış olan pelajik kireç taşı sütun
(solda)
Şekil 13a, b. Doğu kanadı cephesinde
kullanılan ve Elazığ vişnesi mermeri olarak
da bilinen breş taşı sütun (üstte ve sağda)

çiçeklenmesi ve ısıl genleşme farkının (yangın) yarattığı mekânik baskı
nedeniyle oluşmuş yüzey çatlakları,
parça kopmaları ve aşırı erozyon
bulunmaktadır.
Kireç taşı olarak tanımlanan 1
(6) no.lu örnek ise, pelajik (derin
denizel) kireç taşı olup kil miktarı
oldukça fazladır (Şekil 12). Yağmurla bol miktarda yıkanmış olan
örneğin, yüzeyinde ve iç kısımlarında oldukça fazla miktarda mineral
ayrışmaları ve kademeli yapraklanmalar halinde ayrılmalar, yüzeyinde ise belirgin bir erozyon tespit
edilmiştir. Tüm bu problemlere ek
olarak, bu taşların yüzeyinde bir
miktar siyah kabuk oluşumlarının
da bulunduğu SEM-EDS analizindeortaya çıkmıştır (Tablo 2). Diğer
kireçtaşları gibi bu aşırı killi pelajik
kireç taşı da, aynı etkenler nedeniyle aşırı derecede hasar görmüştür.
Doğu Maksuresi’nde kullanılan
sütunların kırmızı ve yer yer de yeşil
renkli bir matriks içerisinde düzensiz köşeli kalsit kristallerinden oluşan ve halk arasında Elazığı vişnesi
mermeri olarak da bilinen breş taşı
(Şekil 13a, b) örneklerinin iç ve yüzey kısımlarında yapılan genel doku
ve petrografik analizleri sonucunda,
örneğin yüzeyinde aşırı miktarda
çatlamalar, yapraklanmalar, parçalar
halinde kopmalar yanında belirgin
bir erozyon ile birlikte bir miktar
siyah kabuk oluşumları ve kil birikimleri tespit edilmiştir.
Bu analizleri SEM-EDS analizleri de desteklemektedir. Tuz

Şekil 14a, b. Doğu Maksuresi zemin ve birinci kat sütun dizilimi

analizlerinde az da olsa nitrat tuzu
(kuş vd. canlıların atıklarından
kaynaklanmış olmalı) tespit edilmiştir. SEM-EDS analiz sonuçlarına göre, bu ayrışma ve erozyon
sonucunda taş yüzeyinde demir
oksit ve magnezyum oksit miktarında önemli miktarda azalma
olmuştur. Taşın yüzeyinde biriken
alçı taşı oluşumları ise, yağmurdan

korunan bölgelerde siyah kabuk
oluşturmuştur. Yağmurla yıkanan
yüzeylerde bu birikimler kabuk
oluşturmamakla birlikte, çatlak
aralarında bol miktarda bulunmaktadır. Aynı şekilde ayrışma
sonucunda oluşan ve dışarıdan
rüzgâr vb. nedenlerle taşınan killer
de (silisyum dioksit ve alüminyum
oksit) bu çatlaklarda birikmiştir
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Tablo 3. Doğu Maksuresi Sütunlarında Malzeme Dizilimi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

sütun

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Sütun Başlığı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Sütun

Sütun Gövdesi

Sütun Gövdesi

Sütun Gövdesi

Sütun Gövdesi

Sütun Gövdesi

Sütun Gövdesi

Sütun Gövdesi

Sütun

Sütun

Gövdesi

Kireç taşı

Breş

Breş

Breş

Breş

Breş

Breş

Gövdesi

Gövdesi

(Elazığ Vişnesi)

(Elazığ Vişnesi)

(Elazığ Vişnesi)

(Elazığ Vişnesi)

(Elazığ Vişnesi)

(Elazığ Vişnesi)

Kireç taşı

Kireç taşı

Alt Kaide

Alt Kaide

Alt Kaide

Alt Kaide

Alt Kaide

Alt Kaide

Alt Kaide

Breş

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

Bazalt

Bazalt

Bazalt

Kireç taşı
Alt Kaide

Alt Kaide

Alt Kaide

Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç taşı

(Elazığ Vişnesi)
Bazalt

Bazalt

(Tablo 2). Sonuç olarak, gözle fark
edilen orandaki yüzey ayrışmalarının yanı sıra, su hareketleri ve
sıcaklık farkının yarattığı baskılar
nedeniyle de, önce mikro, sonra
makro boyutta çatlaklar ve parça
kopmaları oluşmuştur.
Doğu Maksuresi’nde taş nitelikleri belirlenen sütunların sıralaması
(Şekil 14a, b) kuzeyden güneye on
adettir. Yapı cephesindeki sütunlar, Ulu Cami öncesi farklı bir yapı
ya da yapı grubundan elde edilen
malzemelerle devşirme bir düzen
sergilemektedir. Ancak, sütunlardaki malzeme sıralamasında özenli
bir denge yakalanmaya çalışıldığı
görülmektedir. Tüm yazı, bezeme
ve yazıt kuşakları kireç taşından
yapılmıştır. İki kat boyunca sütun
aksları incelendiğinde; zemine oturan en alt kısımda, yalnızca 1 no.lu
sıra bazalt taşıyla başlanmamıştır.
Bunun yanı sıra; 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu
sütunların zemin kat gövdelerinde,
farklı boyutlarda olmak üzere breş
taşı kullanılmıştır. Korint düzendeki sütun başlıklarının tamamı
kireç taşından yapılmıştır. Üst kat
sütunların gövdeleri de bazalt ve
kireç taşının almaşık diziliminden
oluşmaktadır (Tablo 3).
Yapılan analizlerin değerlendi-

Bazalt

Bazalt

Breş

Breş

(Elazığ Vişnesi)

(Elazığ Vişnesi)

Bazalt

Bazalt

Şekil 15. Kireç taşı sütun başlığımda kimyasal temizlik işlemi

rilmesi sonucunda bazalt taşı yüzeyinde tespit edilen kil vb. birikintilerin plastik fırçalarla yapılan kuru
temizlik yöntemiyle uzaklaştırılması
önerilmiştir. Derz ve onarımlarda
kullanılmış olan çimento esaslı
malzemelerin alınmasına karar
verilmiş, taşların içeriğinde bulunan suda çözünebilir tuzların kâğıt
hamuruyla uzaklaştırılması uygun
bulunmuştur.
Kireç taşı yüzeylerde bulunan alçı
taşı kabuk oluşumlarının uzaklaştırılmasında, kuru temizlikten sonra
kâğıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat (alçı taşı kabuğun
yoğunluğuna göre %5-15 arasında
değişen konsantrasyonlarda) çözeltisinin kullanılması uygun bulunmuştur. Bu uygulamadan önce; kireç
taşı yüzeyin hassasiyeti ve zayıf olup

olmadığının kontrol edilmesi, bu
işlemde yüzey kaybına uğrayacak
taşlarda, %3’lük (tolüen içinde)
paraloid B72 ile ön sağlamlaştırma
yapılması, daha sonra uygulanacak
temizliğin dikkatle yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Alçı taşı kabukların temizliğinin aynı yüzeyde en
fazla üç kez tekrar edilmesi, uzaklaştırılamayan kabuklarda ısrarcı
olunmaması önerilmiştir (Şekil 15).
Kireç taşı yüzeylerde, kâğıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat çözeltisiyle çıkarılamayan
alçı taşı kabuk oluşumları bu taşların zayıf olan yüzeylerinde olduğu
gibi bırakılmış, nispeten sağlam
olan yüzeylerinden ise kontrollü
kumlama yoluyla uzaklaştırılmıştır. Bu uygulamada, en fazla 1,5
atmosfer basınç ve kum olarak 125
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µ (mikron) elek altı dolomit veya
garnet minerali kullanılmıştır. Yüzeyi zayıf olan taşlarda ek temizlik
uygulaması küçük el aletleriyle
mekânik olarak yapılmıştır.
Taşlarda bulunan makro boyutlu çatlaklar ile su, kar, toz vb
problem yapıcıların birikmesine
neden olacak boşlukların gide-

rilmesinin, bu kısımlarda hasar
oluşmasını ve ilerlemesini önleyeceği ön görülmüştür. Ayrıca,
kopmuş ve parçası mevcut taşların
asıl yerlerine donatısız veya donatılı olarak yapıştırılması; özgün
taşı yitirilmiş olan boşluklardan,
uygun boyuttakilerin yeni taşlarla
değiştirilmesi; boyutları küçük

olanlar ile mevcut çatlakların ise,
kozmetik onarımla tümlenmesi
önerilmiştir. Bu amaçla, çatlak
genişliği ve mevcut boşluğa göre
yapılması önerilen işlemler ile
kopmuş taşların yapıştırılması için
önerilen işlemlerin testleri, uzman
teknisyenlerce yapılmış ve geçerliliği belirlenmiştir.

5. Doğu Maksuresi Sütunlarının Yapısal Sorunları ve Koruma Çalışmaları
Diyarbakır Ulu Cami yapı topluluğunun yıllar boyunca restore edilmemesinin nedeni, kent merkezinde yer
alması ve yapısal özelliğinden dolayı
her zaman yoğun bir insan topluğuna
kesintisiz olarak hizmet etmesidir. Bu
nedenlerle yapıda ciddi anlamda sorunlar ve deformasyonlar oluşmuştur.
Bu bağlamda, Diyarbakır Ulu
Cami Doğu Maksuresi sütunlarında
tespit edilen sorunlar; yoğun yüzey
kirliliği, kalker kalıntısı, siyah kabuk
(alçı taşı) oluşumu, tozuma, çiçeklenme, yapraklanma, yüzey kayıpları,
parça kopmaları, makro ve mikro
çatlaklar olarak sıralanabilir.
2010-2017 yıllarında yapılan
kapsamlı restorasyon çalışması;
yapılan analizler sonucunda belirlenen sorunları uzaklaştımak üzere
önerilen uygulamalar ve gerekli
testler yapıldıktan ve geçerliliği kanıtlandıktan sonra aşağıda
tanımlanan müdahale yöntemleri
doğrultusunda yürütülmüştür.

Diyarbakır Ulu Cami
Doğu Maksuresi
Sütunlarında Temizlik ve
Sağlamlaştırma, Koruma ve
Tümleme Çalışmaları
A. Kuru ve ıslak temizlik
çalışmaları
Temizlik işleminde ilk olarak fırça,
diş fırçası, küçük el aletleriyle (bistüri) kuru temizlik, daha sonra da ıslak
temizlik yapılarak yüzeydeki toz,
toprak ve kir kalıntısı temizlenmeye
çalışılmıştır (Şekil 16).
B. Amonyum bikarbonat
çözeltisi ile yapılan temizlik
çalışmaları
Kâğıt hamuruna emdirilmiş amonyum bikarbonat çözeltisi farklı

Şekil 16. Doğu Maksuresi’nin kuru ve ıslak temizlik işlemi

Şekil 17. Kireç taşı sütun başlığının ilk durumu ve kâğıt hamuru ile amonyum bikarbonat uygulaması

konsantrasyonlarda ve değişik
sürelerde uygulanmıştır. Uygulama
için, %5’lik, %10’luk ve %15’lik
konsantrasyonlarda hazırlanan
amonyum bikarbonat çözeltisi,
kâğıt hamuruna emdirildikten
sonra kireç taşı yüzeylerdeki alçı
taşı kabuk oluşumlarının üzerine
uygulanmıştır (Şekil 17).
Bu işlemlerin sonucunda,
%15’lik kâğıt hamuruna emdirilmiş
amonyum bikarbonat çözeltisinin
bir saat süreyle bekletilmesinden
iyi bir sonuç alınmıştır. Bir saatin
sonunda su, diş fırçası, fırça ve
küçük el aletleri yardımıyla yüzey
iyice temizlenmiştir.
Uygulamalarda elleri korumak
amacı ile latex eldiven kullanılmıştır. Alçı taşı kabuklarına kâğıt
hamuruna emdirilmiş amonyum

bikarbonat çözeltisiyle temizlik
uygulaması, aynı yüzeyde en fazla
üç kere tekrar edilmiştir. Üçüncü
ve son işlemin ardından, amonyum
bikarbonat çözeltisinden arındırmak için, yüzey su ve plastik fırça
yardımıyla 3-4 defa yıkanarak
tamamen temizlenmiştir (Şekil 18).

C. Mekânik olarak yapılan
temizlik çalışmaları
Kireç taşı sütunların arka yüzeylerinde yer alan çimento harç kalıntıları,
bistüri yardımıyla mekânik temizlik
yapılarak uzaklaştırılmıştır. Breş taşı
(Elazığ vişnesi) sütunlarda temizlik
yine aynı yöntemler kullanılarak
yapılmış, bu sütunların arka yüzeylerinde bulunan ince kalker tabakaları
yine bistüri yardımıyla kontrollü
olarak temizlenmiştir (Şekil 19).

MAKALE 13
D. Mikro kumlama
uygulaması
Amonyum bikarbonatla çıkmayan
kir ve kalker kalıntıları gibi yüzey
kirlilikleri, taşa hasar vermeden
mikro kumlama yöntemi kullanılarak uzaklaştırılmıştır. (Şekil 20).
E. Akrilik emülsiyon (Primal
AC33) ile sağlamlaştırma
çalışmaları
Doğu Maksuresi avlu cephesinde
bulunan üst kat sütunlarının yüzeylerinde oluşmuş ve oluşmaya
devam eden makro çatlaklarda,
kar, su, toz vb. gibi problem yapıcıların birikmesine neden olacak
boşlukların giderilmesi; düşme
tehlikesi bulunan, kopacak ve
kopmuş parçacıkların yerlerinde
sağlamlaştırılması; harç enjeksiyonuyla dolgu yapılamayacak
boyuttaki çatlakların da, sırasıyla
%3’lük, %5’lik ve %7’lik akrilik
emülsiyon (Primal AC33) enjeksiyonu, enjektör yardımıyla
uygulanarak, sağlamlaştırma
çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak
%3’lük Primal AC33 ile daha
sonra da, %5’lik Primal AC33
ile daha sonra da %7’lik Primal
AC33 emülsiyonu ile sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 21).
F. Harç enjeksiyonu ile
sağlamlaştırma çalışmaları
Doğu Maksuresi avlu cephesinde,
üst kattaki breş taşı (Elazığ vişnesi) sütunlarda bulunan, şırınga
ucunun girebileceği genişlikteki
çatlaklara, 1 hacim 250 mikron
elek altı beyaz tüf (ponza taşı)
ile 1 hacim hidrolik kireç (NHL3,5 tipli) karışımına, jel kıvama
getirecek miktarda %15’lik akrilik
emülsiyon Primal AC33 eklenerek hazırlanan macun, şırıngayla
enjekte edilerek sağlamlaştırma
çalışması yapılmıştır. Harç enjeksiyonuyla sağlamlaştırma yapılacak çatlaklar, ilk olarak suyla
ıslatılmış, daha sonra hazırlanan
enjeksiyon harcı uygulanmıştır.
Harç enjeksiyonu uygulanan
çatlaklarda sızmayı önlemek
amacıyla plasterin kullanılmıştır.
(Şekil 22).

Şekil 18.
Kireç taşı sütun
başlığının temizlik
sonrası durumu

Şekil 19. Breş (Elazığ vişnesi) taşı sütunun temizlik sonrası durumu

Şekil 20. Kireç taşı sütun başlığında mikro kumlamayla temizlik uygulaması

Şekil 21. Breş (Elazığ vişnesi) taşı sütunda enjeksiyonla sağlamlaştırma uygulaması
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G. Kopan ve Kırılan
Taşların Akrilik Reçinelerle
Birleştirilmesi
Kopan ve kırılan taş parçalarının
temizlik işlemi yapıldıktan sonra, birleşim yerlerine yapıştırıcılar (yoğun
Primal AC 33 veya hazırlanan macun
ile yerine göre uygun çap ve uzunlukta donatı) kullanılarak taş parçaları birleştirilmiş, taşan yapıştırıcı
kalıntıları temizlenmiştir (Şekil 23).
Önerilen ve test çalışmaları
yapılan temizlik ve koruma yöntemleri genelleştirilerek cephenin ve
sütunların tamamında uygulanmıştır
Şekil 22. Breş taşı (Elazığ vişnesi) sütunda enjeksiyonla sağlamlaştırma uygulaması
(Tablo 4).

Şekil 23. Kopan parçanın yerine konulması
Tablo 4. Doğu Maksuresi Sütunlarında A’dan E’ye Uygulanan Koruma ve Onarım yöntemleri
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Numaralı

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

Sütun

sütun

A,C

A, C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

B

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A,C

A, C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, A

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, D, E

A, C, D, E, F, G

A, C, D, E, F, G

A, C, D, E, F, G

A, C, D, E, F, G

A, C, D, E, F, G

A, C, D, E, F, G

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A, C, D, E, F, G

A, B, C, E

A, C, D, E, F, G

A, C, D, E, F, G

A, B, C, E

A, B, C, E

A, B, C, E

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C
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6. Sonuç
Diyarbakır Ulu Cami; yapısal düzeni, bezemeleri, yazıtları ve özgün
estetik değerleriyle kentin mimari
yapıları içinde önemli bir yere
sahip, kültür mirası bir anıt eserdir.
Bir ibadet yapısı olmasının yanı sıra,
sosyal paylaşım, eğitim ve kültür
mekânı olup kentin tarihi ve geleneksel yapım özelliklerini somut
biçimde sunan simgesel yapılardan
biridir. Yapıda 2007- 2017 yılları
arasında kapsamlı bir restorasyon
çalışması gerçekleştirilmiştir.
Doğu Maksuresi, bu yapı topluluğunun bir parçası olarak avlu
cephesi sütunları, yazı kuşakları,
çiçek, yaprak, asma dalı ve işlenmiş bitkisel motiflerle bezenmiş
silmeleri ve tekrarlayan revak
kemerleriyle, taş sanatının önemli
bir örneğidir. Yapı farklı dönem
müdahalelerinin sonucunda tahrip
olmuş, 2010-2017 yıllarında yapılan kapsamlı restorasyon çalış-

masıyla koruma altına alınmıştır.
Doğu Maksuresi’nde beton /
betonarme tüm muhdes yapı elemanları uzaklaştırılmış, kapalı olan
revak kemerleri açılarak özgün
yapısal düzen tekrar sağlanmış, iç
mekânlar ve ayırıcı ana duvarlar
tamamlanmıştır. Yapıdaki güçlendirme çalışmalarıyla birlikte, avlu
cephesinin tüm sütun ve bezemelerinde temizlik ve koruma uygulamaları yapılmış, sütun ve sütun
başlıklarındaki sorunlar kirin niteliğine göre uygulanan yöntemlerle
giderilerek, bu mimari elemanların
korunması ve sağlıklaştırılması
mümkün olmuştur.
Ulu Cami bütününde yapılan
restorasyon çalışmalarıyla, yapı
topluluğunun bütünsel olarak
korunması ve özgün dokusunu
tehdit eden etkenlerin uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan
analiz ve teşhis sonuçlarına uygun

bir şekilde ve bilimsel ilkeler
doğrultusunda gerçekleştirilen
restorasyon çalışmalarıyla, yapının
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi
sağlanmıştır. Bu kapsamda, Doğu
Maksuresi avlu cephesi sütunlarından alınan taş ve kir örnekleri
labaratuvar ortamında analiz
edilmiş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda temizlik ve müdahale
yöntemleri belirlenmiştir. Doğu
Maksuresi sütunlarında görülen
yüzey kirliliği, kalker kalıntısı,
siyah kabuk (alçı taşı) oluşumu,
yapraklanma, tozuma, çiçeklenme,
yüzey kayıpları, parça kopmaları,
makro ve mikro çatlaklar gibi yapısal sorunlar yapılan müdahaleler
sonucunda giderilmiş olup yapının
ömrü uzatılmıştır. Diyarbakır Ulu
Cami Doğu Maksuresi, bir sonraki
onarıma kadar sağlam bir şekilde
ve tüm görkemiyle ayakta kalmaya
devam edecektir.
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RESTITUTION, REPRODUCTION AND RESTORATION STUDIES IN THE SCOPE
OF CONSERVATION OF THE LEATHER BINDING OF A PRINTED WORK
ABSTRACT
Conservation and restoration are efforts that are as old as human civilization. The practices that people
do with the instinct to protect the assets they own and provide their persistence show that protection is
always an activity. In this study, the conservation process of a leather binding that belongs to a printed
work is discussed. The successful protection of leather bookbindings, unlike the interventions to protect
other cultural works that prioritize exhibition or storage, includes reverting to the functional state of the
books. Determining the technique of the production and intervening by adhering to the specific features
of the aesthetic elements of binding are the important issues.
Leather is a material that difficult to protect due to its organic structure. Besides the many factors
that cause the deterioration of the leather, the production method of the leather and the materials used
in the production are the factors affecting the deterioration of the final product. The aims of this study
are the definition of the current deteriorations in the leather binding which is the subject of this article
and the determination of the production stages by performing restitution and reproduction of the work
during the restoration of the binding. For this purpose, the current state of the leather binding was
primarily examined and the details of the deteriorations detected were documented by photographs. The
restitution of the leather which had piece and pattern losses, peelings and abrasions, was performed.
Cleaning, completion, protection-maintenance procedures were applied in the restoration of the leather.
In this reproduction study, the remanufacturing work of the leather was completed by pressing the foil
gold in the stamp with the linecut produced in accordance with the pattern composition determined by
the restitution drawings of the leather. It is believed that this study will provide a contribution to the field.

Matbu Bir Esere Ait Deri Cildin Konservasyonu
Kapsamında Yapılan Restitüsyon, Reprodüksiyon
ve Restorasyon Çalışmaları
NADİDE ÇINAR, HATİCE TOZUN*

1. Giriş ve Tanımlar
Cilt, Arapça bir kelime olup “deri”
anlamına gelmektedir. Ancak kitap
sanatlarındaki tanımı şu şekilde
açıklanmıştır: “Bir mecmua veya
kitabın yapraklarını dağılmaktan
korumak ve sırasıyla bir arada toplu
olarak bulundurmak için; ince tahtadan, deriden veya üzerine deri, kâğıt
ve bez gibi malzemeler kaplı mukavvadan yapılan kaplara denir” (Arseven,
1998). “Mücellit” de bu sözcükten
türetilmiş olup (Çığ, 1971); mücellit
(ciltçi), teclid (ciltleme) işini yapan
kimselere verilen addır (Özen,
1998). Cilt kelimesi, Arapça “cild”

(TDK, 2019) şeklinde de kullanılmaktadır. Ciltlerin genellikle deriden yapılması sebebiyle bu adın verildiği bilinmektedir (Arıtan, 1993).
Her iki kelime de aynı anlamda
kullanılmaktadır; bazı kaynaklarda
görülen yazım farkı ise, kullanım
tercihinden kaynaklanmaktadır.
Kitap ciltleri, derinin geniş
ölçüde kullanıldığı bir alandır. İlk
olarak; balmumu kaplı tahta tabletlerin deri şeritlerle tutturulması,
ruloların deri bantlarla bağlanması,
bunların deriden kutu veya kılıflara konularak yine deri şeritlerle
bağlanarak saklanması, ciltçiliğin
başlangıcı kabul edilmektedir. Bu
aşamalar kitap şeklinin değişmesinde, yani kodekse geçişte birer

adım olarak düşünülmektedir.
Kodeks cilde geçilirken; kenar zırhı,
sayfaları tutturan şeritler, kutu ve
cilt kabı olarak, ayrıca cilt süslemeleri için de derinin kullanıldığı
görülmektedir (Yıldız, 1993). Kitap
kaplarının en önemli malzemesi
çeşitli hayvanlardan elde edilen
derilerdir. Derinin dayanıklı bir
malzeme olması ve üzerine çeşitli
tekniklerle bezemelerin uygulanabilmesi, ciltcilikte kullanılmasının
başlıca nedenidir (Tanındı, 1985).
Türk cilt kaplarında keçi derisi
(sahtiyan), koyun derisi (meşin), sığır-dana derileri, ceylan derisi (rak),
deve derisi kullanılmıştır. Bu deriler, genellikle siyah, kahverenginin
hemen hemen tüm tonları ile vişne

* Nadire ÇINAR; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Doktora Öğrencisi, e-posta: nadidecinar92@gmail.com
Doç. Dr. HATİCE TOZUN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi, e-posta:
htozun@gazi.edu.tr
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rengi, kırmızı, yeşil, mavi ve mor
renklerde boyanmış, bu suretle çok
güzel ciltler meydana getirilmiştir
(Ödekan, 1991; Arıtan, 2008).
Deri, öz Türkçe bir kelimedir. Eski Türklerde de, günümüzde
olduğu gibi “teri” yani deri denilmekteydi. Nitekim, 10. yüzyılda
“teri” şeklinde söylendiği Kaşgarlı
Mahmut’tan öğrenilmektedir (Eren,
1986). Türk kültüründe “gön” ve
“kön” kelimeleri de yaygın olarak
deri ve meşin anlamında kullanılmıştır. Tarama sözlüğünde yer alan
ve eski Anadolu kaynaklarında gön
kelimesinin “ham deri” manasında
kullanıldığı yönündeki bilgileri doğru bulmayan Ögel, gön ve kön sözcüklerinin daha çok “tabaklanmış
deri” için söylendiğini vurgulamaktadır (Ögel, 1991). Teri ya da gön
adı verilen deriler, gördüğü işlem ve
kullanıldıkları eşyaya göre teladin, tirşe, sahtiyan, güderi, akderi,
meşin vd. olarak adlandırılmıştır
(Önder, 1995). İnsanlık tarihi kadar
eski olan deri ve deri mamullerinin
ilk kullanım tarihiyle ilgili genel
kanı, doğa şartlarına karşı koymak
amacıyla, örtünme ve barınma
ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmış
olmasıdır. İnsanlar yaşamak için
öncelikle besin maddelerine, vücutlarını dış etkilerden koruyabilmek
için de avladıkları hayvanların deri
ve postlarına1 ihtiyaç duymuşlardır
(Öncü, 1968). Bu nedenle deriyi
kullanılabilir duruma getirmek için
tüm doğal olanaklardan yararlanmışlardır. Debagat tarihinin başlangıcı sayılabilecek bu uygulamalarda,
insanların güneşin kurutucu, suyun
temizleyici özelliklerinden; taşın
törpüleme-dövme gücünden ve
ateşten yararlandıkları; yüzebildikleri hayvanların derilerini suda
yıkadıkları, ağaç dallarına asarak
kuruttukları,ateşin dumanıyla
tütsüledikleri; toprağı, tuzu, şapı
da ilkel sepileme yöntemlerinde
kullandıkları tahmin edilmektedir
(Sakaoğlu ve Akbayar, 2002).
Dericilik tarihi üzerine yazılmış olan eserlerde görüldüğü gibi,
bu sanat da uygarlık tarihi gibi
Doğu’dan Batı’ya doğru ilerlemiş ve
1

gelişmiştir (Grengross, 1938). Dericiliğin, Orta Asya ve Anadolu’da
başlamış ve gelişmiş olmasında,
bu bölgelerin debagat için gerekli hammadde açısından zengin
kaynaklara sahip olması önemli bir
etkendir. Dericilik, hayvan besleyip
yetiştiren kavimlerin ikinci mesleği
olarak gelişmiştir. Orta Asya’nın
kültür tarihine bakıldığında, derinin
Eski Türklerin günlük yaşamında
ve giyiminde çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Ögel, 1991).
Anadolu’da dericilik, Selçuklu
döneminde Ahi Evran’ın öncülüğünde Ahi gelenekleriyle gelişmiş;
Osmanlılarda en mükemmel halini
almıştır (Şekil 1). Türk dericiliği,
özellikle 14. ve 18. yüzyıllarda bitki-

Kitap kaplarının en
önemli malzemesi çeşitli
hayvanlardan elde
edilen derilerdir. Derinin
dayanıklı bir malzeme
olması ve üzerine çeşitli
tekniklerle bezemelerin
uygulanabilmesi,
ciltcilikte
kullanılmasının
başlıca nedenidir.
sel tabaklamada en yüksek seviyeye
ulaşmış, Türk derileri tüm dünyada
tanınmıştır. Türkler bu derileri kullanarak, özgün yorumlarla mükemmel ciltler üretmişler ve ciltçiliği bir
sanat dalı haline getirmişlerdir. Günümüze kadar gelebilmiş ve çeşitli
müzelerde sergilenmekte olan 13.
ve 14. yüzyıllara ait Selçuklu deri
ciltleri, Türklerin debagat sanatındaki ustalığını gösteren mükemmel
örneklerdir (Çığ, 1971).

1. 1. Deride Üretim
Yöntemleri
Hayvandan yüzülen ve tabakhanelerde işlemeye hazır haldeki
deri “ham deri” olarak adlandırılır. Dericiliğin amacı ham deriyi
işleyerek mamul hale getirmektir;
dolayısıyla ham deriye uygulanan

Post: Hayvanların tüylü derisi; Bkz. Celal Esat Arseven, “Cild”, Sanat Ansiklopedisi,1950, c. III, s. 1626.

işlemler ve yapısındaki proteinlerde
oluşturulan birtakım değişiklikler
sonucunda daha dayanıklı ve kullanılabilir hale gelen deriye, “mamul
deri” denilir. Ham deri hayvandan
yüzüldüğü andan itibaren buharlaşma yoluyla su kaybetmeye başlar,
ısı ve mikroorganizmaların etkisiyle
bozulmasını engellemek amacıyla
korumaya alınır. Ham derinin konservasyonunda tuzlu-yaş (salamura), tuzlu-kuru, hava kurusu gibi
yöntemler kullanılmaktadır.
Ham deriler, fabrikalara veya
tabakhaneye genellikle konservelenmiş durumda gelmektedir. Sırasıyla;
yumuşatma (tazeleme-ıslatma), kıl
giderme ve kireçlik, kireç giderme ve
sama, yağ alma, salamura (piklaj),
tabaklama, nötralizasyon ve retenaj,
boyama, yağlama, kurutma ve deri
bitirme işlemleri (finisaj) aşamalarından geçirilerek mamul hale gelir.
Dericilikte bu aşamalar genel olarak
üçe ayrılır:
Temizlik ve kireçlik işlemleri
Tabaklama
Bitirme işlemleri. Finisaj veya
perdahhane işlem aşaması da denilir.
Deri üretimi, kompleks bir
dizi kimyasal reaksiyon ve mekanik işlemler içermektedir. Bunlar
arasında tabaklama, büyük ve
küçükbaş ham derilere gerekli stabiliteyi veren en önemli basamaktır.
Tabaklama işlemi çeşitli maddeler
kullanılarak yapılır. Bu maddelerin
farklı sınıflandırma şekilleri görülmekle birlikte, genellikle aşağıdaki
gibi gruplandırılır:
Bitkisel tabaklama maddeleri;
kestane, palamut, mimoza, kebrako
vb. gibi bitkisel ekstraktlar.
Mineral tabaklama maddeleri;
krom, alüminyum/şap, titanyum,
zirkonyum gibi mineral esaslı
tanenler.
Sentetik tabaklama maddeleri;
fenol, naftalin, üre bazlı kondansasyon ürünleri veya sintanlar (sentetik tanenler).
Diğer tabaklama maddeleri;
aldehit, yağ vd. şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Geçmişte ve günümüzde uygulanan başlıca tabaklama yöntemleri
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Şekil 1.
Türk
dericileri,

Şekil 2.
Ham deri
(Atafırat,

(Fotoğraf: Ege

1936)

Üniversitesi
Arşivi

şunlardır:
Bitkisel tabaklama yöntemi
Mineral tabaklama yöntemi
Yağla tabaklama yöntemi
Aldehit tabaklama yöntemi
Kombine tabaklama yöntemi
Geçmişte tamamen bilek gücüne dayanan geleneksel üretim,
kuyularda doğal ve bitkisel maddelerle yapılmıştır. Günümüzde
ise, genellikle organize sanayi
bölgelerinde sürdürülen dericilikte,
teknolojinin sağladığı olanaklarla
üretimin farklı aşamalarında kimyasal maddeler kullanılarak kısa
sürede çeşitli özellikte deriler üretilmektedir. Ancak bugün müzelerde bulunan deri eşyaların büyük
çoğunluğu bitkisel tabaklama ile
üretilen derilerden yapılmıştır.

1.2. Derinin Yapısal
Özellikleri
Biyolojik açıdan deri, vücudu bütünüyle sararak onu dış etkilerden
koruyan, bazı işlevleri yüklenmiş
canlı bir örtüdür. Alanı, elde edildiği hayvana bağlı olarak değişen
büyüklükte bir tabaka malzemesi
özelliğindedir. Deriler aşağıdaki
gibi gruplandırılır:
Büyükbaş hayvan derileri
Küçükbaş hayvan derileri
Av ve kürk derileri
Diğer hayvan derileri
Hayvan derileri, genellikle
histolojik ve kimyasal özellikleri bakımından, hayvanın cinsine
göre bazı farklılıklar göstermesine
rağmen temelde aynı yapıdadır.
(Şekil 2).
1.2.1. Derinin kimyasal yapısı:
Deri, bünyesinde su, yağ, mineral,
tuz ihtiva eder. Asıl önemli özelliği
derinin yırtılmamasını sağlayan,
esneklik kazandıran ve derinin
temel taşı olan proteinlerdir.

1.2.2. Derinin histolojik yapısı:
Bir başka deyişle derinin doku
özellikleridir; bunlar incelendiğinde
üç ana tabakadan oluştuğu görülmektedir:
Üst deri (epidermis)
Asıl deri (dermis-corium-cutis)
Alt deri (hipodermis-subcutis)

1.3. Deride Bozulmaya
Neden Olan Faktörler
1.3.1. Malzemenin üretim
sürecinden kaynaklanan faktörler

Ham derinin saklanması /
korunması
Deri üretim sürecinde kullanılan maddeler ve uygulanan mekanik işlemler
Bitkisel müdahale
Kimyasal müdahale
Mekanik müdahale
1.3.2. Risk oluşturan faktörler

Nem
Sıcaklık
Işık
1.3.3. Çevresel etkenler

Hava kirliliği (kükürt dioksit,
azot dioksit vb.)
Afetler (sel, yangın, deprem,
su baskınları)
Depolama koşulları
1.3.4. Niteliksiz Onarımlar

Koruma amaçlı yapılan hatalı
müdahaleler, derinin doğrudan
veya dolaylı yoldan bozulma sürecini etkilemektedir.
Eserin yapısı ve özellikleri,
Bozulma türü ve derecesi,
Onarım yöntemi,
Malzeme tespiti vb. unsurların
doğru değerlendirilememesi hatalı
müdahalelere neden olmaktadır.
Niteliksiz ekler
Malzemenin özgün yapısına

uygun olmayan ekler, yanlış malzeme ile tamamlama ve sağlamlaştırma.
1.3.5. İnsan kaynaklı tahribatlar

Yanlış kullanım
Hırsızlık
Vandalizm
Sabotaj
Afet vb. olaylar

1. 4. Deride Görülen
Bozulmalar
Malzemenin özgün yapısında
meydana gelen değişimler bozulma
olarak nitelendirilir. Deri ve deri
ürünleri, diğer tüm malzemelerle
ortak olarak organik veya inorganik
değişim geçirebilir ve çürümeye
maruz kalabilir. Bu değişimin oranı,
ürünün kendisine (ham madde,
tabaklama tipi vb.) ve bulunduğu
ortama bağlıdır. Bozulmaya; fiziksel, biyolojik veya kimyasal etkenler
ya da bunların bir kombinasyonu
neden olabilir.
1.4.1. Fiziksel Bozulma
Yüzeysel Bozulmalar

Yüzeysel birikim ve kirlilik,
bant vb. yapıştırıcı atıkları, tozlanma, böcek atıkları, ilgisiz yazı ve
karalamalar, aşınma ve dökülme
(Deri yüzeyinde fiziki-mekanik
etkiler nedeniyle oluşan doku zayıflığı ve yüzey kaybıdır), soyulma,
lekelenme, ışık hasarı, solma, renk
değişimleri, dalgalanma (Derinin
fiziksel görünümünde, ardışık
kıvrımlardan oluşan şekilsel bozukluklardır), süsleme tahribatları,
çizik-kesik (Yüzeyde sert bir malzeme ile dar ve keskin bir şekilde
oluşan hasarlardır), eski onarımlar,
parça kayıpları, yüzey kirliliği, tozlanma, lekelenme, ışık hasarı,
Yapısal Bozulmalar

Bölünme, liflerde keçeleşme,
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soyulma, kabuklanma, büzülme,
derinin kuruyarak sertleşmesi,
kırılganlık / elastikiyet kaybı,
pullanma, ayrılma, yırtılma, çatlama, delinme, renk değişimleri,
katlanma, parçalanma, ufalanma, parça, doku ve /veya form

kayıpları.
1.4.2. Kimyasal Bozulma

Hava kirliliği, asit, tozlanma,
aşınma, soyulma, parçalanma,
ufalanmak, kırmızı çürüme.

1.4.3. Biyolojik Bozulma

Mikro-organizmalar
(bakteri ve mantar vb.)
Böcekler,
Kemirgenler.

2. Belgeleme
Konservasyondan önce, inceleme
konusu cildin durumunu, yapım
tekniğini ve bozulmaları tespit
etmek amacıyla görsel ve yazılı belgeleme yapılmıştır. Eserin fotoğrafı
çekilerek çizimi yapılmış, teknik
yapısı ve bozulmalarına ilişkin her
ayrıntı yazılı olarak kaydedilmiştir.

Şekil 3.
Deri cildin
restorasyon
öncesi durumu
Çınar, 2017)

Eserin Tanımı
Eser özel bir koleksiyona aittir. Cildin yapım tarihi ile ilgili bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Eser; Batı tarzında
yapılmış, sağ (ön) ve sol (arka)
kapak ve sırt kısımlarından oluşan
modern bir cilttir. Kapaklar, 240 x
155 mm, sırt 240 x 23 mm boyutlarındadır. Cilt kızıl kahve renginde
olup koyun derisi ile yapılmıştır
(Şekil 3). Kapaklarda destek malzemesi olarak 2 mm’lik murakka
kullanılmıştır. Kapakların üzerinde
16 mm genişliğinde bordür, orta
kısımda ise 46 x 22 mm ölçülerinde
şemse bulunmaktadır. Tezyinatı,
baskı tekniğinde, varak altın ile 5
mm’lik klişe kullanılarak ıstampada
basılmıştır. Desen kayıpları mevcuttur. Bulunduğu kütüphanedeki
tozlu ortamdan kaynaklanan, cildin
tüm yüzeyini kaplayan genel bir
kirlenme söz konusudur. Sol kapak
ve sırtta kemirgenlerin verdiği tahribat ve parça kayıpları mevcuttur.
Cildin iç yüzeyi mavi renkli ikinci
hamur kağıtla kaplıdır. Eser genel
durumunu korumaktadır.

a. Ön kapak
Ön kapağın dip kısmında, 34 mm
genişliğinde kapak boyunca yapıştırılmış bir kağıt bant bulunmaktadır.
Ön kapağın dış kenarında, kapak
boyunca, kullanımdan kaynaklanan soyulma ve aşınma mevcuttur
(Şekil 4). Üst iç köşede 7 x 8 mm,
üst dış köşede 23 x 15 mm, alt dış

Şekil 4. Ön kapakta görülen bozulmalar (Çınar, 2017)

Şekil 5. Arka kapaktaki bozulmalar (Çınar, 2017)

köşede 8 x 9 mm çapında parça
kayıpları vardır. Kapağın sağ alt köşesine yakın bir yerde, 10 x 16 mm
çapında, soyulmayla oluşan parça
kaybı, ayrıca kapağın genelinde çeşitli boyutlarda çok sayıda aşınma,
soyulma ve yırtılma mevcuttur.

b. Arka kapak
Kapağın üst dip köşesinde 36 x
23 mm boyutlarında,paket bantıyla yapıştırılmış envanter etiketi,
kırılgan olan derinin parçalanıp
dökülmesine neden olmuştur.
Yine bu köşede, kemirgenlerin
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verdiği zarar sonucunda
oluşan 86 x 64 mm’lik,
üçgen şeklinde bir parça
kaybı vardır. Parça kaybı
mukavva kısımda da
görülmektedir; ayrıca
arka kapağın dış kenarı
boyunca deride soyulma
vardır. Üst dış köşede 11
x 6 mm, alt dış köşede 13
x 8 mm’lik parça kayıpları vardır. Kapağın dip
orta kısımında soyulma,
ayrıca ciltte lekelenmeler
ve farklı yerlerde çeşitli
büyüklükte aşınmalar
bulunmaktadır.

c. Sırt Kısmı
Cildin sırt kısmında 3 mm
genişliğinde 6 adet flota
ve aralarında motifler
yer almaktadır. Fakat bu
flotalar yıpranmış ve görsel özelliğini yitirmiştir.
Cildin üst sırt bölümünde
70 x 22 mm’lik üçgen
şeklinde bir parça kaybı
vardır. Sırtta derinin elastikiyetini kaybetmesinden
dolayı yer yer dökülmeler,
kırılmalar, deride soyulma, yırtılma ve aşınmalar
bulunmaktadır.

Şekil 6.
Kitabın sırt
kısmında
görülen
bozulma ve
parça kayıpları
(Çınar, 2017).

3. Restitüsyon Çalışması
Bir eseri özgün biçimde betimleyen resim/çizim olarak tanımlanan
restitüsyon: “Var olmayan ve ya bir
bölümü var olan yapının, belgelere ve eldeki kanıtlara dayanarak
özgün biçimine kavuşturulması ve
bazen yeniden yapımı işlemidir.”2
Aynı zamanda yıpranmış, hasarlı
geleneksel bir ürünün özgün durumuna ilişkin bilgi veren çizimler
de restitüsyon olarak adlandırılmaktadır. Restitüsyon çalışmaları bir eserin özgün tasarımının
kavranabilmesini sağlamaktadır.
Daha ziyade mimaride gördüğümüz bu tür çalışmalar, geleneksel
sanatlarımızdan kitap süsleme ve
ciltleme sanatlarında da uygulanabilmektedir. Muhtelif konulardaki,
yıpranmış, eksik parçaları bulunan
ve desen kayıplarının olduğu kitap
ciltlerinin özgün halinin tekrar
üretebilmesi işlemi, aynı zamanda
eserin yapıldığı dönem, kültürel

Şekil 7. Kapak bezeme kompozisyonunun çüzümlenmesi (Çınar, 2017)

Şekil 8. Renklendirme için desenin paspartuya aktarımı (Çınar, 2017)

yapı, teknik, desen, kullanılan
malzeme vb. birçok alanda bilgi
vermektedir.
Çalışma konusu eser üzerinde
yapılan restitüsyon çalışmasında;
kenar suyu deseni ve şemse motifi

Şekil 9.
Motif
detayları
(Çınar, 2017)

2

M. Sözen., U. Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986, s. 202.

detayları çözümlenerek ölçeklendirilmiş, kapak kompozisyon
şeması belirlenmiştir.
Çizimlerin tamamlanmasının
ardından renklendirme çalışması
için desen paspartuya aktarılmıştır.
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Şekil 10.
Çizim ve
renklendirme
çalışmalarının
tamamlanması
(Çınar, 2017)

Deride parça kayıpları

Bant-yapıştırıcı kalıntıları

Şekil 11.
Restitüsyon
çalışmasında
cilt yüzeyinde
görülen
bozulmalar
(Çınar, 2017)

Soyulma ve aşınmalar

4. Cildin Restorasyonu
Konservasyon, korumanın yanı
sıra onarımı (restorasyonu) da içine
alan, geniş kapsamlı bir koruma
yöntemidir. Sanatsal değeri olan bir
yapının, bir kültür ve tarih belgesi
olarak bütün özgün nitelikleriyle
ömrünün uzatılmasını sağlayan
teknik müdahalelerin tümü restorasyon uygulamasını oluşturmaktadır.3 Roberts ve Etherington’a
(1982) göre; bilinçli, kasıtlı ve
planlanmış gözetimdir. Kitap
konservasyonu; kütüphanenin,
arşivin veya benzeri bir kuruluşun
tüm kaynaklarının gözetim altında
tutularak, zararlı etkilerden, yaşlanma, kötüye kullanım ve başta ışık
olmak üzere bütün iç faktörlerin
olumsuz etkilerinden korunmasına ilişkin bir bilgi alanıdır. Cilt
sanatında restorasyon ise, eski ve

3
4

hasarlı kitapların sağlamlaştırılması
ve yenilenmesi işidir. Özellikle de
lekelerin, kurt yeniklerinin giderilmesi onarım konuları arasındadır
(Alpay, 1973). Uzmanlık gerektiren
restorasyon işi, çağlar boyu yalnızca
onarım niteliğiyle uygulanagelmiştir; günümüzde koruma bilinci
ve izlenen ilkeler doğrultusunda
geliştirilmektedir (Sözen ve Tanyeli, 1986). Restore edilecek eser
bu süreçte mümkün olduğu kadar
özgün durumuna geri getirilmeye
çalışılmaktadır. Restorasyon; bazen
yırtık yaprakların onarılması veya
basit bir lekenin çıkarılması, bazen
asidin giderilmesi, eksik parçaların
doldurulması, özgün kapağın kurtarılarak korunması, bazen de cilt
yapısına uygun bir şekilde tekrar
boyanması işlemlerini içermektedir.

Sonuç olarak kitap restorasyonu, eski eser kitapla ilgili onarım,
yeniden ciltleme ve yapılandırma
işlerini kapsamaktadır (Roberts ve
Etherington, 1982).
Çağdaş konservasyon uygulamalarında, geriye dönüşlü olması
ve uygulama kolaylığı nedeniyle
kitap şifahanelerinde yapılan cilt
onarımlarında kimi zaman kâğıtla
tamamlama tercih edilse de, deri
ciltler genellikle bitkisel yöntemle
tabaklanmış derilerle onarılmaktadır. Şifahanede yapılan deri
tamamlamalarda boyasız haldeki
bitkisel tabaklanmış keçi derisi, toz
veya likit anilin boyalarla renklendirilmektedir. Bu boyaların özelliği,
derinin tabaklama maddesi tanenlerle reaksiyona girerek geri dönüşü
olmayan ürünler oluşturmasıdır.4

D. Kuban, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayınları, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 2000, s. 9.
http://www.kitapsifahanesi.yek.gov.tr/ Erişim tarihi: 15.05.2019.
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Şekil 12.
Cilt üzerindeki
kağıt yapıştırıcı
kalıntılarının çözücü
ile nemlendirilerek
temizlenmesi (Çınar, 2017)

Şekil 13. İç kapakların kuru ve ıslak yöntemle temizlenmesi (Çınar, 2017)

Şekil 14. Cilt mukavvasının yenilenmesi işlemi (Çınar, 2017)

Makale konusu olan kitap cildinin yapımında kullanılan derinin tespiti yapılmış; ciltte görülen
bozulma, yaşlanma ve risk oluşturan faktörlerin (bağıl nem, sıcaklık
değerleri, ışık vd.) neden olduğu
hasarların, biyolojik tahribat ve kullanımdan kaynaklanan sorunlardan
oluştuğu görülmüştür. Ciltte parça
kayıpları (deride, yan kâğıtta ve mukavvada) ve yırtılmalar görülmektedir. Eserde yapılan incelemede elde
edilen veriler değerlendirilmiş, deri
cildin restorasyonunda yapılacak iş
tanımları; temizlik, tamamlama, koruma ve bakım uygulamaları olarak
belirlenmiştir.

zarar vermeden metil selüloz ile
çıkarılmıştır. Kuru ve nemli temizlik
yöntemleriyle pamuklu bez, hamur
silgi ve normal silgi kullanılarak
kapak yüzeyleri temizlenmiştir. Islak
temizlik saf su ve metil selüloz ile
yapılmış, böcek oyuklarının içleri
periodontal eğelerle temizlenmiştir.
Ardından cildin dezenfeksiyonu
sağlanmış ve derinin nemlenmesi
için deri balsamı kullanılarak temizlik işlemi tamamlanmıştır.
Daha sonra eserin kapak içlerindeki yan kâğıtlar nemlendirilerek
kapaklar zarar görmeden çıkartılmış
ve kalan yapıştırıcı artıkları deriden
temizlenmiştir.

4.1. Cildin Temizlenmesi

4.2. Tamamlama

Öncelikle, ön kapağın sol kısmına
yapıştırılmış olan kâğıt bant deriye

Cildin mukavvası çok yıpranmış
ve eksik olduğu için tekrar kulla-

nılmamış; asitsiz mukavvadan bire
bir ölçüde yeni kapak mukavvaları
hazırlanmıştır.
Cildin kenar ve köşelerinde,
deride zaman içinde oluşan yıpranmalar ve kullanımdan kaynaklanan
soyulmalar bulunmaktadır. Ciltte
kemirgenlerin yol açtığı büyük parça kayıpları, köşelerde küçük parça
eksilmeleri, kurt yenikleri ile çeşitli
kısımlarda parça dökülmesi tespit
edilmiştir.
Ciltteki parça kayıplarında,
koyun derisi (meşin), cildin özgün
rengine yakın bir renkte boyanıp
inceltilerek onarım için kullanılmıştır. Kurt yenikleri ve kalıp kesiği
olan kısımlar ise, kâğıt hamuruyla
doldurularak bütünlenmiştir.
Cilt yüzeyinde görülen aşınma ve soyulmalarda; derinin bu
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Şekil 15.
Tamamlama
derisinin boyanarak
hazırlanması
(Çınar, 2017)

Şekil 16.
Eksik parçaların
tamamlanması
(Çınar, 2017)

Şekil 17.
Mukavvanın
deriye yapıştırılarak
sabitlenmesi
(Çınar, 2017)

Şekil 18.
Koruma ve
bakımı yapılan
kapaklar
(Çınar, 2017)

kısımlarda taşıyıcı olmadığı durumlarda Japon kâğıdı ile sağlamlaştırma yapılmış, yırtıklar ve kesikler
yapıştırılarak sabitlenmiştir.
İç kapaklar kaplama
kâğıtlarındaki yırtıklar yapıştırılarak, gereken yerlerde de Japon
kâğıdıyla sağlamlaştırma yapıla-

rak onarılmıştır. Ciltteki soyulma
ve aşınmaların olduğu kısımlarda deri inceldiğinden, 9 gr.’lık
Japon kâğıdı ile desteklenerek
eserin daha fazla deforme olması
önlenmiştir. Yan kâğıtlarının yapıştırılmasıyla cildin restorasyon
işlemleri tamamlanmıştır.

4.3. Koruma ve Bakım
Temizlik, onarım ve tamamlama
işlemi biten cildin yüzeyine korumak amacıyla deri koruyucu ürün,
parlaklık kazandırmak için de deri
cilası uygulanmıştır. Son aşamada
cildin asitsiz bir kutu içerisinde
muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

5. Reprodüksiyon Çalışması
Reprodüksiyon, bir sanat eserini
aslına sadık kalınarak çoğaltma5
olarak tanımlanmaktadır. Deri cildin
reprodüksiyon çalışması için koyun
4

derisi, asitsiz mukavva, nişasta kolası, varak altın ve klişe kullanılmıştır.
Cildin yeniden üretiminde aslına
uygun olarak metin kısmı hazırlan-

M. Önder, Antika ve Eski Eserler Kılavuzu, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, Ankara, 1998.

mış; mat kuşe kâğıttan formalar iki
duraklı dikiş tekniği ile birleştirilmiş,
formalar kapak boyutlarında kesilerek ipek iplikle şiraze örülmüştür.
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Şekil 19. Eserin metin kısmı

Şekil 20. Şirazenin örülmesi

Daha sonra, asitsiz mukavvadan hazırlanan kapaklar koyun
derisiyle kaplanarak preste bekletilmiş, cildin bezeme desenin-

Şekil 21. Hazırlanan klişe ve detayı

de yaptırılan klişe, varak altınla
ıstampada basılmıştır.
Reprodüksiyon çalışması,
hazırlanan kapaklar ile metin

kısmının nişasta kolasıyla birleştirilmesi ve kuruması için ağırlık
altında belirli bir süre bekletilmesiyle tamamlanmıştır.

Şekil 22. Cildin yeniden üretimi (Çınar, 2019)

6. Sonuç
Ciltlerin, estetik görünümlerinin yanı
sıra, kitabın yapraklarını dağılmaktan
koruyup toplu ve sırasıyla bir arada
bulundurmak gibi işlevsel bir görevi
de vardır. Kitap ciltlerinin başarılı
bir şekilde korunması ve onarımlarının yapılması, kitapların tekrar
kullanılabilir hale getirilmesini
sağlamaktadır. Kitap kaplarının en
önemli malzemesi, doğal ve sağlam
yapısıyla çeşitli hayvanlardan elde
edilen derilerdir. Ancak her orga-

nik malzemede olduğu gibi, deride
de zaman içinde kimyasal, fiziksel,
biyolojik vd. faktörlere bağlı olarak
çeşitli bozulmalar oluşur. Sanat
eseri niteliğinde olan, zamanla
yıpranıp tahrip olmuş deri objelerin
onarımlarının yapılarak korunmaları gerekmektedir. Bu tür eserlerin
onarımında, özgün yapım tekniğine ve estetik öğelerin niteliklerine
bağlı kalarak müdahale etmek
önem taşımaktadır.

Bu çalışmada matbu bir esere
ait deri cildin konservasyon süreci
ele alınmıştır. Derinin bozulmasına neden olan birçok faktörün
yanı sıra, derinin imalat yöntemi
ve üretimde kullanılan maddeler
de nihai üründe bozulmayı etkileyen unsurlardır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda literatür araştırması
yapılarak; derinin yapısal özellikleri,
üretimde kullanılan maddeler ve
deride zamanla görülen bozulmalar
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incelenmiştir. Makalede matbu bir
esere ait deri cilt seçilerek koruma sürecinde geçirdiği aşamalar
uygulamalı olarak anlatılmış, cildin
mevcut bozulma durumları tespit
edilerek tanımlanmıştır: Eserde;
parça ve desen kayıpları, soyulmalar
ve aşınmalar tespit edilmiş, bozulmalar fotoğraflarla desteklenerek
belgeleme işlemi yapılmıştır. Restorasyon sürecinde, eserin onarım

öncesi restitüsyonu, onarım sonrası
ise reprodüksiyonu yapılarak üretim
aşamaları belirlenmiştir. Cildin
restorasyonunda; temizlik, tamamlama, koruma-bakım aşamalarında
gerekli işlemler uygulanmıştır.
Reprodüksiyon çalışmasında; cildin
restitüsyon çizimleriyle belirlenen
desen kompozisyonuna uygun
yapılan klişe, varak altınla ıstampada basılarak cildin yeniden üretim

çalışması tamamlanmıştır. Bu örnek
üzerinde, deriden yapılmış bir cildin
korunma sürecindeki aşamalar
kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Geçmişten bizlere miras kalan
kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarmak görevinde olduğumuz
bilinciyle, bu çalışma sonucunda
elde edilen verilerin, deri eserlerin
korunmasına ve bakımına katkı
sağlayacağını ümit ediyoruz.
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AYASULUK CASTLE EASTERN WALLS WATER EFFECT OPTIMIZATION
ABSTRACT
From the first shelter in the world to today’s modern reinforced concrete structures, ground and rain water
create problems in the system components over time. Direct exposure to water for historic buildings
brings with it intense destruction. However, these problems are often thought of during the construction
process of the structures, in return canals, ditchs and other practices are being developed. After that,
such elements have lost their functions and various problems have occurred in the buildings.
As on important part of the Ephesos, the history of Ayasuluk Hill which entered of the UNESCO World
CuIltural Heritage List as “Efes” in 2015, dates back to the Bronze Ages. According to Hittite written
sources, the half-dependent Arzawa-Mira Region capital, Apasas, was Ayasuluk Hill that have been widely
accepted since 1990.
In the Hellenistic Period, when Lysimakhos founded the new Ephesos, it is understood from the
archaeological remains that he built a fortress for controling on Ayasuluk Hill. In place of this disappeared
castle over time, Ayasuluk citadel, which extend today, was built in the Byzantine and Aydınoğulları
principality periods along with the outer castle. The topographic structure of Ayasuluk Hill was evaluated
in the most appropriate way while the Inner Castle was being built. While The cisterns ,which are located
to the lowest elevations of the castle, have been used for supplying wather, were removed from the
castle, while the northern and western walls were built on the main rock. The southern and eastern
fortifications were elevated at lower elevations and the canals (drainage canals) were built to drain the
rain water in the entire fortress. Also, fortress are covered with slate stones, with the slight slope of rain
water was prevented from leaking into the wall.
When the Ayasuluk Fortress was abandoned in 17th century, the walls, the roads, the dendans were
destroyed and the canals of Barbakan were filled. This study, which started in 2013 and lasted until 2017,
includes the implementation phases aiming to optimize the rainwater which will destroy the structure in
the long term after the reinforcement works carried out on the east and south walls of the fortress.

Ayasuluk Kalesi Doğu Sur Duvarlarını
Etkileyen Yağmur Suyunun Optimizasyonu
MUSTAFA BÜYÜKKOLANCI,
FIRAT BARANAYDIN

1. Giriş
Ayasuluk Kalesi, İzmir ili, Selçuk
ilçesinin merkezindeki Ayasuluk
Tepesi’nin en üst noktasında yer
almaktadır; kale kente hâkim bir konumdadır. Ayasuluk Tepesi, Efes’in
önemli bir bileşeni olarak 2015 yılında UNESCO tarafından kalıcı Dünya
Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır
(Unesco Tescil Kataloğu, 2015). Tunç
Çağlarında “Apasas” adıyla anılan
Ayasuluk Tepesi’nde yapılan kazı ve
araştırmalarda OTÇ’na (Orta Tunç

İzmir, Selçuklu’da yer
alan Ayasuluk Kalesi,
Ayasuluk Tepesi’nin
en üst noktasında olup
Efes Antik Kenti’nin
önemli bir bileşeni
olarak, 2015 yılında
UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası
Kalıcı Listesi’ne
alınmıştır.

Çağı) ait yapılar ile OTÇ ve STÇ (Son
Tunç Çağı) buluntularına ulaşılmıştır.
Tepenin doğusunda yapılan kazılarda Hellenistik döneme tarihlenen
sur duvarlarıyla karşılaşılmıştır.
Büyük İskender’in generallerinden
Lysimakhos, yeni Ephesos kentini
kurarken Ayasuluk Tepesi’ne de
karakol görevi üstlenecek bir kale
yaptırmıştır (Büyükkolancı, 2008).
Geç Roma döneminde (MS
III. yüzyıl), Ayasuluk Tepesi’nin
güneyine anıtsal bir giriş ve Aziz
Yuhanna’nın mezarının olduğu
yere bir martyrion1 inşa edilmiştir.
(Büyükkolancı, 2001).

Emekli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı Başkanı, e-posta: mustafabuyukkolanci@gmail.com;
Araştırma Görevlisi Fırat BARANAYDIN, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Bölümü,
e-posta: fbaranaydin@gelisim.edu.tr
1
Hıristiyanlık için önemli bir kişinin mezarı üzerine inşa edilen mezar yapısı (ed. n.)
*
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Büyük Justinianus’un (MS
527–565) bu alana yaptırdığı Anıtsal
Haç Kilisesi, Ayasuluk Tepesi yerleşiminin önemini arttırmıştır. Aziz
Yuhanna Kilisesi, anıtsal boyutlarda, haç planlı, altı kubbeli olup
döneminin önemli kiliselerinden
biridir. Kilise ve çevresine VII. yüzyılda düzenlenen Sasani ve ardından VIII. yüzyıldaki Arap akınları
sebebiyle, burada birçok Bizans
yerleşimi gibi savunma odaklı iç ve
dış kaleler yapılmıştır.
Sasani ve Arap akınlarıyla,
Batı Anadolu’da siyasi değişiklikler meydana gelmiş ve VII.-VIII.
yüzyıllarda Anadolu, askeri ağırlıklı
dört bölgeye bölünmüştür. Efes,
böylelikle Batı bölgesinin piskoposluk merkezi olmuştur. Büyük
Justinianus döneminde, Efes kent
merkezi savunmaya daha elverişli olan Ayasuluk Tepesi’ne, Aziz
Yuhanna için imparatorun yaptırdığı bazilikanın yakınına taşınmıştır
(Büyükkolancı, 2001; Gates, 2017).
Ayasuluk Tepesi’nin ilk savunma
hattı; 900 m uzunluğunda, yirmi
kuleyle desteklenen ve iki ayrı
kısımdan oluşan surlarla güneyde
anıtsal bir giriş kapısından (Takip
Kapısı) oluşmaktadır. İkinci hat
tepenin en yüksek noktasında on
yedi kuleyle desteklenen, iki giriş
kapısı olan bir iç kaledir. İki aşamalı
savunma yapısıyla tepede oldukça
güvenlikli bir alan oluşturulmuştur
(Büyükkolancı, 2014).
Ayasuluk Tepesi savunma yapı
ve sistemleri, iki aşamalı hattın
oluşturulması ile tamamlanmıştır.
Surlarda, kulelerde, kapılarda ve
iç kalede kullanılan malzemeler
Helenistik-Roma döneminde Efes
kent merkezinden getirilen devşirme
malzemelerden oluşmaktadır. VII.
yüzyıldan X. yüzyıla kadar sürekli
olarak Sasani ve Arap akınları ile
savaşlara sahne olan Efes, Selçukluların Anadolu’ya girmesiyle, 1090
-1096 yılları arasında kısa bir süre
Türkler tarafından işgal edilmiş; 1304
yılında ise Aydınoğlu Beyliği’nin
eline geçmiştir (Telci, 2010). Bu

Şekil 1. Ayasuluk Kalesi’nin güneyden görünümü.

dönemde Ayasuluk Kalesi’nde
eklemeler ve onarımlar yapılmış ve
yeni yapıların inşasına başlanmıştır
(Büyükkolancı 2008; 2009; 2011).
Günümüzde Ayasuluk
Tepesi’nin en üst noktasında
yükselen İç Kale, IV. yüzyılda inşa
edilmiş bir Bizans kalesidir (Şekil
1). Kalede Aydınoğlu Beyliği ve
Osmanlı dönemi ekleri de görülmektedir (Büyükkolancı, 2014).
Kale, on yedisi kare ve bir tanesi
de yarım daire olmak üzere, on sekiz kuleyle desteklenmiştir. Ayrıca,
kalenin yapıldığı topografyanın en
düşük kotu olan güney surlarında, savunmayı güçlendirmek için
daha sonra Laskarisler ve erken
Osmanlı dönemlerinde eklemeler
yapılmıştır.
Ayasuluk Kalesi’nde 1999 ve
2009-2010 yıllarında yapılan kazı
çalışmaları sonucunda; taş döşeme
yollar, yamaç evler, sarnıçlar ve Bey
Köşkü ortaya çıkarılmıştır (Büyükkolancı, 2014). Kalenin, Evliya
Çelebi’nin de aktardığı üzere,2 iki
giriş kapısı bulunmaktadır. Kalenin
yapımında Aziz Yuhanna Kilisesi ve Efes’ten getirilen devşirme
yapı malzemeleri kullanılmıştır
(Baranaydın, 2019). Kale için özel
olarak üretilen malzemeler; Bizans
dönemine ait kısımlardaki tuğlalar
ve günümüze ulaşamamış doğu ve
batı kapıları olmalıdır. Kalenin doğu
ve batı giriş kapılarının yanında çift
tonozlu iki sarnıç vardır. Sarnıçlar,
kale içerisindeki içbükey taş döşeme

yollardan beslenmekte, fazla sular
ise tonoz başlangıç seviyesindeki
tasfiye deliklerinden atılmaktadır.
Kale içinde, doğuda ayrıca sütunlu
bir Bizans sarnıcı, Aziz Yuhanna’nın
İncil’i yazdığı yer olduğuna inanılan
mahalde de, erken Bizans dönemine ait bazilikanın apsisi bulunmaktadır. Bu apsis, Türk döneminde
sarnıç haline getirilmiştir (Büyükkolancı, 2014).
Ayasuluk Kalesi batı ve kuzey sur
duvarları, ana kayanın üstünde, yüksek kotlarda bulunmaktadır. Doğu
ve güney sur duvarları ise, kalenin
kurulmuş olduğu alanın en düşük
kotlarındadır. Dolayısıyla sur duvarları bu alanlarda yükseltilmiş ve
daha fazla sayıda kuleyle desteklenmiştir. Kale ilk yapıldığında, düşük
kotta kalan kısımlara birikecek suların tahliye edilmesi için barbakanlar
(Hasol, 2008) ve kanallardan oluşan
bir drenaj sistemi inşa edilmiştir.
Ancak, zamanla kalenin işlevini yitiren birçok yapısı gibi, önce barbakanlar, sonra da kanallar tıkanarak
toprak altında kalmıştır. Yağmur
sularının, seyirdim ve dendanlardan
sur duvarlarının içine girmemesi için
bu alanların yüzeyleri geniş taşlarla
kaplanmış, hafif bir eğimle yağmur
suyunun yapıdan uzaklaştırılması
sağlanmıştır. Bu taşların zamanla
tahrip olması ve derz harçlarının
işlevlerini yitirmesi sonucunda,
surlardan kale içine yağmur suyu
girmiş, zemin suyunu tahliye edecek
kanallar ve barbakanlar tıkanmış ve

“Kalesi bir ovada bir sivri mavi kaya üzerinde, yuvarlak şekilden bademiyle, havalesiz, şeddadi taş sağlam hisar ve dayanıklı set muhkem kaledir. Çepçevre
büyüklüğü 3.100 adımdır. Dört tarafında asla hendeği yoktur, zira yalçın kaya üzerinde yapılmıştır. Toplam kırk sağlam kuledir. Güneye bakar ancak iki kat demir
kapıları vardır, ondan yokuştur. Kale içinde yirmi adet toprak örtülü haneleri ve mescidi var. Bütün sokakları yalçın kaldırımlıdır.” (Evliya Çelebi, c. IX, s. 151)
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kalenin doğu sur duvarlarının büyük
bir bölümü tahrip olmuştur. Efes
Müzesi denetiminde yüklenici firma
tarafından 1962-1963 yıllarında
tekrar onarılan doğu sur duvarları;
kullanılan yanlış ve eksik malzeme,
yağmur suyunu uzaklaştıracak har-

puştalamanın seyirdim ve dendanlarda yapılmaması ve zemin suyunu
tahliye edecek barbakanların işlevsel
hale getirilmemesi yüzünden tekrar
tahrip olmuştur.
S11 numaralı sur duvarında,
tepenin en yüksek kotundan kuzey

yönüne doğru akan zemin suyunu
tahliye etmek ve eş zamanlı olarak
sur duvarından yağmur suyunu
uzaklaştırmak üzere, 2014 yılında
optimizasyon çalışmalarına başlanmış; çalışmalar 2017 yılına kadar
sürdürülmüştür.

na rağmen, neden “optimizasyon”
ve “en az müdahale” sınırı belirlenmiştir? Çünkü tarihi yapıların
restorasyonu ve konservasyonundaki amaç, yapının özgünlüğünü
bozmadan, en az müdahaleyle
sorunu ortadan kaldırmak ya da
minimalize etmek olmalıdır (Carta
Del Restauro 1931, Madde 3, 5;
Venedik 1964, Madde 3, 5, 9; Nara
Özgünlük Belgesi 1994, Madde
10; ICOMOS 2003, I.VII – III.IV. –
III.IX). Çalışmalar, yapının su ile
temasını yöntem fark etmeksizin
kesmek üzerine geliştirilmemiş,
yapının tarihi niteliği gözetilerek,
minimum müdahaleyle su etkisi
optimize edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmalar sırasında denge
sorunu olan yapılar için anastylosis3 uygulaması yapılmalı, gereken
yerlerdeki tamamlamalar ise yapının özgünlüğüne uygun olmaldır
(Carta Del Restauro 1931, Madde
3, 10; Venedik 1964, Madde 13,
15; ICOMOS 2003, III.IV-VIVII; ICOMOS 2013, V.II.II). B02
numaralı barbakan için Beylikler
dönemine ait toprak harçlı duvar

ve altındaki barbakan kanalında
gerekli anastylosis ve tamamlama
uygulamaları yapıların ilk haline
sadık kalınarak kendi malzemeleri
ile yapılmıştır.
Çalışmaların fotoğraflandırılması, rölövelerin yapılması
ve uygulamaları içeren detaylı
raporların hazırlanması, bu raporların mümkünse yayımlanması ve
ulaşabilir olması önemlidir (Carta
Del Restauro 1931, Madde 11;
Venedik 1964, Madde 16 Amsterdam 1975, f; ICOMOS 2013,
V.III). “Ayasuluk Kalesi Doğu Sur
Duvarlarını Etkileyen Yağmur
Suyunun Optimizasyonu” başlıklı
çalışma bu amaç doğrultusunda
hazırlanmıştır.
Uygulamaların yapıldığı
yapıların insanlığın ortak kültür
mirası olması nedeniyle müdahale
kararları, sınırları uluslararası yasa
ve tüzüklere dayandırılmalıdır (Nara
Özgünlük Belgesi 1994, Ek I Madde)
Restorasyon ve konservasyon
çalışmalarında yukarıdaki ilkeler
benimsenmiş, müdahale sınırları
bu ölçütlere göre belirlenmiştir.

2. Müdahale Sınırı
Ayasuluk İç Kalesi doğu sur duvarlarına etki eden yağmur suyunun
optimizasyonu çalışmalarının müdahale sınırı; ilgili tüm tüzük, ilke
ve ilgili kanunların incelenmesiyle
belirlenmiş ve her aşaması raporlandırılmıştır.
Tarihi yapının restorasyonu ve
konservasyonu multidisipliner bir
iştir (Amsterdam 1975, e; ICOMOS
2013, I.I.). Yapılan uygulamalar
öncesi ve sırasında bilim ekibi üyesi
inşaat mühendisleri, mimarlar,
restoratörler ve arkeologlar birlikte
çalışmıştır.
Öncelikle yapıda izlenen sistemsel sorunların ve bozulmaların
teşhis edilmesi ve müdahale öncesi
araştırmaların yapılması gerekmektedir (ICOMOS 1990, Madde
5; ICOMOS Türkiye 2013, IV.I.II;
ICOMOS 2003, I.VI. – II.). Müdahaleler öncesi nemlenmenin izlendiği
alanlar belirlenmiş, nemlenme
nedenleri araştırılmış, geçmişten
günümüze neden olduğu tahribatları incelenmiştir.
Tarihi yapılarda en yoğun
tahribatı yaratan unsur su olması-

3. Zemin ve Yağmur Suyu Etkisinin Tarihi Yapılarda Yol Açtığı Bozulmalar
Tarihi yapılar, bulundukları ortamlara göre çeşitli bozulmalarla
karşı karşıya kalabilir. Özellikle
su ile doğrudan temas halinde
olan yapılar, su ve nem kaynaklı bozulmalardan daha yoğun
etkilenmektedir (Döndüren vd.,
2017). Yapısal bozulmalarda, en
çok tahribat oluşturan unsurlardan
biri su etkisidir (Bugani vd., 2008).

3

Suya doymuş alanlarda ve sürekli
suya maruz kalan yapılarda, yapı
malzemeleri benzer veya farklı
bozulmalar gösterebilir. Bu durum
kullanılan taş, tuğla ve harç malzemelerinin farklı süreç izleyen
tepkimeleri nedeni ile ya da su etkisinin eşit miktarda dağılmamasıyla ilgilidir (Döndüren vd., 2017).
Bu bozulmalar, malzemelerde

hacim artması, suda bulunan tüm
maddelerin malzeme içine nüfuz
etmesi, kristalizasyon, şekerlenme, kabuklanma, bitkilenme ve
yüzey sertliğinin azalması gibi
sonuçlara yol açabilir (ICOMOSISCS, 2008). Taş ve tuğla gibi yapı
malzemeleri gözenekli yüzeylere
sahiptir, bu durum suyu bünyelerine almalarını kolaylaştırmaktadır

Anastylosis: Arkeolojik kazıda ortaya çıkarılan eserin, yalnızca kalan özgün malzemeleri kullanılarak ayağa kaldırılması (ed. n.)
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(Weber, 1987). Yapıların dış cephelerinde ve zemin seviyelerinde,
diğer malzemelere göre genellikle
dış etkenlere daha dayanıklı taş
malzeme kullanılmaktadır. Ancak
uzun vadede mikro kılcal çatlaklardan, nem ve suyun bünyesine
nüfuz ettiği taş malzemeler de
bozularak dayanımını kaybetmektedir (Akarish ve Shoeib, 2011).
Su; yüzeyde ve malzemede neden
olduğu bozulmalar haricinde,
bağlayıcı olarak kullanılan harçların özelliklerini kaybetmesine ya
da bütünüyle malzeme kaybına
neden olabilmektedir. Suya doğrudan maruz kalan yapılarda, yine
zamanla taşıyıcı sistem bileşenlerinde ve yapı bütünlüğünde ciddi
sorunlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda suyun yapıdan uzaklaştırılması gerekmektedir.
Yapılarda suya bağlı bozulmaların belirlenmesi, bozulma durumlarının ve nedenlerinin anlaşılmasına
bağlıdır (Ersen vd., 2009). Suya
bağlı bozulmalar yapılarda farklı
seviyelerde olabilir; bunlar statiği
etkileyecek ciddi sorunlar yaratabileceği gibi, yapı malzemelerini de
etkileyebilir. Malzeme bozulmaları

tek başına önemli bir sorun oluşturmamakla birlikte, toplu haldeki
bozulmalar ciddi tahribatlara yol
açabilir. Genellikle gözle görülebilecek hale gelince teşhis edilen bu
bozulmalar, yapılan analizlerle tehlikeli bir seviyeye gelmeden de anlaşılabilir (Baranaydın, 2019). Bu gibi
durumlarla karşılaşıldığında bakım,
malzeme davranışlarının anlaşılması
ve uzun vadede uygun müdahaleler
yapılması için laboratuvar ortamında karakterizasyon çalışması
gerekmektedir (Doehne ve Clifford,
2010). Bu işlemler, mikroskobik
dokümanlarla bozulma türlerinin ve
uzaklaştırma yöntemlerinin belirlenmesinde önemlidir (Gulotta vd.,
2014). Suya bağlı bozulmalar üç ayrı
başlık altında incelenebilir: Fiziksel,
kimyasal ve biyolojik.
Fiziksel etkilerden olan hacim
genişlemesi (şişme), antik yapılarda yoğun olarak kullanılan taş ve
tuğla malzemelerden kaynaklanan
en ciddi sorunlardan biridir. Taş ve
tuğlanın gözenekli yapıları yüzünden, bu malzemelere suyun nüfuz
etmesi hacim genişlemesine ve dolayısıyla bağlayıcı malzemelerinin
koparak ayrılmasına neden olmak-

ta; bu durum da yapı bütününde
stabiliteyi olumsuz etkilemektedir
(Döndüren vd., 2017). Suyun bir
diğer fiziksel etkisi ise, havanın
eksi derecelere gelmesiyle oluşan
dondur. Don etkisi; taş ve tuğladaki suyun hacminin genişlemesine, çatlama ve kopmalara neden
olmaktadır.
Kimyasal etkiler, suyun çözücü
etkisine bağlı olarak farklı reaksiyonların gelişmesiyle oluşmaktadır.
Suyun kendi başına çözücü etkisinin olmasının yanı sıra, içindeki
asidik maddeler de çözücü özelliğini arttırmaktadır. Su faktörü, tarihi
eserlerde uzun vadede kimyasal
tepkime yoluyla çok çeşitli yapısal
bozulmalara yol açmaktadır.
Biyolojik etkiler, sudan dolayı
oluşacak ya da suyla beslenen veya
suyun taşıyacağı organizmalardan
kaynaklı bozulmalardır. Biyolojik
etkilerden en çok karşılaşılan ve
yapısal bozulmaya neden olan
bitki oluşumu, yapıya mekanik
açıdan etki ederek dağılmasına,
bağlayıcılarından ayrılmasına,
yüzeyde ya da içinde tutunarak
yapının sürekli nemli kalmasına
neden olmaktadır.

4. Ayasuluk İç Kalesi Doğu Sur Duvarlarını Etkileyen
Yağmur Suyunun Optimizasyonu Uygulamaları
Günümüzde suyun yapıdan uzaklaştırılması için modern malzemeler kullanılarak alınan önlemler,
yapıyla suyun ilişkisini tamamen
kesmektedir. Ancak tarihi yapılarda
bu gibi müdahaleler yapının özgün
kimliğini bozacağından, optimizasyon en uygun yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayasuluk İç
Kalesi’nin yağmur suyundan en çok
etkilenen kuzey ve doğu sur duvarları için 2013 yılında harpuştalama
uygulaması çalışmaları başlamış,
daha sonra 2014 yılında, B01 olarak
adlandırılan barbakanın işlevsel
hale getirilmesiyle diğer onarımlar
başlatılmıştır. Çalışmalar 2017 yılına

kadar sürdürülmüş; seyirdim ve
dendan aralarının harpuştalanması
işi 2017 yılında tamamlanmıştır.
Barbakan uygulaması doğu sur duvarlarında tamamlanmış, güney sur
duvarlarında ise yalnızca en düşük
kotta kalan barbakan işlevsel hale
getirilmiştir.

4.1. Seyirdim Yeri ve
Dendanların Harpuştalama
Uygulamaları
Kalelerdeki seyirdim (seğirdim)
bölümü, sur duvarlarının en üst kısmında yer alan, yağmur ve kar suyunu hafif eğimle drene eden, askerler
için yapılmış yürüyüş yollarıdır

(Hasol, 2008). Dendanlar,4 seyirdimler boyunca yapılan aralıklı duvarlar
olup askerler bu noktalardan gözetleme yapmakta, çatışma sırasında da
duvar kısımlarında saklanabilmektedirler (Hasol, 2008). Seyirdim ve
dendanlar, kalenin en üst kotunda
yer alır. Kalenin günümüze sağlam
ulaşmış in situ dendan ve seyirdim
örneklerindeki gibi, sık döşenmiş
taşlarla kaplıdır (Şekil 3). Bu bölümler, suyu sur yüzeyinden uygun
yere tahliye edebilecek şekilde, hafif
eğimli yapılmaktadır. Ancak, çeşitli
nedenlerden veya yapısal değişiklikler yüzünden zamanla döşeme
eğimini kaybedebilir.

“Bârû Kalkanı, Dendane olarak da adlandırılan Dendan: “Kale surları ve burçları üzerinde, aralarında boşluklar bulunan çıkıntılar şeklindeki atış yerleri ve bu
çıkıntılardan her biri...” Bkz. Kubbealtı Lugâtı: http://www.lugatim.com/s/dendan
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Ayasuluk Kalesi seyirdim ve
dendanlarında izlenen malzeme
kayıpları bu alanlarda acil olarak
çalışma planı yapılmasını zorunlu
kılmıştır. Harpuşta uygulamasından
önce kazı alanından, kale çevresinden ve bölge ocaklarından döşeme
taşları temin edilmiştir. Ardından
kullanılacak bağlayıcı için yapıdan
örnekler alınmış, bu örneklere yapılan analizler sonucunda hidrolik
kireç bazlı karışım önerilmiştir. 2013
yılındaki uygulamalara, kuzey sur
duvarları, K11 numaralı kule ve S11
numaralı sur duvarının seyirdim ve
dendanlarında başlanmıştır (Şekil
2).
2015-2017 yılları arasında,
çalışma doğu ve güney sur duvarlarında S01, K01, S02, K02, S03,
K03, S04, K04, S05, S07, K07, S08,
K08, S09, K09, S10, K10, S11, K11
numaralı kulelerin ve sur duvarlarının seyirdim ve dendanlarında
devam ettirilmiştir. Uygulama,
yağmur suyunu uygun yere tahliye
edecek hafif eğimli şekilde, özgün
malzeme ve önerilen bağlayıcı karışımıyla yapılmıştır (Şekil 2, 4a, b).
Ayasuluk İç Kalesi doğu sur
duvarlarının seyirdim ve dendanlarında yapılan yağmur suyu
etkisinin optimizasyonu çalışmaları, tahrip olan tüm yüzeylerin
harpuştalanmasının ardından
tamamlanmıştır.

Şekil 2. Ayasuluk Kalesi doğu ve güney sur duvarlarındaki seyirdim yerleri, dendanlar,
harpuştalama yapılan alanlar ve açılan barbakanlar.

4.2. Barbakanların 		
İşlevsel Hale Getirilmesi
Ayasuluk İç Kalesi’nin yapım
aşamasında kalenin düşük kottaki
kısımlarından yağmur suyunun
tahliye edilmesi için barbakanlar
ve kanalları inşa edilmiştir. Ancak
zamanla kapanan barbakanlar,
2014 yılında doğu sur duvarlarının en kuzeyindeki S11 numaralı
surda dış cepheden tespit edilmiş; yapılan araştırma kazılarıyla
kanallar işlevsel hale getirilmiştir.
S11 numaralı barbakanda başlatılan restorasyon çalışmaları, 2017
yılında güney sur duvarlarının
doğu köşesine kadar ilerletilmiştir. Barbakanlar, kuzeyden güney
yönüne doğru B01, B02, B03, B04
ve B05 olarak numaralandırılmıştır
(Şekil 2).

Şekil 3. Ayasuluk Kalesi seyirdim-dendan harpuşta örneği numunesi ve çizimi.

4.2.1. B01 Numaralı 		
Barbakan
2014 yılında S11 numaralı sur
duvarında yapılan restorasyon ve
konservasyon çalışmalarında, sur
duvarında ve kulede tespit edilen nemlenmenin, kalenin güney
kısmından gelen zemin ve yağmur
suyundan kaynaklandığı tespit
edilmiştir. Kalenin inşasında (Bizans
döneminde) bu alandaki suyun dre-

najı için, neredeyse tüm suyu tahliye
edebilecek bir barbakan yapılmıştır
(Şekil 5a, b). Barbakan kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir kanalla,
güneybatıya doğru uzatılmış ve su
çekim hacmi arttırılmıştır.
Bu kanal 1,20 metre genişliğinde olup dışarı doğru 0,70 metreye
kadar daralmaktadır (Şekil 5b). Üzeri
ince uzun taşlarla mazgal şeklinde
kapatılmıştır. Ancak günümüzde
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kapak taşlarından yalnızca bir tanesi korunabilmiştir. Barbakanların
işlevsel hale getirilmesi için 4,00 x
4,00 m ölçülerinde açılan açmanın
tam ortasına denk gelen kazılarda;
az sayıda, profilli ve profilsiz Bizans
dönemine tarihlenen seramik eserler
bulunmuştur.
B01 numaralı barbakanın
tamamen açılması ve temizlenmesinin ardından, etrafı kuru duvar ile
çevrelenmiştir. Bu duvarın yapılmasının nedeni, toprağın ve açma
kesitlerinin gelen sularla yıkılarak
barbakanın tekrar kapanmasını engellemektir. Bu kuru duvar, ilerleyen
zamanlarda yapılacak arkeolojik
çalışmalarda istenildiği zaman kaldırılabilir nitelikte inşa edilmiştir.

4.2.2. B02 Numaralı 		
Barbakan
B02 numaralı barbakan S07 numaralı sur duvarında, doğu giriş kapısı
ve sarnıçların güneyinde bulunmaktadır. Barbakan açması 2,00 x 3,00 m
boyutunda olup geç dönem (Erken
Osmanlı-Beylikler) duvarının kuzey
bölümünde açılmıştır (Şekil 6).
2015 yılında başlanan çalışmalar sırasında geç dönem toprak
harçlı duvarın kanalın üstüne denk
geldiği anlaşılmıştır. Toprak harçlı
bu duvar; 0,50 m genişliğinde, 12 m
uzunluğunda (izlenebilen mesafe)
ve 1,80 m yüksekliğinde olup doğubatı aksında uzanmaktadır. Duvar
örgüsünün, doğuda S07 numaralı
sur duvarına dayanıp sona erdiği
noktada ciddi boşalmalar izlenmiştir
(Şekil 7).
Duvar örgüsünün bu bölümü
herhangi bir yağışa ya da bir kış
koşuluna dayanamayacak durumda
olduğundan, duvar cephesinde geçici koruma önlemlerinin alınmasının
ardından, anastylosis uygulamalarına
ve barbakanı işlevsel hale getirecek
kanal için çalışmalara başlanmıştır. Barbakan deliği tam olarak geç
dönem duvarının altına gelmekte ve
duvarın bittiği ve kanalın konumlandığı alan arasında 0,20 m yüksekliğinde bir kısım kalmaktadır. İlk
olarak geç dönem duvarının sağlam
olan kısımları askıya alınmış, bozulan kısımlar ise numaralandırılarak
kaldırılmıştır. Daha sonra, zemin

Şekil 4a. S02 numaralı sur duvarının seyirdim - dendan harpuştalama uygulama çalışmaları
öncesi sonrası.

Şekil 4b. K04 numaralı kulenin seyirdim - dendan harpuştalama uygulama çalışmaları öncesi ve sonrası.

Şekil 5a.
B01 numaralı
barbakan
çalışmalar
sırasında.

Şekil 5b.
S11 numaralı
sur duvarı
üzerinde B01
numaralı
barbakanın
kanal içi ve
dış cepheden
görünüşü.
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Şekil 6.
B02 numaralı
barbakan ve geç
dönem duvarının
çalışmalardan
önce ve çalışma
esnasındaki
görünümü
Şekil 7.
Beylikler dönemi
toprak harçlı duvar

suyunun etkisiyle duvar yüzeyinde
oluşan boşluk, özgün duvar örgüsüne uygun olarak, önerilen hidrolik
kireç bazlı karışımla tamamlanmıştır. Barbakan kanalı ilk yapıldığında, üzerine inşa edilen Beylikler
dönemine ait duvarın korumaya
alınması için, barbakanın kuzey
ve güney olmak üzere, iki yönlü
yapılması gerekmiştir (Şekil 8).
Nitekim açılan barbakan alanı yalnızca kuzeyden gelen suları drene
edebilecek, güney tarafından gelen
su duvarın en doğu kısmını tekrar
yıkacaktır. Bu yüzden, 1,50 x 1,50 m
ölçülerindeki geç dönem duvarının
güney kısmında bir açma açılmış ve
kanal bu alana bağlanmıştır. Çalışmalar sırasında Bizans ve Beylikler
dönemine tarihlenen, profilli veya
profilsiz seramik buluntularına,
ayrıca az sayıda hayvan kemiğine
rastlanmıştır.
Tüm bu bağlantılar yapıldıktan
sonra, geç dönem duvarının yıkılan
kısmında ve barbakan kanalında
anastylosis uygulamaları yapılmıştır.5 B02 numaralı barbakanda, geç
dönem duvarının kuzeyinde, 2,00
x 3,00 m; güneyinde 1,50 x 1,50 m
boyutlarında açılan alanlarda, “L”
şeklinde iki kuru duvar yapılmıştır
(Şekil 9). Bu duvarların yapılmasının nedeni, gelen sularla beraber
toprağın ve açma kesitlerinin yıkılarak tekrar barbakanı kapamasını

Şekil 8.
B02 numaralı
barbakanı güney
ve kuzey yönlü
çalıştıracak kanal
ve sur duvarındaki
boşalmaların
tamamlaması
işlemi

Şekil 9.
B02 numaralı
barbakan ve geç
dönem duvarı
çalışmaları sonrası

engellemektir. Bu duvarlar daha
sonra yapılacak arkeolojik çalışmalar için kaldırılabilir nitelikte inşa
edilmiştir.

4.2.3. B03 Numaralı 		
Barbakan
B03 numaralı barbakan 3,00 x 3,00
m boyutlarında olup S06 numaralı
sur duvarının ortasındaki bir noktadan açılmıştır (Şekil 2). Çalışmalarda, içten 0,80 x 0,80 m, dıştan
1,50 x 1,50 m boyutlarında, 0,50 m
kalınlığında ve doğu cephesi sur

duvarına yaslanan bir rögar ortaya
çıkmıştır. Bu rögara, batı yönünden
0,30 x 0,40 m ölçülerinde bir yan
kanal bağlanmaktadır; bu kanal
kapaklı olup kuzeybatı-güneydoğu
aksında yer almaktadır (Şekil 10).
Yan kanal, olasılıkla yamaç evlerinin güneyinde, önce doğu sonra
kuzey yönüne doğru ilerleyen yola
bağlanmaktadır. Çalışmalarda çıkarılan toprakta, Bizans ve Beylikler
dönemine tarihlenen profilli veya
profilsiz seramik parçaları ile bir
adet taş gülle bulunmuştur.

5
Geç dönem toprak harçlı düzensiz duvarda yapılan uygulamalar; öncelikle duvarın dikey ve yatay taş sıralarının birinci sıra en batı kısımdan itibaren 1.1, 1.2,
1.3…, aşağıya doğru 2.sırada 2.1, 2.2, 2.3… şeklinde numaralandırılarak kaldırılması ve aynı sıra ve numara ile toprak harç ile örülmesi şeklinde devam ettirilmiştir. Duvar özgün yüksekliğine ulaştığında, üzerine moloz taşlar ile capping yapılarak yağmur suyunun minimal seviyeye getirilmesiyle tamamlanmıştır.
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Şekil 10.
B03 numaralı
barbakan;
öncesi ve
sonrası.

B03 numaralı barbakan kanalının iç kısmı temizlendikten
sonra, açmanın etrafı kuru duvarla
çevrelenmiş ve barbakan tekrar
kullanılabilir duruma getirilmiştir.
Bu duvarın yapılmasının nedeni,
gelen sularla beraber toprağın ve
açma kesitlerinin yıkılarak tekrar
kanalı kapamasını engellemektir.
Bu duvarlar daha sonra yapılacak
arkeolojik çalışmalar için kaldırılabilir nitelikte inşa edilmiştir.

Şekil 11. B04 numaralı barbakan

4.2.4. B04 Numaralı
Barbakan
B04 numaralı barbakan 3,00 x 3,00
m boyutlarında olup S06 numaralı
sur duvarının en güneyindeki noktadan açılmıştır (Şekil 2). Açmanın kuzeyinde kalenin ilk evresi ile çağdaş
olabilecek bir Bizans duvarı açığa
çıkmıştır. Güney ve batıda ise yaklaşık bir metre yüksekliğinde, daha
geç bir evreye ait yapı duvarları ile
barbakan, etrafı çevrili halde ortaya
çıkarılmıştır. Ayasuluk İç Kalesi’nin
erken dönemlerinde yapılmış kuzey
yönündeki Bizans duvarı S06 sur
duvarına doğu yönüne dayanmış
olup günümüze oldukça iyi durumda korunagelmiştir (Şekil 11).
B04 numaralı barbakanın kazı
çalışmalarında Bizans ve Beylikler
dönemine ait profilli veya profilsiz
seramikler bulunmuştur. Ayrıca,
kalede yaşanan çatışmaların göstergesi olan taş gülleler sur duvarının
kenarında bulunmuştur (Şekil 12).
B04 numaralı barbakandaki çalışmalar, açma barbakan seviyesine
getirildikten sonra kanalın temizlenmesi ve yüksek duvarı olmayan
cephelerin kuru duvarla sağlamlaştırılmasıyla tamamlanmıştır.
Bu duvarlar daha sonra yapılacak
arkeolojik çalışmalar için kaldırılabilir nitelikte inşa edilmiştir.

Şekil 12.
B04 numaralı
barbakan

Şekil 13.
B05 numaralı
barbakan

4.2.5. B05 Numaralı 		
Barbakan
B05 numaralı barbakan 4,00 x 3,00
m boyutlarında, güney sur duvarlarının en doğusunda, S05 numaralı
sur duvarında açılmıştır (Şekil 2).
Bu barbakan, Ayasuluk İç Kalesi’nin
en alçak kotunda olup barbakana
bağlanan kuzey-güney yönünde
uzunlamasına inşa edilmiş bir kanal
bulunmuştur. Kanal barbakana bağlanmış ve kuzey yönünde uzanarak
batı yönünden gelen suyun tahliye
edilmesi sağlanmıştır (Şekil 13).
Kanalın mazgal taşlarından
yalnızca bir tanesi günümüze insitu olarak gelebilmiştir. Geri kalan
kısımlar kanalın tekrar toprakla
dolmasını engellemek için, özgün

örneğine benzer ince uzun taşlarla
mazgal şeklinde kapatılmıştır. Kanalın doğusunda, kireç harçlı, olasılıkla barbakan alanını oluşturan
bir duvar ortaya çıkarılmıştır. B05
numaralı barbakan kazıları sırasında Bizans ve Beylikler dönemine
ait profilli veya profilsiz seramikler
ile az sayıda hayvan kemiği bulunmuştur. B05 numaralı barbakanın dışı ve sur içi kanallarının
temizlenmesinin ardından, kanalın
tekrar toprakla dolmasını önlemek
ve toprağın göçmesini engellemek
amacıyla, kuzey ve batı kesiti kuru
bir duvarla çevrelenmiştir Bu duvarlar daha sonra yapılacak arkeolojik
çalışmalar için kaldırılabilir nitelikte
inşa edilmiştir.
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5. Sonuç ve Değerlendirme
Ayasuluk İç Kalesi doğu ve güney
sur duvarlarında 2015-2016 yıllarında yapılan uygulamalar; yağmur suyunun duvar içine girmesini engelleyecek harpuştalama çalışmaları ve
zemin suyunun drene edilebilmesi
için barbakanların işlevsel hale getirilmesi işlemleridir. Bu uygulamalardaki amaç, sur duvarlarına etki eden
yağmur suyunun uzaklaştırılmasıdır.
Bu doğrultuda öncelikle 2013 yılında
doğu sur duvarlarında başlayan
çalışmalar, 2017 yılında güney sur
duvarlarında tamamlanmıştır. 2013
yılında K11 numaralı kulede ve S11
numaralı sur duvarında yapılan
işlemler, 2015 ve 2017 yılları arasında da S01, K01, S02, K02, S03,
K03, S04, K04, S05, S06, K06, S07,
K07, S08, K08, S09, K09, S10, K10,
S11, K11 numaralı kuleler ve sur
duvarlarında uygulanmıştır. Böylece,
sur duvarlarının yüzeyinde biriken
ve bünyesine nüfuz eden su miktarı
minimum seviyeye indirilmiştir.
Bir diğer uygulama ise, özellikle
doğu ve güney sur duvarlarında,
yani kalenin en düşük kotlarında
zemin suyunun drene edilmesi için
2014 yılında doğu sur duvarlarının
en kuzeyinde başlanan, barbakanların işlevsel hale getirilmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sırasında
açılan barbakanlar B01, B02, B03
olarak adlandırılmıştır. B01 numaralı barbakan doğu sur duvarlarının
en kuzeyinde, güneydeki yamaçtan gelen suların biriktiği noktada
bulunmaktadır. S11 numaralı sur
duvarının dışında bulunan barbakan
2014 yılında Ayasuluk Tepesi ve St.
Jean Anıtı Kazı Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Büyükkolancı tarafından tespit edilmiş ve işlevsel hale
getirilmesi için, çalışmalar ilk olarak
burada başlatılmıştır.
B01 numaralı barbakan işlevsel
hale getirildikten sonra bu alandaki
nemlenme, sur yüzeyinde bulunan
bitki oluşumları ve bunların yarattığı sorunlar, periyodik gözlemler
sonucunda gözle görülür bir şekilde
azalmıştır.
B02 numaralı barbakan, doğu sur
duvarları üzerinde S07 numaralı sur

Şekil 14.
S06-B03 ve
S05-B05 numaralı
sur duvarları ve
barbakanlardaki
çalışmaların
bir yıl sonraki
durumu

duvarında ve geç dönem duvarının
altında kalmaktadır. Bu noktada,
barbakanı işlevsel hale getirirken
yıkılmak üzere olan geç dönem duvarını korumak için özel bir çalışma
gerçekleştirilmiştir. Duvarın tahrip
olmasının nedeni, kanalın yarattığı
boşluk ve suyun akış yönünde yer
almasıdır. Kuzey ve güney yönündeki zemin suyunun kanal içinden geçerek akması duvarın doğu
bölümünü tahrip etmiştir. Barbakan
kanalında ve geç dönem duvarının
dağılan bölümlerinde anastylosis ve
tamamlama uygulamaları yapılmıştır. Ardından duvarın kuzey ve
güney yönlerinde açılan rögarlarla
(Şekil 4), hem barbakan işlevsel hale
gelmiş hem de geç dönem duvarının
zemin suyuyla bağlantısı kesilmiştir.
B02 numaralı barbakanın işlevsel
hale getirilmesi sonucunda, S07
numaralı sur duvarının dış cephesinde belirgin olarak nemin azaldığı
görülmüştür (Şekil 14).
B03 numaralı barbakan S06 numaralı sur duvarında bulunmaktadır.
Çalışmalar sırasında, barbakanın in
situ rögarının günümüze iyi durumda geldiği görülmüş; barbakan
kanalı ve rögarın içi temizlenmiştir.
B03 numaralı barbakanın devreye
girmesiyle, S06 numaralı sur duvarı
yüzeyinde oluşan nemlenme ve bitkilenme de gözle görülür bir şekilde
azalmıştır. B04 numaralı barbakan
B03 numaralı barbakan ile aynı sur
duvarında (S06) bulunmaktadır. S06
numaralı sur duvarının iç cephesi Ayasuluk Kalesi’nin en düşük
kotundadır. S06 numaralı duvar

1960’lardan sonra tekrar yıkılmıştır.
Bunun nedeni, kullanılan hatalı ve
eksik malzeme ile zemin-yağmur
sularıdır. 2000 yılında tekrar tamamlanan surda barbakanın açılmadan
bırakılması yüzünden gözle görülür
bir nemlenme oluşmuştur. 2017 yılında Ayasuluk Kalesi’nde en yoğun
nemin izlendiği S06 numaralı sur
duvarında B03 ve B04 numaralı barbakanların açılmasıyla, nemin yapıya
etkisi optimize edilmiştir.
Daha sonra yapılacak çalışmalarda, özellikle S06 numaralı sur duvarında barbakan açmaları hizasında
yaklaşık üç metre genişliğindeki, sur
duvarına paralel dolgu toprağının
kaldırılması ve sur duvarının iç cepheden de hava almasının sağlanması
işlemi ele alınacaktır. Bu işlemin
ardından, yapıda bulunan su varlığının tespiti için gerekli analizlerin yapılması gerekmektedir. Buna benzer
yapısal ölçekli analizler büyük ölçekte disiplinlerarası çalışmaları gerektirmektedir. Ancak günümüzde bazı
analizler, minimal ama yapı genelini
de başarılı şekilde gösterebilen temel
analiz cihazlarıyla yapılabilmektedir
(Poli vd., 2007; Grinzato vd., 2002).
Güney sur duvarının en doğusunda,
kalenin en düşük kotlarından birinde bulunan B05 numaralı barbakan,
S05 ve S06 numaralı sur duvarlarına özellikle batıdan gelen suyun
drene edilmesi için önemlidir. B05
numaralı barbakanın açılmasının
ardından, S05 ve S06 numaralı sur
duvarlarında nemlenme ve duvarlara
etki eden su seviyesinin de azaldığı
tespit edilmiştir.
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REUSE AND RESTORATION OF BAKIRKÖY GREEK SCHOOL
ABSTRACT
Greek School in Bakırköy is a timber building dating back to 1887. First built as a mansion, it is converted
into a school in 1892. In 2005 the school stopped operating as a result of scarcity in student numbers. In
2014, a reuse project is implemented to integrate the historical school building in a new school complex
foreseen to be built adjacent. After, survey and restitution a restoration project including renovation,
updating and re-use for conversion of the school into an office building is conducted.
This study covers the survey, restitution and restoration project processes along with implementation
phase. A survey exhibiting detailed explanation on material and structural deterioration of the building
is provided. Based on the survey drawings and additional information from old pictures and people
who have witnessed the former state of the building, restitution is completed. Two different periods of
restitution are prepared : the mansion period (1887-1892) and the school period (1892-2005). Apart
from minor differences regarding the conversion, like reformation of classrooms, two restitution periods
are alike. Some small alterations of entrances, roof area and basement mechanical area define the
differences between two periods. Consequently, a restoration project, requiring minimum change and
optimum utilisation of original plan layout is prepared to re-use the timber building as the administrative
office area of the new complex.
As a result of implementation of the project in 2015 the Bakırköy Greek School is now serving as the
administrative part of Bahçeşehir School Complex. The project is considered to be a relevant example of
adaptive reuse, a process that respects the adaptability capacity of historical building.

Bakırköy Rum Okulu Restorasyon ve
Yeniden İşlevlendirme Çalışması
LORY ZAKAR*

1. Giriş
Kültürel bir olgu olan tarihi çevrenin sürdürülebilirliği ve tarihi
yapıların çağdaş yaşama katılması,
kent yaşamı için geçmişle bağ kuran büyük bir zenginliktir. Mimari
çevrenin geçmişle bağ kuran ve bu
birikimi yansıtan nitelikte olması,
kenti deneyimlendirenlere kültürün katmanlarıyla iç içe yaşama
imkânı verir (Kuban, 2000). Tarihi
yapıların sürdürülmesi bağlamında, yeniden kullanım (reuse),
önemli bir adım olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yeniden kullanım
kararlarının; tarihi bir yapının
sergilediği anlamsal, mekânsal,
yapısal ve estetik özelliklere uygun
doğrultuda alınması gerekliliği, bugün koruma alanındaki
*

Bu çalışmada
amaçlanan, hem konut
hem de okul olarak
kullanılmış olan Osmanlı
sivil mimarisinin
bu önemli yapısının
yeniden işlevlendirilme
aşamalarını
belgelemektir.
tüm disiplinler tarafından kabul
görmektedir (Zakar, 2018). Bu
çalışmada; yeniden uyarlama ve
güncelleme yoluyla, Bakırköy Rum
Okulu olarak bilinen tarihi ahşap
yapının yeniden kullanılmak üzere
işlevlendirilmesine ilişkin proje ve
uygulama süreci aktarılmıştır.
Bakırköy Rum Okulu, 19. yüzyıl
Osmanlı sivil mimarisi örneği ve

döneminin önemli yapılardan biri
olup 1892 yılında okula çevrilmiştir. Öğrenci azlığı nedeniyle kapanıp bir süre atıl kaldıktan sonra,
2017 yılından itibaren Bahçeşehir
Koleji yapı kompleksine ait anaokulu binası olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Bu çalışma, Bakırköy
Rum Okulu’nun rölöve, restitüsyon ve restorasyon aşamalarından
oluşan koruma çalışmaları ve uygulama sürecini konu almaktadır.
Çalışmada amaçlanan, 19. yüzyıl
Osmanlı sivil mimarisinin önemli
bir örneğinin günümüze uyarlanma çalışmasını belgelemektir.
Çalışma kapsamında; yapıya ait
analitik rölöve, iki döneme ait
(konut ve okul) restitüsyon ve
restorasyon projeleri ile koruma ve
yeniden kullanım kararlarını içeren
bilgilere ve uygulama fotoğraflarına yer verilmiştir.

Dr. Lory ZAKAR, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalı, e-posta: lory.zakar@msgsu.edu.tr
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2. Bakırköy Rum Okulu Koruma Çalışmaları
Bakırköy Rum Okulu İstanbul
ili, Bakırköy ilçesi, Yenimahalle,
İstanbul Caddesi üzerinde yer alan;
bodrum, zemin, birinci kat ve çatı
katından oluşan, 19. yüzyıl sonu
sivil mimarlık örneği ahşap yapıdır.
1887 yılında sayfiye köşkü olarak inşa edilen yapı, 1892 yılında
Mihail Simenidis’in girişimiyle Bakırköy (Makrohori) Rum cemaatine
ait bir okula dönüştürülmüştür.1 İlk
olarak kızlar okulu olarak kullanılan yapıda, 1937-1938 yıllarında
karma eğitim sistemine geçilmiştir.
Okulun, 2003 yılında öğrenci azlığı
nedeniyle kapatılması sonucunda,
yapı 2017 yılına kadar atıl vaziyette
kalmıştır; 2014 yılında başlatılan
projelendirme çalışmaları 2015
yılında tamamlanarak yapı 2017’de
yeniden kullanıma açılmıştır.
İstanbul Caddesi’nden ve Reyhan
Sokak’tan olmak üzere iki girişi
bulunan parselde, okul yapısı arsanın
İstanbul Caddesi tarafına yakın bir
şekilde konumlanmıştır. Reyhan
Sokak tarafında yapıya bekçilik
yapan ailenin kaldığı bir müştemilat
bulunmaktadır. Parselin İstanbul
Caddesi girişinin iki yanında, cadde
üzerinde dükkân birimleri konumlanmıştır. Cadde üzerinde tek cephesi
bulunan bu dükkân birimleri, okul
binasına göre iki metre aşağıdadır;
dükkânların arasından çıkan bir merdivenle, caddeden okulun önündeki
bahçeye ulaşılmaktadır.
Bakırköy Rum Okulu yapısı,
bulunduğu parsele eklenecek yeni
yapılarla birlikte oluşturulacak bir

Şekil 1. Bakırköy Rum Okulu vaziyet planı

okul kompleksinin içinde yer almak
üzere, yeniden işlevlendirilmiştir.
Bu süreç, projelerin hazırlanması ve uygulama olmak üzere iki
aşamada tamamlanmıştır. Analitik

rölövenin hazırlanması ile başlayan
projelendirme süreci, restitüsyonlar
ve restorasyon projesinde yeniden
kullanım kararlarının alınması ile
tamamlanmıştır.

engin, 2002). Yapının rölövesi iki
boyutlu dijital (Total Station) ölçüme
ek olarak, elle ölçümle de hazırlanmıştır. Dijital teknikle belgelenen
yapısal deformasyonlar, yapısal ve
yüzeysel hasarlar, malzeme kullanımı bilgileri ve hasar analizi analitik

rölöve paftaları ile sunulmuştur.
Esasen bir köşk olarak inşa
edilen yapı, bir ana sofa ve sofaya
açılan birimler şeklinde kurgulanmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda bulunan iki giriş, geniş bir giriş
holü ve sofa birimiyle birbirine

3. Rölöve
Koruma projelerinin ilk adımı olan
ve yapının mevcut durumunu belgeleyen rölöve, yapım sistemi ve malzeme durumunu ortaya koymak ve
ilerideki çalışmalara temel oluşturmak amacı ile 660 sayılı ilke kararına
uygun şekilde hazırlanmıştır (Ulu-

1. Y. Mimar Dr. Apostolos Prodis’in Tanıklığı, 2014.
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bağlanır. Merdiven kovası ve tüm diğer
mekânlar bu hol ve sofaya açılmaktadır. Islak hacimler ağırlıklı olarak
bodrum kata yerleştirilmekle beraber,
yapıya sonradan eklenen tuvalet birimine geçiş, bodrum kat ve bahçeden
sağlanmaktadır.
Sade bir Neoklasik cephe düzenine sahip olan yapının kuzey ve güney
cephelerinde basamaklı giriş terasları
bulunmaktadır. İstanbul Caddesi tarafında yer alan güney cephesinde, her
iki yandan dokuz basamakla ulaşılan
mermer kaplı bir giriş terası yer almaktadır. Art Nouveau tarzında korkuluk
elemanlarının çevrelediği giriş döşemesinin altında, bodrum kata açılan bir
geçit bulunmaktadır. Bu geçit, bodrum
katta B-03 kodlu odaya ulaşan bir
pencere ile sonlanmakta; geçidin iki
yanında kârgir nişler bulunmaktadır.
Balkon kısmı ise Art Nouveau tarzında
dört demir paraçolle desteklenen, ahşap konsol bir balkondur. Eğrisel geometrik desenli demir korkulukları olan
balkonun yürünebilir, eğimli yüzeyi
mevcut durumda kurşun kaplamadır.
Çatı hizasında balkon genişliğinde
ahşap bir üçgen alınlık bulunmaktadır.
Ahşap silmelerin çevrelediği bu üçgen
alınlık, cephe düzleminden yaklaşık 30
cm çıkıntılı bir şekilde konumlanmıştır.
Kârgir ve sıvalı bodrum kat cephe duvarları üzerinde yükselen diğer katlar,
ahşap kaplamadır.
Yapının arka bahçeye bakan kuzey
cephesinde, bahçeden altı basamakla
zemin kata geçişe imkân veren giriş
terasına ulaşılmaktadır. Giriş terasının
üzeri metal dikmeler ve plastik esaslı
çatı örtüsüyle örtülmüştür. Ayrıca bu
cephede sonradan eklenen tuvalet hacmi, zemin kat pencerelerinden birinin
parapet yüksekliğinin değiştirilmesine
neden olmuştur. Betonarme ek olan
bu hacim, kuzey cephesine bitişiktir.
Marsilya tipi kiremit kaplı ahşap çatının
eğimi %33 olarak tespit edilmiştir.
Parselin geri kalanı, yapının bahçesi
olarak kullanılmaktadır. İstanbul Caddesi
üzerinde bulunan dükkânların çatısı,
okulun ön bahçe bölümüyle bütünleşik
vaziyettedir. Parsel içerisinde, okulun
doğu cephesine paralel konumlanmış
bir kârgir bahçe duvarı bulunmaktadır. Bahçenin okul yapısını çevreleyen
bölümünde podima döşeme kalıntılarına
rastlanmıştır.

Şekil 2. Bodrum kat planı rölövesi

Şekil 3. Zemin kat planı rölövesi
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İstanbul Caddesi üzerinde yer
alan altı dükkân, iç kısımlarda
büyük ölçüde özgün malzeme ve
yapım sistemi özelliklerini kaybetmiş, üst örtüleri plastik esaslı malzemelerle örtülmüş veya şap üzeri
yalıtım folyolarıyla kaplanmıştır.

3.1. Malzeme Kullanımı
Yapının taşıyıcı sistemi, kârgir
bodrum kat duvarları üzerinde
yükselen ahşap karkas sistemdir.
Kaplama ve doğrama malzemelerinin neredeyse tümü ahşap
malzemeden üretilmiştir. Bodrum
katta, karo mozaik zemin kaplaması yaygın bir şekilde döşenmiş olup
doğal taş kaplama malzemesine de
rastlanmıştır. Kazan dairesine girişi
sağlayan metal kapı dışında, tüm
kapı doğramaları ahşaptır.
Kuzey cephesinde giriş terasının
korkulukları kârgir malzemeden
üretilmişken, güney cephesindeki
giriş terasında dökme demir korkuluklar bulunmaktadır. Ahşap zemin
kaplamalarının genişlikleri 25-28
cm arasında değişebilmektedir.
Ahşap cephe ve iç duvar kalınlıkları
17-19 cm civarında değişen ölçülerde tespit edilmiştir. Birinci katta
tüm mekânlarda çıtalı ahşap tavan
kaplamalar görülmekte; zemin kat
tavanlarında alçı panel uygulamaları
bulunmaktadır.
Ahşap zemin kaplamalarının
genişlikleri 25-28 cm arasında
değişebilmektedir. Merdiven holü,
hol ve odalar ahşap bölücü elemanlarla ayrılmıştır. Tüm pencereler
normal açılan kanatlarla kurulmuş,
kapılar ise çoğunlukla masif ahşap
tablalı üretilmiştir. Hol ve sınıf
mekânlarında, farklı yüksekliklerdeki pencere parapetleri hizasında
ahşap duvar kaplaması bulunmaktadır. Ahşap cephe ve iç duvar
kalınlıkları 17-19 cm civarında
değişen ölçülerde tespit edilmiştir.

3.2. Yıpranmışlık Durumu
Ahşap karkas sistem, zaman içinde
zemin hareketleri ve farklı yapısal
oturmalar sonucunda belli noktalarda eğilmeye maruz kalarak
deforme olmuştur. Özellikle kapı
ve pencere açıklıkları üzerindeki
diyagonal çatlaklar, ahşap siste-

Şekil 4. Birinci kat planı rölövesi

Şekil 5. Restorasyon öncesi ön cephe (Archista Mimarlık, 2014).

min zorlandığı noktaları ve oluşan
eğilmelerin yönünü göstermektedir.
Çeşitli noktalarda yapıya getirilmiş
güçlendirme çözümleri bulunmakla
beraber, betonarme eklerin ahşap
malzeme ile etkileşimine ait bir veri
gözlenmemektedir.
Yapı içindeki ahşap ince yapı
malzemeleri kullanım sonucu
yıpranmış durumdadır. Döşeme

kaplamalarındaki bazı bozulmalar
metal plakalarla örtülmüş, tavan kaplamalarının tahrip olmuş
kısımları kaldırılarak kontrplak
kaplanmıştır. Cephe birleşimlerine
yakın bulunan bazı döşemelerde
tamir izleri gözlenebilmektedir. Yapının ahşap doğramaları
iyi durumda olmasına rağmen,
dış cephede ileri derecede boya
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Şekil 6.
Restorasyon öncesi
arka cephe görünümü
(Archista Mimarlık, 2014).

Şekil 7.
Podima döşeme
detayı
(Archista Mimarlık, 2014).

Şekil 8.
Restorasyon öncesi
İstanbul Caddesi’nden
görünüm
(Archista Mimarlık, 2014).

Şekil 9.
Restorasyon öncesi iç
mekân görünümü
(Archista Mimarlık, 2014).

Şekil 10.
Restorasyon öncesi
iç mekân görünümü
(Archista Mimarlık, 2014).

dökülmeleri vardır. Doğrama ve cephe
kaplamalarının koruyucu katmanları
bakımsızlıktan kopmuş ve /veya kalkmış
vaziyettedir. Yapının çeşitli kısımlarında rutubetin etkisiyle bodrum katta en
fazla olmak üzere, ahşap malzemelerde
böcek ve mantar bozulmaları görülebilmektedir.
Yapıda genel olarak; kullanım sonucu
yıpranmışlık, malzeme değişiklikleri, su
etkisi ve yapısal oturmalardan kaynaklanan hasarlar gözlemlenmektedir.

Şekil 11.
Restorasyon
öncesi iç mekân
görünümü
(Archista Mimarlık tarih).
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Şekil 12.
A-A Kesiti hasar
analizi paftası.

Şekil 13.
B-B Kesiti hasar
analiz paftası.

4. Restitüsyon
Belge ve bilgilere dayandırılan,
yapının en son dönemini gösteren
restitüsyon çalışması, yapıdaki
izler ve benzer dönem yapıları göz
önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bakırköy Rum Okulu
yapısına benzer nitelikteki Beylerbeyi Tuzcuoğlu Köşkü, yapının iki dönem olarak hazırlanan

restitüsyonuna mekân kurgusu ve
malzeme kullanımı açısından ışık
tutmuştur. Bu bağlamda, restitüsyon çalışmasında; yapıdaki izler,
eski fotoğraflar ve tanıklıklardan
elde edilen bilgilerin yanı sıra,
Tuzcuoğlu Köşkü’nü konu alan
yüksek lisans tez çalışmasından da
yararlanılmıştır (Çelebi, 2010).

Yapıdaki izler, eski fotoğraflar,
tanıklıklar ve benzer yapılardan
edinilen bilgiler ışığında, yapının
köşk ve okul kullanımına ait iki
farklı dönem restitüsyonu hazırlanmıştır. Yapının köşk dönemine ait
özgün biçim ve elemanlarının bir
kısmı okul iken korunmuş olmakla
beraber, bu dönemde bazı ekler ve
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Şekil 14- Ön cephe restitüsyon silueti

değişiklikler de yapılmıştır. Yapının
I. dönem restitüsyonu, yapım yılı
olan 1887’den okula dönüştürüldüğü 1892 yılı arasını kapsamakta
ve yapının köşk olarak kullanıldığı
dönemi ifade etmektedir. Yapının
II. dönem restitüsyonu ise, Bakırköy
Rum Okulu olarak kullanıldığı 1892
yılı ve sonrasını yansıtmaktadır.

4.1. I. Dönem Restitüsyonu
Yapının köşk olarak inşa edildiği
döneme ait en temel veriler, ahşap
tavan bölüntülerinden elde edilmektedir. Köşk döneminde, planlar
ana merdivenle ilişkili büyük bir
sofa ve bu sofaya açılan oda dizileri
şeklinde kurgulanmıştır. Yapının
giriş holü ise, ön cepheye dik bir
başka holden sağlanmakta; bu
holden üst kattaki balkona çıkılmaktadır.
Zemin katta, kuzey cephesine
bakan giriş döşemesinin bulunduğu
cephe yüzeyindeki pencere ve kapı
açıklıkları incelendiğinde, orta açıklığın (kapı) boyut ve düzen olarak
bir pencere olduğu düşünülmüştür.
Buradan hareketle, giriş döşemesinin okul işleviyle beraber eklendiği
ve buradaki pencerenin bozularak
kapıya çevrildiği sonucuna varılmıştır. Bu kısımdaki girişin kaldırılmasıyla, bir oda birimi oluşturulmuştur. Bu kısım dışında, odalardaki
muhdes duvarlar kaldırılarak kiriş
hizalarına uygun şekilde özgün oda
bölümleri yeniden yapılmıştır.

Şekil 15. I. Dönem restitüsyonu bodrum kat planı.

Birinci kat planında, diğer katlarda olduğu gibi, muhdes bölüntüler kaldırılarak özgün plan kurgusu
elde edilmiştir. Muhdes olduğu düşünülen kapılar kaldırılmış, sofada
yer alan ahşap bölüntü elemanı ise
yerinde bırakılmıştır. Sofa kısmında, süslemeli tavan kaplamalarına
temas etmeyecek şekilde konumlandırılmış, ahşap doğrama bölücü

elemanlara Tuzcuoğlu Köşkü’nde
de rastlanmaktadır (Mataracı,
2010). Proje konusu yapıya malzeme, yapım tekniği, plan ve cephe
kurgusunda benzerlikler gösteren
Tuzcuoğlu Köşkü’nde de bulunan
özgün çatı katı, yapının çatı katı
ile karşılaştırılmış, çatı pencerelerinin yapım özellikleri göz önünde
bulundurularak okul döneminde
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eklenmiş oldukları düşünülmüştür. Bu
nedenle I. dönem restitüsyonunda çatı
pencereleri kaldırılmıştır.
Cephelerdeki ahşap kaplamalarda
geçmiş onarımlardan kaynaklanan düzensizlikler giderilerek, özgün kaplama
hizaları ile doğu ve batı cephelerindeki
bacaların üst kısımları tamamlanmıştır. Yapının pencerelerinin ahşap
giyotin doğrama olduğu, Özel Okullar
Rehberi’nde yer alan eski bir fotoğrafta
da belgelenmektedir (Kuban, 2000).
Bu fotoğrafa dayanılarak tüm pencere
açıklıkları ahşap giyotin pencereyle
tamamlanmıştır. Yapıda, yerinde herhangi bir kepenk izine rastlanılmadığından ve eski fotoğrafta da bu mimari
eleman olmadığından doğramalara
kepenk takılmamıştır.
Zemin kattaki kaldırılmış özgün
ahşap kaplamalar, yapıdaki diğer
mekânların tavan planı kurguları
incelenerek, benzer prensipte tamamlanmıştır. Ahşap duvar kaplamalarının
okul döneminde eklendiği düşünülerek,
bu kaplamalar I. dönem restitüsyonunda kaldırılmıştır.
Yapının güney cephesinde, bahçedeki podima taşlı döşemelerin yapının
her iki tarafında da devam ettiği, okul
bekçisinden elde edilen bilgiler arasındadır. Bu bilgi doğrultusunda, döşeme
motifleri kullanılarak, simetri düzeni
içerisinde döşemeye ait eksik kısımlar
tamamlanmış ve bu peyzaj ögesi yeniden oluşturulmuştur.
Dükkân birimlerinin restitüsyonunda, yapıya ait eski bir fotoğraf (Bkz.
Şekil 18) temel alınarak, fotoğrafta
görülen gelişigüzel tuğla dolguların
bulunduğu kârgir açıklıklar ahşap vitrin
elemanlarıyla tamamlanmıştır.

4.2. II. Dönem Restitüsyonu
Yapının, okul olarak kullanıldığı dönemi gösteren bu restitüsyonda, sınıf
oluşturmak üzere yapılmış bazı nitelikli bölücüler kabul edilmiş, sınıfları
genişletmek amacıyla yapılmış niteliksiz ekler kaldırılmıştır. Öğrenciler
için eklenmiş ıslak hacim bu çalışmada
muhafaza edilmiş, bodrum kattan buraya geçişi sağlayan kısım da bu dönem
restitüsyonuna dâhil edilmiştir.
Bodrum kattaki ahşap merdiven
değiştirilerek özgün ahşap sistemde mevcut merdiven yerleştirilmiştir.
Okulda ısınma ihtiyacını karşılamak

Şekil 16. I. Dönem restitüsyonu zemin kat planı

Şekil 17. I. Dönem restitüsyonu birinci kat planı.
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üzere tesisat birimine çevrilen ocaklı
mutfak kısmı, yemekhane ve diğer
mekânlar restitüsyona aktarılmıştır.
Zemin katta, kuzey cephesine
bakan volta taşıyıcılı giriş döşemesi ve kapı okul restitüsyonunda muhafaza edilmiş, ancak bu
kısımdaki niteliksiz saçak kaldırılmıştır. Zemin kattaki mevcut hol ve
giriş kullanımları değiştirilmeden
dönem restitüsyonuna aktarılmış,
ancak odalarda mekân genişletmek amacıyla yapılan müdahaleler
kaldırılmış ve iptal edilen kapılar
değerlendirilerek özgün oda birimleri canlandırılmıştır.
Birinci kat planında; I. dönem
restitüsyonunda sofaya eklenmiş
iki küçük mekânın birleştirilmesiyle
oluşturulan tek sınıf odası, yapının
özgün plan kurgusunu zorlamayan,
nitelikli sayılabilecek bir müdahale
olarak değerlendirilerek II. dönem
restitüsyonuna eklenmiştir. Bu katta,
özgün plan kurulumuna başka bir

Şekil 18.
İstanbul
Caddesi’nden
Rum Okulu
ve alttaki
dükkânların
görünümü
(Özel Okullar
Rehberi, 1964,
s. 215).

müdahale gerçekleştirilmemiştir.
Çatı katına, bu dönemde ışık ve hava
almak üzere çatı pencereleri açıldığı
düşünülmektedir. Bu pencereler restitüsyon çizimlerinde yer almaktadır.
Cephelerin ahşap kaplamalarında; geçmiş onarımlardan kaynaklanan düzensizlikler giderilmiş,
özgün kaplama hizaları ile doğu ve

Şekil 19. II. Dönem restitüsyonu zemin kat tavan planı.

batı cephelerindeki bacaların üst
kısımları tamamlanmıştır. Cephe
doğramaları, II. dönem restitüsyonunda da ahşap giyotin doğrama
şeklinde projelendirilmiştir.
Dükkânlar ve bahçe peyzajı ile ilgili I. dönem restitüsyon kararları, II.
dönemde de yeni bir veriye rastlanılmadığından aynen kabul edilmiştir.

Şekil 20. II. Dönem restitüsyonu birinci kat tavan planı

5. Restorasyon Uygulaması
Yapı tadilat sonrasında, ofis birimlerini içeren idari bir bina olarak
yeniden işlevlendirilmiştir. Yapının
ilk döneme ait özgün plan kurgusu çok büyük ölçüde korunmuş,

yapıdaki strüktür izleri takip edilerek sonradan genişletilen mekânlar
restorasyonda özgün durumlarına
getirilmiştir. İkinci dönem eki olan,
bodrum kata ek yapılmış tuvalet biri-

mi restorasyona dâhil edilmemiştir.
Mevcut durumda mutfak kısmında
bulunan tesisat birimi mutfağa bitişik diğer bir odaya taşınarak, restorasyonda mutfak kısmının kullanımı
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Şekil 21. Restorasyon uygulaması sırasında koruyucu çatı (ÇET Yapı, 2016).

Şekil 22.Restorasyon kapsamında cephe
onarımı (ÇET Yapı, 2016)

Şekil 23. Restorasyon kapsamında duvar ve tavan onarımı (ÇET Yapı, 2016).

Şekil 24. Duvar ve tavan onarımı (ÇET Yapı, 2016)

sağlanmıştır. İdari bina işlevinde
yine yemekhane olarak kullanılması
planlanan bodrum katta, mevcutta
genişletilmiş olan oda birimleri restorasyona aynen aktarılmıştır.
Zemin kat, oda kurgularına yapılan müdahaleler geri alınarak özgün
duruma getirilmiştir. Ancak, kuzey
cephesinden giriş sağlayan döşeme
yeni ihtiyaç göz önünde bulundurularak yerinde korunmuştur.
Birinci kat, I. dönem restitüsyonunda yer aldığı şekilde restorasyona aktarılmış; ancak, ana holün
kuzey cephesine bakan kısımdaki iki
küçük oda, II. dönem restitüsyonunda benzer şekilde birleştirilerek ofis
kullanımına dâhil edilmiştir. Çatı
katı ise, depo alanı olarak ayrılmıştır.

Doğu ve batı cephelerinde bulunan bacaların üst kısımları tamamlanmış, restorasyon esnasında cephe
doğramaları ahşap giyotin doğrama
olarak yeniden üretilmiştir. Tüm
kaplama malzemeleri restitüsyona
göre yerinde korunmuş ve uygun
malzeme ile tamamlanarak bütünleme yapılmıştır.
Restorasyon uygulaması süresince yapının hava ve yağmurdan
etkilenmemesi için koruyucu çatı
yapılmıştır. Cephelerdeki bozulmuş ahşap malzemeler kaldırılarak, alttaki duvar dolgu kısımları kontrol edilmiş, gerekli tuğla
dolgu onarımları yapılmış ve yeni
kaplama malzemesi ile yüzeyler
bitirilmiştir. Pencere doğramaları

onarılmış, gerektiğinde özgün
detaya göre yeniden yapılmıştır.
Çatı konstrüksiyonu, kaplaması ve
saçak birleşimleri onarılmış, sızdırmazlık ve yalıtım açısından etkin
hale getirilmiştir.
İç mekândaki bağdâdi sıva
katmanları ve ahşap duvar kaplamaları onarılmış, gerekli durumlarda özgün yapım tekniği ile özgün
detaya uygun olarak yenilenmiştir.
Pencere doğramalarıyla ilişkili iç
pervazlar, süpürgelikler, tavan ve
zemin kaplamaları da elden geçirilerek onarılmış veya yeniden imal
edilerek yerlerine yerleştirilmiştir.
İç kapı doğramalarının bakımları
yapılmış, bozulmuş olan tabla ve
cam kısımlar onarılmıştır.
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Şekil 25. Duvar ve tavan onarımı (ÇET Yapı, 2016).

6. Sonuç
Bakırköy Rum Okulu restorasyonu,
tarihi bir yapının uyarlanabilirlik kapasitesi dâhilinde, yeniden işlevlendirilmesine iyi bir örnektir. Bu çağdaş
anlayış, bir tarihi yapının yapısal
ve mekânsal özellikleri ile uyumlu,
yapıya fazladan yük getirmeyen,
kolayca yeni kullanımına uyarlanabilecek şekilde yeniden işlevlendirilmesini ifade eder. Bu bağlamda,

bir okul yapısının özgün mekânsal
kurgusundan ödün vermeden ve yapıyı çok fazla yıpratacak bir kullanım
yüklemeden bir ofis birimi olarak
kullanılması olumlu bir yaklaşımdır.
Bu doğrultuda yapılan restorasyon
uygulamasında da, özgün malzemenin yerinde korunmasına azami
özen gösterilmiş, gerekli durumlarda
aslına uygun yeniden üretimlerle

onarımlar tamamlanmıştır. Böylelikle, bina yapısal ve mekânsal bütünlüğü bozulmadan yeni işlevine uyarlanmış, gerekli teknik ve teknolojik
sistemlerle güncellenerek çağdaş
yaşama ayak uydurur hale getirilmiştir. Aynı zamanda, bir okul kompleksinin içinde yeniden kullanılması,
anlamsal bağlamda da yapının
sürdürülebilir olmasını sağlamıştır.
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A TRADITIONAL WOODEN CONSTRUCTION SYSTEM IN THRACE:
CRUCK-LIKE BUILDINGS
ABSTRACT

The traditional architecture of Eastern Thrace, commonly referred as the cruck-like buildings, are notably
different from Anatolia. Until recently, tradition of constructing wooden buildings has survived in the
region. However, since the last decade, such buildings are abandoned and the specialised craftsmanship
is disappearing. With this paper, we intend to present a brief overview of this building style and refer to
problems regarding their preservation. The structural framework of these buildings is of wooden posts,
joined at the top to form a vaulted space; all other elements of the structure, including walls, exterior
insulation and inner divisions are woven with twigs, branches or thatch and reinforced with daub. Even
though these structures seem to be rather simple, they vary considerably in size, shape, as well as in
function, from small dog-huts to barns that are almost 8 meters high. As making the wooden architecture
was largely practised until 90ths, existing structures can still be found and the special craftsmen with
‘know-how’ are numerous. Moreover, in some of the more remote villages, mainly in areas far away from
the main roads and nearer to the border, this tradition is still used. In other areas, this tradition persists
as animal sheds and/or barns that are sporadically preserved. Accordingly the initiative taken by our
project to document this hitherto ignored architecture has been evidently the last chance to do so. For
this research project we did the architectural survey in 65 villages in the Istranca Mountainous Region.
The diversity of the plan types and structural system has been studied and typological analyses were
prepared. In this paper, the architectural survey will be explained. The preservation problems of these
buildings and the possibilities for sustainability will be discussed.

Trakya’da Özgün Bir Ahşap Mimari
Gelenek: İğmeli Yapılar
ZEYNEP ERES*

1. Giriş
Trakya’nın orta kesiminde yer
alan Ergene havzası, düzlük step
ortamına ve karasal iklime sahipken; bu bölgeyi kuzeyde sınırlayan
Istranca Dağları, yoğun orman kaplı
engebeli coğrafyası ve bol yağışlı iklimiyle farklı bir doğal ortam
oluşturmaktadır. Benzer şekilde
Tekirdağ’ın kuzeyinde Marmara
Denizi’ne dik inen Ganos dağlık
bölgesinin de kendine özgü bir
coğrafi ortamı vardır. Trakya’da
kırsal alanda mimari geleneklerin
genel olarak havzada ve dağlık
kesimlerde birbirinden farklılaştığı
söylenebilir. Ergene Havzası’nda
ağırlıklı olarak ince, uzun, dikdörtgen biçimli, yan yana odaların
dizildiği ve önünde dar bir sundurmanın yer aldığı, odaların da bu

*
1

sundurmaya açıldığı ev tipi bütün
bölgeye egemendir. Yerel toplumun
“muhacir evi” olarak da andığı
bu plan tipi, uzun süre Trakya’nın
geleneksel kırsal mimarisi olarak
bilinegelmiştir. Ancak 1990’lı yıllarda Trakya’nın farklı kesimlerinde
yapılmaya başlayan mimarlık çalışmaları ile özellikle Istranca dağlık
bölgesinde, muhacir evi tipinden
ayrılan değişik mimari geleneklerin
bulunduğu anlaşılmıştır.
Istrancalar’ın taş, kerpiç ve ahşap gibi farklı yapı malzemesi sağlamaya olanak veren doğal özellikleri kadar, değişik kültürlere sahip
toplumların bir arada yaşaması ve
son iki yüz yılda sürekli göç alması
da kültürel zenginliği, dolayısıyla
mimari çeşitliliği beraberinde getirmiştir. Kimi köylerde iki katlı kârgir
evler, kimisinde iki katlı kerpiç, bazısında tek katlı kerpiç ya da zemin
katı kârgir üst katı ahşap karkas

Doç. Dr. Zeynep ERES, İTÜ Mimarlık Fakültesi, e-posta: zeyneperes@yahoo.com
Trakya’da yapılmış kırsal mimarlık araştırmaları için Bkz. Özdoğan,1984; Dağgülü, 1995; Eres,1999, 2006.

evler görülür (Şekil 1 a-e)1. Plan şemaları da birbirinden çok farklı olan
bu yapıların yegâne ortak özelliğinin kırma çatı olduğu söylenebilir.
Yörede düz damlı ev geleneği hiç
gözlenmemiştir. Istrancalar’da saptanan bu zengin yapı çeşitliliğinin
çoğu örneği, Türkiye coğrafyasında
başka bölgelerde de görülmektedir.
Ancak bölgede yerel halkın “iğmeli ev” olarak adlandırdığı yapı
tipi, Türkiye’nin diğer bölgelerinde
bilinmeyen farklı yapı sistemi ile
Trakya’nın kırsal mimari kimliğine
özgün bir katkıda bulunmaktadır
(Şekil 2). Dıştan bakıldığında ters
çevrilmiş bir sepet gibi görünen bu
yapılar, eğri duvarları ve çavdar sapı
demetleriyle oluşturulmuş üst örtüsü ile diğer geleneksel yapılardan
farklı bir görüntü oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, kırsal mimarlığın
yapı malzemesi bağlamında önemli
olan doğal çevrenin özellikleri kısa-
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Şekil 1a.
Ev, Kuzulu Köyü
b. Ev, Ahlatlı Köyü
c. Ev, Hamdibey
Köyü
d. Ev, Sislioba
Köyü
e. Ev, Kurudere
Köyü

Şekil 2.
Samanlık,
Demircihalil
Köyü

ca açıklandıktan sonra, iğmeli yapı
geleneği; mimari biçimleniş, yapı
sistemi özellikleri ve inşaat süreci
açısından değerlendirilecektir. İğmeli yapıların koruma sorunları ele
alındıktan sonra, bir koruma modeli
olarak Kırklareli Aşağı Pınar kazıları
çerçevesinde, iğmeli yapılarla kurulan açık hava müzesi uygulaması
kısaca tanıtılacaktır.

2. Istranca Dağlık Bölgesi’nin
Coğrafi Özellikleri
Istranca bölgesinin doğal ortamı,
sunduğu yapı malzemesi seçenekleri açısından çeşitlilik gösterir. Bölgenin tamamına yakını orman ile
örtülüdür2 ve ormanların genelini
(%90’ın üzerinde) yapı malzemesi
olarak kullanılmaya çok elverişli
olan meşe ağacı oluşturmaktadır.
2
3

Meşe;geniş kesiti, uzun boyu ve
dayanıklı bir ağaç olması açısından,
yapının ana taşıyıcı sistemini kurmak için uygundur. Ormanın diğer
bileşenleri olan gürgen ve kayın
da yapıda kullanılabilir. Özellikle
gürgen, esnek niteliğiyle yapıda ahşabın eğilip bükülerek kullanılması
gereken kısımlarında yeğlenmektedir. Orman alt örtüsü niteliğindeki
kızılcık ağacı da ince kesitli, sağlam
ve eğilmeye çok elverişli niteliğiyle
ince, bölücü duvar yapımına olanak
sağlar.
Istrancalar, yapı malzemesi
olarak kullanılmaya uygun kayaçlar
açısından da zengindir.3 Dağların
batı tarafında üst kesimlerde yer
alan andezit türü kayaçlar, bölge
köylerinin bir kısmında (Karahamza, Kayalı, Ahmetçe) ana yapı mal-

zemesini oluştururken; doğu-güneydoğu eteklerinde yer alan kireç
taşı köylerin bir kısmında (Akören,
Evciler) yoğun olarak kullanılmıştır.
Bölge genelinde rahatlıkla
bulunan killi topraklar da nitelikli
kerpiç yapımına olanak sağlamaktadır. Sislioba gibi bazı köylerde,
kalın masif duvarlı, yığma kerpiç
yapılar bulunur (Şekil 1d). Bölgenin
özellikle kuzey kesiminde, İğneada
çevresinde sulak alanların bol olması
nedeniyle çok miktarda sazlığın
bulunması, geleneksel yapıların sazlarla örtülmesine olanak vermiştir.
Sazlık bulunmayan kesimlerde de
çavdar sapı kullanılmıştır. Bunların
yanı sıra, killi toprakla oluklu kiremit
yapma geleneği de vardır. Ancak
saz ve sap türü bitkisel malzemeli
örtüler daha yaygındır.

Trakya bitki coğrafyası ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Bkz. Dönmez, 1968.
Istranca dağlık bölgesinin jeolojik özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Bkz. “1:500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Serisi”, İstanbul ve Edirne Kısımları, MTA.
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3. İğmeli Yapılar
İğmeli yapı, iki ağaç gövdesinin
tepe noktasından birleştirilmesiyle
oluşan kemer biçimindeki çatkıların, düzenli aralıklarla arka arkaya
sıralanıp yatayda “germe” olarak
tanımlanan daha ince ağaç gövdeleriyle birbirine bağlanmasıyla
iskeleti kurulan yapı sistemidir
(Şekil 3). Bu yapıların iskeleti oluşturulduktan sonra, yapının türüne
göre gerekiyorsa “pargı” olarak tanımlanan 3-4 cm kalınlığında ince
dallar da, iskeletin daha az boşluklu
olması için örgüye katılır. İskeletin
üzeri saz ya da sap demetleriyle
kaplanarak yapı örtülür. Yapının işlevine bağlı olarak içi ve dışı kerpiç
çamuru ile sıvanarak masif duvarlar
elde edilir.
İğmeli yapılar kemer biçimli
çatkılardan oluştuğu için, yapının
beden duvarı aynı zamanda da
çatısıdır. İğmeli yapı, özgün bir
yapı sistemidir. Türkiye’nin yoğun
orman kaplı bölgelerinde, Toroslar,
Karadeniz ve Güney Marmara’da,
nitelikli ahşapla ve dalörgü geleneğinde mimari yapıların olduğu
bilinmektedir. Ancak “iğmeli”
gelenek, yani dış kabuğu eğrisel biçimlendirilmiş yapı sistemi,
Türkiye’de yalnızca Trakya’da
görülmektedir. Yapılan kaynak
araştırmasıyla Balkanlar’da özellikle Bulgaristan’da, Yunanistan’ın
kuzey kesiminde, Batı Trakya ve
Karadağ’da da bu geleneğin varlığı
bilinmektedir.4 Ancak günümüzde
bu bölgelerde de az sayıda iğmeli
yapı kalmıştır.5
İğmeli yapı geleneği, yakın
zamana kadar Trakya genelinde
birçok yerleşimde kullanılmıştır.
Bu konuda 1980’li yıllarda yapılan
araştırmalarda Ergene havzası ve
Tekirdağ köylerinde de bu tür yapıların çok bulunduğu saptanmıştır.6

Şekil 3. Samanlık, Ahmetler Köyü

Ancak, günümüzde bu yapıların örnekleri ağırlıklı olarak Istrancalar’ın
kuzey ve kuzeybatı kesiminde,
sınıra yakın yerlerde kalmıştır.
Bunun nedeni, Trakya genelinde
1970’li yıllardan bu yana refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak
yerleşmelerde modern yapı malzemelerinin ve yeni yapıların tercih
edilmesi, buna karşılık sınır bölgesi
olması nedeniyle güvenlik önlemlerinden dolayı gelişmeye açılmamış
ve görece düşük refah seviyesindeki
orman köylerinde bu yapıların kullanımının sürmesidir. Bu köylerde
iğmeli yapıların kullanımından vazgeçilse dahi, ova köylerinde olduğu
gibi geleneksel yapıyı yıkıp yerine
betonarme inşaat yapmak söz
konusu olmadığından, iğmeli evler
zaman içinde harabeye dönüşse de
varlığını sürdürmektedir. Bir diğer
etken de her ne kadar bölgede yoğun bir orman dokusu bulunsa da
Orman İşletmeleri tarafından ağaç
ve saz gibi yapı malzemelerinin
ormandan sağlanması konusunda

getirilen kısıtlamalardır. Yapı malzemesinin teminini büyük ölçüde
zorlaştıran bu kısıtlamalar, hem var
olan yapıların onarımını hem de
birkaç köy dışında yeni yapıların inşasını neredeyse olanaksız duruma
getirmiştir.
Trakya’da 1996 yılında başlanan
kırsal mimarlık araştırmaları çerçevesinde,7 özgün bir kimliği olan ve
hızla yok olma sürecine giren bu
yapı türünün kapsamlı bir biçimde
incelenmesi; yapı sistemi, plan, işlev
gibi bütün özellikleri dikkate alınarak bölgedeki farklı tipolojilerin ortaya konması, özetle bu yapı sisteminin bütün çeşitliliğiyle belgelenmesi
amaçlanmıştır. Bu çerçevede Istranca
Dağlık Bölgesi’ndeki 65 kırsal yerleşme ile bunların meraları taranmıştır.
En fazla örnek kuzeybatı Istrancalarda ve kısmen de güneybatı kesimde
görüldüğü için, belgeleme çalışmalarında bu yerlere ağırlık verilmiş;
ancak, yapı sisteminin günümüzdeki
yayılımını saptamak için, bölgenin
orta kesimi de taranmıştır.

Bu konudaki örnekler için: Bkz. Kouremenos, 1985; Nadris, 1985; Nikolov, 1980; Rıza &Thomo, 1990.
İngiltere’de de bu yapı geleneğinin varlığı bilinmektedir. İngiltere’de özellikle Ortaçağ’da, büyük kesitli uzun ahşaplar ile anıtsal olarak tanımlanabilecek nitelikte
yüksek, gerektiğinde iki katlı, büyük yapılar inşa edilmiştir. “Cruck Building” olarak anılan bu yapılardan günümüze de örnekler ulaşmıştır ve bunlar özenle korunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Charles, 1967).
6
Mehmet Özdoğan tarafından 1980 yılında başlatılan Trakya Yüzey Araştırması çerçevesinde oluşturulan fotoğraf arşividir. Ayrıca, bkz. Özdoğan, 1988.
7
Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit kazıları çerçevesinde, 1996 yılından itibaren sistematik olarak Istranca köylerinde mimarlık araştırması yapılmakta ve bölgenin
geleneksel kırsal mimarisi belgelenmektedir.
4
5
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Şekil 4. “V” kesitli samanlık duvarı, Ahmetler Köyü

Bu araştırma çerçevesinde,
iğmeli yapı sisteminin sunduğu
farklı biçimleniş özellikleri sayesinde, bir köy ortamında olması
gereken ev, kulübe, ahır, ağıl,
ambar, samanlık gibi farklı işlevi
olan yapıların rahatlıkla inşa
edilebileceği görülmüştür.
İğmeli yapılar; yapım sistemine göre incelendiğinde, çatkı
biçimine göre (yapı en kesiti)
iki grupta değerlendirilmektedir
(Çizim 1):
“V” Kesitli Yapılar: Bunlar
doğrusal ağaçların çatılmasıyla
kurulan, biçim olarak sivri kemere benzeyen iğmeli yapılardır. Bu
yapılarda germeler, bir metre gibi
geniş aralıklarla dizilidir. Saman
çatı örtüsünün akmaması için,
germelerin üzerine yere dik ve
sık aralıklarla pargılar yerleştirilir
(Şekil 4).
“U” Kesitli Yapılar: Bunlar eğri ağaçların çatılmasıyla
kurulan, biçim olarak kemere
benzeyen iğmeli yapılardır.
Bu yapıların çevresinde, yapı
boyunca devam eden ve bölgede
“seren” olarak adlandırılan bir
çit yer alır. Bu çit, alt kısmı neredeyse düz bir duvar gibi olan
yapının saman üst örtüsünün
akmaması içindir. Aynı zamanda
arası saman dolu ikinci bir duvar
oluşturularak, ısı yalıtımı da
sağlanmış olur. Bu tür yapılarda germeler, 30-40 cm gibi sık
aralıklarla yerleştirildiğinden,
saman örtünün akmaması için,
kullanılan yere bir pargı dizisi konulmasına gerek yoktur.
(Şekil 5).

Şekil 5. “U” kesitli samanlık duvarı, Ömeroba Köyü

İğmeli yapılar, plan biçimlerine göre üç ana grupta incelenebilirler (Çizim 2):
Yuvarlak planlı iğmeli yapılar:

Yuvarlak biçimli bir alanı çevreleyen iğmelerin tümünün tepe
noktasında birbirine çatılmasıyla
oluşur. İğmelerin boyuna bağlı
olarak, mekânın çapı 3-3,5 m’yi
geçmez (Şekil 6).
Doğrusal planlı iğmeli yapılar:

Çatkıların bir doğru üzerinde ard
arda dizilmesiyle elde edilen, dar
kenarları yuvarlatılmış ince uzun
dikdörtgen planlı yapı tipidir. Bu
yapıların dar kenarları, apsis gibi
yuvarlatılarak bitirilir. Yapının
bu kısmına yörede “guma” adı
verilir. Guma, yuvarlak yapı
tipinin yarısı gibi, yarım daireyi
çevreleyen iğmelerin tümünün
tepe noktasında birleştirilmesiyle
oluşturulur. Guma, yapının doğrusal çatkı sistemini kapatarak
statik açıdan sağlamlık kazanmasını sağlar. Çatkılar modüler
elemanlar olduklarından, bu
yapım sistemiyle istenilen uzunlukta yapı elde edilebilir. Nitekim
bölgede, 25 m uzunluğa varan
yapılar tespit edilmiştir (Şekil 2;
Çizim 3). Taranan alanda bu plan
tipinin birçok çeşidi görülmüştür.
Öncelikle bu tipler “tek gumalı”
ve “çift gumalı” olmak üzere
iki alt grupta değerlendirilebilir.
Yukarıda da açıklandığı gibi,
çatkı biçimine bağlı olarak bu
tip yapılar serenli ya da serensiz
olabilir. Tek gumalı yapıların düz
olan diğer dar kenarlarında, pahlı
bir giriş ya da bir sundurma olabilmektedir. Çift gumalı yapılar-

Çizim 1. İğmeli yapı kesit tipolojisi

Çizim 2. İğmeli yapı plan tipolojisi
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Resim 6. Çoban kulübesi, Kuzulu Köyü

Şekil 6. Çoban Kulübesi, Kuzulu köyü

Şekil 7. Kulübe, Ömeroba Köyü

da da, yukarıda açıklanan biçimde,
taşıyıcı sistemden bağımsız ya da
sistemin arasının örülmesiyle düz
duvarlı bir yapı elde edilebilmektedir (Şekil 7).
Dönüşlü planı olan iğmeli
yapılar: Çatkıların dönüşlü bir hat

üzerinde ard arda dizilmesiyle elde
edilen yapılardır. Bu yapılar, dönüşlü hattın tipine göre “L” ya da “U”
biçiminde olabilirler. Bu tür yapılar,
plan biçimlerinden dolayı bir açık
alanı da çevreledikleri için, önlerinde bölgede “avul” olarak adlandırılan bir avlu mekânı da oluştururlar.
Çalışılan bölgede bu tür yapıların,
“kışla” adıyla, ağıl olarak kullanıldığı görülmüştür (Çizim 4; Şekil 8).
İğmeli yapılar işlevlerine göre
değerlendirildiğinde; barınma, depolama ve hayvancılıkla ilgili farklı
yapı tiplerinin olduğu görülür.

Çizim 3. Samanlık çizimi, Ahlatlı Köyü

Şekil 8. Kışla topluluğu, Demircihalil Köyü

Çizim 4. Kışla topluluğu çizimi, Beyci Köyü

Şekil 9. Ev, Ömeroba Köyü
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Ev: Günümüzde bölgede ev
olarak varlığını sürdüren iğmeli bir
yapı kalmamıştır. Ancak bölgenin güneybatısındaki Ömeroba
Köyü’nde terk edilmiş iğmeli evler
görülmektedir. Bu yapılar, boyu 4-5
m, genişliği ve yüksekliği yaklaşık 3
m olan, küçük ölçekli oval yapılardır. Ev olarak kullanılan yapıların içi
mutlaka sıvalıdır. Bazı yapıların dışı
da sıvalı olur (Şekil 9).
Çoban Kulübesi: Çobanların
geçici barınak olarak kullandıkları
kulübeler, köy dışında mera alanlarında ve genellikle bir ağıl topluluğunun içinde yer almakta; yuvarlak
ya da oval biçimli olabilmektedir.
Bu yapıların içinde basit bir ocak
yeri bulunur. Çoban kulübesi geçici
barınak niteliğinde olduğundan
genellikle sıvanmaz (Şekil 6).
Samanlık: Günümüze ulaşmış
iğmeli yapıların çoğu samanlıklardır. Doğrusal planlı bu yapılar,
büyük depolama alanı yaratmak
için genellikle çok uzun olarak inşa
edilir. Biri büyük, biri daha küçük
iki kapısı bulunur. Büyük kapıdan
saman içeriye istiflendikten sonra
bu kapı kapatılır ve gerektiğinde
saman almak için küçük kapı kul-

lanılır. Bölgenin engebeli topoğrafyasına bağlı olarak genellikle eğimli
arazide inşa edilmesi gereken bu
yapılar, eğime paralel yerleştirilmektedi (Şekil 2; Çizim 3).
Saya: Araba barınağı olarak
kullanılan yapılar “saya” olarak
adlandırılmaktadır. Bir at arabası ya
da kağnının rahatlıkla sığabileceği
büyüklükte yapılır ve biçimi samanlığa benzer. Bu yapıların giriş kısmı,
arabanın girebilmesi için bütünüyle
açık bırakılır.
Kışla: Yörede küçükbaş hayvan
barınağı (ağıl) olarak kullanılan
yapılara “kışla” adı verilmektedir.
Kışlalar genelde köyün hemen
çıkışında ya da mera alanı içinde
yer alır; ancak köy içinde de daha
küçük ölçekli olanlarına rastlanır.
Kışlalar, genelde birkaç ağıl, ahır,
samanlık, saya, ıstırga, çoban
kulübesi ve köpek kulübesinin bir
araya gelmesiyle bir “kışla topluluğu” biçimindedir. Diğerlerinden
farklı olarak bu yapıların planı
eğrisel biçimlidir. Yapının önündeki avul mekânı, hayvanların
açık alanda denetimli bir biçimde
bulunması için yapılmıştır (Çizim
4; Şekil 8).

Köpek Kulübesi: Kışla topluluklarının giriş kısmında ve arka
tarafında köpek kulübeleri bulunur. Yuvarlak ya da oval biçimli bu
yapılar, 1-1,5 m büyüklüğündedir.
Genellikle bir kışlada birden fazla
sayıda köpek kulübesi bulunur.
Dayama: Kışla avulunu çevreleyen, sundurma tipi yarı açık
mekânlardır. Dayama, hem avulu
rüzgârdan korumak hem de sıcak
havada koyunların açıkta bir
gölgelik altında barınabilmesini
sağlamak için yapılır. Dayama için,
kabaca iğmeli bir yapının yarısı
örtülmüş, diğer yarısı açık bırakılmış hali denebilir. Biçim olarak
samanlık gibi doğrusal ya da kışla
gibi eğrisel olabilen bu yapı tipi,
diğer iğmeli yapılar gibi boyuna
gelişme özelliğindedir. Bu yüzden,
istenilen uzunlukta yapılabilmektedir; gerektiğinde bütün bir avulu da
çevirebilir (Çizim 5).
Istırga: Kışla avulu içindeki
süt sağma mekânıdır. Dayama
gibi yarı açık mekân karakterinde,
hayvanların belli bir sıra ile içeri
alınıp sağıldıktan sonra tekrar avula
bırakıldıkları, eğrisel ya da doğrusal
plan tipindeki yapılardır.

Çizim 5. İğmeli yapılarda “dayama” tipolojisi

4. İğmeli Yapıların İnşaatı
İğmeli yapılara yönelik araştırma kapsamında mimarlık tarihi
metodolojisiyle yapılan belgeleme ve sınıflandırma çalışmaları
her ne kadar bu yapı geleneğinin ayrıntılı bir biçimde ortaya
konmasını sağlamışsa da, koruma bağlamında kalıcı çözümler
üretebilmek için, bu tür yapıların
inşaat sürecinin de belgelenmesi
gereklidir.

Günümüzde, Istranca köylerinde artık iğmeli evler inşa edilmemektedir. Bu nedenle, alan araştırmaları çerçevesinde köylerde iğmeli
yapı inşaatını gözlemleme olanağı
bulunamamıştır. Ancak yaptığımız
belgeleme çalışmaları sırasında, bu
yapı geleneğini daha iyi kavrayabilmek için, yapı malzemesinin nasıl
sağlandığını ve inşaatın nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmenin gerekli

olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Istranca dağlık bölgesi kırsal mimarlık
araştırmalarında, bölgenin geleneksel mimarisinin artık yok olma
sürecine girdiği saptanmıştır. Bu
nedenle hem iğmeli ev geleneğini
daha iyi öğrenebilmek hem de yapı
ustalarının bilgi birikimini belgelemek ve korumak amacıyla, 1997 yılı
kazı döneminde, Kırklareli Aşağı
Pınar Höyüğü kazı alanında yerel
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bir usta tarafından geleneksel yöntemlere uygun olarak bir uygulama
gerçekleştirilmiştir.8 İnşaat süreci
rölöve, fotoğraf, video kamera ve
ses kayıt cihazı ile belgelenmiştir.

4.1. İnşaatın Hazırlık
Çalışmaları
Malzeme Temini: Bu uygulama için, yörede dalörgü ev yapan
Kofçaz’dan İbrahim Topçu adlı usta
ile anlaşılmıştır. Orman Müdürlüğü, yapıda kullanılacak ağaçların Kofçaz ilçesinin kuzeyindeki
ormanlık bölgeden alınmasına izin
vermiş ve bu ağaçlar ustanın tercihine göre seçildikten sonra inşaat
alanına getirilmiştir.
Yapının iskeleti için;
Çapı 14-15 cm ve uzunluğu
yaklaşık 4 m olan 10 adet meşe
ağacı (9 iğme, 1 üstünağacı),
Çapı 5-6 cm ve uzunluğu 4-5
m olan 92 adet meşe ve gürgen
ağacı (pargı, germe),
Çapı 2-4 cm ve 5-6 m uzunluğunda 70 adet meşe ve gürgen
dalı (duvar örgüsü için),
Çapı 7-8 cm ve uzunluğu yaklaşık 1,5 m olan 18 adet meşe
ağacından kazık (çit için),
5-6 m uzunluğunda 70 adet
gürgen dalı (çit örgüsü için),
Kızılcık dalı (iğmeleri birleştirmek için),
Çatı örtüsü için, her birinde
200-300 adet sap bulunan, yaklaşık 250 adet çavdar demeti,
Kerpiç çamuru sıva için, 4-5 m³
toprak ile yine aynı miktarda kil ve
6 balya saman kullanılmıştır.
Örtü malzemesi olarak kullanılacak çavdar sapı için, bir yıl önce
çavdar diktirilmiş ve bunlar orakla
biçilerek demet haline getirilmiştir.
Usta tarafından yağmur suyunu
akıtması için sapların ezilmiş olması
tercih edilmişse de, bu istek mevcut
koşullarda gerçekleştirilememiştir.
Kerpiç çamuru için gerekli toprağın inşaat alanına yakın bir yerden
alınması uygun olacağından, toprak
Ahmetçe Köyü’nden bir ustanın
tavsiye ettiği yerden getirtilmiştir.
Zeminin Hazırlanması: Yüzeydeki otlar temizlenmiş; zemin fazla
8

Çizim 6. İğmelerin birbirine çatılarak çatkı kurulması

engebeli olmadığı için, inşaattan
önce herhangi bir zemin düzeltme
çalışması yapılmamıştır.
Yapının Yerleşim Yönünün Saptanması: Ustanın “kılıflama” terimi
yle dile getirdiği gibi, iç mekânın
rüzgârdan etkilenmemesi için, yapının, bölgenin hâkim rüzgar yönü
olan kuzey-kuzeydoğu göz önüne
alınarak, ağız kısmı güneybatıya
bakacak şekilde, güneybatı-kuzeydoğu yönünde inşa edilmesine
karar verilmiştir.

4.2. Uygulama Süreci
4.2.1. İskeletin Kurulması
a. İğmelerin Çatılması:
Başlangıçta, 10 adet iğmelik
meşenin biri “üstünağacı” (mahya
aşığı) olarak, üçü de gumada kullanılacağından, geriye kalan altı iğme
ikişerli çatılarak toplam üç adet
çatkının yapılmasına karar verilmiştir. Bunun için ağaçlar, ince kesitli
uçlarından üst üste bindirilmiş ve
bitimlerinden 30-40 cm aşağıda, birbirlerine kızılcık ağacından yapılan
çivi ile kenetlenmiştir. Yerde gerçekleştirilen çatma işlemi için, öncelikle
iki ağacın üst üste geldiği yüzey
keserle yontularak iğmelerin temas
noktası büyütülmüş ve birbirlerine
daha iyi oturmaları sağlanmıştır.
İğmeler, ustanın “İngiliz Burgusu”
olarak adlandırdığı burguyla, birleşme noktalarından delindikten sonra,
yaklaşık 50 cm uzunluğun 10 cm’lik

Bu konuda ayrıntılı bilgi için: Bkz. Karul vd., 1998; Eres, 1999).

kısmı hiç yontulmadan bırakılmış,
geri kalan kısmı ise yontularak inceltilmiş ve kızılcık çivisiyle çakılmıştır.
Çivinin her iki ağacı geçen inceltilmiş kısmı baltayla yarılıp bu yarığa
yassı biçimde yontulmuş başka bir
tahta parçası (kama) çakılarak, ağaç
çivinin yerinden çıkması engellenmiştir. Bu işlem, diğer iki çift
iğme için de gerçekleştirilmiş; usta
iğmelerin yüzeyini yontup kızılcık
çivi hazırlarken, yardımcısı da iğmeleri delmiştir (Çizim 6). Elde edilen
çatkılar, bir pergel gibi, merkezdeki
çivinin yörüngesinde hareketlilik kazandığından, iğmelerin serbest olan
alt uçlarının birbirine uzaklığı isteğe
göre ayarlanabilmekte ve bu sayede,
yapının genişliğini ve yüksekliğini
belirlemede esneklik sağlanmaktadır. Ayrıca çatkıların “modüler
elemanlar” olarak, birbirinin ardı
sıra istenen sayıda yerleştirilebilmesi
de, yapı uzunluğunu belirlemede
esneklik sağlamaktadır.
b. Ölçü Pargısının Hazırlanması: Usta çatkıları hazırladıktan
sonra, düzgün ve yaklaşık bir iğme
uzunluğundaki (4 m) bir ağacı
(pargıyı), kendisine ölçü birimi
olarak seçmiştir. Bu ölçü pargısıyla,
çatkı açıklığının (yapının genişliği)
ya da çatkılar arasındaki uzaklığın
eşit tutulabilmesi ve gerektiğinde
ölçü pargısı bir birim kabul edilip
bu uzunluğun katları ile de ölçüm
yapılabilmesi sağlanmıştır.
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c. İğme Çukurlarının Açılması:
Çatkılar ve ölçü pargısı hazırlandıktan sonra, ilk çatkının
dikileceği iğme çukuru ölçü pargısı
ile ölçülerek iğmelerin açıklığında karşılıklı olarak açılmış; bunu,
yaklaşık 1,5 m aralıkla üç çatkının
dikileceği şekilde diğer iğme çukurlarının açılması izlemiştir. Tam
olarak aynı uzunlukta olmaları
mümkün olmayan çatkılar yerlerine yerleştirilirken, tepe noktalarının aynı yükseklikte olması için
çukurların derinliği ayarlanmıştır.
Bu nedenle, her çatkı yerleştirilirken, çıplak gözle bir öncekine
göre yüksekliğine bakılmış ve iğme
çukurunun derinliği buna göre
belirlenmiştir. Çapı 50-60 cm, derinliği 30-50 cm olan iğme çukurlarının çevreleri, iğmeler yerleştirildikçe küçük taşlarla desteklenmiş
ve içlerine su döküldükten sonra
toprakla doldurulmuştur (Şekil 10).
d. Çatkıların Yerleştirilmesi:
İlk çatkı üç kişi tarafından yerden
kaldırılıp iğme çukurlarına yerleştirildikten sonra, ucu çatallı başka
bir ağaç ile desteklenmiş, bu sayede
ikinci çatkı yerleştirilirken birincisinin kendi başına ayakta kalabilmesi
sağlanmıştır. İkinci çatkı yerine
getirildikten sonra, birincisiyle
aynı yükseklikte olması için iğme
çukurunun biraz daha derinleştirilmesine karar verilmiştir. Bu çatkı
yerine yerleştirilip sağlamlaştırıldıktan sonra, taban kotunda uzun bir
germe, yatayda iki çatkıya hemen
sabitlenmiştir. Böylece iki çatkı
birbirine bağlanarak oluşan sistemin
kendi başına ayakta durabilmesi
sağlanmıştır. Üçüncü çatkı da benzer şekilde yerleştirilip yatayda germelerle bağlanmış; böylece yaklaşık
4,5 m uzunluğunda, 4 m eninde
dikdörtgen bir alan çevrelenmiştir
(Şekil 11).
e. İskeletin Tamamlanması:
Birbiri ardı sıra yerleştirilen
çatkılar, taban kotundan başlamak
üzere yatayda uzun germelerin
çakılmasıyla birleştirilerek sabitlenmiştir. Germeler merdiven gibi
kullanılarak, çatkıları üstte birleştiren üstünağacı yerine oturtulmuştur. Daha sonra, yapının gumasını
oluşturarak yapıyı destekleyecek

Şekil 10. İğme çukuru açılıp iğmenin içine yerleştirilmesi
Şekil 11. İğme çiftlerinin kaldırılarak yapının çatkısının kurulması

Şekil 12.
İğmeli yapının
iskeletinin
kurulması

olan üç iğme yerleştirilmiştir. Bu
amaçla seçilen iğmeler, çatkılarda
kullanılan iğmelerle aynı çapta olmalarına karşın daha uzun ve yukarıya doğru daha eğik ağaçlardır.
Bu iğmelerin boyu ne kadar uzun
olursa o kadar büyük bir guma
elde edilebileceği için, yerleştirilirken iğme çukuru açılmadan kalın
uçları zemine dayatılmış, üçünün
de uçları en sondaki çatkının
tepesine ilişecek şekilde eşit aralıklarla yerleştirilerek bu noktada
sabitlenmiştir. Böylece, üç çatkının
oluşturduğu dikdörtgen alanın
arka kısmı yarım daire biçiminde
sınırlandırılmış ve yapının statik
açıdan sağlamlığı temin edilmiştir
(Şekil 12).

4.2.2. Duvarın 		
Oluşturulması
İskeletin kurulmasından sonra,
iğmelerin arası dikey pargılarla
örülerek yapının duvarları oluşturulmuştur. İğmelerden biraz daha
uzun olan pargılar; her iki duvarda

da, bir ucu en üstteki germe ile
üstünağacı arasına, diğer ucu en
alttaki germenin iç tarafına sokulup yan yana dizilerek bir örgü
oluşturmuştur. Pargıların, germelerin üzerine iyice oturmasına ve
örgünün, duvar kerpiç toprağı ile
sıvanacağından, mümkün olduğunca sık olmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla, üst üste oturan
yatay ve dikey pargılar birbirlerine
çivilenmiştir. Ustanın belirttiğine
göre, aslında geleneksel yapımda
bu işlem için ip kullanılmaktadır;
ancak mevcut koşullarda, usta çivi
kullanmayı tercih etmiştir.

4.3.3. Seren Yapımı
Yapının iskeleti ve duvarı tamamlandıktan sonra, yapının çevresi
boyunca devam eden serenin
yapımına başlanmıştır. Seren; bir
taraftan duvar boyunca devam
eden ikinci bir yalıtım oluştururken, diğer taraftan örtüyü oluşturan sapların aşağıya akmasını
engellemektedir.
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Bu iş için 7-8 cm çapında, 1,5
m uzunluğunda 18 adet kazık
kullanılmıştır. Kazıkların bir ucu,
toprağa rahat çakılması, diğer
ucu açık havada yağmur suyunu
tutarak çürümemesi için, baltayla
sivriltilmiştir. Kazıklar, duvarın
20 cm kadar açığından, 50-60 cm
aralıklarla, daha önceden küsküyle
açılan deliklere yerleştirilip keserle çakılmıştır. Ardından kazıklar,
duvarda kullanılanlardan daha
ince ve uzun pargılarla sepet örgü
tekniğiyle sıkıca örülmüş; örgünün
üst aşamalarına gelindiğinde, örülen pargılar alt sıralara da sokularak örgü kolay çözülemez hale
getirilmiştir.

4.3.4. Örtü
Bu tür yapılar, zeminin üzerinde
bir tonoz gibi düşünülebilir. Başka
bir deyişle, duvar aynı zamanda
çatıyı oluşturur; dolayısıyla örtü
malzemesi duvarı kaplar. İnce
dalörgüden oluşan duvarların üzeri
çavdar demetleriyle kaplanarak
yağmura karşı etkili bir örtü oluşturulmaktadır. Örtü malzemesi
olarak, diğer tahıl saplarına göre
daha dayanıklı ve esnek olduğu
için, özellikle çavdar sapı tercih
edilmektedir. Bu saplar, tarlada
orakla kesilip ezildikten sonra
yaklaşık bir metre uzunluğunda,
200-300 adetten oluşan demetler
haline getirilerek, yapı malzemesi
şeklinde kullanılır. Ancak günümüzde geleneksel yöntemle hazırlanan çavdar demetini bulmak zor
olduğundan, yukarıda da belirtildiği gibi, uygulama sırasında ezilmiş
sap demeti kullanılamamıştır.

Şekil 13.
İğmeli yapının
inşaatı
tamamlandıktan
sonra genel
görünümü

Çizim 7. Kazı alanında inşa edilen iğmeli yapının çizimi

Çavdar demetleri öncelikle
seren ile yapı arasındaki hacme
doldurulmuş, daha sonra duvar
kaplanmaya başlanmıştır. Bunun
için, demetler sap kısımları yukarı,
başak kısımları aşağıya doğru
gelecek biçimde yan yana bir sıra
dizilmiştir. Daha sonra her sıranın
üzerine bir pargı konularak, duvar
demetlerin arasından pargılarına
bağlanıp sıkıştırılmıştır. Sonraki
her sıra, bir önceki sıranın üzerine
bindirilerek; balık sırtı biçiminde
tepeye kadar devam eden, 15-20
cm kalınlığında, su ve ısı yalıtımlı bir örtü elde edilmiştir. En
üste, üstünağacının iki tarafından
sarkacak şekilde bir kat daha sap
yerleştirilmiş ve böylece yapının
tepe kısmı yağmura karşı daha
korunaklı hale getirilmiştir (Şekil
13; Çizim 7).

4.3.5. Zemin 			
Düzeltme ve Sıva
Zemindeki engebeli alanlar düzeltilip
temizlendikten sonra, yere 5-10 cm
kalınlığında toprak serilip bastırılarak, düzgün bir zemin elde edilmiştir.
Duvarın kerpiç ile doldurulması için,
4-5 m³ toprakla yine aynı miktardaki kilin yanı sıra, 6 balya saman
kullanılmıştır. Toprakla karıştırılan
kil, iyice ıslatıldıktan sonra bir gün
bekletilmiş ve samanla iyice karıştırılıp kullanıma hazır hale getirilmiştir. Duvar, ahşap iskelet tamamen
örtülünceye kadar kerpiç toprağı ile
kabaca sıvanmış, ikinci kat çamur
sıva da yapıldıktan sonra düzgün bir
yüzey elde edilmiştir. Kerpiç çamuru
sıva işi, köylerde kadınlar tarafından
yapıldığından, bu uygulamada da
sıva işini Ahmetçe Köyü’nden Hatice
Uzun yapmıştır.
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5. İğmeli Yapı Geleneğinin Korunmasında Farklı Bir Yaklaşım
Istranca dağlık bölgesi kırsal mimarlık araştırmalarıyla, Türkiye’de
pek de bilinmeyen iğmeli yapı
geleneği ayrıntılı bir belgeleme
çalışması ile ortaya konurken;
aynı zamanda bu önemli mimarlık
mirasının yitirilmekte olduğu da
gözlenmiştir. Kırklareli Aşağı Pınar
kazı alanında yapılan uygulama ile
deneysel olarak bu yapı geleneğinin
inşaatı ve bu konudaki usta birikimi de belgelenmiş; ardından bu
tür yapıların nasıl korunabileceği
üzerine çalışılmıştır. Yukarıda da
değinildiği üzere, günümüzde kırsal
alanda geleneksel köy yaşamının
artık sürmemesi ve özellikle Orman
ve Su İşleri Bakanlığının doğal yapı
malzemesi kullanımına yönelik
ağır koşulları nedeniyle, bu yapılar
yaşatılamamaktadır.
İğmeli yapıların belgelenmesi
için; Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü
kazısı çerçevesinde 1996 yılında
bir çalışma başlatılmıştır. İstanbul
Üniversitesi Prehistorya Anabilim
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Alman Arkeoloji
Enstitüsü Avrasya Bölümü Müdürü Prof.Dr. Hermann Parzinger
tarafından 1993 yılında başlatılan
kazılar ile, Trakya’da Neolitik ve
Kalkolitik dönemde yaşamış çiftçi
toplumlara ait kültürün ortaya
çıkarılması hedeflenmiştir.9 Aşağı
Pınar’da MÖ 6200’den 4800’lere
kadar, yaklaşık 1400 yıllık zaman
diliminde, insanlar yaşamış ve
köyler kurmuşlardır. Yapılan kazı
sonucunda, höyükte dokuz kültürel
katmanın bulunduğu saptanmış ve
her katmandaki yerleşimin biçimleniş özellikleri ile yapıların mimari
nitelikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
Aşağı Pınar’ın mimari özelliklerini
daha iyi kavrayabilmek için, bölgenin günümüzdeki yerel mimari
geleneklerinin de incelenmesi
gerekli görülmüştür. Bu çerçevede
yukarıda açıklanan Istranca dağlık
bölgesi mimarlık araştırması ya-

pılmış ve bu coğrafi alan adeta bir
yerel mimarlık laboratuvarı gibi ele
alınarak ayrıntılı bir şekilde analiz
edilmiştir.10 Bu çalışmadan sağlanan bilgiler, Aşağı Pınar’ın tarih
öncesi dönemdeki köy mimarisini
doğru değerlendirebilmek için en
önemli veri kaynağı olmuştur. Aşağı Pınar’da kazı çalışmalarına koşut
olarak açığa çıkartılan arkeolojik
kalıntıların korunması ve sergilenerek topluma sunulması da bir sorun
olarak tanımlanmış ve bu çerçevede
bir koruma ve sergileme projesinin
hazırlanması gündeme gelmiştir.
Bu bağlamda geliştirilen Aşağı

Aşağı Pınar Açık Hava
Müzesi Projesi, iki ana
birimden oluşmaktadır:
Bunlardan biri,
arkeolojik kalıntıların
bir çatı altında
korunması ve
sergilenmesi; diğeri de
bir köy müzesi kurularak
Trakya’da tarih
öncesi köy yaşamına
ait canlandırma
yapılmasıdır.
Pınar Açık Hava Müzesi Projesi, iki
ana birimden oluşmaktadır: Bunlardan biri arkeolojik kalıntıların bir
çatı altında korunması ve sergilenmesi, diğeri de bir köy müzesi kurularak Trakya’da tarih öncesi köy
yaşamına ait canlandırma yapılmasıdır. Aşağı Pınar mimarlık araştırmaları sayesinde, 2. kültür katmanında bulunan yapı kalıntılarının
günümüzde Istrancalar’da görülen
iğmeli yapılar ile büyük benzerlik
taşıdığı anlaşıldığından, köy müzesinin de iğmeli yapılar ile kurulmasına karar verilmiştir11. Bunun
için ilk aşamada Istrancalar’dan

ağaç sağlanarak yeni iğmeli yapıların inşa edilmesi düşünülmüş
ve alanda yerel ustaya yaptırılacak
inşaattan edinilecek deneyimle de
kazı ekibinin müze uygulamasını
yapabileceği öngörülmüştür. Ancak
bu inşaat sürecinde, günümüzde
ormandan büyük kesitli ağaç sağlamanın olanaksız olduğu anlaşılmıştır. Kırsal alan araştırmalarında bu
yapıların bakımsızlığa terk edildiği
gözlenmiş ve çoğunun da odun
olarak kullanılmak üzere tüccarlara
satıldığı öğrenilmiştir. Bu nedenle,
hem bu yapıları korumanın hem
de Aşağı Pınar’da planlanan köy
müzesini gerçekleştirmenin bir yolu
olarak, bunların satın alınıp kazı
alanına taşınmasına ve köy müzesi
binaları olarak yeniden kurulmasına karar verilmiştir.
Bilindiği gibi kültür varlıklarının korunmasında temel yaklaşım
“yerinde koruma”dır. 1964 tarihli
Venedik Tüzüğü de ulusal ya da
uluslararası toplumsal çıkarlar söz
konusu olmadıkça anıtların yerinde korunmasını öngörür. Bununla
birlikte, 19. yüzyılın sonlarında
Avrupa’da yerinde korunamayan
kırsal yapıları korumanın bir yöntemi olarak açık hava köy müzeleri
kurulmaya başlamıştır. Belli bir
coğrafyadaki köy evlerinin sökülüp
benzer bir doğal ortamda yeniden
inşa edilmesiyle oluşturulan bu
köy müzeleri ile hem bu yapıların korunması hem de geçmişte
kalan geleneksel köy yaşamının
topluma sunulması amaçlanmıştır
(Eres, 2010). Bu uygulamaların ilki,
1891’de İsveç’te kurulan Skansen
Açık Hava Müzesi’dir. Ardından
başta İskandinav ülkeleri olmak
üzere birçok Avrupa ülkesinde bu
müzeler açılmaya başlamıştır. Esas
olarak Ortaçağ kırsal kültürünü
korumayı ve sergilemeyi amaçlayan bu uygulamalardan farklı
olarak, 1922 yılında Almanya’da
tarih öncesi çiftçi kültürlerini

Aşağı Pınar kazılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: Bkz. Özdoğan, 1999; Karul vd., 2003.
Istranca dağlık bölgesi kırsal mimarlık araştırması ile ilgili ayrıntılı bilgi için: Bkz. Eres, 1999; Eres, 2003; Eres, 2006.
11
Aşağı Pınar 2. tabaka mimarisinin restitüsyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi için; Bkz. Eres, 2009.
9
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anlatabilmek için Unteruhldingen
Müzesi kurulmuştur. Bu müze, kazı
verilerine dayanarak rekonstrüksiyonu yapılan köy evlerinden oluşur.
Bu tür açık hava köy müzeleri için,
UNESCO’nun önderliğinde Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM);
1957 yılında bir deklarasyon hazırlamış ve kültür varlıklarını taşıyarak müze ortamında korumanın
bilimsel ve yasal yapılanma sürecini
başlatmıştır. Dolayısıyla 20. yüzyılın
ikinci yarısında, bir yandan Venedik Tüzüğü ile yerinde korumanın
kuramsal düzenlemesi yapılırken,
diğer yandan yerinde korunma
olanağı olmayan sıradan evlerin de
bir kültür varlığı olarak değerlendirilip korunması için “taşıyarak
koruma”nın kuramsal düzenlemesi
oluşturulmuştur.
Dünyada kırsal mimarlık mirasının korunmasında yaşanan bu
gelişmeler ışığında, Aşağı Pınar kazı
alanında hem yok olma sürecindeki
günümüz kırsal yapılarının korunmasını hem de bir arkeolojik sitin
topluma daha anlaşılabilir biçimde
sunulmasını sağlamak üzere köylerden taşınacak iğmeli yapılarla bir
köy müzesinin yapılması planlanmıştır. Bu proje ile, her ne kadar
köy yapıları kendi yerinde ve bağlamında korunamasa da “iğmeli yapı
geleneği” ve “ustalık birikimi”nin
korunması ve gelecek kuşaklara bir
veri bankası gibi aktarılması amaçlanmıştır.

5.1. Aşağı Pınar 		
Açık Hava Müzesi
1999 yılında tamamlanan müze
projesinde, iğmeli evlerden oluşan
çiftlikler birbirine eklemlenerek
bir köy ortamı oluşturulmakta; her
çiftlikte tarih öncesi yaşamda mimarlık, gündelik yaşam, beslenme
kültürü, teknoloji gibi konularda
bilgi aktarılmaktadır.12 Söz konusu
proje, 2001 yılında Edirne Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Hazırlanan proje oldukça büyük
ölçekli bir köy yerleşimini önermektedir; ancak uygulama aşaması-

Şekil 14.
Kazı alanında
açık hava
müzesinin
inşaatı

na geçildiğinde, bu büyük projenin
maliyetini tek seferde karşılama
imkânı olmadığından, daha da
önemlisi böyle bir deneyim ilk kez
yaşanacağından, birinci aşamada az
sayıda yapı ile deneysel düzeyde işe
başlamak daha doğru bulunmuştur.
Nitekim ilerleyen süreçte, günümüz
teknolojileri ile yeni malzeme kullanılarak üretilen yapılardan farklı
olarak, bu geleneksel yapıların
inşasının usta ve malzeme sağlama
açısından, çözümü çok da kolay
olmayan büyük sorunlar içerdiği
anlaşılmıştır.
İlk olarak Ahmetler Köyü’nden
iki samanlık, odun fiyatına satın
alınarak kazı alanına taşınmıştır.
Yapılardan biri bölgede karşılaşılan
en yüksek yapı olması açısından
ayrıca önem taşımaktadır (Çizim
3). Yaşı tam olarak bilinmemekle
birlikte, sahipleri tarafından yüz elli
yıllık olduğu tahmin edilen samanlıkların ana gövdesini oluşturan
meşelerin oldukça sağlam durumda olduğu görülmüştür. Yalnız,
toprağa giren kısımda çürüme
saptandığından, ağaçların dip tarafı
70 cm kadar kesilmiştir. Bu yapıların iskeleti, ustalarla kazı ekibinin
ortak çalışmasıyla kurulmuş; ancak
iskelet boşluklarını dolduran pargıların büyük çoğunluğu çürümüş
olduğundan, ormandan yeni ve çok
sayıda pargı sağlanması gerekmiştir
(Şekil 14). Orman İşletmeleri’nden
istenen nitelikte pargı alınamadığı
için bir süre beklemek zorunda
kalınmıştır. Üçüncü samanlık, 2006
yılında yine Ahmetler köyünden

satın alınarak iskeleti kurulmuştur.
Bu aşamada bir grup köylü çalışmaya başlamış, içlerinde usta bulunmaması nedeniyle iskeleti ayağa
kaldırmak mümkün olmamıştır.
Ancak usta geldikten sonra, onun
yönlendirmesi ve hızlı bir çalışma
sonucunda yapı kurulabilmiştir.
Yapılardan ikisinin üzeri 2007
yılında örtülerek kapalı sergi
mekânı haline getirilmiştir. Yapıların yüzeyi kaplanırken çeşitli
güçlüklerle karşılaşılmıştır: İstenen
nitelik ve sayıda pargının bulunması mümkün olmadığından, kereste
de kullanmak gerekmiştir. Yapılar
sergi mekânı olarak işlevlendirileceğinden, pargılar yerleştirildikten
sonra, yağmur almaması için yalıtım malzemesiyle kaplanmış, sonra
çavdar sapından üst örtü serilmiştir.
Böylece açık hava koşullarına dayanıklı, ancak içten ve dıştan özgün
malzeme ile kaplı duvar yüzeyleri
elde edilmiştir.
İnşaat sırasında yaşanan en
büyük güçlük, üst örtüyü oluşturan
çavdar saplarının sağlanmasıdır.
Bölgede çavdar, artık yalnızca dağ
köylerinde, köylünün ihtiyacı kadar
dikilmektedir; piyasası yoktur.
Çavdarın bir yıl önceden, köylüyle
anlaşarak ektirilmesi gerekmiştir.
Çavdarın orakla biçilip elle demet
yapılması işi tamamen insan gücüne
bağlıdır ve köylüler ücret karşılığı da
olsa çalışmak istemediklerinden, bu
sistem ilk yıl çok sağlıklı işlememiş;
çavdar sapları makineyle biçildiğinden demet haline getirilmeden
çatıya serilmiştir.

12
Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi proje ve uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi için; Bkz. Eres, 1999; Eres, 2001; Eres, 2002; Eres vd., 2010; Arı ve Eres, 2009;
Özdoğan, 2006; Özdoğan ve Eres, 2012.

58 MAKALE
Ancak bir yıl sonra tekrar çavdar
ektirilip elle biçilerek demet halinde
çatıya koyulmuştur (Şekil 15, 16).
Bölgede samanlık olarak kullanılan
yapıların zemini sıkıştırılmış toprak
halinde bırakılmaktadır. Ancak bu
yapılar sergi amaçlı kullanılacağından, üzerinde dolaşırken tozumaması için ahşap levhalarla kaplanmıştır
(Şekil 17).

5.2. Uygulamada 		
Karşılaşılan Güçlükler
Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin
deneysel nitelikte başlayan ilk aşamasında karşılaşılan çeşitli güçlükler, projenin tekrar ele alınmasını
zorunlu kılmıştır. Gerek inşaat işleri
gerekse ilk ziyaretçi gruplarının ilgisi
değerlendirildiğinde, proje yaklaşımının doğru olduğu, ana ilkelerde
bir değişiklik gerekmediği; ancak
projenin bütün yönleriyle tamamlanabilmesi için bazı kısmi düzeltmeler yapmanın yararlı olacağı anlaşılmıştır.Uygulama sırasında ilk büyük
güçlük, malzeme temininde yaşanmıştır. Söz konusu proje bilimsel ve
kamu yararına olduğu halde, ana
iskeleti köylerden alınan yapıların
diğer ince kesitli ağaç malzemesini
Orman İşletmelerinden almak kolay
olmamış; tam istenen nitelik ve
miktarda ağaç verilmemiştir.

Şekil 15. Köyde çavdarın orakla biçilip demet haline getirilmesi

Şekil 16. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin genel görünümü (2010)

Şekil 17. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi, sergi evi iç mekânı (2013)
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Bu nedenle piyasadan da -koşullarımızı tam olarak sağlamayan- malzemenin satın alınması
gerekmiştir. Benzer şekilde, istenen
nitelikte çavdar sapını bulmak da
zor olmuş, bu konuda en iyi çözümün çavdar ekmesini bilen köylülere bir yıl önceden sipariş vermek
olduğu anlaşılmıştır.
Günümüzde emek yoğun işlerin
yöre halkı tarafından tercih edilmemesi ve özellikle köy işi olarak
sayılan işlerin yapılması küçümsendiği için, işçi bulmakta sorun vardır.
Genç kuşaklar kentte yaşamayı
tercih ettiğinden, küçüklükten el
becerileri gelişmemekte ve gönüllü
olarak çalışsalar dahi yeterli verim
alınamamaktadır. Özellikle yapının
ana iskeletini kurmak gibi uzmanlık
isteyen bir işin, ancak ustası tarafından rahat ve doğru yapılabileceği
anlaşılmıştır. Ancak artık usta yetişmemesi ve bölgede yalnızca yaşlı
ustaların kalması en büyük sorunlardan biridir. Bu ustalar rica üzerine
inşaat işine yardımcı olmakta, gündelik yaşamlarında artık bu tür işler
yapmamaktadırlar. Yeni ustaların da
yetişmemesi, köylerde bu yapılarla
birlikte inşaat geleneğinin de yok
olduğunu göstermiştir.
Istranca Dağlık Bölgesi mimarlık
araştırmaları sırasında, geçmişte
bu yapıların köylerin çevresinde
bulunan doğal yapı malzemeleri
ile yerel ustalar tarafından kolay ve
ekonomik bir şekilde inşa edildiği
anlaşılmıştır. Ancak günümüzde
bunları tekrar inşa etmek son derece güçtür. Kuşkusuz bu durum, kırsal mimarlık mirasının konusu olan
bu tür evlerin restorasyonunun çok
kolay olamayacağını göstermektedir. Kentlerdeki tarihî yapılar için

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin
uygulamasında karşılaşılan zorluklar, müzenin işletilmesi sürecindeki olası zorlukların da habercisi
olmuştur. Usta bulunmaması ve
doğal yapı malzemesinin kolay
edinilememesi, inşaatın bugün yapımı kadar gelecekte bakımı için de
güçlük çekilebileceğini göstermiştir. Ahşap, çavdar sapı, kerpiç gibi
malzemelerle inşa edilen yapılar
her yıl düzenli bakım gerektirir,
bu olanak sağlanmadığı zaman
yapı hızla harap olmaya başlar. Bu

nedenle, müzenin sürdürülebilirliğini sağlamak için bu uzun erimli
sorunların da çözülmesi gereklidir.
Ayrıca müzenin işletilebilmesi için
de ona sahip çıkma sorumluluğunu
alacak bir kurumlaşma olmalıdır.
Bu sorunları değerlendirdikten
sonra, ICOMOS’un kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda
toplumla bilgi paylaşma ve projelendirme safhasından uygulama
sürecine kadar birlikte deneyimleme konusunda yönlendirici tüzüğü
olan “Kültür Mirasının Yorumu ve
Sunumu Tüzüğü”nün de ışığında, yerel bir dernek kurulmasının
yararlı olacağı düşünülmüştür
(Eres, 2013). Bu amaçla 2008
yılında kurulan Kırklareli Kültür
Varlıkları Derneği, günümüzde
gönüllü çalışma ilkesi ile henüz
deneysel bir düzeyde olan müzeye
sahip çıkmakta, ziyaretçilerin alanı
gezmelerini ve bilgilenmelerini
sağlamakta, basit bakım onarım
işlerini izlemekte ve kazı ekibine
yardımcı olmaktadır. Ancak ileride
müzenin öngörülen bütün birimlerinin inşa edilip yasal süreçler de
tamamlanınca işletmeye açılması
aşamasında Belediye, Valilik ya da
Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bir
kurumun işletme sorumluluğunu alması, derneğin de işletmeye
katkıda bulunması daha gerçekçi
bir çözüm olacaktır. Bu süreçte
müzenin ziyaretçilere yönelik
işletilmesinden çok yapıların bakım
onarım işlerini düzenli yapabilmek
sorun olacaktır. Dolayısıyla ahşap
ve çavdar sapı gibi malzemelerin
sağlanması ve ustalar tarafından
düzenli olarak onarımın yapılabilmesi için uzun erimli çözümlerin
üretilmesi gerekmektedir.

2002’den bu yana da uygulaması
devam eden iş kapsamında; iğmeli
yapıların inşaatından içindeki
sergi alanlarının kurgulanmasına
müzenin her aşaması için kazı
ekibi çalışmış ve hem yapılara
dönük fiziksel sorunlar hem yasal
yönetsel sorunlar hem de toplumla

iletişim, bilgiyi ve süreci paylaşma
konularında özgün bir deneyim
yaşanmıştır. Bu zaman diliminde,
gerek yasal konular gerek yerel
toplumla birlikte projeyi geliştirme konusunda büyük yol alınmış;
ancak iğmeli yapıların inşaatı ve
sürekli bakım onarımını sağlama

Ahşap, çavdar sapı,
kerpiç gibi malzemelerle
inşa edilen yapılar
her yıl düzenli bakım
gerektirir, bu olanak
sağlanmadığı zaman
yapı hızla harap
olmaya başlar. Bu
nedenle müzenin
sürdürülebilirliği için bu
uzun erimli sorunların
da çözülmesi gereklidir.

talep artışına bağlı olarak uzman
restoratör ve ustalar bulunmakta,
geleneksel yapı malzemelerinin
piyasası yavaş yavaş oluşmaktadır;
ancak kırsal alanda ne yerel süreklilik ne de çağdaş koruma ortamı
ve piyasası vardır. Bu nedenle kazı
ekibi, inşaatların her türlü detayı
için çabalayarak çözüm üretmek
zorunda kalmıştır.

5.3. İşletme Modeli Üzerine
Çalışmalar

6. Genel Değerlendirme
Kırklareli Aşağı Pınar kazıları
çerçevesinde yapılmakta olan açık
hava müzesi, bir yandan arkeolojik
kalıntıların korunması ve sergilenmesi, bir yandan da geleneksel
kırsal yapıların korunması açısından özgün bir model oluşturmaktadır. Projesi 1999’da tamamlanan,
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konusunda gerçekçi, uygulanabilir, uzun erimli bir çözüm önerisi
geliştirilememiştir. Kazı ekibinin
tüm çabasına karşın, içinde bulunduğumuz uygulama sürecinde de,
gelecekte proje tamamlandıktan
sonra işletme sürecinde de projeyi en çok zorlayacak konunun
bu olduğu açıktır. Günümüzde
çağdaş mimarlık ortamında doğal
yapı malzemeleri ile sürdürebilir
tasarım, sağlıklı çevre yaratma gibi
söylemler sıklıkla dile getirilmek-

tedir. Ancak, Kırklareli’nde küçük
bir açık hava müzesi bağlamında
yaşanılan deneyim; bu yaklaşımın uygulanmasının, özellikle de
kitlesel ölçekte gerçekleştirilebilmesinin pek de kolay olmadığını
göstermiştir. Çağdaş dünyada
inşaat sektörünün beton, çelik gibi
modern malzemeye yöneldiği ve
ustalığın da bu alanda geliştiği bir
ortamda, Türkiye’de ilgili bakanlıkların doğal yapı malzemesi
edinmeye yönelik kısıtlamalarının

da eklemlenmesiyle, yerel yapı
geleneklerinin sürdürülebilmesi
olanaksız hâle gelmektedir. Bu
sorunların bireysel çabalar ile
aşılması da pek olanaklı değildir.
Bu bağlamda uzmanların “sürdürülebilir yerel mimari çevreler”
için tasarımın ötesinde, malzeme
sağlama ve inşaata yönelik yasal
düzenleme ve usta yetiştirme gibi
konularda da çalışarak sorunları
saptayıp çözüm önerileri geliştirmesi gerekmektedir.
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ROME DOMUS AUREA AND CONSERVATION MEASURES
ABSTRACT

Roman imperial palaces are known for their glory for thousands of years. Even the word “palace”
coming from the famous Palatine Hill which is in the heart of Rome for being the chosen location of the
emperors. Yet one of them had been separated from others in different ways. From the pages of history,
its gorgeousness can be experienced but the reality never been gentle to the damned Emperor Nero’s
home, Domus Aurea. Today, the Golden House is still unknown to most people even in its homeland.
In this article, it is aimed to be mentioned Domus Aurea, with Rome’s situation while it was building,
difficulties that it faced, how it was an inspiration for the renaissance and the phases for its conservation
in the last decades till today. Those phases of conservation include comprehensive and multidisciplinary
analysis, different kinds of surveying methods, and dynamic intervention decisions. With all of those data
has been collected and the vision to make it live, from its walls to the approaches for its survival, the
palace is still shining in gold for the field of architecture and conservation.

Roma Domus Aurea ve Koruma Yöntemleri
GÜNEŞ ÜNAL*

1. Giriş: Konum ve
Tarihçe
Domus Aurea (Altın Ev) İtalya’nın
başkenti Roma’da, MS 64-68 yılları
arasında inşa edilmiş bir imparatorluk sarayıdır. Antik Roma’nın
bilinen en büyük yangınlarından
olan 64 yılındaki yangının ardından, ortaya çıkan alanı değerlendirmek isteyen İmparator Neron,
kendisine bir “Altın Ev” yapmaya
karar vermiş ve aynı yıl bu sarayın
inşaatını başlatmıştır. İmparatorun aldığı bu karar, yangınla ilgili
olarak günümüze dek uzanacak
spekülasyonlar yaratmış olsa da,
Neron’un yangından sorumlu olup
olmadığı kesinlik kazanmamıştır.
Bu spekülasyonlardan bazıları
İmparatoru doğrudan suçlamakta,
bazıları ise o esnada Roma’da dahi
olmadığını savunmaktadır. Önemli
olan, yangının yedi gün boyunca devam etmesi ve ardında çok
büyük hasar bırakmasıdır. Neron,
bu yangından kentte o dönemde
azınlık sayılabilecek Hıristiyanları
sorumlu tutmuş ve kendi adı-

Şekil 1. Domus Aurea’nın inşa edildiği dönemde Roma’daki temsili yerleşimi Kaynak: Martin G. Conde,
(Roma Archeologia e Restauro Archittettura: ‘Rome’s Bad Boy - Rethinking Nero,” National Geographic, 2014 Eylül)

nı taşıyan hipodromda (Circus
Neronis) onları cezalandırmıştır.1
Hıristiyanların yangınla ilişkilendirilmesinin nedenlerinden biri, o
dönemde Hıristiyanlığın “küllerinden doğacağı” beklentisinin, kendi
aralarında yaygın bir inanç olmasıdır. Bu konudaki ilginç sayılabilecek hususlardan biri, gerçekten de
Hıristiyanlık bu dönemin ardından
küllerinden doğmuştur. Hz. İsa’nın
havarisi Aziz Petrus, Vatikan’ı Cir-

cus Neronis’in üzerine inşa etmeyi
tercih etmiştir.2 Yangının ardından
Domus Aurea’nın tamamlanması
dört yıl sürmüş, yapı 68 yılında
kullanılmaya başlanmıştır. Talihsiz
bir şekilde, bu dört senede işlediği
fiillerden dolayı, Roma Senatosu
Neron’un 68 yılında ölüm kararını
onaylamış, bunun üzerine Neron
aynı yıl intihar etmiştir. Bu ölüm,
95 yıllık Julio-Claudian hanedanlığının sonu, uzun bir süre devam

Güneş ÜNAL, Şehir Plancısı/Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Yüksek Lisans, e-posta: gunees.unal@gmail.com
John Pollini, “Burning Rome, Burning Christians*,” The Cambridge Companion to the Age of Nero, haz. Shadi Bartsch, Kirk Freudenburg, ve Cedric Littlewood
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 236.
2 Jordina Sales-Carbonell, “Roman Spectacle Buildings as a Setting for Martyrdom and its consequences in the Christian Architecture,” Journal of Ancient History
and Archaeology , c. 1, no. 3, Eylül 2014, s. 12.

*
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edecek bir iç savaş ve kaos ortamının da
başlangıcı olmuştur.3 Neron’un ölümünden sonra Vatikan, kendisini “şeytan”
olarak nitelendirmiş ve geri dönülmesinden duyulan korku nedeniyle Neron’un
adını zikretmek yerine onu “666” sayısıyla kodlamıştır.4
Neron’un hayatıyla ilgili bu olaylar,
tartışmalar ve inanışlar, Domus Aurea’nın
azametini, daha sonra başına gelen
talihsizlikleri ve bugünkü durumunu
anlamak için önemlidir. Saray, 98 yılında
İmparator Trajan (Neron’dan sonraki
8. imparator) başa geçinceye kadar terk
edilmiştir. Trajan da dâhil olmak üzere,
Neron’dan sonraki tüm imparatorların
ortak noktası, Neron’dan kalan tüm izleri
ve tarihi silmek olmuştur. Bu ortak görev
tarihte “Damnatio Memoriae” olarak
anılmaktadır ve Neron’dan tamamıyla
kurtulmak, dünyadaki izlerini yok etmek
için yapılmaktadır; bir nevi imparatoru
onursuzlaştırma amacı taşımaktadır.5
İmparator Trajan da bu amaçla otuz yıldır
terk edilmiş olan sarayı yerle bir etmiş,
kalan kısımlarını da toprakla doldurup
üzerine günümüzde görkemiyle bilinen
Trajan hamamlarını inşa ettirmiştir. Domus Auera, hem inşaat esnasında yapının
mevcut temellerinin hamam için kullanmasından hem de toprak dolgunun,
kalıntıların havayla temasını kesmesinden ötürü, Rönesans döneminde parçalı
olarak gün yüzüne çıkana kadar oldukça
iyi bir şekilde korunmuştur. On beşinci yüzyılın son çeyreğinde, Romalı bir
gencin yerde açılan çukurdan bir odanın
içine düşmesiyle keşfedilen Domus Aurea,
freskleriyle dönemin sanatçılarına sayısız
ilham kaynağı olmuştur. Sanatçıların
mum ışığıyla inceledikleri duvar resimlerini kendi çalışmalarına aktarmış olmaları
Rönesans süreci için büyük bir adımdır.
Daha sonraki yıllarda bu ilham eşliğinde
yapılan eserler, sanatçıların bir “mağaraya” yani Domus Aurea’nın odalarına girip
freskleri keşfetmiş olmalarından dolayı,
İtalyanca mağara (grotte) kelimesinden
türetilen, “Grotesk” sanat akımı adıyla
anılacaktır.6

Şekil 2. Domus Aurea’daki bir odanın tonoz freskleri (Ünal, Ocak 2020).

Şekil 3. Villa Farnesina’daki freskler (Ünal, Temmuz 2020)

3 Joseph V. Frankl, “Negotiating Julio-Claudian Memory: The Vespasianic Building Program and the Representation of Imperial Power in Ancient Rome,” Classics
Honors Projects 19, Şubat 2014, 1 (Erişim tarihi: 15.05.2019).
4 Carl F. Fritzsche, “On number 666 in Revelation: a treatise,” Annalen der gesammten theologischen Literatur und der christlichen Kirche überhaupt, çev.
Adylson Valdez, c. 3, no 1, 1831, s. 59.
5 David Freedberg, 2003,“Damnatio Memoriae: Why Mobs Pull Down Statues,” Wall Street Journal (Eastern ed.) s.10.
6 Catia Clementi, Valeria Ciocan, Manuela Vagnini, Brenda Doherty, Marisa Tabasso, Cinzia Conti, Brunetto Brunetti, Costanza Miliani, 2011,“Non-invasive and
micro-destructive investigation of the Domus Aurea wall painting decorations” Analytical and Bioanalytical Chemistry, no. 401, s. 1816.
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Domus Aurea’nın “keşfedilen”
odalarında bulunan fresklerle
aradan geçen 1500 yıla rağmen,
Roma’da Villa Farnesina’daki 16.
yüzyıla ait duvar resimleri kar-

şılaştırılacak olursa, bu ilham ve
benzerlik açıkça görülebilmektedir
(Şekil 3). Bugün de saray kalıntıları
ziyaret edildiğinde bahsi geçen
odanın duvarında Pinturicchio,

Michelangelo ve diğer Rönesans
sanatçılarıyla birlikte Raphael’in
de varlığını işaretlemek için adını
duvarlara kazıdığı kısımlar görünür
durumdadır.

Bu çalışmada, Antik
Roma’nın belki de en
görkemli imparatorluk
sarayı olan Domus
Aurea’nın tasarımından
günümüze dek geçirdiği
evreler ve kalan
bölümlerinin kurtarılma
süreci ele alınmaktadır.

bir heykeli konumlanmaktaydı.
Onun söyleyişiyle, “Devasa bir
havuz, havuzdan ziyade bir deniz
ve etrafında şehri andıracak yapılar
topluluğu yer almaktadır”. Bu yapıların etrafında; sürülmüş tarlalar,
bağlar, korular ve içlerinde hem
evcil hem vahşi çok sayıda farklı
hayvan barınmaktadır.8 Bu saraya
“altın” denmesinin asıl nedeni
ise yapıların birçoğunun altın,
bir kısmının da değerli taşlar ve
sedef ile kaplanmış olmasıdır. Yine
Suetonius’un betimlemelerine göre,
yemek salonları perdahlı fildişi
tavanlarla süslenmiştir. Bu tavanlar
isteğe göre açılabilen panelli bir
yapıdadır ve Neron misafirlerine
gösteri yapmak istediğinde içeriye
çiçek yaprakları ve güzel kokular
dökülebilmektedir.9 Ana yemek
odası bugün “Oktagonal Oda yani
Sekizgen Oda” olarak tanınmakta,
dairesel yapısı ve tavandaki okülüsü10 ile büyük ilgi toplamaktadır.
Oktagonal Oda’daki okülüsün
varlığı, Suetonius’un yaptığı panelli
tavan tanımlamalarını da destekler
niteliktedir.

2. Domus Aurea
Domus Aurea, Roma’daki imparatorluk saraylarından en geniş alana
yayılmış olanıdır. Roma’nın meşhur
yedi tepesinden üçünün (Palatine,
Esquilino ve Caelian tepeleri) arasında kalan araziye; koru alanları,
pavilyonları/köşkleri, tapınakları ve
merkezinde yapay gölüyle birlikte
tasarlanarak inşa edilmiştir. Bu
yapay gölün yerinde günümüzde
Kolezyum bulunmaktadır; bu da
Neron’un ardında bıraktığı “lanetli
hatıra” ile doğrudan ilişkili bir karardır. Bu kararı Flavius Hanedanlığının ilk imparatoru olan Vespasian almıştır; kendisi Neron’dan
sonraki dördüncü imparatordur
ve 69-79 yılları arasında hüküm
sürmüştür. 70 yılında yapımına
başlanan Kolezyum’un (Flavianus
Amfitiyatrosu) konumu için seçtiği
yerin Neron’un sarayının yapay
gölü olması kararında, halkın hâlâ
Neron’a duyduğu öfkeyi kendisi
için fırsata çevirmek düşüncesi
yatmaktadır. Halktan son derece
uzak ve bencil bir yönetim örneği
gösteren Neron’un sarayı da benzer
şekilde yine halkı dışlar konum-

dadır. Vespasian ise, bu sarayın
ve Neron’un tiranlığının en büyük
sembollerinden biri olan gölün
üzerine tamamen halkın yararına
kullanılacak devasa bir amfitiyatro
yaptırarak hem Neron’un hatırasına
lanet etmekte hem de halka onları
düşündüğünü kanıtlamaya çalışmaktadır.
Sarayın yapıldığı dönemdeki
azameti, tarihçi Suetonius’un7 2.
yüzyılın başlarında yaptığı gözlem
ve yazılarla da anlaşılabilmektedir. Suetonius’a göre, yaklaşık 1,5
km boyunca devam eden sütunlu
bir yolun sonunda, giriş holünde
Neron’un 36,5 m yüksekliğindeki

3. Domus Aurea’yı Belgeleme Çalışmaları ve Yöntemleri
Domus Aurea’nın belgeleme ve
planlama çalışmaları Soprintendenza Archeologica di Roma (SAR) ile
Interdepartmental Centre of Science,
Technology for he Conservation of
Historical-Architectural Heritage
(CISTeC) işbirliği ile başlatılmış,
2008 yılından itibaren de Ro-

ma’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü
(Deutsche Historische Institut in Rom
/ DHI Rom) koruma çalışmalarını
üstlenmiştir.11 Bunlara ek olarak
restorasyon aşamasında birçok
farklı aktör, inşaat gerektiren bölümler için de özel firmalar devreye
girmiştir. Bu aktörlerin çeşitliliği ve

zaman içinde değişim göstermesinin nedeni, günümüzde Domus
Aurea’nın boyutları ve sayısı tam
olarak bilinmeyen bölümlerinin
hâlâ yeraltında bulunması, keşfedilen bölümlerinin konservasyonunun da faal bir şekilde devam
etmesidir.

7 C. Suetonius Tranquillus, “The Life of Nero,” The Lives of The Twelve Caesars, Loeb Classical Library, 1914), s. 137.
8 Cinzia Conti, Giangiacomo Martines, Anna Sinopoli, 2009, “Construction Techniques of Roman Vaults: Opus Caementicium and the Octagonal Dome of the
Domus Aurea.” (Proceedings of the Third International Congress on Construction History, s. 403.
9 David Hemsoll, 1989,“Reconstructing the Octagonal Dining Room of Nero’s Golden House,” Architectural History, c. 32, s.10.
10 Okülüs, mimaride göze benzeyen çeşitli yapısal unsurlardan biri, bazı kubbelerin tepesindeki yuvarlak açıklıktır, https://www.britannica.com/technology/oculus
11 Carlo Giavarini, “Domus Aurea: the Conservation Project, 2001,” Journal of Cultural Heritage , no. 2, s. 218.
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Şekil 4.
Saraydan
günümüze
ulaşabilmiş
pavilyon ve
önemli odalar.

Şekil 5a, b, c. Kırmızı Tonozlu Oda, Altın Tonozlu Oda ve Oktagonal Oda

Sarayın yalnızca, boyutları 250
x 60 m olan bir pavilyonun günümüze ulaştığı bilinmektedir. Oppio
Tepesi’nden gelen doğal eğimle
yükselen bu yapı iki katlıdır. Zemin
katta, bir zamanlar zengin bezemelerle süslü olduğu bilinen geniş
salonlar bulunmaktadır. Bu salonların duvar yapıları ve dönemine
dair fikir veren kimi freskleri toprak
altında kaldığından, zarar görmeden günümüze dek ulaşabilmiştir.
Pavilyonun toprak altından çıkarılış süreci 1800’lerin başında önce
temizleme, ardından kazı ve son
olarak da güçlendirme çalışmalarıyla ilerlemiştir. Bu çalışmaların
son adımı olan güçlendirme etabı
1930’lu yıllarda Mimar ve Sanat Tarihçisi Antonio Munoz (1884-1960)
tarafından yönetilmiştir.12 Munoz
o yıllarda, Mussolini döneminde ortaya çıkan “Yeni Roma” projesinin

yöneticisi konumundadır.13 Bu proje, günümüzde aşina olduğumuz
Roma kent planının ilk aşamalarını
içermektedir. Geniş bulvarlar, kent
dokusunda simetriyi ve görkemi
esas alan radikal değişiklikler bu
projenin ana hatlarını oluşturmaktadır. Domus Aurea üzerinde yer
alan ve 1871 yılında tamamlanan
park alanının büyütülmesi işi, yine
bu proje kapsamında ele alınan konulardan biridir. 1932 yılında birçok
tarihi kalıntının ve kullanımdaki
yapıların yıkılmasıyla inşa edilen
ve Piazza Venezia ile Kolezyum’u
bağlayan Via Fori Imperiali’nin
(Fori Imperiali Caddesi) açılışından
sonra; 1936’da Kolezyum yakınlarındaki yenilenen kentsel alanlarla
bağlantılı olması amaçlanan bu
parkın genişletilmesi, Mussolini için
kritik öneme sahiptir. Yenilenen
alanın ve parkın açılışı, MÖ 753

yılında Roma’nın kuruluş tarihiyle
aynı günde, 21 Nisan 1932 olarak
belirlenmiştir. Bu görkemli fikir
ve etkinliklere tezat olarak, parkın
genişletilmesi kararı, altında yatan
arkeolojik kalıntılar açısından bir
felaket niteliğindedir. Dikilmesi
planlanan bitki ve ağaçların, kökleriyle olduğundan daha derine iletecekleri su, nem, vb. birçok etmene
karşı, 1900 yıldır doğal ve maddi
zararlardan korunabilen Saray, artık
tehdit altındadır. Gerçekleştirilmesi
kaçınılmaz olan bu projenin ardından, bitki kökleri ve drenaj sorunlarının yol açtığı zararlı unsurlar
Trajan Hamamlarının “cocciopesto”14
(Çömlek ve tuğla kırıkları ile kireç
ve kum karışımıyla elde edilen harç)
zemininden geçerek Sarayı yaklaşık yüzyıl boyunca tahrip etmiştir.
Bu zarar, yalnızca harcın içindeki
minerallerin kökler tarafından emil-

12 Frank Salmon, 1993, “Charles Cameron and Nero’s Domus Aurea: ‘Una piccola esplorazione’,” Architectural History, c. 36, s. 81.
13 Carlo Giavarini, agm., s. 225.
14 Federico Gurgone,“An Emperor’s Golden House, How archaeologists are saving Nero’s fabled pleasure palace,” Archaeology, 2015, s.187.
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mesi ve zemini çatlatması sonucunda değil, aynı zamanda köklerden
salınan kimyasalların bu antik harcı
aşındırmasıyla da hızlanmıştır.
Domus Aurea’nın geride kalan
tek pavilyonunun vaziyet planı ve
önem arz eden bölümleri Şekil 4’te
görülmektedir. Kırmızıyla belirtilen
bölümler Trajan Hamamları’nın
eklentileri olarak işaretlenmiştir.15
Sarayın önemli bölümleri sırasıyla;
Kırmızı Tonoz Odası, Altın Tonoz
Odası ve Oktagonal Oda’dır. Üç
odanın her birinde farklı belgeleme
ve koruma yöntemleri izlenmiştir.

3.1. Yer Radarı (Ground
Penetrating Radar / GPR)
Yöntemi
Bu odalar için, restorasyon yaklaşımlarından en uygun olanını
seçebilmek amacıyla, daha önce de
değinildiği üzere, farklı belgeleme
ve analiz yöntemleri denenmiştir.
Bunlardan ilki olan GPR metodu,
Altın Tonoz Odası’nın duvarlarında, tonozlarında ve döşemelerinde
kullanılmıştır.16 Bu odanın analizi
sonucunda; harç malzemelerindeki
bozulmuş kısımlardan alınan verilerle, Roma dönemi inşaat tekniklerindeki sorunların da anlaşılmıştır.
Bu bozulmalar, hem tonozu taşıyan
duvarlarda hem de tonozda tespit
edilmiştir. Görsel incelemelerde,
bir taraftan yüzeysel ve derin olarak
sınıflandırılan çatlaklar bu yöntem sayesinde boyutsal olarak da
saptanmış, diğer taraftan da parkın
neden olduğu su geçirgenliğinden
dolayı tahribata uğramış bölgeler belirlenmiştir. Benzer şekilde
Kırmızı Tonozlu Oda olarak bilinen
ikinci odada yürütülen çalışmada
da, muhtemelen cocciopesto’dan
kaynaklanan, eşit aralıklı ve aynı
derinlikte bulunan dört radikal anomali gözlemlenmiştir. Bu çalışmada
hedeflenen, GPR tekniği kullanılarak gridal bir sistemle tüm odaların

temel planlarının çıkartılması olsa
da, devam eden farklı çalışmalar ve
alandaki iskele kurulumları nedeniyle, bu yöntem yalnızca Oktagonal Oda’nın bir bölümünde uygulanabilmiştir.17

3.2. Freskler İçin İnvaziv
Olmayan Yöntemler
Yaklaşık iki bin yıl öncesine ait,
farklı dönemlerde birçok sanatçıya
ilham olmuş Domus Aurea fresklerinin konservasyonu, odalarda yapıldığı gibi önce tanımlama ve belgelemeyle başlamıştır. Tanımlama
için kullanılan analizler, X-ışınları
Floresans (XRF) ve UV görünür
bölge spektroskopisi analizleridir.
XRF analizi, çeşitli materyallerin
temel bileşimlerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan, maddeye
gönderilen ve geri yansıyan X-ışını
enerjisinin, elementin karakteristiğini belirlemesi ilkesiyle çalışan
bir yöntemdir.18 UV görünür bölge
spektroskopisi ise, benzer şekilde
maddeye gönderilen ışın demetinin
yansımadan sonra azalmasına göre
sınıflandırma yapmaktadır. Kullanılan boyaların belirlenmesi için
yapılan bu analizlerin sonucunda,
çok sayıda farklı pigmente rastlanmıştır. Bu pigmentler; Mısır mavisi,
toprak yeşili, zinober, kırmızı okra
renkleri ve bu renklerin ömrünü
uzatmak amacıyla kullanılan antrakinon maddesidir. Antrakinon,
inorganik bileşikle organik renklendirici maddenin birleşiminden
oluşmakta; pigment içermesinin
yanı sıra, boyaların hem uygulandığı
yüzeyle hem de dışardan gelen su,
güneş ışığı gibi etmenlerle reaksiyona girmesini engellemektedir.
Saraya adını da veren altın rengi,
Saray genelinde baskınlığını korusa
da, odalarda mavi, yeşil, kırmızı ve
mor renkler de ağırlıklı olarak okunabilmektedir. Günümüzde Domus
Aurea ziyaret edildiğinde, fresklerin

geometrik şekilleri ile çoğunlukla
kırmızı renkli kısımları görünür
haldedir. Fresklerin birçoğu, son
koruma çalışmasına kadar geçen
sürede bakımıları doğru bir şekilde sağlanamadığından ve parkın
neden olduğu drenaj sorunlarından
dolayı kaybolmuştur. Ancak tüm
bunlara rağmen, yürütülen bu tespit
çalışması yalnızca Domus Aurea için
değil, Roma dönemi duvar bezemeleri hakkında, renk skalası açısından
zengin bilgiler vermektedir.

3.3. Ağaç Kökleri ve Risk
Analizi
Mussolini döneminde alınan parkın
genişletilmesi kararından sonra,
Domus Aurea’da ağaç köklerinin
ve drenaj problemlerinin yarattığı
sorunlar, restorasyon sürecinde
öncelikle ilgilenilmesi gereken
konu olmuştur. Uzun yıllar boyunca birbirleriyle iç içe geçmiş olan
duvarlarla ağaç köklerinin önlem
alınmadan ayrıştırılmaya çalışılması, fresklerin de bulunduğu birçok
duvarın yıkılmasıyla sonuçlanacağından, yapının güncel durumun
doğru tanımlanması büyük önem
taşımaktadır. Bunun için de öncelikle mevcut ağaçların alandaki
yerleşimleri belirlenmiş ve tek tek
içerdikleri sorunlar analiz edilmiş;
alanı tanımlarken ve haritalama
üzerine çalışılırken izlenecek birkaç
ana adım belirlenmiştir. İlk adımda
risk haritasının çıkartılmasına karar
verilmiş ve aşağıdaki parametreler
geliştirilmiştir:19
Mevcut bitkilerin yerleri ve son
yıllardaki değişimleri,
Tonoz ve duvarlarda bitki köklerinin tespiti,
Ağaç türleri ile anatomilerine
bağlı olarak köklerin sınıflandırılması (Safranin maddesiyle boyanmış ince kesitlerin mikroskop
altında incelenmesiyle yönlenmelerinin anlaşılması),

15 Archivio SSBAR.
16 P. M. Barone, E. Mattei, S. E. Lauro and E. Pettinelli, “Non-destructive technique to investigate an archaeological structure: A GPR survey in the Domus Aurea
(Rome, Italy),” Proceedings of the XIII International Conference on Ground Penetrating Radar, 2010, s. 2.
17 Agm., s. 2.
18 A. Aradisi, A. Sodo, D. Artioli, A. Botti, D. Cavezzali, A. Giovagnoli, C. Polidoro ve M.A. Ricci, “Domus Aurea, The ‘Salla Maschere’: Chemical and Spectroscopic
Investigations on the Fresco Paintings,” Archaeometry, 2012, no. 54, s. 1062.
19 Giulia Caneva, Simona Ceschin ve Giovanni De Marco, “Mapping the risk of damage from tree roots for the conservation of archaeological sites: the case of
the Domus Aurea, Rome,” Conservation and Management of Archaeological Sites, 2006, c. 7, s. 165.
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Şekil 6. Mevcut ağaçların türlerine göre alandaki yerleri.

1980 yılındaki verilerle günümüzdeki durumun bozulma
bazında karşılaştırılması,
Parkta yapılan değişikliklerin
(toprak derinliği, sulama sistemleri
vb.) ve yarattığı risklerin anlaşılabilmesi için kronolojik veri toplanması,
Toplanan tüm verilerin, kritik
bölgeleri saptamak ve müdahale
kararları geliştirebilmek için değerlendirilmesi.
Veri toplama ve değerlendirme
aşamasının ardından, ağaç köklerinin yarattığı risklerin alandaki
karşılığını anlamak için bir haritalandırma çalışması yapılmış ve
bu çalışma aşağıdaki parametreler
doğrultusunda ilerletilmiştir;
Bitkinin yaşı ve boyutu,
Farklı köklerin yarattığı kuvvetler,
Arkeolojik mevcut duvarlarla
bitkilerin alan bazında ilişkisi.
Yapılan bu çalışma sonucunda
verilen karar, eğer hemen ardından
yapının konsolidasyonu sağlanabilecekse gerekli görülen ağaçların
yerinden sökülmesi olmuştur. Bu
ağaçlar, çoğunlukla Hint çamı ve
meşe olarak belirlenmiştir. Ta20 Carlo Giavarini, agm., s. 223.

Şekil 7.
Belirlenen
ağaçların
neden olduğu
risklerin
alanda
işaretlenmesi

vanlarda su yalıtımının tam olarak
sağlanması, park için de köklenme
oranı düşük bitkilerin kullanılması önerisi geliştirilmiştir. Mevcut
ağaçların alandaki olumsuz etkilerine örnek olarak, Domus Aurea’nın
fresklerinin bulunduğu tonozlardan
birinin üzerinden kaldırılan 13.607
kg’lık defne ağacı verilebilir.

3.4. İklimlendirme Analizi
Domus Aurea’nın odaları, yukarıda
da bahsedildiği üzere çok uzun
bir süredir yeraltında; havayla ve
çevresel etmenlerle teması kesilmiş bir şekilde, koruma altındaydı.

Bugün ise bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan
odaların maruz kaldığı çevresel
şartların düzenlenmesi, korumanın
devamı için elzem duruma gelmiştir. Çevresel faktörlerin alanı
nasıl etkilediğinin tespiti için de,
restorasyonun ana aktörlerden
olan CISTeC, birkaç aşamadan
oluşan bir iş programı planlamıştır.20 Öncelikle, başlangıç koşullarında termal akışkan dinamikleri
ve difüzyon şartlarının anlaşılması
için modelleme yapılmıştır. İlk
adımın sonucuna bağlı olarak,
ikinci aşamada belirlenen yerlerde-
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ki hava kaynaklarının kapatılması
(Özellikle Oktagonal Oda’daki
okülüsün) sağlanmıştır. Üçüncü
aşamada, gerekli görülen yerlerde
nem ve rüzgâr hızı gibi çevresel
faktörlerin ölçümü için monitörler kurulmuştur. Ardından Domus
Aurea ziyarete açıldığında, günlük
ziyaretçi sayısı saatte en fazla 120
kişi kabul edilerek, operasyonların
bu faktörleri nasıl değiştireceğinin
modellemesi yapılmıştır. Bu sonuçlar ışığında; görsel, mikrobiyolojik
ve kimyasal olmak üzere düzenli
kontroller planlanmıştır. Kurulan monitörlerden gelen altı aylık
veriler değerlendirmeye alınmış,
tüm bu verilerin düzenli işlenmesi
için programlama yapılmış ve belirli
aralıklarla aksiyonların belirlenmesi
karara bağlanmıştır.

3.5. Strüktürel Analiz
Domus Aurea’nın yapısal durumu
incelendiğinde, yapı kompleksinin
büyük bir bölümünün yok olduğu
ve kalan kısımların üzerine bir park
inşa edilmesiyle Sarayın yeraltında
kaldığı hatırlanmalıdır. Yukarıda
bahsedilen yöntemlerin çoğu, özgün bir strüktürel durum ve şekle
sahip olduğu için özellikle Oktagonal Oda’da uygulanmıştır. Oktagonal Oda’nın en yüksek noktası
yaklaşık 9,7 m; sekizgen taban
üzerinde yükselen kubbenin ortalama çapları sırasıyla 14,65 ve 13,55
m’dir. Kubbe kalınlığının oldukça
az olması da ayrıca kritik bir noktadır. Salonun sekiz tarafı, 3,55-3,86
m ölçülerinde, düz kemerlerle desteklenen sekiz kapıya açılmaktadır
(Şekil 8). Kubbede ve tonozlarda
“opus caementicium” kullanılmıştır.21 Bu malzeme kireç, puzolan,
kum ve sudan oluşturulan bir harç
içine küçük taşların yerleştirilmesiyle üretilmekte ve rijitliği nedeniyle “Roma betonu” olarak da
bilinmektedir. Oktagonal Oda’nın
okülüsünün çapı 5,92 m.dir; kub-

Şekil 8. Oktagonal Oda ve okülüsün kapatılmış hali.25

beye göre bu sayı %41’lik bir orana
tekabül etmektedir. Bu okulüs Roma’daki diğer meşhur benzerleriyle
kıyaslandığında, örneğin bu oran
Pantheon’da %16’dır.22 Kapatılmadan önce dışarıyla doğrudan
bağlantı kuran okülüsün hangi kararlarla ve bunun sonucunda hangi
yöntemlerle kapatıldığı, restorasyon bölümünde açıklanacaktır.
Yapısal analizde kullanılan yöntemlerden biri de sonlu elemanlar
yöntemidir.23 Bu yöntemin çalışma
mekanizması, aslında tek bir sistemi oluşturan, “sonlu elemanlar” da
denilen küçük parçalar üzerinden
malzemelerin tanımlanarak gerekli
görülen analizlerin yapılması ve

yine tek bir bütün olarak sonuç
elde edilmesidir. Bu durumda, sayısal ortamda modeli oluşturulmuş
bütünün hangi bölümlerinin risk
taşıdığı veya tanımlanan durumlarda gerçekte nasıl davrandığı anlaşılabilmektedir. Bu yöntemin fayda
sağlamasıyla, yalnızca kubbe ve
tonozlarda değil, mekânın tamamında da aynı analiz yapılmıştır.
Oktagonal Oda’nın sonlu elemanlar analizi için tanımlanan üç ana
malzeme ise, konglomera, tuğla ve
traverten taşıdır. Yapılan analizin
sonucunda, şekil değiştirme (deformasyon) hızının düşük olduğu,
çoğu durumda yüklerin temele
aktarılabildiği anlaşılmıştır.24

21 Cinzia Conti, Giangiacomo Martines, Anna Sinopoli, agm., s. 402.
22 David Hemsoll, agm., s. 9.
23 Carlo Giavarini, agm., s. 219.
24 Agm., s. 221.
25 “An Extraordinary Visit to the Majestic Remains of the Domus Aurea,” https://www.milestonerome.com/2017/01/an-extraordinary-visit-to-the-majesticremains-of-the-domus-aurea/ (Erişim tarihi: 24 Ocak 2017).
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4. Restorasyon
İmparatorluk sarayı Domus
Aurea’nın yüzyıllar boyu maruz kaldığı tahribatın, bugünkü
durumunun ve yapılan analizlerin
değerlendirilmesiyle, restorasyon
aşaması için belirlenen adımlar karmaşık olmasına rağmen
daha net tanımlanabilmektedir.
1999’dan itibaren iki yıl boyunca
sarayın diğer kısımları ziyaretçilere
açık durumdaydı. Ancak gittikçe derinleşen yapısal sorunların
yarattığı endişelerle, ziyaretçilerin
ve yapının güvenliği için 2005
yılının sonunda yapı kapatılmıştır.
Yapılan dizi restorasyon çalışmasının ardından, saray 2007’nin Şubat
ayında tekrar kısmi olarak açılmış, yaklaşık bir yıl sonra ortaya
çıkan yapısal sorunlar nedeniyle
ziyaretler yeniden engellenmiştir.
Mart 2010’da, şiddetli yağışlar
galerilerden birinin üzerindeki
tonozun büyük ölçüde çökmesine
neden olmuştur. Sarayın çevresel faktörlerden giderek daha
çok hasar görmesi üzerine, 2012
yılında günümüzde de devam
etmekte olan kapsamlı restorasyon çalışması masaya yatırılmıştır.
Ekim 2014’te fiili olarak başlatılan
bu çalışmalarla birlikte, yalnızca
hafta sonları, sınırlı sayıda rezervasyon kaydıyla ziyaretçi girişine izin verilmiştir. Bugün de bu
sistem hâlâ devam etmekte, rehber
eşliğinde her saat başı yeni bir
grup ziyaretçi Domus Aurea’nın
gömülü görkemiyle tanışmaktadır.
Sarayın görülen kalıntılarının nasıl
olağanüstü bir yapının yansıması
olduğu, sanal gerçeklik teknolojisi
kullanılarak ziyaretçilere canlandırılmaktadır. Ocak 2016’da İtalyan
hükümeti tarafından çalışmaların
2018 yılında bitirilmesi amacıyla
Domus Aurea’nın konservasyon
fonuna 13 milyon Euro aktarılmıştır. Ancak hükümet fonunun
tamamen harcanmış olmasına
rağmen, beklenenden daha farklı
sonuçlarla karşılaşıldığı için kazı

Şekil 9. Domus Aurea’da uygulanan drenaj sisteminin ziyaretçilere sergilenen maketi
(Ünal, Ocak 2020)

çalışmaları hâlâ devam etmektedir.
Sürecin devamlılığı, yaklaşık iki
yıldır bağışçıların gönderdiği ve
ziyaretçilerden elde edilen paralarla sağlanmaktadır.
2011 yılında neredeyse tüm aktörlerin katıldığı bir toplantıda, sürdürülebilirlik kaygısına yanıt olarak,
Oppio Tepesi üzerinde bir “Domus
Aurea Park” kurulması için fikir birliğine varılmıştır. Bu fikir hâlâ plan
aşamasında olsa da, yapısal sağlamlaştırma, fresklerin konservasyonu
ve devam eden kazı çalışmaları bu
amaca hizmet veren sağlam adımlar
olarak kabul edilmelidir. Arkeolog-

26 Marco Merola, Lorenzo Colatoni,“Rome’s Domus Aurea,” Archaeological Diggings, 2015, c. 22, s. 13.

lar ve koruma uzmanları tarafından
yapıların sağlamlaştırılması, en
riskli durumdaki fresklerin sökülmesi ve yerinde korunacak olanların
da hidrokarbon türevi izolasyonlarla muhafazası sağlanmaktadır.26
Öncelik yapının ayakta kalabilmesi
olduğundan, projenin en büyük
kısmı olan entegre koruma ve
izleme sistemlerinin uygulanması
konusunda mühendislik alanından büyük destek alınmaktadır. Bu
uygulamalardaki entegre koruma
ayağı, anıtın üzerindeki zeminin,
sızdırma sorunları nedeniyle basit
bir su geçirmez tabakanın ve drenaj
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sisteminin (Şekil 9) üzerine oturacak, %70 daha hafif bir toprakla
tamamen değiştirilmesini hedeflemektedir.
Domus Aurea için alınan genel
kararlar ve koruma yöntemlerinin
ardından, odalar ayrıntılı olarak
incelendiğinde Oktagonal Oda için
yıllar içinde birçok farklı yaklaşımın
denendiği görülmektedir. İlk olarak
parkın etkilerinden iç mekânı
koruyabilmek üzere orta açıklık
üzerinde metal bir ızgara sistemi
kullanılmıştır.27 Bu açıklığın kapatılması kararı, temelde iç mekânı
korumak, yağmur suyunu dışarda
tutabilmek ve ziyaretçiler için hem
görsel hem de fiziksel olarak uygun

bir ortam yaratma amacı taşımaktadır. Kapatmak için kullanılan
yöntemin geri alınabilir olmasına
da ayrıca dikkat edilmiştir. Bu
sistem belli bir zaman sonra sorun
yaratmaya başladığında, günümüzde de mevcut olan, yeni ve çok
katmanlı bir sistem tasarlanmıştır.
Sistemin sekizgen piramit şeklindeki en üst katmanının görevi,
altında kalan diğer iki katmanı dış
etkilerden korumaktır. Ara katman,
ışık geçirgenliği kaygısıyla şeffaf ve
yağmur geçirmez polimetil metakrilat tabakayı taşıyan, paslanmaz
çelik bir sistemdir. Odada görünür
olan tek katman olması nedeniyle,
en alt katman, estetik olarak ele

alınmış ve yine polimetil metakrilat
malzemeden yapılan, düz ve yarı
geçirgen bir yüzey olarak tamamlanmıştır. Oktagonal Oda’daki
diğer bir müdahale freskler üzerine
yapılan uygulamadır. Salondaki
nem ve sıcaklık gibi değişkenlerden
fresklerin etkilenme seviyelerini
düşürmek üzere, gerekli görülen yerlerde yalıtım malzemeleri
duvarlara enjekte edilmiştir. Ayrıca
ayrıntılı bir ön çalışmanın ardından,
hem freskli duvarlarda hem de
gerekli görülen tüm yüzeylerde,
herhangi bir mantar veya bakteri
oluşumuna karşı, koruma amaçlı
formüle edilmiş çeşitli biyositler
uygulanmıştır.28

5. Değerlendirme
Domus Aurea gizeminden ve görkeminden, bugüne kadar geçirdiği
yıkım ve tahribata rağmen, bir şey
kaybetmemiştir. 1500’lerde ünlü
sanatkârlar tarafından ziyaret edilen
odalara bugün hâlâ yenileri eklenmekte, döneminin hem mimarisi
hem de sanat anlayışı konusunda
bizleri aydınlatmaya devam etmektedir. Anıt eserin geriye kalan
parçaları bütünün çok küçük bir
bölümü olmasına karşın, yapının
kompleks mevcut durumunun ele
alınış biçimi koruma alanında öncü
olabilecek niteliktedir. Özellikle
koruma çalışmaları devam ederken ziyaretçi alımı ve restorasyon
bütçesinde bu hamlenin büyük payı
olması oldukça önemlidir. Çalışmaların devamlılığının kesilmemesi
amacıyla 2014 yılında bir rota belirlenmiş; ziyaretçiler bu sürecin bir
parçası olarak sarayı gezme şansını
elde etmişlerdir. Oluşturulan rota,
Trajan Hamamlarının bir galerisinden başlayıp sırasıyla; Cortile
Pentagonale, Grande Criptoportico,
Sala di Achille a Sciro, Sala della Volta Dorata (Altın Tonoz Odası), Sala
della Volta Rossa (Kırmızı Tonoz

Domus Aurea’nın
koruma süreci;
geleneksel ve modern
yaklaşımların, farklı
teknoloji ve bilim
dallarının birbirini
tamamlaması ve
yapılan analiz ve
uygulamalarla, koruma
ve mimarlık alanına
farklı ve değerli bir katkı
getirmektedir.
Odası), Sala della Volta Gialla, Sala
della Volta delle Civette’de devam
edip Sala Octagonal, yani Oktagonal
Oda’da sonlanmaktadır. Ziyaretçilerin burayı benimsemeleri ve kendilerinin de bu sürecin bir parçası
olduklarını hissetmeleri, toplumsal
farkındalık ve Domus Aurea’nın tanınırlığı için çok önemlidir. Bunun
yanı sıra, yine 2014 yılında Domus
Aurea’nın restorasyon projesi hakkında halkı bilgilendirmek üzere,
farklı yaş gruplarına özel olarak
hazırlanan atölyeler düzenlenmiştir.

İmparatorluk sarayının dinamikliği ise, hem koruma çalışmaları için
bir zorluk hem de büyük bir heyecan olarak nitelendirilebilir. Devam
eden kazı ve restorasyon çalışmaları
sırasında 2019 yılının Mayıs ayında,
daha önce bilinmeyen bir oda
daha keşfedilmiştir. Henüz akademik bir çalışmada yer almasa da,
basında belirtildiği üzere, işçiler 5
m yüksekliğinde bir yeraltı odasına
rastlamışlardır. Beşik tonozlu bu
odada sentorlar, efsanevi deniz
canlıları, Tanrı Pan vd. betimleyen
birçok mitolojik fresk keşfedilmiştir.
Tüm freskler toprak altında olduğundan çok iyi korunmuştur, orijinal renkleri hâlâ canlı ve parlaktır.
Odadaki diğer fresklere ek olarak
çömelmiş pozisyonda bir sfenksin
de bulunması restorasyon ekibini
çok etkilemiş, bu nedenle odaya
“Sfenks Odası” adı verilmiştir.
Restorasyon çalışmalarında büyük rolü olan, Roma arkeoloji üst
müfettişi Mariarosaria Barbera’nın
da dediği gibi; “İmparatorluğun kent
merkezinde bir kır villası olan Domus
Aurea, kent ve doğayı bütünleştirmeye
yönelik özgün bir deneydir.”29

27 Carlo Giavarini, agm., s. 222.
28 Lorenza Rugnini, Giada Migliore, Flavia Tasso, Neil T.W. Ellwood, Anna R. Sprocati, Laura Bruno,“Biocidal Activity of Phyto-Derivative Products Used on
Phototrophic Biofilms Growing on Stone Surfaces of the Domus Aurea in Rome (Italy)”, Applied Sciences, 2020, no. 10, s. 4.
29 Federico Gurgone, agm., s. 9.
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SUSTAINABLE FOREST PRODUCTS, MODERN AND HISTORICAL TIMBER
STRUCTURES IN TURKEY
Abstract

In this paper, we will focus on; sustainability, the developments in modern wood construction and historical
timber structures in Turkey. Timber, as a building product, has been elegantly used in Anatolia for centuries
but unfortunately forgotten. The aim of the study is to remind that timber is a very suitable building material,
and protecting the traditional timber building heritage is important for embracing modern timber structures.

Sürdürülebilir Orman Ürünleri, Türkiye’de
Modern ve Tarihi Ahşap Yapılar
EROL KARACABEYLİ,
DEMET SÜRÜCÜ*

1. Giriş
Bir önceki çalışmanın yayımlandığı
tarihten günümüze, daha önce söz
ettiğimiz yapılarla ilgili bazı olumlu
gelişmeleri paylaşmak istiyoruz:
Büyükada’da 1899 yılında inşa
edilen Rum Yetimhanesi binasının
rölöve alma işi ve belgeleme çalışmalarına yüklenici firma tarafından
başlanmıştır. Yine çalışmada adı
geçen, 14 katlı hibrit bir yapı örneği
olan Treet’in tamamlanmasının
ardından, Norveç’in Brumunddal
kentinde de 18 katlı bir ahşap yapı
inşa edilmiştir, Ayrıca, Kanada’nın
Quebec kentinde Origine 13,
Montreal kentinde 8 katlı, CLT
bir yapı olarak inşa edilen Arbora
Konut Projesi, Vancouver ‘de British
Colombia Üniversitesi öğrenci yurdu
için yapılan 18 katlı ahşap yapı
ile Avrupa’da ve İngiltere’de çok
sayıda modern ahşap konut bunlara örnek verilebilir. Avusturya’nın
Viyana kentinde inşa edilen 24

katlı HoHo Projesi, çok katlı yapılar
içinde, inşa edilmiş en yüksek yapı
olma özelliğine sahiptir. Ahşabın
bir mühendislik malzemesi olarak
tasarlanması ve inşası sürecinde,
ahşap sektörü ile mimarlar uluslararası alanda birlikte çalışmakta; ahşap
ve ahşap-hibrit yapılar için birçok
proje geliştirmektedirler. Bu projelerle ilgili detaylı bilgilere KUDEB
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin düzenlediği “Ahşap Yapılarda Koruma
ve Onarım Sempozyumları” bildiri
kitaplarından ulaşılabilir.1

Sürdürülebilir orman yönetimi
uluslararası alanda tartışılan bir konu
olarak, hükümetlerin planlarında
yerini almaya devam etmektedir.
Ahşap malzemelerle yüksek katlı
yapılar inşa eden Kanada’da; 2019
yılında CLT El Kitabı başlıklı bir
kitap yayımlanmıştır.2 “Yüksek Katlı
Binaların Tasarımı ve İnşası” için
“Forest Product Innovations” da bir
rehber kitabın hazırlamaktadır; bu
yayın öncelikli olarak İngilizce basılacak, Aralık 2021’de de Fransızca
versiyonu tamamlanmış olacaktır.
Bu çalışma; “Sürdürülebilirlik”,”
Modern Ahşap Yapılar-Dünyadaki
Gelişmeler” ve “Türkiye’de Ahşap
Yapı Kültürü” olmak üzere üç ana
başlıktan oluşmaktadır. Ahşap; ana
yapı malzemesi olarak ustalıkla,
hatta büyük bir mühendislik bilgisiyle Anadolu topraklarında yüzyıllar
boyunca kullanılagelmiştir. Ancak,
ahşap bu coğrafyada uzun zamandır
maalesef unutulmuştur. Amacımız,
yapı sektöründeki tüm aktörlere ve
kullanıcılara ahşabın mükemmel bir
yapı malzemesi olduğunu yeniden
anımsatmaktır.

açıdan sürdürülebilir ormanların
varlığı, ahşap yapılaşmanın doğa
ile çok daha barışık bir şekilde
gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Ahşap, bünyesinde karbonu

depolamakta ve bina yaşadığı
sürece karbon ahşabın içerisinde
hapsolmaktadır.
Yirmi birinci yüzyılın başında,
özellikle Kuzey Amerika’da daha

Ahşap; ana yapı
malzemesi olarak
ustalıkla hatta büyük bir
mühendislikle Anadolu
topraklarında yüzyıllarca
kullanılmıştır.
Amacımız; ahşabın
mükemmel bir yapı
malzemesi olduğunu
hatırlatmaktır.

2. Sürdürülebilirlik
Ahşabın temel kimyasal bileşenlerinden olan selüloz; doğada en çok
bulunan polimer yapılardan biridir.
Dünyada yılda yaklaşık 1,5 trilyon
ton selüloz üretilmektedir. Bu

*
Erol KARACABEYLİ, İnşaat Yüksek Mühendisi, FPInnovations, Demet SÜRÜCÜ, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi, İBB KUDEB
1 Bkz. https://kudeb.ibb.istanbul/yayinlar/?avia-element-paging=2
Bkz. Erol Karacabeyli, Sylvain Gagnon, Ed.FPInnovations, c. I, II,: https://web.fpinnovations.ca/ clt 2020
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Şekil 1. Ülkeler ve plantasyon orman alanları, Şekil 2. Hafif ahşap yapım sistemleri
FAO 2005

fazla mimar ve mühendis ahşabın
içerisinde karbonu hapsettiğini
ve doğaya olan olumlu katkılarını
görerek ahşapla tasarlamaya ve düşünmeye başlamışlardır. Kanada’da
çevreci hareket 1980’lerde ahşap
kullanımına karşı çıkmaktaydı; bugün kaynağı yenilenebilir tek yapı
malzemesinin ahşap olduğunun
farkındalığıyla ahşap kullanımını
teşvik etmektedir. Ahşabın kullanım oranının tüm dünyada giderek
artmasında ahşabın avantajlarının
çok önemli bir payı vardır. Ahşap;
çok büyük yapıların inşa edilmesinde olağanüstü bir mühendislik
girdisi sunmaktadır. Gelişmiş
ülkelerde, endüstriyel ahşabın yani
lamine ahşap (glulam), çapraz
lamine ahşap (CLT) gibi yeni
ürünlerin kullanımı katlanarak
artmaktadır (Karacabeyli ve Douglas, 2013). Buna rağmen; ülkelerin
orman alanlarında azalma değil
artma gözlenmektedir. Sürdürülebilir ormancılık kavramı işte tam
bu noktada önem kazanmaktadır.
Ormanlık alanları koruyarak endüstriyel orman alanlar oluşturmak
ve her geçen gün ahşap kullanımını arttırıp bu alandaki endüstriyi
geliştirmek mümkündür. Yirminci
yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın
başında “orman sertifikasyonu”
olarak adlandırılan bir kavram or-

Şekil 3. Masif ahşap çerçeveler

Şekil 4. Masif ahşap plakalar

taya çıkmıştır. Bu, bir ormanın nasıl
yönetildiğinden, o ormandan elde
edilen kerestenin kalitesinin belirlenmesine kadar uzanan bir süreç
olarak nitelendirilebilir. Sertifikasyon sisteminin gelişmesi, orman
varlığının daha etkin ve verimli
kullanılmasının önünü açmaktadır.
Orman endüstrisinin gelişmesi,
beraberinde hammadde kaynaklarının korunmasının önemini de
göstermiştir. Plantasyon ormancılığının geliştiği ülkelere dair verileri
incelediğimizde, Türkiye’deki durumun kötü olmadığını söylemek
mümkündür. Şekil 1’de, Türkiye
%2’lik bir üretim-plantasyon
alanı ile yer almaktadır; bu grafikte
Amerika Birleşik Devletleri %16,
Çin %26, Rusya Federasyonu %27,
Fransa %2’lik oranlara sahiptir, ayrıca diğer ülkelerin orman endüstrisi için kullandıkları plantasyon
alanları da görülebilmektedir.

Şekil 5. Hibrit sistemler

Çin Halk Cumhuriyeti, 21. yüzyıl başlarında ahşap yapı konusunda büyük gelişmeler göstermiş,
inşa edilen ahşap yapı sayısı yılda
10.000’e ulaşmıştır. Çin’in nüfusu
ve yüzölçümü göz önüne alındığında bu sayının çok az olduğu
düşünebilir, ancak yirmi yıl evvel
Çin’de yeni inşa edilen ahşap yapı
sayısının neredeyse sıfır olduğunu
belirtmek gerekir.
Şekil 1’de görüldüğü gibi Çin
Halk Cumhuriyeti’nde plantasyon konusuna oldukça önem verilmektedir. Böylelikle, bu ülkede
ahşap kullanımında hammadde
kaynaklarının yerel pazarlardan
sağlanması konusunda gelişme
kaydedilmiştir. Yine aynı grafikte
Türkiye’nin %2 ile bu pastanın
içinde olması, ülkemizin ahşap
kaynakları açısından önemli bir
ilerleme olarak değerlendirilmelidir.

3. Modern Ahşap Yapılar
Modern ahşap yapılar; Hafif Ahşap
Sistemler (Şekil 2), Masif Ahşap
Çerçeveler ve Plakalar (Şekil 3, 4) ve
Hibrit Sistemler (Şekil 5) olarak üç
ana başlıkta incelenebilir.

3.1. Hafif Ahşap Sistemler
Hafif ahşap sistemlerin yapımı;
1830’lu yıllara kadar uzanmaktadır.
Bu yapım sistemi 20. yüzyıl boyunca
Kuzey Amerika’da kullanılmış olup

21.yüzyılda da bu sistem devam etmektedir. Günümüzde yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
konutların %93’u, Kanada’da %90’ı
ve İskandinavya’daki konutların da

74 MAKALE
%90’ı bu sistemle yapılmaktadır. Bu
sistem betonarmeden çok daha ucuz
ve aynı zamanda çok daha sağlıklıdır;
inşasının hızlı olması da ön yapım
için uygun bir sistem olduğunun
kanıtıdır.
Kanada, British Columbia’da,
2009 yılında yapı kodunda bir
mevzuat değişikliği yapılmış ve hafif
ahşap yapıların altı kata kadar inşa
edilmesine izin verilmiştir. Bunu
takiben 2013’de Quebec’te, 2015’de
Ontario ve Alberta eyaletlerinde ve
son olarak Kanada’nın ulusal yapı
kodlarında bu konuda değişiklikler
yapılmıştır (NRC, 2015). Böylelikle
altı katlı yapıların ahşap sistemlerle
yapımı için izinler verilmeye başlanmış ve 2009 ile 2015 arasında iki
yüzün üzerinde yapı inşa edilmiştir.
Bu tip yapıların tasarımını kolaylaştırmak için Kanada’da iki el kitabı
yayımlanmıştır (FPInnovations, 2013;
Ni ve Popovski, 2015). Amerika Birleşik Devletleri’nde beş ila yedi katlı
yapıların %51’i ahşap olup yapı kodlarında hafif ahşap binalar için izin
verilmiştir (AWC, 2013). Seattle’de
beş katı ahşap olarak inşa edilmiş
yedi katlı bir apartmanda, yapının
betonarme olan diğer katları dükkân
olarak kullanılmaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. ABD’de bir apartman binası inşaatı

3.2. Masif Ahşap 		
Çerçeveler ve Plakalar

Şekil 7. Londra’da 9 katlı ahşap yapı

Hafif yapılar için, altı kat bir limit
değerdir; altı kattan sonra masif
ahşap yapılara geçmek gerekmektedir. Çapraz lamine ahşap plakaların
(CLT) yeni bir malzeme olduğunu
söylemek mümkündür; çapraz
lamine ahşap, yaklaşık 20 yıldan
beri Avrupa’da geliştirilmektedir. Bu
sistem, 5:11 veya 5:15’lik kerestelerin çapraz bir şekilde bir araya
getirilmesi ve genellikle yapıştırılarak ya da çiviyle birleştirmesiyle
elde edilmektedir. Bu plakalar çok
büyük ve uzun olabilmektedir;
çapraz lamine ahşap ile bir bina inşa
etmenin yanı sıra, betonarme ya da
çelik karkas bir binanın asansör şaftı
da üretilebilmektedir. Londra’da
2009 yılında inşa edilen dokuz katlı
bir yapı, o yılın en yüksek katlı ahşap yapısıdır. Yapının asansör şaftı
da çapraz lamine ahşapla yapılmıştır
(Şekil 7).

Vancouver, Kanada

Cincinnati, ABD

Chicago, ABD

Şekil 8. Dünya’da çok katlı yapı örnekleri

Dünyada inşa edilen çok katlı yapılara bakıldığında; Kanada
Vancouver’de, 1905 yılında 9 katlı,
30 m yüksekliğinde, masif ahşap
kolonlar ve kirişlerden inşa edilmiş
yapı (Şekil 8), 1903 yılında dünyanın
en yüksek betonarme binası olan
ABD Cincinnati’deki 15 katlı yapı ve
1880’li yıllarda da Chicago’da inşa

edilmiş 12 katlı çelik bir yapı örnek
gösterilebilir (Şekil 8).
Aynı yıllarda ahşap, çelik ve
betonarmenin çok katlı yapıların
inşasında kullanıldığı görülmektedir.
Günümüzde, Norveç, Avustralya,
Avusturya, İngiltere ve Kanada’da
ahşaptan çok katlı yapılar inşa edilmektedir.
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3.3. Hibrit Sistemler
Çok katlı ahşap yapı inşasında
Avrupa’da lider ülke Norveç’tir. Bu
ülkedeki en yüksek katlı yapılardan biri Bergen kentindeki 14 katlı
“Treet” adlı ahşap yapı olup Kasım
2015 tarihinde tamamlanmıştır.
Yapı masif ahşap çerçeveler içine
yerleştirilmiş prefabrik konutlardan oluşmaktadır. Bu çerçeveler,
betonarme bir kat üzerine yerleştirilmiş; çerçevenin içine her katta,
dörder daireden oluşan prefabrik
konutlar yerleştirilmiştir (Şekil
9). Bu yapıda üç farklı ahşap yapı
sistemi; masif ahşap çerçeve, hafif
ahşap karkas ve masif ahşap plaka
birlikte kullanılmıştır. Yapının
asansör şaftında ise, çapraz lamine
ahşap kullanılmıştır.
Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde, 2015 yılında en

Şekil 9. Norveç, Bergen’de 14 katlı ahşap yapı

yüksek katlı ahşap yapının kim
tarafından yapılacağına dair bir
yarışma yapılmıştır. Kanada’da
aday olarak üç proje seçilmiş ve
bu yapıların ‘’alternatif çözüm’’
olarak tasarlanabilmeleri için bir

de teknik el kitabı hazırlanmıştır
(Karacabeyli ve Lum, 2014). Bu
projelerden biri on sekiz katlı bir
ahşap yapı olup inşaatına 2016
yılında başlanmış, 2017 yılında da
tamamlanmıştır.

4. Türkiye’de Ahşap Yapı Kültürü
Prof. Dr. Reha Günay bir kitabında;3 “Ayrıca, bozulan daha doğrusu
apartmanlaşan bir çevre içinde kalan
tek tük evler de o mahallenin eski
dokusu hakkında bize bilgi verdiği
gibi zamanın değişimini ve toplumun,
ekonominin, teknolojinin, kentleşmenin nereden nereye gittiğini gösteren belgelerdir. İster ders alırsınız,
ister ‘değişim esastır başka türlüsü
olamazdı’ der geçersiniz.” demektedir. Kitabın kapağında doğaya
saygılı, çevresiyle uyumlu eski bir
ahşap İstanbul evinin fotoğrafı
yer almaktadır. Bugün, Türkiye
ve dünyadaki hemen hemen tüm
kentlerde betonarme yapı yığınları
görülmektedir; bu durumun önüne
geçebilmek için kaybolan ahşap
yapı kültürünü yeniden anımsamak, teknolojiyi ahşap endüstrisi
ile buluşturup ahşap yapıların inşaat sektöründeki payını arttırmak
gerekmektedir.
Anadolu’nun dört bir yanındaki
eşsiz ahşap yapı örneklerindeki
uyum ve alçak gönüllülük; insan
doğasına en yakın yapı malzeme-

sinin ahşap olduğunu bir kez daha
göstermektedir. Alçak gönüllülük;
çünkü bu konutlarda yapı elemanları kendini değil işlevi ön plana
çıkaracak şekilde tasarlanarak
kullanılmıştır.
Bugün ülkemizdeki tarihi
ahşap yapılar bakımsız ve korunamaz bir durumdayken; modern
ahşap yapıları Türkiye’ye getirmek oldukça zordur. Bu nedenle,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Koruma Uygulama ve Denetim
Müdürlüğü (KUDEB) Ahşap
Eğitim Atölyesi’nin yürüttüğü
çalışmalar, bu alanda çok önemli
katkıda bulunmaktadır. Ahşabın,
ahşap yapının doğru bir şekilde
anlatılması, ahşabın onarılabilir
bir yapı malzemesi olduğunun
altının çizilmesi ve ahşap ustalarının yetiştirilmesi KUDEB Ahşap
Eğitim Atölyesi’nin temel işlevleridir. Bu ilkelerle, yani kamuoyunun
ahşap yapıya dair yanlış bilgilerini
düzeltmek ve algıları değiştirmek
amacıyla yürütülen çalışmalar,

3 Reha Günay, İstanbul’un Kaybolan Ahşap Konutları, Yem Yayın, İstanbul, 2017.

ahşap yapıları korumak ve yaşatmak için en doğru adımlardır.
Korunamayan yapılar göz önündeyken 18 katlı bir ahşap yapının
inşa edilmesi büyük bir ikilem
gibi görünmektedir. Bu nedenle;
mevcut ahşap yapıları korumadan
gelecek için sağlam adımlar atmak
mümkün olamamaktadır. Hem
mimari kültürümüz hem de ahşap
mimarisi ve endüstrisinin geleceği
açısından eski ahşap yapı örneklerin yaşatılması ve korunması
gerekmektedir (Şekil 10).
Ahşap mimari mirasımız içinde
çok katlı ahşap yapılar da bulunmaktadır. Ahşap karkas sistemin
çapraz elemanlarının, dolgu malzemelerinin, her detayın bir yapılış
nedeni, mimari ve mühendislik
açısından bir gerekçesi vardır.
Türkiye, çok katlı ahşap yapılar
konusunda yaklaşık yüz yıl önce
lider konumdaydı. Büyükada’da
1899 yılında önce otel olarak inşa
edilen, sonra Rum Yetimhanesi olarak kullanılan yapı; 23 m
yüksekliği, 35m x100 m boyutları
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Şekil 10. İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi onarım çalışmaları

ile Avrupa’daki en büyük ahşap
yapıdır (Şekil 12). 1899 yılında
İstanbul’da 23 m yüksekliğinde bir
yapı, dünyanın diğer ucunda Vancouver, Kanada’da ise 1905’te 30 m
yüksekliğinde, 9 katlı bir ahşap yapı
inşa edilmiştir. Bu, teknoloji ve bilginin aslında tüm insanlığın ortak
birikimi olduğunun bir kanıtıdır.
Vancouver’deki bu tarihi ahşap
yapıda özgünlük ve ahşap ön plana
geçtiği için kiracılar yüksek bedeller
ödeyerek burada kalmayı tercih
etmektedirler. İstanbul, BüyüŞekil 11. Geleneksel ahşap yapı örneği, İzmit
Şekil 12. Büyükada Rum Yetimhanesi
kada’daki örnek ise korunmasız,
korumasız kaderine terk edilmiş bir
şekilde yıllara dayanmaya devam
etmektedir. Bu yapıyı kurtarma
çalışmaları, yukarıda söz edildiği
üzere 2020 yılında başlatılmıştır.
Çok katlı ahşap yapılara yeni
örneklere bakıldığında; geçtiğimiz
yıl ahşapla birçok yapı tasarlayan
Michael Green tarafından 29,5 m
yükseklikte bir ahşap yapı inşa
edilmiştir. Yapı, masif ahşap çerçeveler ve plakalardan oluşmaktadır;
yüz yıl sonra British Columbia’da
yapılan ahşap binanın yüksekliğine
yaklaşılmış, ancak bu yükseklik geçilememiştir. Belki bu durum, bize
Şekil 13. Vancouver’da, 1905 tarihli 30 m yüksekliğinde ahşap yapı
geçmişimizi daha iyi anlamamız
Şekil 14. Kanada’da 29,5 m ahşap yapı, 2014
gerektiğini göstermektedir.
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Sonuç olarak; ahşabı en etkin
ve en verimli şekilde kullanmak ve
dünya mirası olan ahşap yapı kültürümüzü anlamak ve korumak gerekmektedir. Aslında çalışmada bir asgari

paydada buluşmak gerekmektedir:
Ahşap mimari mirasımızın korunması ve korumada “milli bir yaklaşım”
sergilenmesi hususu, bu alanda asgari
müşterek olmalıdır.

Çünkü; geçmişi özümsemeden geleceği kurmak zordur. Modern ahşap
yapılara giden yol da sürdürülebilir
ormanlardan ve ahşap yapı kültürümüze sahip çıkmaktan geçmektedir.
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ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, KUDEB
TIMBER TRAINING WORKSHOP
ABSTRACT
Timber Training Workshop of KUDEB was established in 2008 by the aims of supporting the preservation of
timber heritage and the sustainability of traditional wooden architectural techniques and details by training
young and qualiﬁed restorers and craftsmen at 06.08.2007 at Istanbul Metropolitan Municipality. The
workshop is as an example of local authorities’ responsibilities in the protection and restoration of timber
structures and started its training activities in April 2008 following the preparation of physical conditions.
The aim of establishment of the Timber Training Workshop is, brieﬂy, the preservation of the traditional timber
residential architecture, an important reason why Istanbul is in the World Heritage List, with its characteristic
construction techniques and details as well as training qualiﬁed human power that will enable the transfer of
the art of wooden architecture, which is faced with the danger of extinction, to the next generations.
The main activities held within the scope of the workshop are; Training Program on Restoration and Conservation
of Timber Structures, Architect - Engineer Workshop Activities, Restoration of Traditional Timber Structures,
Master Seminars and A Symposium on the Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures.

İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Faaliyetleri*
KUDEB, Ahşap Eğitim Atölyesi,
geleneksel ahşap konut mimarisinin karakteristik yapım teknikleri ve
detaylarıyla korunması ve ahşap
yapı sanatının gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlayacak deneyimli
insan gücünün topluma kazandırılması ve yaygınlaştırılması gerekçeleriyle 2007 yılında kurulmuş ve
fiziki koşulları, ahşap işleyen
makineler, el aletleri ve tüm
donanımları ile Şubat 2008’de
faaliyetlerine başlamıştır.
Her geçen gün yok olan mimari mirası korumak üzere kurulan
atölye, yapı malzemesi olarak unutulmuş bir malzemenin öncelikle
olarak hatırlatılması, yeniden öğretilmesi gerektiğini düşünerek farklı

İBB KUDEB Ahşap
Eğitim Atölyesi 2007
yılında kurulmuş, 2008
yılında da eğitim ve
uygulama faaliyetlerine
başlamıştır.

hedef kitlelere yönelik uygulamalı
eğitim programları başlatmıştır.
Uygulamalı eğitim müfredatı oluşturulurken, öncelikli olarak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
verilerine göre; İstanbul’da “Ahşap Teknolojisi” alanının alt dalları
(Mobilya İmalatı/ Mobilya Döşeme
İmalatı/ Ahşap Üst Yüzey İşlemleri/ Ahşap Süsleme/ Ahşap İskelet
İmalatı/ Ahşap Doğrama İmalatı) ve
“İnşaat Teknolojisi” alanının Restorasyon dalından birini ya da birkaçını
içeren toplam 18 adet Teknik Lise
ve Endüstri Meslek Lisesi ziyaret
edilmiştir. Öğrencilerle, rehber
öğretmenlerinin eşliğinde söyleşiler
yapılmış; mesleklerine olan ilgileri ve
uygulama atölyelerindeki becerileri

Ahşap Eğitim Atölyesi Teorik Eğitim
Haber: Orman Endüstri Yüksek Mühendisi Demet SÜRÜCÜ, İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü, e-posta: demet.surucu@ibb.gov.tr
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Ahşap Eğitim Atölyesi Atölye Çalışmaları

Ahşap Eğitim Atölyesi Örnek Yapı Üzerinde Çalışmalar

gözlemlenmiştir. Benzer şekilde,
İstanbul’da faaliyet gösteren meslek
yüksekokullarında uygulanan eğitim
müfredatları yerinde incelenmiş
ve özellikle ahşap malzeme, yapı
elemanlarının geleneksel tekniklerle
onarımı, geleneksel el aletlerinin
kullanılması ve özgün elemanların
kopyalanarak yeniden üretimi süreçlerinde önemli uygulama eksiklikleri belirlenmiştir. Meslek liseleri ve
meslek yüksekokullarının ardından,
İstanbul’daki devlet üniversitelerinin
Mimarlık fakültelerinde, özellikle
Restorasyon anabilim dallarında
eğitim veren öğretim üyeleri ile ikili
görüşme ve toplantılar yapılmıştır.
Bu toplantılarda, ahşap yapıların
korunması konusunda mimar ve mühendislerle çalışacak teknik elemanlarda aranan özellikler, donanım ve
beceriler bir kez daha belirlenmiştir.
Gerek meslek liseleri ve meslek
yüksekokulları gerekse mimarlık fakültesi akademisyenleri ile yapılan
ikili görüşmelerden sonra; yerel yönetimlerin kültürel mirasın korun-

masındaki sorumluluğu göz önüne
alınarak, ahşap yapıların korunması
konusunda uygulama ağırlıklı bir
eğitim programının hazırlanmasına
karar verilmiştir. Öncelikle eğitim
programı için hedef kitle(ler) belirlenmiştir. Birinci grup, meslek liselerinde “Ahşap Yapı Teknolojileri”,
“Mobilya Dekorasyon” ve “Mimari
Restorasyon” bölümlerinde eğitim gören son sınıf öğrencileridir.
Bu gruptaki gençler, aldıkları lise
diploması ile ahşap işleyen atölyeler
açabilen ya da meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapabilen
öğrencilerdir. Meslek liselerinin son
sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerde hedefler; lise mezuniyetinden
sonra alacağı işyeri açma belgesi
ile kendi atölyesinde ahşap işleyen
genç nesil ustaların masif ahşap
malzemeye ilgilerini arttırmak, eski
eser bilgisi ve koruma bilincinin
zihinlerinde yer etmesini sağlamak
ve yüksekokul tercihlerini yaparken
restorasyon ve koruma konusunda
farkındalık yaratmak olarak belir-

lenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek
için, İBB KUDEB Ahşap Eğitim
Atölyesi; 2008-2009 yılları arasında
meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine toplamda 8
hafta süren (48 saatlik) bir eğitim
vermiştir.
Eğitim programının bir diğer
hedef kitlesi, meslek yüksekokulları mezunlarıdır. Birçok meslek
grubunda olduğu gibi, mimari
restorasyon programını başarıyla
tamamlayan genç restoratörler de
işsizlik problemi ile karşı karşıyadır.
Mimari restorasyon programından
başarıyla mezun olan gençlerin,
ahşap malzeme, işlenmesi, korunması ve onarımı konusunda
uygulama ağırlıklı bir eğitim alarak
daha kolay iş bulmaları; dolayısıyla
özgün mimari detay ve yapım tekniklerinin korunduğu restorasyon
çalışmalarına nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi
bünyesinde meslek yüksekokullarının Mimari Restorasyon ve Ağaç
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Ahşap Eğitim Atölyesi Uygulamalı Eğitim

İşleri gibi programlarından mezun
10’ar kişilik gruplara, yaklaşık 5 ay
süreli uygulamalı ve teorik eğitim
verilmeye devam etmektedir.
2020 yılında 13. Dönem kursiyerleri ile Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim
Programı çalışmaları Temmuz- Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Genç restoratörler; uygulama
ağırlıklı derslerle korumanın temel
prensiplerine sadık kalarak, onarım yapmayı ve ahşaba dair temel
bilgilere hâkim olarak kurslarını
tamamlamak için çalışmaya devam
etmektedirler. Atölye; ahşabın onarılabilir bir yapı malzemesi olduğunu yürüttüğü örnek onarımlar
ve uygulamalı eğitimlerle ahşap ev
sakinlerine, usta ve kalfalara, mimar
ve mühendislere eğitim vermeye
devam etmektedir.
Dersler: Koruma Kavramı: 16
saat teori, Yapı Malzemesi Olarak
Ahşap: 24 saat teori, 8 saat uygulama Geleneksel El Aletleri ve Makinelerin Kullanımı: 16 saat teori,
16 saat uygulama, Ahşap Süsleme:
8 saat teori, 64 saat uygulama,
Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi:
24 saat teori, 64 saat uygulama,
Ahşapta Bozunmalar: 16 saat teori,
8 saat uygulama, Belgeleme: 16 saat
teori, 24 saat uygulama Geleneksel
Ahşap Yapı Elemanlarının Üretimi:
8 saat teori, 128 saat uygulama,
Ahşap Koruma Yöntemleri: 16 saat
teori, 16 saat teori, Üst Yüzey İşlemleri: 8 saat teori, 16 saat uygula-

ma; olmak üzere toplam 576 saatlik
bir programdır. Teorik eğitimlerin
büyük bir çoğunluğu alanında
uzman akademisyenler ve tecrübeli
mimar- mühendisler tarafından
verilirken, atölyenin ahşap ustaları
da proje koordinatörünün verdiği
programa sadık kalarak uygulamalı eğitimleri yürütmektedirler.
Uygulama saatlerinde; ahşap yapı
elemanlarının, kapı, pencere, ahşap
cephe elemanı, süsleme elemanları
vb. gibi onarım ve yeniden üretimleri, ahşap karkas sistemler, ahşabın
korunması; emprenye, boya ve cila
vb. teknikler deneyimlenmekte,
kursiyerler çalışmalarını doğrudan
tarihi bir yapıda ya da bir yapı elemanı üzerinde yürütmektedir.
KUDEB Ahşap Eğitim
Atölyesi’nin bir diğer hedefi; koruma alanında çalışan- çalışmak
isteyen ahşap ustalarıdır yani kendi
atölyesinde ya da bir inşaat firmasında ahşap ustası, kalfa ya da çırak
olarak çalışan, profesyonel sektör
çalışanı olarak nitelendirilebilecek
gruptur. Meslek odaları, sivil toplum
kuruluşları, mimarlık ofisleri ve restorasyon yürüten inşaat şirketleri ile
yapılan görüşmelerle ahşap ustaları
ile iletişim sağlanarak, Geleneksel
Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Usta Semineri 2020 yılında
da yapılmıştır.
Geleneksel Ahşap Yapılarda
Restorasyon Uygulamaları Mimar –
Mühendis Atölye Çalışmalar; ahşap
yapıların onarımı- restorasyonu

ya da yeniden inşası sürecinde
çalışan tüm mimar- mühendislere açık, iki günlük bir uygulamalı
çalışma olarak devam etmektedir.
Bu çalışma, koruma sektörünün
ilgisini çekmekte ve sınırlı katılımcı
sayısı her bir etkinlik için az da olsa
artmaktadır.
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi
aslında tüm uygulamalı eğitimlerini, örnek koruma ve onarım çalışmalarını iki temel prensip üzerine
şekillendirmektedir. Taviz verilmeyen bu iki anahtar kelime; “özgünlük” ve “sürdürülebilirlik”dir.
Yapıların özgünlüğünü korumak,
kimlikli kentlerin korunmasında
kent sakinlerinin yaşadıkları mekân
ile iletişiminin sağlanması, özümsenmesi ve sonrasında değerinin
anlaşılmasıyla bağlantılı olduğundan; ahşabın yapı kültürü içindeki
yerini anlatan, anlatmaya çabalayan
etkinlikler devam edecektir.
Ahşap; dün olduğu gibi bugünde bir mühendislik malzemesi olarak görülürse; korunabilir, yeniden
inşa edilebilir bir yapı malzemesidir.
Geçmişi bilerek, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren sonsuz çözüm
üretmek mümkündür. Kaynağı
yenilenebilir tek yapı malzemesi
olan ahşap; hak ettiği yere ancak
genç nesillerin bu malzemeye ilgisinin artmasıyla gelebilir. Bu sebeple
İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi;
daha çok emek harcayacak, daha
çok üretecek ve anlatmaya ve üretmeye devam edecektir.
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ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, KUDEB
STONEMASONRY TRAINING ACTIVITIES
ABSTRACT

Training workshops of KUDEB were established with the aim of preserving and maintaining the civil and
monumental architectural heritage especially in Süleymaniye and Zeyrek districts which are in UNESCO
World Heritage List as the historical sites of Istanbul. KUDEB Stonemasonry Training Workshop was
established to improve the quality of conservation studies and to revive the traditional construction
techniques for training young generations with universal conservation principles. Conservation theory,
documentation, conservation law, up-to-date information, relaying site, damage detection, use in
old architecture, deterioration of masonry structures and repair methods are taught practically and
theoretically. This paper briefly explains this education program and other supporting activities.

İBB KUDEB Taş Eğitim Atölyesi Faaliyetleri*
UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde yer alan, İstanbul’un
tarihi sit alanları Süleymaniye ve
Zeyrek semtleri başta olmak üzere,
kent genelinde mimari mirasın
korunması, bakımı ve sürdürülmesi
amacıyla, 2008 yılında İBB KUDEB
Ahşap ve Taş Eğitim Atölyeleri
faaliyete geçmiştir. Koruma ve
restorasyon sektörü için en önemli
eksikliklerden biri olan kalifiye
elemanları yetiştirmek üzere İstanbul
Büyükşehir Belediyesi KUDEB
Müdürlüğü bünyesinde 2008
yılından beri faaliyetlerine devam
eden “Taş Eğitim Atölyesi”, geleneksel yapım teknikleri konusunda
bilgili, evrensel koruma prensiplerine
bağlı, genç ve bilinçli kuşaklar
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Taş
Eğitim Atölyesi, aynı zamanda yeterli
teknik ve teorik eğitim desteği
alamayan “Geleneksel Taş
İşçiliği”nin canlandırılmasını da
amaçlamaktadır. Alanında uzman
akademisyen, mimar, restoratör,
konservatör ve tecrübeli taş ustalarıyla birlikte yürütülen program
çerçevesinde, Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinde (Mimari
Restorasyon, Geleneksel El Sanatları,
vb) eğitim gören veya bu bölümlerden mezun olmuş gençlerin katılımı
ile Geleneksel Taş İşçiliği’nde
uzmanlaşma eğitimleri vermektedir.
Koruma kuramı, güncel koruma
kanunları ve uluslararası tüzükler,
belgeleme, rölöve alma teknikle-

KUDEB Taş Atölyesi Teorik Eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği Teorik Eğitimleri

KUDEB Taş Atölyesi Teorik Eğitim

ri, hasar tespiti, taşın geleneksel
mimaride kullanım teknikleri, kârgir
yapılarda oluşan bozulmalar, temizlik yöntemleri, bütünleme ve dolgu
teknikleri, yüzey koruma ve sağlamlaştırma uygulamaları teorik eğitimin
başlıca konularıdır. Eğitimin uygulama kısmında; taş işleme, kozmetik
onarım, kalıp alma, derz dolgu, sıva
yapımı, bütünleme ve altın varak
dersleri verilerek bu alanlarda uygulama yapma imkânı sunulmaktadır.

Teorik Eğitim
‘Taş Koruma’ konulu sertifikalı eğitim programı, KUDEB Taş İşçiliği
Atölyesi’nin ana faaliyet alanıdır.
Eğitim programı 600 saatlik teorik
ve uygulamalı dersten oluşmaktadır. Beş ay süren bu eğitim programı, ‘modüler eğitim’ formatında
hazırlanmış ve TC. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından onaylanmış bir
programdır. Teorik ve Uygulamalı
eğitim süreci başlamadan önce,

* HABER: Mimar CAN PAMUKÇU, İBB KUDEB Taş Eğitim Atölyesi Koordinatörü, e-posta: can.pamukcu@ibb.gov.tr
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bir haftalık İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimi verilmektedir.
Konusunda uzman mimar bir
eğitmen tarafından, tarihi eserlerde
tespit ve ölçütler, belgeleme, rölöve,
kroki çizimi, lejant hazırlama, dönem
ve malzeme tespiti, taşın mimaride
kullanımı, doğal taşları sınıflandırma
ve tespit etme, taşlardaki bozulma
nedenleri ve türleri, temizlik yöntemleri, bütünleme ve dolgu teknikleri hakkında, kursiyerlere doğru bir
alt yapı sağlayacak bilgiler verilmektedir. Ayrıca, şantiye süreçleri,
yaklaşık maliyet, hakediş ve ataşman
hazırlama ile bilgisayar ortamında
çizim teknikleri hakkındaki eğitimlerle de, kursiyerlerin ilgili sektörde
çalışmaya hazırlanması amaçlanmaktadır.
Koruma kuramı konusunda uzman bir eğitmen tarafından, koruma
düşüncesinin gelişimi ve kuramsal
temeli, günümüz modern restorasyon kuramının ortaya çıkışı, evrensel tüzük ve bildiriler konularında
verilen giriş dersleri ile; kursiyerlerin
koruma ve konservasyon bilincine ve
yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Ardından çeşitli yapılar
üzerindeki müdahaleler incelenerek,
doğru / yanlış restorasyon uygulamaları değerlendirilmektedir.
Taş malzeme ve türleri hakkında konusunda uzman bir eğitmen
tarafından, İstanbul’un Kültür
Envanteri’nde bulunan çeşitli eserlerde kullanılan taş türleri, kullanıldıkları yerler ve bozulma durumları,
taş ocakları, taşın çıkarılması ve
işlenmesi gibi konular hakkında bilgiler verilmekte; yapılan saha gezileri
ile verilen bilgiler pekiştirilmektedir.

Taş Eğtitim Atölyesi, Teknik Gezi

Taş Eğtitim Atölyesi, Uygulamalı Taş Eğitimi

Uygulamalı Eğitim

Taş Eğtitim Atölyesi, Saha Çalışmaları

Kursiyerlere, Atölyenin taş ustası
tarafından, geleneksel ve modern
taş aletlerinin kullanılması ve
geleneksel taş işçiliğinin esasları
üzerine dersler verilmektedir. Taş
atölyesinde uygulamalı olarak taş
işleme dersleri ile kursiyerlerin el
becerileri de geliştirilir.
Kursiyerlerimiz, KUDEB Taş
Eğitim Atölyesi Ekibinin yürütmekte olduğu saha çalışmalarına
katılarak deneyim ve bilgilerini
arttırmaktadırlar.

Tarihi eser niteliğindeki birçok
çeşmenin restorasyon ve basit
bakım onarım uygulamaları, Taş
Eğitim Atölyesi uzman ekibinin
öncülüğünde ve kursiyerlerin katılımıyla devam etmektedir.
Beş aylık sürenin sonunda teorik bilgiler edinmiş ve saha pratiğini
kazanmış kursiyerler restorasyon
sektöründe aranılan ve ihtiyaç
duyulan yetişmiş kalifiye elemanlar
olarak doğru tekniklerle kültürel
mirasımızın korunması için görev

almaya hazır hale gelirler.
Taş Eğitim Atölyesi’nin hedefi; kültürel mirasımız hakkında
farkındalık yaratmak; gelecekte
oluşabilecek daha büyük tahribatları önlemek üzere düzenli bakım
ve onarım yaparak tarihi yapıları
gelecek nesillere aktarabilmek;
bilimsel bir altyapı ve uygulama
eğitimi vererek, daha bilinçli ve
bilgili bir kuşak yetiştirmektir. Bu
hedefe ulaşmamız için katkı ve destek veren herkese teşekkür ederiz.
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RESTORASYON KONSERVASYON ÇALIŞMALARI DERGİSİ YAZIM KILAVUZU
İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, proje tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın tanıtımı, çeviri yazı gibi alanlarda ve daha
önce yayımlanmamış olmak koşuluyla metin ve o metinle ilişkili görsel malzeme katkısında bulunulabilir.
Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar, standart yazı sayfası (yak. 2000-2500 karakter) ile 15-20 sayfayı
aşmamalıdır. Bu metin uzunluğu, konu ve içerik özellikleri dikkate alınarak arttırılabilir. Dipnotlar bu yazı hacim
sınırlamasına dahildir.
Metin Yazım Özellikleri: Metin, Microsoft Word programıyla yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 12’dir.
Yazım karakteri olarak “Times New Roman” kullanılmalıdır. Paragraf ayrımları programın “önce-sonra aralık bırakma”
özelliği kullanılarak değil, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak yapılmalıdır. Metin e-posta ile ya da CD
olarak yollanabilir. Fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme sayısının 25’i aşmamasına dikkat edilmelidir. Bu sayı,
konu ve içerik özellikleri dikkate alınarak değiştirilebilir. Yayımlanmak üzere gönderilen görsel malzeme, iki koşulu da
sağlamalıdır: Görsel, metindeki yerini belirtmek üzere, metnin içine yerleştirilmelidir. Görseller; şekil (Fotoğraf, harita,
plan, vd.) ya da tablo olarak verilmeli ve görseli tanımlayıcı not eklenmiş olmalıdır.
Görsel Malzeme: Görseller, orijinal hallerinin bulunduğu bir klasör ile ayrıca gönderilmelidir. Siyah-beyaz ve renkli
opak fotoğraf, dia, bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3 formatını aşmamalıdır.
Görsellerin dijital imaj dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi formatlarda da sunulabilir. Mimari çizimler AUTOCAD
programıyla değil, kağıt çıktısı olarak veya PDF, JPG, TIFF vb. formatlarında gönderilmelidir. Tablo-grafik gibi görseller,
hazırlandıkları orijinal program dosyası olarak gönderilmelidir (Excel dosyası gibi). Tüm dijital görsellerde çözünürlük
300 DPI’dan düşük olmamalıdır.
Kaynak gösterme: Metin içinde kaynak gösterme:
Metnin içindeki kaynak göndermeleri, parantezli sistemle yapılır: (Yazar/ yazarların soyadı, yayın yılı). Aynı
parantez ile birden fazla kaynağa referans verilecekse, aralarına noktalı virgül konmalıdır.
Örnek: Batur, 1994; Borrelli ve Urland, 1999; Caneva vd., 1998.
Bu sistem kullanıldığında, metnin sonunda bir kaynakçada, eserin tam künyesi yer almalıdır. Bir kaynaktan
birebir alıntı yapılacaksa metnin alıntı olan bölümü: “tırnak içinde ve italik olarak” yazılmalı, kaynağı dipnot ile
belirtilmelidir.
Alfabetik olarak sıralanmış kaynakçanın yazım şekli şu şekilde olmalıdır:
Kitaplar için: Yazar(lar) soyadı, yazar(lar) adının ilk harfi, basım tarihi, kitap adı (italik), yayınevi/ kurum/ basımevi adı,
basım yeri.
Örnek: Bayramgil, O., 1959, Petrografi, İÜ yayını, İstanbul.
		
Borrelli, E., Urland, A., 1999, ARC Laboratory Handbook, ICCROM, Roma.
Yayına Hazırlayan (Editör) adı verilecekse: Yayına hazırlayan kişi(lerin) soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, (yay. haz.),
basım tarihi, kitap adı (italik), yayınevi/ kurum/ basımevi adı, basım yeri.
Örnek: Larsen, K. E. (yay. haz.), 1995, Proceedings: Nara Conference on Authenticity, Japan 1994,
UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Japan, Tapir, Norway.
Makale/ Bildiriler için: Yazar(lar) soyadı, yazar(lar) adının ilk harfi, basım tarihi, makalenin başlığı (çift tırnak içinde),
makalenin bulunduğu kitap/ dergi/ sempozyumun adı (italik), sayı/ cilt no, yayınevi/ kurum/ basımevi adı, basım yeri,
sayfa numarası/ aralığı.
Örnek: Güleç, A., 1986, “Ayasofya Müzesi Eski Aşevi Kapılarında Koruma Uygulaması”, İnşaat Dergisi,
		
Haziran, İstanbul, s. 44-48.
		
Böke, H., Akkurt, S., İpekoğlu, B., 2004, “Tarihi Yapılarda Kullanılan Horasan Harcı ve Sıvalarının 		
		
Özellikleri”, Yapı, sayı 269, YEM yayını, İstanbul, s. 90-95.
Dipnot kullanımı tercih ediliyorsa, dipnotlar sayfa altında yer almalıdır. Dipnotlar ana metinle aynı yazı karakterinde,
10 punto boyutunda yazılmalıdır. Metnin içinde dipnot göndermeleri sıra numarası verilerek yapılmalıdır. Dipnotlarda
kaynağın yazım şekli 1. maddede belirtildiği gibidir; ancak ilk önce yazar(lar) adının ilk harfi, yazar(lar) soyadı
şeklinde yazılmalıdır. Farklı dipnotlarda aynı yazarın eserinden farklı sayfalara gönderme yapılacaksa; ikinci dipnot:
Yazar(lar) soyadı, a.g.e., sayfa no. şeklinde yazılmalıdır. Aynı esere art arda iki dipnotta gönderme yapılması
durumunda, ikinci dipnotta a.g.e., sayfa no. ifadesi yeterlidir. Aynı yazarın farklı iki ya da daha çok eseri varsa, ilk
dipnotta kaynak eserin tam künyesi verilmeli, art arda gelen dipnot değilse, kaynak eserin adı, sayfa no. her defasında
kısaca belirtilmelidir.
Konferans, Sempozyum, vd. için: Yayına hazırlayan kişi(ler)’in soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, basım tarihi, bildirinin adı
(çift tırnak içinde), sempozyum, konferans vd. başlığı (italik), eğer basılmış eserse; sayı/ cilt no, yayınevi/ kurum/ basımevi
adı, basım yeri, sayfa numarası/ aralığı.
Örnek: Phillipson A. J., 2008, “Müzeler ve Miras Binaları”, Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik 			
		
Sempozyumu I, 21-22 Mayıs 2007 Ankara, s. 102-108.
URL verilecekse: URL linki italik olarak yazılmalı ve erişim tarihi parantez içinde belrtilmelidir.
Özet: Dergide İngilizce özetlere de yer verildiğinden, makaleler İngilizceye çevrilmiş özetleri ile birlikte gönderilmelidir.
Özetler, makalenin tam adını içermeli; metnin anlaşılırlığı için çok gerekli olmadığı takdirde, başlık hariç 350 kelimeyi
aşmamalıdır. Özet, sayfa sınırlamasına dahil değildir.
* Makalenin yazar ya da yazarlarının varsa akademik unvanı, geçerli e-posta adresi ve bağlı olduğu kurum, kuruluş,
üniversite ya da enstitünün adı belirtilmelidir.
İletişim Bilgileri: Editör: R. Filiz Atay (212) 455 37 73; e-posta: atayfiliz@ gmail.com
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KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ TAŞINMAZLAR
1- Dilekçe
Dilekçede başvuru sahibine ait TC kimlik Numarası ve adres ve telefon bilgileri yer almak zorundadır.
Yapılmak istenen bakım-onarım işleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Bağımsız Bölümlerde, dilekçe Mülkiyet Sahibi veya Vekâlet Sahibi tarafından imzalanmalıdır.
Vekil başvurularında noter onaylı Vekâletname dilekçe ekinde sunulmalıdır.
Hisseli Bağımsız Bölümlerde noter onaylı Hissedar Muvafakati dilekçe ekinde sunulmalıdır.
Kiracı başvurularında bakım-onarım işlemlerinin kiracı tarafından yapılabileceğine ilişkin hususları
içeren Kira Sözleşmesi Örneği veya izin talebine ilişkin noter onaylı Mülk Sahibi Muvafakati dilekçe
ekinde sunulmalıdır.
Şirket, Dernek vb. Tüzel Kişi başvurularında Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü dilekçe ekinde
sunulmalıdır.
Apartman, İş Hanı, Pasaj vb. çoklu bağımsız bölümlerin bulunduğu taşınmazların ortak mahallerinde
(Dış cephe, çatı, bina içi ortak alanlar, merdiven vb.) yapılacak bakım-onarım işleri için, varsa Yönetim
Kurul Kararı yoksa tüm hissedarlara ait Muvafakatname dilekçe ekinde sunulmalıdır.
2- Tapu Belgesi Sureti
3- Uygulamaların içeriğine bağlı olarak idarece gerek görülmesi halinde TUS (Mimar / İnşaat Müh.)
istenmektedir. Teknik Uygulama Sorumlusuna (Mimar / İnşaat Mühendisi) ait bilgi-belge (Büro Tescil
Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi veya Oda Kimlik Kartı Sureti)

TESCİLLİ TAŞINMAZ KOMŞULUĞUNDA/KORUMA ALANINDA
VEYA SİT ALANINDA KALAN TESCİLSİZ TAŞINMAZLAR

1- Dilekçe
Dilekçede başvuru sahibine ait TC kimlik Numarası ve adres ve telefon bilgileri yer almak zorundadır.
Yapılmak istenen bakım-onarım işleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Bağımsız bölümlerde, dilekçe Mülkiyet Sahibi veya Vekâlet Sahibi tarafından imza altına alınmalıdır.
Vekil başvurularında noter onaylı Vekâletname dilekçe ekinde sunulmalıdır.
Hisseli Bağımsız Bölümlerde noter onaylı Hissedar Muvafakati dilekçe ekinde sunulmalıdır.
Kiracı başvurularında bakım-onarım işlemlerinin kiracı tarafından yapılabileceğine ilişkin hususları
içeren Kira Sözleşmesi Örneği veya izin talebine ilişkin noter onaylı Mülk Sahibi Muvafakati dilekçe
ekinde sunulmalıdır.
Şirket, Dernek vb. Tüzel Kişi başvurularında Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü dilekçe ekinde
sunulmalıdır.
Apartman, İş Hanı, Pasaj vb. çoklu bağımsız bölümlerin bulunduğu taşınmazların ortak mahallerinde
(Dış cephe, çatı, bina içi ortak alanlar, merdiven vb.) yapılacak bakım-onarım işleri için, varsa Yöntetim
Kurul Kararı yoksa tüm hissedarlara ait Muvafakatname dilekçe ekinde sunulmalıdır.
2- Tapu Tescil Belgesi
3- Uygulamaların içeriğine bağlı olarak idarece gerek görülmesi halinde TUS (Mimar / İnşaat Müh.)
istenmektedir. Teknik Uygulama Sorumlusuna (Mimar / İnşaat Mühendisi) ait bilgi-belge 			
(Büro Tescil Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi veya Oda Kimlik Kartı Sureti),
4- Yapı Kullanma İzin Belgesi ( İlgili İdarece Aslı Gibidir Onaylı)
KUDEB arşivinde bulunmaması halinde istenmektedir.

5- Yapı Kullanma İzin Belgesine esas Mimari Proje Sureti (İlgili İdarece Aslı Gibidir Onaylı)
KUDEB arşivinde bulunmaması halinde istenmektedir.

