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İÇME SU ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ENDÜSTRİYEL TEHLİKELİ
ATIK ÇAMURLARININ SERPANTİNİT İLE MİKRODALGADA BİTÜM İLE
MACUNLAŞTIRILMASI
Dr. Yıldırım İsmail Tosun
Şırnak Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Şırnak, Türkiye

ÖZET
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde radyoaktif kül çamur, uçucu kül çamuru, tehlikeli fosfat ve
nitrat kompleksleri içeren çamur blokları nadir nüfuslu bölgelerde tatlı su kaynaklarının
yakınında tabiatı tehdit edecek şekilde bulunabilmektedir. İçme su kalitesini korumak
amacıyla, nehirlerin kirlenmesini önleyerek, kirletici çamurun bitümle macunlaştırılarak
bitümlü macun katı çamur olarak depolanması başarılmıştır. Her yıl yaklaşık bin tondan fazla
kirletici gübre kullanmak yerine, 10 mm'den küçük hemi selülozik karbon çürümeleri olan
bitümlü macun gübre yerel alanda faydalı olabilir. Bu nedenle yaygın bir yöntem haline
gelmekte olup, belediye atık çamurlarının atık bitümlü macunlaştırma, pellet üretimi bölgede
80 mm büyüklüğünde macun pelletler için incelenmiştir. Bu çamur atıklarının blok büyüklüğü
genellikle% 44,3 oranında fosfat içermekte olup ve çalışmayı iyileştirmek amacıyla, aynı
zamanda içme su kaynaklarının korunması ve tarımsal sulama için avantajlı olabilmektedir.
Ülkemizde, özellikle Siirt ve Hakkari bölgesinde yer alan geniş kayalık zeminlerin dışında
temiz içme su kaynakları geniş bir alana yayılmıştır. Bitümlü atık çamur macun peletlerinin
su ile etkileşimi irdelenerek bu çalışmada atık kimyasal bileşim üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: endüstriyel tehlikeli atık, atık çamurları, mikrodalga işleme, tuz alkali,
macunlaştırma
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MICROWAVE BITUMEN PASTING OF HAZARDOUS AND SEWAGE WASTE
SLUDGE FOR REMEDIATION OF FRESH WATER FIELDS

Dr. Yıldırım İsmail Tosun
Şırnak University, Mining Engineering Department, Şırnak, Turkey

ABSTRACT

Sludge blocks containing radioactive ash sludge, fly ash sludge, phosphate and nitrate
complexes in Southeast Anatolia may occur near to fresh water resources in the rare
populated areas. In order to improve water quality and the study managed the pasted sludge
storage of contaminating sludge by eliminating contamination of rivers. Instead of using
fertilizers in every year about over thousand tons of contaminating fertilizers may be
beneficial in the local area using as paste filler as the pasted fertilizer. Therefore, it is
becoming a common method; waste pasting pellet production of municipal waste sludge was
criticized in the region over 80mm size. As a block size of these sludge wastes usually
contained phosphate at 44,3% and hemi cellulosic carbon decays at below 10 mm in size may
be advantageous for the water resource remediation and agricultural irrigation. in our country,
especially in Siirt and Hakkari region that included wide spread over a large area outside
rocky soils. The decaying fact was discussed as chemical composition in this study.

Keywords: bitumen pasting, hazardous waste, ash, radioactive ash, waste sludges, waste processing,
asphalt mixture paste
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1. Introduction
The parameters and data controlling hydrologic processes by Geographic Information
Systems (GIS) have become an integral part of hydrologic studies. The main management is
to bring together the use GIS to model s and hydrologic data. The general distribution of the
inputs and parameters can control the surface sources or underground loss. GIS maps
commonly describe topography, land use and cover, soils, rainfall, and meteorological
variables may become model parameters or inputs in the simulation of hydrologic processes.
This investigation of water logging can be extremely useful in suitable water management
strategies by reclaiming existing water logged areas. The problems of water logging and
quality mostly exist in the irrigated areas like in South Eastern rocky plains of Batman,
Turkey. The climate change and ground water changes generally results in over irrigation,
seepage losses through channel and distributions, poor water management practices and
inadequate control of drainage system. Analysis of high water table in water logged areas and
drainage of irrigated areas have not been paid adequate attention in the planning and
management of water resources, partly due to lack of requisite data and partly due to flood
and rainfall in the country. In order to develop suitable water management strategies and
controlling the extent of water logging in the area. GIS may facilitate the reconstruction of the
ecological environment but also to accommodate the sustainable development of the water
resources and waste water.
In this study, the hydrological characteristics of the Batman city were explained and the
effect of these characteristics on the the city was examined. In the investigation, hydrological
features and the urbanization with new settlements needs modeling regarding available water
source. The hydrological property of settlement areas with dense populated areas in the model
was determined by Geographic Information Systems (GIS) techniques. This study produced
more systematic data with hydrological studies carried out with GIS support. GIS has made it
possible to obtain more qualified data by enabling the use of multi-criteria decision making
method (CCCF) in this research. Calcarous rocks permitivity was determined by columbn
tests as Darcy flow as below equation 1
q

k
p
A( )

L

(1)

where q, k, , A, L, p flow, Permeability, Viscosity, surface area, hydraulic gradient.
1.1 Geology of Batman City Province
The main purpose of this study is to investigate the effect of settlement on the basic
hydrological structure by studying the characteristics of the ground topography, ground water
elevation, slope and viewing. GIS techniques were used in the creation of the thematic maps
and in the analysis of the parameters. Finally, the GIS study models created , the available
water source change and a stream network model was provided sufficient source control at
the Batman province. The presence of this stream network structure in the Batman province
reveals the potential flood scale and flood risk. (Figure 1 and Figure 2).
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Figure 1. Techthonic and Fault Map, Field, geological cross sections in Turkey

Figure 2. Satellite Image of Investigation Field Possible flood sections Scale 1/18000
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Figure 3. Geology Stratum of Investigation Field Possible landfill cross sections
1.2. Geotechnical Parameters of Limestone Layers in Batman
Urbanization and economic growth in the twentieth century evolved along with the
management of natural resources. In this process, provision of drinking water supply and
distribution service for urban areas also developed on the same plane. Figure 3
2. Method for Injected Geo Barrier in Limestone Layers in Batman
Urbanization and economic growth in the twentieth century evolved along with the
management of natural resources. In this process, provision of drinking water supply and
distribution service for urban areas also developed on the same plane. The effective role of the
public was felt in meeting the water resources management and service. Infrastructure
investments are centrally located, water resources are found, structured, stored, distributed
and refined. Figure 4
3. RESULTS AND DISCUSSION
Infrastructure investments are centrally located, water resources are found, structured, stored,
distributed and refined. Technically this process has been called "hydrological age" since
engineers have determined this process. The whole process is based on "need". Large
investments have been made in order to meet the need. The use of water resources (water
withdrawal and ordinance) and evaluation for development and community needs have been
studied. However, the amount and quality of water that the eco-system will need is not
addressed. Everything is built on the theme of "develop-supply-use". Parameters considered
in the planning of water resources were population estimate, per capita water demand,
TAM METİN KİTABI
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agricultural production, economic productivity level. Using these parameters, future water
demand forecasts are used and these estimated values are used when designing the systems to
meet the demand. In this approach, the demand for water has been determined independently
of the specific needs of human needs, the amount of water a healthy ecosystem will need, or
actual regional water availability. The next step in traditional planning is to identify projects
that will reduce the gap between estimated water supply and demand. In every scale, the
planning action (region, basin, city) is used for the regular and healthy spatial development
uses (housing, commerce, industry, recreation, other social) in the metropolitan cities which
are especially migrating in our country and in medium size settlements Such as equipment) as
directed by location decisions; It also determines the water demand of the city at the same
time with its population and density of buildings and its quality and quantity of usage. Figure
5, While city plans shape the socio-economic and physical structure of the city, with the
proposed land use, employment, population and density decisions, the city's daily water
demand is also shaped. Therefore, any kind of urban development outside the plan creates an
unhealthy environment that affects the quality of life of the city, as well as poses a serious
threat to the water resources (increased water consumption pressure and pollution) (Urban
Planning Chamber Water Commission, 2006). Survey, planning (feasibility) and project work
will be given efficiency. The quality of the water quality will be preserved, improved and
monitored.Flood hazard maps will be prepared and an early warning system will be
established. Figure 5

Figure 4.Mohr Shear Diagram for Stability Calcareous Rocks in the Investigation Field in
Batman Provice
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Figure 5.Drainage and stability of geo-barrier at the Investigation Field near Batman river
Urbanization and economic growth in the twentieth century evolved along with the
management of natural resources. In this process, provision of drinking water supply and
distribution service for urban areas also developed on the same plane. The effective role of the
public was felt in meeting the water resources management and service. Infrastructure
investments are centrally located, water resources are found, structured, stored, distributed
and refined. Technically this process has been called "hydrological age" since engineers have
determined this process. The whole process is based on "need". Large investments have been
made in order to meet the need. The use of water resources (water withdrawal and ordinance)
and evaluation for development and community needs have been studied. However, the
amount and quality of water that the eco-system will need is not addressed. Everything is built
on the theme of "develop-supply-use". Parameters considered in the planning of water
resources were population estimate, per capita water demand, agricultural production, and
economic productivity level.
Using these parameters, future water demand forecasts are used and these estimated values
are used when designing the systems to meet the demand. In this approach, the demand for
water has been determined independently of the specific needs of human needs, the amount of
water a healthy ecosystem will need, or actual regional water availability. The next step in
traditional planning is to identify projects that will reduce the gap between estimated water
supply and demand. In every scale, the planning action (region, basin, city) is used for the
regular and healthy spatial development uses (housing, commerce, industry, recreation, other
social) in the metropolitan cities which are especially migrating in our country and in medium
size settlements Such as equipment) as directed by location decisions; It also determines the
water demand of the city at the same time with its population and density of buildings and its
quality and quantity of usage. While city plans shape the socio-economic and physical
structure of the city, with the proposed land use, employment, population and density
decisions, the city's daily water demand is also shaped. Therefore, any kind of urban
development outside the plan creates an unhealthy environment that affects the quality of life
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of the city, as well as poses a serious threat to the water resources (increased water
consumption pressure and pollution) (Urban Planning Chamber Water Commission, 2006).
Survey, planning (feasibility) and project work will be given efficiency. The quality of the
water quality will be preserved, improved and monitored. Waste hazard maps will be
prepared and an early warning system will be established.
4. Conclusions
Şırnak was investigated by urban areas close to border regions participating in the colliery
waste heaps of soil samples taken from four different slopes of slope stability and
geotechnical properties of the unit field studies and laboratory experiments. The bitumen
pasting programs were defined.
The pastinging of rock fines in the study area is strengthening quickly change the height and
tilt angle of the slopes to erosion and slope. Dissociation seen in rocks in the study area also
offers a negative contribution to stability problems. The compression strength of pastes could
be easily tested by indentation on the landfill. The durability of the landfill bottom layer was
tested easily on the chart of fly ash and lag mixture content as given in the Table 2.
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SERPANTİNİT GRANÜL İLE KÖMÜR VE BİYOKÜTLENİN MİKRODALGA
PİROLİZİ - ÇAR/KARBON ÜRETİMİ

Dr. Yıldırım İsmail Tosun
Şırnak Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Şırnak, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, kömür ve biyokütle beslemeli mikrodalga piroliz fırınında ısı transferini
kontrol etmek amacıyla, serpantinit granül kullanılmıs ve serpantinit granül boyutu ve miktarı
üzerine önemli araştırmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, sabit yatak serpantinitli test
sonuçları, kömüre yüksek ısı transferi sağlamıştır. Kömürün karmaşık kimyasal yapısı ve
gözenekliliği nedeniyle, mikrodalga piroliz sisteminde granül büyüklüğüne bağlı olarak ısı
iletimi azalmıştır. Ayrıca, ısı iletim dağılımı, mikrodalga ısıtma gücüne bağlı olarak
değişmiştir.
Isıtılmış Serpantinit granüller ve mikrodalga radyasyonundaki demir cevheri atıkları, yüksek
ısı iletimli katı granül yatak oluşturmuştur ve yüksek ısı sağlamıştır. Katı granül malzeme
akışları, granül ilerlemesi gelişmiş ekonomik ısıl enerji iletimi sağlamıştır ve mikrodalga
radyasyonu ile ilgili iç parametreler etkili olmuştur. Mikrodalga radyasyon piroliz için en
umut verici teknolojilerden biridir. Mikrodalga fırın yatağı içersindeki granül pelet yatağının
geliştirilmesi, ısı taşıma işleminde önemli bir konudur.
Ayrıca Biyokütle ve kömürün yaklaşık 500oC civarında toksik gaz emici katı tuzlarla pirolizi
de mümkün olabilmektedir. Mikrodalga fırın içersindeki bir hava pompası kullanarak auger
katı akış ilerlemesi başarılı olmuştur. Bununla birlikte, karbon / serpantinit içindeki
safsızlıklar biyokütle-tuz, gözenekli tuz olarak çözünerek ayrılabilmektedir.. Çözünmeyen Pb,
Zn, Cu gibi metal tuz ürünleride oluşmaktadır. Bu çalışmada Serpantinit (metal safsızlıklarsorbent tuzu karışımı) ile mikrodalga fırındaki ince kum yatak türü çok yavaş akışlarda
başarılı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: çar/karbon, serpantinit granül, kömür mikrodalga pirolizi, biyokütle
pirolizi
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MICROWAVE AUGER FOR PYROLYSIS OF COAL AND BIOMASS BY
SERPENTINITE GRANULES FOR CHAR/CARBON PRODUCTİON

Dr. Yıldırım İsmail Tosun
Şırnak University, Mining Engineering Department, Şırnak, Turkey

ABSTRACT
In this study, important investigations have been made on serpentinite granules control with
coal and biomass feed in order to control heat transfer in microwave pyrolysis system.
However, the results of filled bed serpentinite yielded high heat transfer to coal. Due to the
complex chemistry of coal, and high porosity, heat conduction recovered in the microwave
pyrolysis system depended on granule size decreased. The other conductivity distribution was
changed in the activation dependent on the microwave heating power.
Heated Serpentinite granules and iron ore wastes in microwave radiation provided high heat
conduction solid flows. The solid flows are one of the most promising technologies for
advanced thermal energy conduction and radiation with favorable economic potential and
intrinsic parameters. The development of granule pellet technology for microwave is a key
issue in the heat transport processing. As for pyrolysis of biomass and coal with gas sorbent
solid salts at approximately around 500oC, we have already reported the successful results of
transport using auger with an air pump. However, sorbent salt in the carbon/ serpentinite and
heat carrier serpentinite/ biomass-salt mixes with insoluble fines sorped in porous salt basket.
The insoluble consists of impurities, metal bound salt products, such as Pb, Zn, Cu. In this
study, there have been very few transport studies of fine sandy solid flow by serpentinite
(metal fines-sorbent salt mixture).

Keywords: Serpantine, Microwave pyrolysis of coal, biomass pyrolysis, Molten Salts,
serpantine granules
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1. INTRODUCTION
Syngas hydrogenation is an energy-efficient and low-polluting fuel [1,2,3], and can be used in
power combustion systems. Hydrogen gas usage increased with day by day increase of strict
emission regulations and energy demand through the world. When hydrogen is used in power
combustion with natural gas mainly gives some end products of water and a small amount of
NOx [4]. Main advantages of the syngas hydrogen were high energy density and absence of
carbon in its chemical content. Unfortunately, there were some problems, such as cost of
production, storage issues, embrittlement, and percolation through the tank [1,2,3]. The
commercially important Haber–Bosch process, first described in 1905, involves
hydrogenation of nitrogen. In the Fischer Tropsch process, reported in 1922 carbon
monoxide, which is easily derived from coal, is hydrogenated to liquid fuels. [4]

Mineral grained rocks with different thermal expansion can take place easier on the texture
microwave interaction (Jacob et al., 1995, Chen et al., 1984). Thus, the liberalization of fine
ore and grinding View full size in energy costs could be reduced (Kingman et al., 1999,
Marland et al., 2000, Veasey and Fitzgibbon, 1998). Microwave grinding technology to break
the interaction was determined to be applicable successfully (Walkiewicz et al. 1991).
Microwave interaction parameters of rocks, microwave penetration, expansion of different
mineral grains, grain boundary cracking properties were examined. The temperature varies
according to the thermal effects of microwave on mineral species (Walkiewics et al. 1988).
Table 1 had the higher penetration of mineral grains of pyrite as given and has lead 1019oC
like a temperature change at shortest time periods such as 2,3 mins.

1.1. Catalysis with Microwave Radiation

H2 was not reactive toward organic oil and alcohol compounds in the absence of metal
catalysts under certain pressure. The unsaturated substrate was chemisorbed onto the catalyst,
with most sites covered by the substrate. In heterogeneous catalysts, hydrogen forms surface
hydrides (M-H) from which hydrogen ions could be transferred to the chemisorbed substrate.
Platinum, palladium, rhodium, and ruthenium formed highly active catalysts, which operated
at lower temperatures and lower pressures of H2. Non-precious metal catalysts, especially
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nickel were developed as economical alternatives, but they are often slower or require higher
temperatures.

1.2. Heterogeneous catalysts
Heterogeneous catalysts for hydrogenation were more common in practice. the precious metal
hydrogenation catalysts were deposited from solution as a fine powder on the support, which
was a cheap, bulky, porous, usually granular material, such as AC, Al, CaCO3,BaSO4 [5]. For
example, platinum on carbon was produced by reduction of acid in carbon. Examples of these
catalysts are 5% Ru, AC on AC, or 1% Pt on Al2O3. Base metal catalysts, such as Ni are
typically much cheaper and did not need a support. Also, in the laboratory, unsupported
(massive) precious metal catalysts such as Pt were still used successfully in hydrogenation,
despite the high cost. The hydrogenation methods commonly practiced and searched for
biomass is given in Table 1 and the advantageous case figures defined.

Table 1. Hydrogenation Methods in details
Researher

Method

Advantageous, year

AL SEADI
2001

Hydrolysis for fatty acids

Slower and economical case

Tosun 2014

Molten Carbonate Fuel Cell,700C

Fast

Schrock et al
1976

Solid Oxide Fuel Cell, 1000C

Fast

Knowles 1986

Hydrogenation of Fuel Oil High
75Bar Pressure

After 6 h

Knowles 1986

Hydrogenation of Palm Oil , 75Bar
Pressure

Before 3 h
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Biomass

Biomass

A

B
Biomass

Serpentinite

Serpentinite

Biomass

Serpentinite

Serpentinite

Fig. 1. a. Microwave radiated Flow Hydrogenation b.Micro Biomass and Serpantinite sections

2. MATERIALS AND METHODS
Standard chemical and mineralogical compositions of the samples were determined by XRF.
Fe, silica, Ca, and Mg were determined by means of chemical analysis. Samples firstly
crushed in roll crusher from 40 mm to 10mm ground below 0.1mm in size and homogenized
by grinding in mortar. as a representative powder samples of 5gr were dissolved with HF for
silica content in platinum crucibles. The chemical compositions of Şırnak coal marl and shale
is given in Table 2.The coal samples used in the experiments were analyzed by ASTM. The
proximate analysis biomass and serpentinite is given in Table 3.

2.1.Hydrogenation of Biomass
Hydrogenation equation for Biomass is given in the Equation 1, Table 2. The reaction is
aligned through forward by decreasing pressure to below concentrations, as:
Conduction Temperature from melt to solid biomass char is given by the Equation T biochar
temperature and, heat rate
d

  (T  Ta ) /(Ti  Ta )

(1)

Table 2. Microwave heat transfer as radiation enthalpy

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

14

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Conduction
Radiation

d

  (T  Ta ) /(Ti  Ta )

Lineer

d

  (T  Ta ) /(Ti  Ta ) n

Exponential

RESULTS AND DISCUSSION
Microwave power of 900 W with 60 sec to when raised, may develop due to thermal
expansion of adequate fracture proved that 6% pyrite distribution in the asphaltite and shale
and hard Turkish lignite was changed the temperature from 210°C to 670°C. The temperature
in moist lignite samples were changed by drying effect, but porous texture avoided high
temperature increase at short time.
In this projected work, solid carbon porous structure and capturing for Hydrogen gas on active
carbon or char clay substrate was developed. Extruded pellets pressed with 40%,60% and
80% active carbon, active clay mixtures and microwave leached activated forms were used in
our absorption experiments at 1- 2mm sized pellets. The pellets size-sorption simulation was
provided a 7-8% Hydrogen gas sorption and also 14-15% soot addition provided highly
developed compressibility. The waste organic oil and soot improved briquetting quality at
coarse-grained structure extruding. The clay samples were thought to be subjected to
homogenization in microwave salt melting and catalysis amendment. The pellets size-sorption
simulation was provided a 7-8% Hydrogen gas sorption and also 14-15% soot addition
provided highly developed compressibility. The waste organic oil and soot improved
briquetting quality at coarse-grained structure extruding. The clay samples were thought to be
subjected to homogenization in microwave melting and heteregenous catalytic act.
NOMENCLATURE
A

Area, m2

c

Specific enthalpy, kJ/kgK

h

Specific enthalpy, kJ/kg
Mass flow rate, kg/s



Density, kg/m3
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ELEKTRİK DEVRELERİNDE DURUM DENKLEMLERİNİN BİLGİSAYAR
DESTEKLİ ANALİZİ
Dr.Öğr. Üyesi Suleyman ADAK
Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,
Elektrik ve Enerji Bölümü

Özet
Bu çalışmada, RLC elemanları ve kaynaktan oluşan devrenin durum denklemleri biçimindeki
matematiksel modeli elde edilmiş ve devrenin çözümü gerçekleştirilmiştir. Devre analizinden
amaç verilmiş bir devredeki bilinmeyen bütün akım ve gerilim büyüklüklerin bulunmasıdır.
Devre analizi için devreyi oluşturan her bir elemanın matematiksel modeli ile bunların
birbirleri ile olan bağlantıları dikkate alınarak yapılır.Günümüzde devre analizinde bilgisayar
desteği oldukça kullanılmaktadır. Bu analiz işleminde Matlab/Simulink ile birlikte yazılım
programları kullanılmaktadır. Bu makalede RLC elemanları ve kaynakların bulunduğu
devrenin Matlab programı desteği ile çözümü sağlanmıştır. Devrenin durum denklemi ile
çözümü için durum değişkenlerinin diğer elemanlarla olan ilişkisi matrissel formda
yazılır.Elde edilen diferansiyel denklemler, Matlab program komutları ile çözülür.Matlab‟a
ait fonksiyon ve komutların desteği ile matematiksel denklemler kolaylıkla analiz
edilebilir.Ayrıca Matlab programının belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırılmış fonksiyon ve
özel pencerelerden oluşan araç kutuları(tool-box) mevcuttur.Matlab‟ın içindeki Simulink
modülü ile non-lineer sistemlerin benzetilmesi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Matlab
programının ayrıca yüksek seviyeli programlama dili özelliği vardır.
Anahtar Kelimeler:Durum denklemleri, DC devre analizi, Matlab/Simulink,Matlab
komutları ile devre çözümleri.

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF STEADY STATE EQUATIONS IN
ELECTRICAL CIRCUITS
Abstract
In this study, mathematical model of the circuit consisting of RLC elements and source is
obtained in the form of state equations and the solution of the circuit was realized. The
purpose of the circuit analysis is to find all unknown current and voltage magnitudes in a
given circuit. Forther circuit analysis, the mathematical model of each element constituting in
the circuit and their connections with eachother are taken in to consideration. Nowadays,
computer support is widely used in circuit analysis. In this analysis, Matlab/ simulink and
software programs are used. In this article, the circuit with RLC elements and resources are
solved withthe support of Matlab program. For solution of the circuit with state equation,
relationship between the state variables and other elements are written in matrix form. There
sulting differential equations are solved by Matlab program commands. In addition, Matlab
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has tool-boxes that focus on a specific topic and include special windows. Simulation of nonlinear systems can be easily realized with Simulink module in Matlab. Mathematical
equations can be easily analyzed with the support of Matlab functions and commands. Matlab
has also a high-level programming language.
Keywords: Statee quations, DC circuit analysis, Matlab/Simulink, circuit solutions with
Matlab commands.

1. GİRİŞ
Matlab mühendislik alanında (hesaplamalarında); sayısal hesaplama, veri çözümleri ve grafik
işlemlerinde kullanılabilecek genel amaçlı bir program olmakla beraber özel amaçlı modüler
paketlere de sahiptir. Control Tool-box, Signal Tool-box gibi paket programlar (Bilgisayar
destekli denetim sistemi tasarımı) paketler olup bunlar denetim sistemlerinin tasarımında çok
etkili araçlardır(Girgin, 2008; Girgin, 2008). Ayrıca Windows ortamında çalışan Simulink,
etkileşimli benzetim programlarının hazırlanması ve çalıştırılmasında büyük kolaylıklar
sağlamaktadır.Matlab programında diferansiyel denklem çözümleri dsolve komutu basit
diferansiyel denklemler çözülebilir. Basit diferansiyel denklem‟den kasıt bir bağımsız
değişkene bağlı olduğu adi diferansiyel denklemdir. Komut içinde d/dt ifadesi “D” ile temsil
edilir. Bu komutun çözümünden elde edilen fonksiyon içinde bir sabit bulunması istenmiyorsa
bu durumda başlangıç koşullarını program içinde belirtilmesi gerekir. aksi takdirde çözüm
fonksiyonu sabitleri bulunduracaktır(Tokad, 1987; Chua, vd.1987;Hayt, vd.;2006).
Matlab’ın kullanım yerleri:






Denklem takımlarının çözümü, doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerinin
çözümü, integral hesabı gibi sayısal hesaplamalar,
Veri çözümleme işlemleri,
İstatistiksel hesaplamalar ve çözümlemeler,
Grafik çizimi ve çözümlemeler,
Bilgisayar destekli denetim sistemi tasarımı.
2. ARAŞTIRMA

Matlab (programlama dili), çok karışık matematiksek problemlerin kolayca çözümünden üç
boyutlu eğri çizimine kadar çok geniş alanda mükemmel sonuçlar veren ve öğrenimi diğer
programlama dillerine göre çok basit olan bir yazılımdır. Simulinkmatlab ile ortak bir şekilde
kullanılabilir. Elektrik devrelerinde durum denklemlerindeki durum değişkenlerinin
sayısına o devrenin karmaşıklık mertebesi adı verilir(Skaar, 2001; Samosir, vd.,
2010;Astrom, 1990).Durum değişkenleri ise seçilen ağaç yapısına göre dallardaki
kondansatörlerin gerilimleri ile kirişlerdeki endüktansların akımlarıdır.n. mertebeden bir
devrenin durum denklemlerinin genel yapısı, aşağıdaki diferansiyel denklem sistemi
gibidir.
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 x (t ) 
 1 
d  x2 (t ) 

dt 



 x (t ) 
 n 

 x (t ) 
 1 
 x (t ) 
A  2   Bu(t )




 x (t ) 
 n 

(1)

Burada x1 (t ) , x2 (t ) …. xn (t ) terimleri dal kapasite gerilimleri ve kiriş endüktansakımlarıdır.
A ve B matrislerinin elemanları devredeki direnç, kapasite ve endüktans gibi elemanların
değerlerinin fonksiyonlarıdır(Attia, 2004; Ünal, 2005; Selek, 2007). u(t ) Vektörü ise
kaynaklara ilişkin değerleri içerir.Durum denklemlerinin çözümleri incelenirken, çözüm
ifadelerinde iki ayrı terim bulunmaktadır. Bunlardan ilki, devrede kaynaklar yokken,
kapasitelerin ilk gerilimleri ve endüktansların0 ilk akımları nedeniyle ortaya çıkan,
devrenin öz çözümüdür(Nasar, 1989;Nilsson, vd. 2005;Boylestad, 2010). İkinci terim ise,
devrede bulunan kaynaklar nedeniyle elde edilen, devrenin zorlanmış çözümüdür. Tam
çözüm, öz ve zorlanmış çözümün toplamıdır.
xtam (t )  xöz (t )  xzorlanmş (t )

(2)

Elde edilen diferansiyel denklem sisteminin çözümü şu şeklindedir.

x(t )  (t )x(0)  [xö (t ) (t )xö (0)]

(3)

Bu çözümde t   için (t )  0 oluyorsa, öz çözüm sıfıra, zorlanmış çözüm de özel
çözüm x ö (t ) ‟ye uzanmaktadır. Bu özelliğe sahip olan devrelere asimptotik kararlı devreler
adı verilir. Asimptotik olarak kararlı bir devrenin öz çözümü x h (t ) geçici çözüm; özel
çözümü x ö (t ) sürekli çözüm adını almaktadır.

2.1

Durum Denklemlerinin Matlab Programı Komutları İle Çözülmesi

Devreler karmaşık hale geldikçe (örneğin kaynak sayısı birden fazla iseve birden fazla
değişkenin aynı anda incelenmesine ihtiyaç duyulursa)yani devreler çok girişli ve çok çıkışlı
hale geldiğinde bu devrelerindiferansiyel denklemleri yerine durum denklemlerini çıkarmak
daha kolay hale gelir. Şekil 1‟de analiz işleminde kullanılacak RLC devresi verilmiştir.

Şekil 1. RLC devresi

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

19

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Şekil 1‟deki devreye ilişkin durum denklemleri diferansiyel denklem formundadır. dsolve
komutu basit diferansiyel denklemler çözülebilir. Basit diferansiyel denklem bilinmeyen
fonksiyonun sadece bir bağımsız değişkene bağlı olan adi diferansiyel denklemlerdir. Şekil
2‟de RLC devresine ait graf ve uygun bir ağaç verilmiştir.

Şekil 2. RLC devresine ait graf ve içindeki uygun bir ağaç

Matlab genel olarak, Matematiksel işlemler, Algoritma geliştirme,veri analizi 2 ve 3 boyutlu
grafik çizimlerinde, Dinamik sistemlerinin simulink modellerinin çıkarılmasında
kullanılır.Günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında laboratuar kurmanın zorluğu
karşısında sistemlerin simulink karşılıklarını oluşturup bilgisayar destekli analiz edilmeleri
gün be gün önem kazanmaktadır.Matlab komut içinde d/dt türev operatörü “ D” ile gösterilir.
Bu komutun çözümünden elde edilen fonksiyon içinde bir sabit bulunması istenmiyorsa
başlangıç koşullarını program içinde belirtilmesi gerekir. dsolve: Diferansiyel denklemlerin
sembolik çözümünü verir. Örneğin, D2y; y‟ nin ikinci türevi, Dy ise y‟ nin birinci türevini
ifade eder. Genel kullanımı: y=dsolve(„denklem‟,‟başlangıç koşulu1‟,‟başlangıç
koşulu2‟,….‟bağımsız değişken.Şekil 1‟deki devreye ait durum değişkenlerini belirleyip uç
denklemlerini yazalım,
C

dvc (t )
 ic (t )
dt

(4)

Endüktans için,

di (t )
L L  VL (t )
dt

(5)

Olarak bulunur. Şekil 5‟teki devre için cevre ve düğüm denklemlerini yazarsak,
VL  VC

(6)

di 1
 VC
dt L

(7)
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1 no‟ lu düğüm denklemini yazarsak,

I R  IC  I L  0

(8)

dVc
 2Vc  iL  8
dt

(9)

şeklinde bulunur. Bulunan denklemleri matrisel formda yazarsak,
 1

d Vc   RC
 
dt  iL   1

 L

1
  V   4 
C c 
   RC U (t )
 i  
0   L   0 

(10)



olarak bulunur. Elektrik devrelerini ait durum denklemlerini matrisel formda yazmakla
bilgisayar destekli analiz yapmak imkanıelde edilir. Günümüzde matrisleri Matlab yazılım
programı yardımı ile kolaylıkla çözebiliriz.C=1 F, L=1H ve R=1/2 ohm değerleri için,

d Vc  2 1 Vc  8
 
     U (t )
dt  iL   1 0   iL  0

(11)

(11) ifadesini denklemler halinde yazarsak,
dVc
 2Vc  iL  8
dt

(12)

Endüktans akımı için,

diL
 Vc  0
dt

(13)

Vc=y, iL=x dönüşümünü yapıldıktan sonraMatlab komutu ile (12) ,(13) diferansiyel
denklemlerin çözümü,
[y x]=dsolve('Dy+2*y+1*x=8','Dx-1*y=0','y(0)=2','x(0)=1')

(14)

Durum değişkeni durumundaki kondansatör gerilimi,

Vc  et (8et (t 1)  t (8et  5)  7)

(15)

Olarak bulunur. Durum değişkeni endüktans akımı,

iL  et (8et  8et (t 1)  t (8et  5)  2)
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Matlab/Simulink yardımı ile zor olan teknik problemleri kolay, zahmetsizce ve aynı zamanda
görsel olarak çözmek mümkündür. Günümüzde laboratuar kurmanın zorluğu karşısında
sistemlerin simulink modellerinin kurulup bilgisayar destekli analiz edilmeleri gün be gün
önem kazanmaktadır.
2.2

Matlab/Simulinkile RLC Devresinin Analizi

Doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin matematiksel modelleri; diferansiyel
denklemler, transfer fonksiyonları ya da durum denklemi düzeninde elde edilebilir. Ancak,
kontrol sistemlerinin analiz ve tasarımında transfer fonksiyonu gösterimi önemli kolaylıklar
sağlar. Matlab kontrol sistemleri tool-box‟ ında transfer fonksiyonlarının bir gösterim
biçiminden diğer gösterim biçimine dönüşümünü ve durum denklemleri ile dönüşümünü
sağlayan fonksiyonlar mevcuttur. Ayrıca, transfer fonksiyonu ve durum denklemi ile
modellenen sistemlerin basamak, impuls ve çeşitli giriş sinyalleri için cevabını bulan
fonksiyonları da bulunmaktadır.Matlab/Simulink yardımı ile zor olan teknik problemleri
kolay, zahmetsizce ve aynı zamanda görsel olarak çözmek mümkündür. Laboratuar kurmanın
zorluğu karşısında sistemlerin simulink modellerinin kurulup bilgisayar destekli analiz
edilmeleri gün be gün önem kazanmaktadır.Sistemlere ilişkin simülasyonunu benzetimi
sonucunda devre parametrelerinin geniş sınırlar içinde değiştirme imkânına mevcuttur. Sistem
optimal şartları sağlayana kadar değişiklikler yapılabilir. RLC devresinin simulink eşdeğeri
Şekil 3‟te verildiği gibidir.

Şekil 3. RLC devresinin simulink eşdeğeri
Devrelerin simülasyon eşdeğerlerinin oluşturulması neticesinde, tasarlama zamanı, montaj
fiyatında azalmalar oluşur. Sistemlerin kombine olarak tasarlanması sistem analizini
iledevre parametrelerde geniş sınırlar içinde değişikliğe gidilmesi kolaylığını
getirmektedir. Şekil 4‟te kondansatör gerilimin zamana bağlı değişimi verilmiştir.
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Şekil 4. Durum değişkeni olarak kondansatör gerilimin değişimi
Doğru akım devrelerininsimulink modellerinin oluşturulması ile bilim ve teknolojiye dayalı
yeni fikir ve buluşların sisteme yansıtılması sağlanabilir. Sistemlerin titreşimli veya aşırı
sönümlü olduklarını transfer fonksiyonuna birim basamak fonksiyonu uygulanarak
öğrenilebilir. Simülasyon çalışmaları laboratuar çalışmaları ile desteklenmelidir.

Şekil 5. Durum değişkeni olarak endüktans akımının değişimi
Simülasyon neticesinde, tasarlama zamanı, tasarım fiyatında azalmalar oluşur. Sistemlerin
kombine olarak tasarlanması analizi ve parametrelerde geniş sınırlar içinde değişikliğe
gidilebilir.
Simülasyon modellemesinde yazılım ve donanım birlikte kullanılabilir.
Matlabprogramlama dili, çok karışık matematiksek problemlerin kolayca çözümünden üç
boyutlu eğri çizimine kadar çok geniş alanda mükemmel sonuçlar veren ve öğrenimi diğer
programlama dillerine göre çok basit olan bir yazılımdır. Günümüz koşullarında bilgisayar
desteği almayan çalışmaların güvenilirliği oldukça azdır. C++, Basic veya Fortran dilinde
satırlarca işlem yaparak ulaşabileceğimiz sonuçlara Matlab programında 2-3 komutla
ulaşabiliriz.
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3. SONUÇLAR
Makalede bir RLC devresinin durum denklemleri çıkarılıp sistemin analizi yapılmıştır. Doğru
akım devresinin analizinin yapıldığı bu çalışmanın genel sonucu olarak, şunlar söylenebilir:






RLC elemanlarından oluşan doğru akım devresinin klasik yöntemlerle analizinin
yapılması oldukça zordur. Bu devrelerin durum denklemlerini çıkarıpMatlab/Simulink
yazılım programı kullanılarak bu analiz işlemini bilgisayar destekli yapmak oldukça
kolaydır.
Elektrik devrelerinin simülasyonmodellemelerinde yazılım ve donanım birlikte
kullanılabilir. Sistemlerin simülasyonu neticesinde tasarımında talep değişikliklerine daha
kolay cevap verilebilir. Teknolojik yeniliklerin sisteme adaptasyonu kolaylıkla yapılabilir.
Matlab genel olarak, Matematiksel işlemler, Algoritma geliştirme, Veri analizi 2 ve 3
boyutlu grafik çizimlerinde, Dinamik sistemlerinin Simulink modellerinin
oluşturulmasında oldukça kullanışlı bir programlama dilidir. Simulink desteği matlabaayrı
bir avantaj kazandırmıştır.



Durum denklemlerini matrissel formda yazmakla sisteme ilişkin işaret akış diyagramına
geçiş yapılabilir. Aynı zamanda durum denklemlerinden hareketle sistemlerin simulink
modelleri oluşturulabilir.



Simülasyon neticesinde, tasarlama zamanı, montaj fiyatında azalmalar oluşur. Sistemlerin
kombine olarak tasarlanması sistem analizini ve parametrelerde geniş sınırlar içinde
değişikliğe gidilmesi kolaylığını getirmektedir.
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NON-SİNÜZOİDAL KAYNAK VE NON-LİNEER YÜK DURUMUNDA ELEKTRİK
DEVRELERİNDE GÜÇ FAKTÖRÜNÜN ANALİZİ

Dr.Öğr. Üyesi Suleyman ADAK
Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,
Elektrik ve Enerji Bölümü

Dr.Hasan CANGİ
HASCAN Mühendislik, Mardin

Özet
Günümüzde güç elektroniği tabanlı cihazların kullanımının artması elektrik şebekelerinde
harmonik bileşenlerin artmasına neden olmuştur. Çünkü bu cihazlarda kullanılan anahtarlama
elemanları non-lineer karakteristiktedir. Harmonikler nedeniyle oluşan gerilim ve akımın
dalga biçimindeki bozulmalar, elektrik tesislerine ve bu tesislere bağlı tüketicilere zarar
vermekte veya tamamen devre dışı bırakmaktadır. Harmonik bileşenler güç sisteminde güç
faktörü değerinin düşmesine neden olur. Böylece güç sistemi veriminin düşmesine neden olur.
Bu çalışmada non-sinüzoidal kaynak ve non-lineer yük durumunda güç faktörü değerinin
analiziyapılmıştır.Elektrik şebekelerinin ve bu şebekelere bağlanan yüklerin arızasız bir
şekilde çalışabilmesi için o sistemdeki dalga şeklinin sinüzoidal ve frekansının 50 Hz olması
gerekir.Lineer olmayan yüklerin, elektrik dağıtım sistemlerinde, gerilim ve akım dalga
biçiminde bozulma meydana getirdikleri uzun yılardır bilinmektedir. Ancak günümüzde;
eskiden beri var olan lineer olmayan yüklere ilaveten, güç elektroniği elemanlarının hızla
yaygınlaşması ise dalga şeklindeki bozulmaya duyarlı elemanların sayısındaki artış, bu
konuda yapılacak çalışmaların önemini artırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Harmonik bileşenler, Güç faktörü, Non-lineer yükler, Non-sinosoidal
kaynaklar

ANALYSIS OF POWER FACTORATNON-SINUSOIDAL SOURCE & NON-LINEAR
LOAD CONDITIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS

Abstract
Nowadays, the increase in the use of power electronics based devices has led to the increase
of harmonic components in electrical networks. Because the switching elements used in these
devices have non-linear characteristics. Distortion in the waveform of voltage and current
caused by harmonics, damages consumers who connected to electrical installations or
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completely deactivated these facilities. Harmonic components cause the power factor value to
drop in the power system. Thus, the efficiency of the power system is reduced. In this study,
power factor analysis was performed at non-sinusoidal source and non-linear load conditions.
In order for the loads connected to the
electrical Networks to operate without fail, the
waveform in that system must be sinusoidal and the frequency should be 50 Hz. It has been
known for a long time that non-linear loads in electrical distribution systems cause distortion
of voltage and current waveforms. However, the rapid dissemination of power electronics
elements in addition to the non-linear loads that have existed in the past has increased the
importance of the studies to increase the number of wave-sensitive elements.
Keywords: Harmonic components, Power factor, Non-linear loads, Non-sinusoidal sources
1. GİRİŞ
Elektrik üretimi iletim vedağıtım şebekelerinde gerilim ve akımın dalga formunun sinüs
şeklinde olması istenir. Ancak günümüzde saf sinüs şeklindeki gerilim ve akım dalga şekilleri
ile karşılaşmak çeşitli nedenlerden dolayı oldukça zorlaşmıştır. Elektrik tesislerinde harmonik
bileşenlerin oluşmasının başlıca sebebi, elektrik devrelerinde kullanılan lineer olmayan devre
elemanlarıdır (Ortega, vd., 2008;Çolak, vd., 2010; Germeç, vd., 2015).
Bu devre elemanlarının, gerilimi ile akımı arasındaki bağıntının lineer olmayışından dolayı
harmonic bileşenler oluşmaktadır. Magnetik devrelerin aşırı doyması, elektrik arkları ve güç
elektroniğindeki anahtarlama elemanları tarafından sinusoidal gerilimin anahtarlanması ve
kıyılması lineer olmayan olaylardır (Shepherd, vd., 1973;Rashid, 2015; Adak, vd., 2015).
Kaynağın non-sinüzoidal ve akımın non-lineerolduğu devrede yük akımı;

i(t )  41sin(t  17)  13sin(3t  19)  11.7sin(5t  18.19) 
3sin(7t  49)

(1)

Bu non-lineer karakteristikli akım dalgasına ilişkin grafik Şekil 1’de gösterildiği gibidir.
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Şekil1.Non-lineerdalgaformuileharmonikbileşenleri

Harmonik bileşenleri ait akımlar harmonik kaynağından, en düşük empedansa doğru akma
eğilimindedirler. Harmonik akım kaynağı tarafından görülen empedans,sistem kaynak
empedansı ile sisteme paralel bağlı diğer yüklerin empedansıdır (Kocatepe, vd.
2003;Ozdemir, vd., 2004;Yilmaz, vd. 2014).Transformatörle düşük güç katsayısı ile
çalışmasına reaktif güçler sebep olmaktadır. Reaktif güç her ne kadar faydalı güce
dönüştürülemiyorsa bu güçten tamamen vazgeçilemez. Transformatör, generetör ve bobin gibi
cihazların normal çalışması için gerekli manyetik alan, reaktif akım tarafından meydana
getirilir(Rüstemli, vd., 2015; Law, vd., 2008;Saleh, vd., 2008).Elektrik tesislerinde harmonik
bileşenlerin oluşmasına neden olan kaynakların başlıcalar şunlardır:















Lineer olmayan yükler,
Sinüzoidal olmayan kaynaklar,
Kesintisiz güç kaynakları,
Statik AC/DC ile DC/AC dönüştürücüler (Konvektörler),
Generatörler,
AC kıyıcıları,
Arkfırınları,
Gaz deşarjlı aydınlatma armatürleri,
Statik VAR kompanzatörleri,
Led’li aydınlatma,
Fotovoltanik (güneş enerjisi dönüştürüçüleri) sistemler,
Bilgisayarlar.
Doğru akım ile enerji iletimi,
Elektrikli ulaşım sistemleri,
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Harmonik bileşenlerin eliminasyonu sonucunda; transformatör yüklemesini artar, kablo
kesitlerinin optimizasyonunu sağlanır, cihazların ömrünü uzar, sistem verimliliği artar ve güç
faktöründe iyileşmeler oluşur (Ayan, vd., 2001; Adak ve Cangi, 2015).
2. ARAŞTIRMA
Elektrik enerji sistemlerindeki akım ve gerilimin dalga şekillerinin sinüzoidal biçimde olması
istenir. Fakat sisteme bağlanan yarı iletkenler, transformatör ve motor gibi non-lineer
elemanlar sinüzoidal dalga şeklinin bozulmasına sebep olurlar. Teknolojik gelişmelere bağlı
olarak nonlineer elemanların kullanımının her gecen gün artması, harmonikli akım ve
gerilimlerin güç sistemi üzerinde ki etkilerinin ihmal edilemez seviyelere ulaşmasına sebep
olmuştur (Sekkeli, vd., 2013;Garcia, vd., 2007). Non-sinüzoidal kaynak ve non-lineer yükten
oluşan bir güç sisteminin prensip şeması Şekil 2’de verildiği gibidir.

Şekil2.Non-sinüzoidalkaynakile non-lineeryükünprensip

2.1HarmonikliTemel Büyüklükler ile Harmonik Bileşenleri
Harmonikli devreler kaynak ve yükün non-lineer karakteristrik göstermesine göre gruplara
ayrılır. Akım ve gerilim dalgalarına ait harmonikli bileşenler Venn şeması ile gösterilebilir.
Şekil 3’teharmonikli dalgalara ait harmonik bileşenlerin Venn şeması ile gösterimi verilmiştir.

Şekil 3. Gerilim ve akıma ait harmonik bileşenler
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Burada, n1 gerilim dalgası harmonik bileşenleri ile akım dalgası harmonik bileşenlerinin
arakesit bölgesidir. Matematiksel olarak V  I (V arakesit I) gösterilir. Hem gerilim
dalgasında hemde akım dalgasında bulunan aynı dereceden harmonik bileşenleri gösterir.
Şekil 4’te boyalı n1 harmonik bileşenler kümesini göstermektedir..

Şekil 4.Hem gerilim hemde akım dalgasında bulunan harmonik bileşenler
n2, sadece gerilim dalgasında bulunan harmonik bileşenleri gösterir. Matematiksel olara V \ I
( V fark I ) olarak gösterilir. Sadece gerilim dalgasında bulunan harmonik bileşenleri gösterir.
Şekil 5’te boyalı alan n2harmonikbileşenler kümesini göstermektedir.

Şekil 5. Sadece gerilim dalgasında bulunan harmonik bileşenler.

n3, sadece akım dalgasında bulunan harmonik bileşenler. Matematiksel olarak I \ V ( I farkV)
şeklinde gösterilir. Şekil 6’da n3harmonik bileşenler kümesini göstermektedir.

Şekil 6. Sadece akım dalgasında bulunan harmonik bileşenler.
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Harmonikli sistemlerde akım ve gerilimin etkin değerleri sırayla,
 2
 I n  I02  I12  I 22  ...........  .I n2
n0

I

(2)

Gerilim için,
V

 2
 Vn  V02  V12  V22  .........  .Vn2
n0

(3)

Formüllerinden bulunur (Shepherd ve Zand, 1979). Bu eşitliklerde I0 ve V0 akım ve
gerilimin doğru bileşeni, n değeri harmonik mertebesini göstermektedir. Besleme kaynağının
non-sinüzoidal kaynaktan beslenen yükünde non-lineer olması durumunda aktif, reaktif,
görünür ve güç katsayısının bulunması.
n1
Pk  Vn .IYn .cos Yn
1
1 1 1

(4)

Reaktif güç,
n1
Qk  Vn .I n .sin Yn
1
1 1 1

(5)

Görünür gücün formülü,
S V *I

(6)

Güç faktörü,

P
PF  k
Qk

(7)

İle bulunur.Enerji sistemlerindeki harmonik mertebelerinin tespiti mutlak surette
gerekmektedir. Bunun için ya matematiksel yöntem olan THD (Toplam Harmonik
Distorsiyon) oranlarından veya harmonik analizörler kullanılarak harmonik mertebeleri
tespit edilmelidir.
2.2 Kaynağın Non-Sinüzoidal ve Yükün Non-Lineer olduğu Devre Analizi
Güç sistemlerinde başlangıcından beri non-sinüzoidal kaynaklar ve non-lineer yükler var
olmuştur. Non-lineerlik etkisi ve non-lineer eleman sayısı, harmonik üreten elemanların güç
sistemine bağlanmasıyla hızlı bir şekilde artmıştır. Güç sistemine bağlanan elemanların akım
ve gerilim şeklinin sinüzoidal ve 50 Hz frekansta olması istenir. Bu durum sisteme lineer
elemanların bağlanması sonucu elde edilebilir. Hâlbuki günümüzde gittikçe artan sayıdaki
non-lineer elemanların güç sistemine bağlanması ile sinüzoidal olmayan büyüklüklere ortaya
çıkmakta ve bunlar da harmonikleri doğurmaktadır. Gerilim distorsiyonu sonucunda elektrik
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tesisine bağlı devre elemanlarında ek kayıplara sebep olmaktadır.Non-sinüzoidal bir
kaynağın gerilim değeri,

190sin  wt  27   44sin  5wt  58   27sin(7 wt  35)  
V  wt   2 

7sin(11wt  78)


(8)

Non-lineer yük akımı,

 48sin  wt  7   24sin  3wt  28   20sin(7 wt  50)  
i  wt   2 

13sin(9wt  8)


(9)

(3) nolu denklemden gerilimin efektif değeri,
V  1902  442  272  72  197.01 (V)

(2) denkleminden akımın efektif değeri,
I  482  242  202 132  58.73 (A)

(6) denkleminden görünür gücün değeri,
S  V * I  197.01*58.73  11570.39 (VA)

Aktif ve reaktif güçlerin hesabında Venn şemasından yararlanılır.Akım ve gerilim dalgalarına
ait harmonik bileşenler Venn şeması ile gösterilebilir. Şekil 7’de gerilim ve akım dalgasına ait
harmonik bileşenlerin Venn şeması ile gösterimi verilmiştir.

Şekil 7. Akım ve gerilim harmonik bileşenlerin venn şeması ile gösterimi

Hem gerilim hem akımda bulunan harmonik bileşenler 1. ile 7. harmoniklerdir. Sadece
gerilim dalgasında bulunan harmonik bileşenler 5. ile 11. harmoniklerdir. Sadece akım
dalgasında bulunan harmonik bileşenler 3. ile 9. harmoniklerdir.
Gerilim ve akıma ait bileşe grupları,
nv=1,5,7,11
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nı=1,3,7,9
Diğer bileşenler aşağıda verildiği gibidir,
n1=1,7
n2=5,11
n3=3,9
(4) denkleminden aktif gücün değeri,
P  190.48Cos(27  7)  27.20Cos(35  50)  8082.42 (w)

Reaktif gücün değeri,

Q  S 2  P2  11570.392  8082.422  8279.4 (VAr)
Sistemin güç faktörü,
PF 

P 8082.42

 0.6985
S 11570.39

Non-lineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüzoidal akım ve gerilim
dalga şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok sayıda non-lineer yük göz önüne
alınırsa bunların sonucunda ek kayıp ve Toplam HarmonikDistorsiyonu (THD) değerlerinin
yüksek değerlere varması kaçınılmazdır. Non-lineer yüklerin etkinliğinin azaltılması,
harmonikdistorsiyonunungiderilmesi enerjinin kalitesi açısından çok önemlidir. Non-lineer
elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden olmakta
ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. Güç sistemdeki harmonik
bileşenler güç faktörünü negatif olarak etkiler ek olarak ısı kayıplarına neden olmaktadırlar.
Bu ek kayıp enerji maliyetini artırmaktadır. Ayrıca sistem üzerindeki temel harmonik
dışındaki harmonik bileşenler ek gerilim düşümleri oluşturmaktadır.

3

SONUÇLAR

Elektrik tesislerinde harmonikler orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta bulunan mesafelerde
tüm sistemi etkilemektedir. Harmonik bileşenler enerji sistemlerindeki kirliliktir. Statik
dönüştürücülerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün artmaktadır. Güç
elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış göstermesi, enerji
sisteminde dolaşan non-sinüzoidal büyüklüklerin artmasına neden olmaktadırlar. Buda güç
sisteminin güç katsayısı negatif yönde etkiler. Bunun bir sonucu, akım ya da gerilim için
harmonik bozulma da artmaktadır. Harmonikli devrelerde güç faktörü analizinden elde
edilen sonuç ve öneriler düzenlenmesine yönelik bu çalışmadavarılan sonuçlar şu şekilde
sıralanabilir:


Enerji tesisinin güvenilir ve kararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve
işletme aşamasında non-lineer elemanların veya non-sinüzoidal kaynakların meydana
getirdiği harmonik büyüklüklerinin hesaplanarak veya ölçülerek ortaya konması gerekir.
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Non-lineer yüklerin etkinliğinin azaltılması, harmonik distorsiyonunun giderilmesi
enerjinin kalitesi açısından çok önemlidir. Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım
sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin
kalitesini düşürmektedirler.
Böylece çeşitli harmonik problemlerinin analizi için, harmonik seviyesinin hesaplanması
ve daha büyük problemler oluşmadan harmoniklerin giderilmesi gerekir. Harmonikli
devrelerde güç kaynağı ile yük arasına maksimum güç faktörünü elde edecek şekilde
kondansatör yerleştirilmelidir.
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TORK SINIRLAMALI DİŞLİ SİSTEMLERİNİ OPTİMUM TORK DEĞERLERİNDE
ÇALIŞMASINI SAĞLAYARAK RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE ENERJİ ÜRETİM
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Kampüs, 31200 İskenderun/Hatay
Yatay eksenli rüzgar türbinlerinde üretimin gerçekleştiği nasel bölgesinin kendi etrafında
dönmesini sağlayan dişli sistemler bulunmaktadır. Bu dişli sistemler iki çeşittir: Tork
sınırlamasız dişli sistem ve tork sınırlamalı dişli sistemdir. Üretici firmalar rüzgar
türbinlerinde tork sınırlamasız saptırma dişli sistemi kullanmaktadır. Bu sistem yüksek hızlı
rüzgarlarda dişli kırılmalarına sebep olmaktadır ve kırılan malzemeye rüzgar şartları normal
seviyeye gelene kadar müdahale edilememektedir. Ancak tork sınırlamalı saptırma dişlisi
kullanılması durumunda sistemde oluşan büyük mekanik salınımlar tork sınırlamalı dişli
sistemini devreye sokmakta ve nasel bölgesini korumaya almaktadır. Kendini korumaya alan
sistem sayesinde dişli sistem değişimine gidilmeye gerek kalmamaktadır. Gerek dişli
sisteminin maliyeti gerek işgücü kaybı gerekse de rüzgar türbininin çalışmasına devam
edebilmesi ile üretim kaybı en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Enerji üretim kaybını en aza
indirmek amacıyla halihazırda sahada çalışan bir rüzgar türbinine uygulanan optimum tork
değerleri dahilinde çalışabilen bir saptırmalı dişli sistemi tasarlanmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgular, sonuçlar ve ilgili grafikler tam metinde sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Rüzgar Türbinleri, Dişli Sistem, Tork Sınırlayıcı, Nasel
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1. Giriş

Ülkeler fosil yakıtların zararından ve fosil yakıtlara erişimin pahalı olması nedeniyle alternatif
enerji üretimlerine önem vermektedirler. Alternatif enerjiler içerisinde en yaygın olarak güneş
ve rüzgârdan elektrik üretimi önde gelmektedir. Ulusal şebekelerin bulunduğu yerlerde
enerjinin üretilmesi şebekeden bağlı makro rüzgâr türbinleri ile sağlanmaktadır. Dünyada
rüzgâr türbinleri teknolojileri zamanla gelişme göstermektedir. Rüzgar Türbinlerinin üretim
kapasiteleri büyümekte ve verimlilikleri de artırılmaktadır. Ortalama rüzgar türbini kurulum
maliyetleri de günden güne düşmektedir. Bu çalışmalarda Enercon, Vestas, Nordex, GE,
Goldwind, Siemens – Gamesa gibi firmalar ticari olarak rüzgâr türbini üretmektedir[1].
Üretilen rüzgar türbinleri belli başlı parçalardan oluşur. Bu parçalar; Jeneratör, Rotor, Stator,
Ana Mil, Kanatlar, Kanatları birbirine bağlayan kanat flanşı(hub), kanat çevirme motorları,
kabin çevirme motorları(yaw gear sistem), rüzgar ölçüm alıcıları ve kuledir[2]. Ülkemizde bu
türbin bileşenlerinin büyük bir kısmı (göbek, kanatlar, jeneratör, dişli kutusu vb.) yurt
dışından ithal edilmektedir. Rüzgâr türbini kuleleri ise genellikle projelerin yer aldığı yerli
piyasada imal edilmektedir [3].
1. Jeneratör
2. Stator
3. Rotor
4. Ana Mil
5. Kanatlar
6. Kanat Flanşı
7. Kanat Çevirme
Motoru
8. Kabin Çevirme
Motoru
9. Rüzgar Ölçüm
Alıcısı
ule

Şekil 1.1. Rüzgar Türbini Parçaları[2]

Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş Hatay Belen Atik Rüzgar Santrali’nde kullanılan rüzgar
türbini markası Siemens – Gamesa’dır. Bu rüzgar türbinlerinde naselin dönüşünü sağlayan
sistem tork sınırlamasız dişli sistemlerdir. Tork sınırlamasız dişli sistemler iki ana gövde
parçasının birleşiminden oluşmaktadır. Birinci parça üst bölümdür. Üst bölümde elektrik
motorundan alınan güç alt gövdeye aradaki dişli sistemlerle iletilmektedir. İkinci parça tek bir
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settir. İkinci parça türbinin kule üzerinde dönmesini sağlayan dişli sisteme oturur ve elektrik
motorunun dönüşünü naselin dönmesini sağlayan sisteme aktarır. İkinci parça kendi içinde de
iki parçadan oluşur. Oluşan hasarlanmanın çoğu ikinci parçada meydana gelmektedir.

Şekil 1.2. Dişli Sistemin Çizimi

Şekil 1.3. Dişli Sistemin Görünüşü

Yapılan çalışmalarda tork sınırlamasız dişli sistemin kullanıldığı bu türbinlerde türbülansa
bağlı dişli sistem kırılmalarıyla karşılaşılmaktadır. Kırılma yüzeyleri her kırılma için farklılık
göstermektedir. Az miktarda birinci parça üst bölüm kırılması ile karşılaşılmaktadır[Şekil
1.4,1.5,1.6,1.7].

Şekil 1.4. Kırılan Birinci Parça Üst Bölüm
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Şekil 1.6. Kırılan Birinci Parça Üst Bölüm

Şekil 1.7. Kırılan Birinci Parça Üst Bölüm

Çoğunlukla ikinci parça alt bölüm ve üst bölüm kırılmaları ile karşılaşılmıştır[Şekil
1.8,1.9,1.10,1.11

Şekil 1.8. Kırılan İkinci Parça Alt Bölüm
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Şekil 1.10. Kırılan İkinci Parça Orta Bölüm

Şekil 1.11. Kırılan İkinci Parça Alt Bölüm

Yaşanan bu kırılmalar neticesinde türbinler vibrasyon sensörleri ile incelemeye alınmıştır.
Gerek türbinin kendi datalarından faydalanılmış, gerekse de ekstra sensörler bağlanmıştır.
Yapılan incelemeler neticesinde türbine düşen rüzgar şiddetinin anlık değişmelerinin çok
olması, türbinin aşırı vibrasyona maruz kalmasından kaynaklanan probleme bağlı dişli sistem
kırılmalarının yaşanmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bazı vibrasyonlarda türbinin aşırı
salınıma bağlı devreden çıkması da bu problemi doğrular niteliktedir. Kış aylarında
türbinlerin hakim rüzgar yönü Amik Ovası tarafıdır. Amik Ovası tarafından esen rüzgar
güney doğudan kuzey batıya doğru olması nedeniyle dalgalı rüzgara maruz kalan türbinlerde
naselin dönüşünü sağlayan dişli sistemler kırılmaktadır. Kırılan dişli sistemin her birinin
ağırlığının en az 250 kilogramdır. Her türbinde 4 adet dişli sistem bulunmaktadır.
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Şekil 1.12. Atik Rüzgar Santrali Türbin Kule Üstü Nasel iç Görünümü

Nasel ile Kule
Arasındaki Dişli
Sistem Şekil 1.13’ün
olduğu bölüm

Şekil 1.13. Nasel Dönüşünü Sağlayan Dişli Sistemin Görünümü

Dişli sistemlerinin yurtdışından temini, nakliyesi, kargo zamanında geçen sürenin uzaması,
gümrük işlemlerinin uzun süreçlerde tamamlanması türbinin çalışmasını engellemekte ve
üretim kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca gelen dişli sistemin türbin içerisine
çıkarılmasında geçen süre, dişli sistemin montajı, ağır olması ve türbinde kırık olan dişli
sistemin demontajında geçen süreler uzamakta ve ciddi üretim kayıplarına neden olmaktadır.
Şarjlı havalar ve yüksek rüzgarlı zamanlarda türbinde çalışmanın tehlikeli olması nedeniyle de
dişli sistem montaj – demontaj çalışmaları yapılamamaktadır. Montaj – demontaj
çalışmalarının yapılamadığı her saat diliminde üretim kayıpları yaşanmaktadır. Türbin
standart üretim grafiği Grafik 1.1.’de verilmiştir[4]. Türbin dişli sistem kırılması nedeni ile
oluşan üretim grafiği Grafik 1.2.’de verilmiştir.
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Grafik 1.1. Türbin Standart Üretim Eğrisi

Grafik 1.2. Türbin Dişli Sistemi Arızasına Bağlı Oluşan Üretim Eğrisi
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Grafik 1.1’de de görüleceği üzere standart üretimin 11-12 m/s hızlarda 2000kilowatt(kw)
olması gerekmektedir. Ancak Grafik 1.2.’de görüldüğü gibi üretim 11-12 m/s hızlarda üretim
yapamadan arızaya geçmekte ve bu süreçten sonrasında üretim kayıplarına neden olmaktadır.
Atik Belen sahasının rüzgarının 25 m/s hızları gördüğü ayda yaşanan üretim kayıpları ciddi
boyutlara ulaşmaktadır.
2. Yöntem

Rüzgar türbinleri naselin dönüşünü sağlayan dişli sistemler araştırılmaya başlanmıştır.
Siemens-Gamesa firması ile yapılan görüşmeler, yazışmaların sonucunda türbinde farklı tip
dişli sistemin kullanılmasının sakıncalı olduğu bilgisi verilmiştir. Ancak kullanılacak farklı
modelin türbinde nasıl bir sakınca yaratacağına dair bilgilendirme yapılmamıştır. Yapılan
araştırmalarda türbinin vibrasyona maruz kaldığı zamanlarda 52 Newtonmetre(Nm) güç
üzerine çıkan baskılarda tork sınırlamalı dişli sistemlerin devreye girip dişli sistemin
kırılmasını önleyen sistemlerin geliştirildiği öğrenilmiştir. Farklı marka ama neredeyse aynı
tip rüzgar türbinlerinde kullanıldığı bilgisine ulaşılması üzerine gerekli izinler alındıktan
sonra tork sınırlamalı dişli sistem kullanılmasına karar verilmiştir. Tork sınırlamalı dişli
sistem(709T) ile tork sınırlamasız dişli sistemin(707T) ikinci parça ana bölgeleri aynıdır[5].

Şekil 2.1. Tork Sınırlamalı&Tork Sınırlamasız Dişli Sistemi İkinci Parça Alt Bölgeleri

Şekil 2.2. Tork Sınırlamalı&Tork Sınırlamasız Dişli Sistemi Oturma Yüzeyleri Uzunlukları
Şekil 2.1. ile Şekil 2.2.’nin uzunluk ölçü değerleri karşılaştırıldığında her iki dişli sisteminin
de ikinci parça ana bölgeleri aynı ölçülerde olduğu görülmektedir[5]. Yapısal olarak ve
biçimsel olarak da tüm hatları ile sistemler birbirinin aynısıdır. Bu noktada farklılık birinci
parça üst bölümde ortaya çıkmaktadır(worm gear).
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2.1 Birinci Parça Üst Bölüm Çalışma Prensibi(Worm Gear)

Birinci parça üst bölüm redüktör olarak da adlandırılır. Bu redüktörün içerisinde yaylı
mekanizma vardır. Yaylı mekanizma belirli tork değerleri içerisinde birinci parça üst bölüm
ile ikinci parça ana gövde arasındaki dişli sistemi yerinden kaldırarak sistemi boşa çıkarır. Bu
boşa çıkarma olayı 52 Nm±6 Nm üzerinde yük binmesi durumunda gerçekleşir.
Standart bir sonsuz dişli kutusuna entegre edilmiş bir tork sınırlayıcı, birçok sapma dişlisinin
kırıldığı yerler için özel bir çözüm olarak veya bazı türbinlerin aşırı sapma torkunu sınırlaması
için standart bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Sonsuz dişli (oran 1:40) iki kademeli bir planet
dişli (oran 1:28) ile birleştirilmelidir. Tork sınırlayıcı, sapma halkasını, sapma tahrikini ve
sapma dişlisini aşırı sapma yüklerine karşı korur[5].

Şekil 2.3. Tork Sınırlayıcının Açık Hali
1. Disk Yayları
2. İtme Bileziği
3. İç Çelik Disk
4. Dış Sinter Disk
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1. Kapak
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Şekil 2.5. Redüktör Kafanın Yandan Görünüşü

Şekil 2.6. Redüktörün Üst Kapağının Açık Hali, Tork Limit Değer Ayarlaması
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Şekil 2.7. Redüktör Kapak Montajı ve Tork Limit Değerinin Sapma Değerinin İşaretlenmesi
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Şekil 2.8. Tork Limit Değerlerinin Ayarlanma Yerleri
Yeni alımı yapılan tork limiterli dişli sisteminin tüm kontrolleri yapılmıştır. Limit değerleri
istenilen değerler içerisine alınması ile birlikte dişli sistemler montaj aşamasına hazır hale
getirilmiştir.

2.2 Yeni Tork Limiterli Dişli Sistemlerin Türbine Montajı
Türbin içerisindeki eski tork limiteri olmayan dişli sistemlerin kırılması ve hava şartlarının
müsait olması üzerinde türbindeki eski ve kırık parçalar indirilmiştir. Yeni tork limiterli dişli
sistemlerin montajlarında yaşanan aksaklıklar ve hava muhalefeti nedeni ile 2 haftalık süre
içerisinde değişim yapılabilmiştir. Bu süre zarfında türbinin arıza nedeni ile
çalıştırılamamasına bağlı sadece 2 haftada 500Megawatt(MW)’lık kayıp yaşanmıştır. Yaşanan
kayıplar haftalık boyutta 200 MW olmuştur.
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Şekil 2.9. Elektrik Motoru Demontaj

Şekil 2.10. Dişli Sistemin Türbindeki Yeri

Şekil 2.11 Tork Limitersiz Üst Redüktör
Demontaj

Şekil 2.12. Alt Ana Gövdenin Türbindeki
Konumu

Şekil 2.13. Alt Ana Gövdenin Demontajı

Şekil 2.14. Alt Ana Gövdenin çıkarılması
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Şekil 2.15. Gövdenin Bağlanması

Şekil 2.16. Gövdenin Mapalarla Yerinden
Çıkarılması

Şekil 2.17. Alt Ana Gövdenin Türbin İçindeki Yerinden Demontajı
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Yapılan çalışmalar her türbinde 4 adet olan dişli sistemin demontajı ile uzun süreç almıştır.
Bu çalışmalar esnasında 4 türbin teknisyeni kullanılmış ve her gün sabah 09:00 ile 17:00
saatleri arası kesintisiz çalışılmıştır. Bu yoğun çalışma temposun rağmen ancak her bir tork
limitersiz dişli sisteminin demontajı 8 saat sürmüştür.
Tork Limiterli dişli sisteminin montaj süresi her biri dişli sistem için 8 saat olmuştur. Yeni
dişli sisteminin montaj süresi Şekil 2.17’den terse giderek Şekil 2.9.’a kadar olmuştur.

3. Yeni Takılan Tork Limiterli Dişli Sistemlerin Faydaları

Kullandığımız tork limiterli dişli sistemlerin tork değerleri limitlerinde devreye girmesi ve alt
ana gövde dişli sistemi koruması ile;










Aşırı vibrasyona maruz kalan türbinde alt ana gövde kırılmalarının önüne geçilmiştir.
Tork limitersiz dişli sistemler ile tork limiterli dişli sistemlerin şirkete maliyetleri aynı
olması yeni nesil dişli sisteme geçişi kolaylaştırmıştır.
Her bir türbinde 4 adet dişli sistemi kullanılmaktadır. Kullanılan bu dişli sistemlerin
her biri 4000 Eurodur. Maliyet hesabı yapıldığında ve her kış zamanında 2 set
değiştiriliyor olması ile 32000 Euroluk masraftan şirket kurtarılmıştır.
Personelin bu dişli sistemlerini türbine çıkartması ve montaj – demontaj zamanında
geçen süredeki üretim kayıplarının önüne geçilmiştir.
Sahamızda 2 adet türbinde bu çalışma yapılmış ve 2 yıldır sorunsuz bir şekilde
türbinlerin çalıştığı gözlemlenmiştir.
Tork limiterli dişli sisteminin en önemli faydası ise türbin aşırı vibrasyona maruz
kalması ile tork koruması devreye girmesi ile kırılmayan dişli sistemler tekrar 5 dakika
sonrasında devreye girebilir olmuştur. Bu vesile ile uzun süreli duruşlar yaşanmamış
ve üretim kayıpları çok çok aşağılara çekilmiştir.
Türbin çalışma grafiklerinden de anlaşılacağı gibi türbinin çalışma grafiğinde ciddi
düzelmeler gözlemlenmiştir.
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Grafik 3.1. Türbine Montajı Yapılan Tork Sınırlamalı Dişli Sistemden Sonra Oluşan
Üretim Eğrisi
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Grafik 3.2. Türbine Montajı Yapılan Tork Sınırlamalı Dişli Sistemden Sonra Oluşan
Üretim Eğrisi (Diğer Türbin)

4. Sonuç
Yapılan çalışmalar Hatay/Belen ilçesi sınırları içerisinde Atik yaylasında konuşlandırılmış
rüzgar santrali sınırları içerisindeki iki türbin üzerinde denenmiştir. Her iki türbin birbiri ile eş
güçte ve eş çalışma prensiplerine sahip makinelerdir. 5 numaralı türbin ile 6 numaralı türbin
Siemens – Gamesa marka G90 model Versiyon 3.3’tür.
Bu tip türbinlerde kullanılmayan tork sınırlamalı dişli sistemler nedeniyle ülkemizde oluşan
rüzgarlar elektrik enerjisine çevrilememektedir. Bu durumun sonucu olarak ülkemizdeki
üretim kapasiteleri düşmekte ve maliyet zararları yaşanmaktadır. Gerek iş gücü kayıpları
gerekse de üretim kayıplarının ciddi boyutlara gelmesi işletmelerin zarar etmelerine neden
olmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse de yurtdışındaki bu denli büyük firmaların Ar-ge
çalışmalarına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Dişli kutusu üreticilerinin yeni
versiyon ürünler çıkartması ve çıkarılan ürünlerin eski ürünlerden daha kaliteli ve daha
dayanımlı olmalarını türbin üreticileri önemsemelidir. Yapılan çalışma ile tork sınırlamasız
dişli sistem takılı ikenki üretim verileri ile tork sınırlamalı dişli sistemin takılı olduğu üretim
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verileri karşılaştırılmıştır. Üretimde %35 civarında artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ekstra
personel isteği ortadan kalkmıştır. Personel isteğinin ortadan kalması ile de üretimde %0,01
lik kazanç sağlanmıştır. Türbinlerin olumsuz hava koşullarından kaynaklı müdahale
edilememe durumu da ortadan kalkmıştır.
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MACH3 KONTROLLÜ BİR ROBOT KOLUN KONTROLÜNDE KULLANILAN
MAKROLARIN PLC KULLANILARAK PROGRAM ARA YÜZÜNDE
ÇALIŞTIRILMASI
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ÖZET
Robot kollarının hareket etmesinde kullanılan hareket kontrollü(Motion Control) kartların bir
kısmı G koduyla çalışan sistemleri içermektedir. G koduyla çalışan sistemlerin içerisinde
kullanımı kolay olan programlardan biri de Mach3 kontrol programıdır. Mach3 kontrol
kartlarını çalıştıran bu program 1-6 eksen kontrol etme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra bazı
kontrollerin sağlanması ve hazırlanan kodların çalıştırılması için makrolar oluşturabilme
özelliği de bulunmaktadır. Robot kolun hareket yörüngesini oluşturmak ve bu yörüngede
otomatik olarak hareket etmesi için bu makrolardan yararlanılmaktadır. Bu makroları
programda çalıştırmak için program ara yüzüne klavye tuşları kullanılarak sürekli yazdırılması
gerekmektedir. Bu programda oluşturulan makroların kaydedilerek çalıştırılabilmesi için
başında m olacak şekilde rakamlardan oluşturulmalıdır. Bu çalışmada makroları program ara
yüzüne ait ekranda yazdırılarak çalıştırmak için klavye entegre kartı, PLC ve 4 adet 24 volt DC
röleler ile sağlanmaktadır. Makroların çalıştırılması için enter, m, 2 ve 5 rakamları
kullanılmaktadır. Klavye kartından kısa devre yapıldığında bu tuşların görevini yapan uçlardan
birer uç alınarak istenilen tuş sırası için de PLC ve röleler kullanılmaktadır. Makroların
çalıştırılması için enter, m, 2 ve 5 tuşları için birer röle kullanılmakta ve rölelerin kısa devre
edilmesi, makro isminin girilmesi ve çalıştırılması da PLC ile gerçekleştirilmektedir. Klavye
entegre kartından alınan kısa devre uçları rölenin açık kontaklarına bağlanmakta ve PLC
tarafından rölelere enerji verildiğinde kısa devre sağlanarak istenilen karakter ekrana
yazdırılmaktadır. Rölelere enerji verilmesi için gereken süre kısa tutularak karakterler birden
fazla yazdırılmamaktadır. Makroların ekrana yazdırılması için gereken sıralamalar PLC de
program oluşturulmakta ve makrolar program ara yüzünde yazdırılarak ve çalıştırılarak robot
kolun hareketleri kayıt altına alınmaktadır. Bu makroların yazdırılarak çalıştırılması ile robot
kolun hareketlerini oluşturmada ve hareket yörüngesini belirleyerek çalıştırılmasında klavye
kullanılmadan yapabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Robot kol, Hareket kontrolü, makro, PLC, Klavye entegre kartı
ABSTRACT
Some of the Motion Control cards used to move the robot arms include G code-driven systems.
One of the easy programs to use in G code-driven systems is the Mach3 control program. This
program, which running Mach3 control cards, has the ability to control the 1-6 axis. In addition,
it has the ability to create macros to provide some controls and execute prepared codes. These
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macros are used to create the movement trajectory of the robot arm and to automatically move
in this trajectory. To run these macros in the program, the program interface must be printed
continuously using the keyboard keys. Macros created in this program must be created at the
beginning m from numbers in order to save and run. In this study, macros are provided by using
keyboard integrated card, PLC and 4 piece 24 volt DC relays to run by printing them on the
screen of the program interface. Enter, m, 2 and 5 are used to run macros. When a short circuit
is made on the keyboard card, two of terminals performed this keys are used. PLC and relays
are used for the desired key sequence. One relay is used for enter, m, 2 and 5 keys for operating
macros, and PLC is used for short-circuit of relays, input and operation of macro name. Shortcircuit terminals taken from the keyboard integrated board are connected to the open contacts
of the relay and when the relays are energized by PLC, the desired character is printed on the
screen. The time when takes to energize the relays is kept short so that the characters are not
printed more than once. The sequences required for printing the macros on the screen are made
by creating a program in the PLC. Macros are printed and executed on the program interface to
save the movements of the robot arm. By printing and running these macros, it is possible to
create the movements of the robot arm and to determine the movement trajectory without the
use of keyboard.
Key Words: Robot arm, Motion control, Macro, PLC, Keyboard integrated card
1. GİRİŞ
Günümüz teknolojisinde robotların önemi giderek artmakta pek çok endüstriyel, askeri ve diğer
uygulamalarda insanın yerini almaktadır. Robotlar ve özellikle robot kolları yaygın olarak
endüstride kullanılmaktadır[1]. Robotlar, endüstride zaman tasarrufu, insan hayatını
kolaylaştıran ve teknolojik olarak geliştirmeyi sağlayan önemli bir sistem haline
gelmektedir[2]. Robot kollarının insan gücü yerine kullanımı, son yıllarda giderek
yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanının genişlemesi, robot kolunun hareket yeteneğinin
gelişimine paraleldir[3]. Bir robot, mekanik bölümler, hareketlendiriciler ve kontrol
birimlerinden oluşmaktadır[4].
Endüstriyel robotların hareketlerinde kullanılmak üzere G koduyla çalışan CNC sistemleri,
hareket kontrollü PLC cihazları ve Mach3 kontrol kartları bulunmaktadır [5]. Endüstriyel robot
kollar, sürekli aynı hareketleri yapmak üzere programlanarak bir ürün bandından nesneyi alarak
başka bir ürün bandına yerleştirirken aynı işlerin tekrarından ibarettir [6]. Robotun
programlanmasında aktif ve pasif programlama yöntemleri kullanılmaktadır. Aktif
programlamanın bir çeşidi olan on-line programlama tekniğinde yapılması istenilen işlemlerin
tümünde robot manuel olarak yönlendirilerek kaydetmektedir [7]. Klavye, data ve clock ismi
verilen iki terminalden bilgisayara bilgilerini gönderme işlemine seri haberleşme, seri
haberleşmede clock ucu kullanıldığında ise senkron haberleşme denilmektedir. Bilgisayar
klavyesi, tuş takımından girilen bilgileri elektrik sinyaline dönüştürerek bilgisayarın anlayacağı
dile çeviren çevre giriş birimidir. Herhangi bir tuşa bastığımızda bu tuş, kendine ait devresini
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tamamlayarak klavyenin işlemcisine sinyal göndererek hangi tuşa basıldığını bildirmektedir
[8].
CNC Makineleri ile Operatörler arasındaki iletişimi sağlayan ara yüzleri geliştiren pek çok
yazılım, G-Kodunu kullanarak hareket kontrolü sağlamaktadır. Mach3, miller ve plazma
kesiciler gibi kontrol makinelerinin tasarımında kullanılan çok esnek bir programdır. Mach3’ün
en önemli özelliklerinden biri aynı anda 6 eksen kontrol edebilmesidir. Eğer mekanizma her bir
motora bağlanmış birer mil ve 6 serbestlik derecesine sahip bir robot kol ise robot kolun
dönmesi ve parçanın kartezyen koordinattaki uzunluğunun pozisyonuyla ilgili operatör
kinematik hesaplamaları yaptıktan sonra mach3 onu kontrol edebilmektedir[9,10].
Robot sistemler, uygun şekilde bir araya getirilen mekanik ve elektronik sistemlerin amaca
uygun olarak kumanda edilmesi ile çalışmaktadır. Bir robot sistemi tasarımında, istenilen
hareketlerin kusursuz biçimde elde edilmesi için, kontrol ünitelerinin ve programlama
yöntemlerinin doğru seçilmesi gerekmektedir. Mach3 kontrol kartları, G kodları ile aynı anda
6 eksen step ve servo motor sürücülerini kontrollü olarak sürülebilmektedir. Mach3 kontrol
sisteminde makro programlar yazılarak operatör kontrollü olarak belirlenen hareket yörüngeleri
kontrol sistemine kaydedilerek robota aynı hareketlerin tekrarlanması sağlandığından robot
programlaması mevcut robotlarla rekabet etme niteliği kazandırılmaktadır. Mach3 programında
G kodları ile robot hareket yörünge programı hazırlanarak ve makro dosyaları içerisinde
yazılarak da Mach3 programıyla birlikte çalıştırılmaktadır. Böylece robotun programlanması
için makrolardan oluşan alt programlar sayesinde robotun hareket yörüngesi oluşturulmaktadır.
Robotun eksen değerlerinin yazdırılması için mach3 programının kendi klasörü içinde bir metin
dosyası açılarak robotun bir noktada iken mach3 eksen değerlerinin yazılması, tutma aparatının
parçayı kavraması, parçayı bırakması ve metin dosyasının kayıt edilme işlemlerini yapacak
makrolar hazırlanmaktadır[10].
2. MATERYAL ve METOD
Robot kolun hareketlerinin operatör tarafından yaptırılarak sisteme kaydedilmesi için Şekil
1.’de görüldüğü gibi bir joystick tasarlanmıştır. Joystick, hem Mach3 kontrol kartından robot
kolun hareket ettirilmesi hem de PLC cihazından gelecek kısa devrelerin programa ait ara yüzde
yazdırılması için kullanılmaktadır. Joystick tasarımında kullanılan mekanik sınır anahtarlarının
kısa devre edilmesi için klavye kartından alınan çıkışlar kullanılırken mekanik sınır anahtarların
hangi tuşu basması gerektiği bilgisi de PLC cihazı tarafından kontrol edilmektedir.
Klavye üzerinde bulunan tuşlardan herhangi birine basıldığında Şekil 2.’de görüldüğü gibi tuş
matrisinde bulunan satır ve sütun arasında temas sağlanmaktadır. Tuş matrisindeki her bir satır
ve sütun toplam akımın yarısını kullanarak matris üzerindeki satır ve sütunlar birleştirildiğinde
akımın tamamı oluşarak klavye işlemcisinin tetiklenmesini sağlayarak tuş matrisindeki konumu
okuyarak ASCII kodlarına çevirmektedir[14].
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Enter
Tuşu

M
Tuşu

B++
X++

B--

X-A++
A--

PLC
X2

Y--

Z++
Y++

PLC
X1

Z-PLC
X0

Şekil 1. Hareket ve kontrol için tasarlanan joystick
Klavye üzerinde bulunan tuş takımlarından rakamları, m harfi ve enter tuşu tespiti için uçlar
sırasıyla kısa devre edilerek rakamı yazmak için gerekli olan kısa devre, kartta tespit edilen
uçlardan anahtarlara birer kablo ile sağlanmaktadır. Anahtar basıldığında klavye entegresindeki
uçlar kısa devre edilerek harf ve rakam yazdırılmaktadır.

Şekil 2. Klavye devre kartı ve tuş matrisi
Robotun programlanmasında eksen değerlerinin Mach3 programı ara yüzüne yazdırılması için
oluşturulan makroların dosya isimleri elle girilerek yazdırılmaktadır. Bunların yazdırılmasında
kullanıcının işlem sırasını karıştırması, yanlış kodların yazılması veya dosya isimlerini
oluşturan makro değerlerinin yanlış girilmesi gibi hataları engellemek için Şekil 3.’de
gösterildiği gibi 16 giriş, 12 çıkış, kendi hafızasında zaman rölesi ve sayıcılar bulunan bir PLC
cihazı ve röleler kullanılmaktadır.
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Girişler

Joystick
tuşlarına

220 Volt

Şekil 3. Makroların yazılmasında kullanılan PLC ve rölelerin bağlantısı
Makroların yazdırılmasında joystick üzerinde kullanılan klavye kartının uçları
kullanılmaktadır. Joystick üzerinde bulunan enter, m, 2 ve 5 tuşları kullanılacak şekilde
programlanarak makrolarda, dosya isimleri m ve dosya isimlerinin belirlendiği rakamlar ise 2
ve 5 seçilerek bu tuşların kısa devre edilmesini sağlamak için de sistemde 4 adet 24 voltluk DC
röleden yararlanılmaktadır. Bu röleler Y0 çıkışlı röle enter tuşunu, Y1 çıkışlı röle m tuşunu, Y3
çıkışlı röle 2 tuşunu ve Y4 çıkışlı röle ise 5 tuşunu basacak şekilde montajı yapılmaktadır.
3. ARAŞTIRMA BULUGULARI VE TARTIŞMA
Makroların ekrana yazdırılarak çalıştırılması için öncelikle enter tuşuna basılmalı ve sonrasında
m tuşu, rakamların basılması ve tekrardan iki defa üst üste enter tuşu basılarak m ile başlayan
makro çalıştırılmalıdır. PLC cihazı üzerinde bulunan rölelerin sayısını azaltmak için 2 ve 5
rakamları kullanılarak makrolar kaydedilmektedir. PLC cihazının girişlerinden herbirisi bir
makroyu yazdırmakla görevlendirilirken çıkışları da enter, m, 2 ve 5 tuşlarını kısa devre ederek
programda yazdırılmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için PLC programının lader diyagramında
çıkışların Set ve Reset edilmesiyle rölelere enerji verilerek sınır anahtarları üzerinden kısa
devreler oluşturularak klavye tuşlarında olduğu gibi tuşun üzerinde kısa bir süreden sonra basılı
tutulduğunda yazılan tuş tekrarlanarak yazılmasına neden olmaktadır. Bunu önlemek amacıyla
PLC lader diyagramında kısa sürelerin ayarlandığı timer zaman röleleri kullanılarak tuşa basma
süresi olarak set ve reset çıkışları arasında 2 saniye belirlerken iki tuş arasında geçen süreyi 26 saniye olarak ayarlanmaktadır.
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Şekil 4. PLC programında oluşturulan devre için lader diyagramı
Giriş olarak kullanılan X0 eksen değerlerini kaydetmek için metin dosyasının açılmasında ve
eksen değerlerinin dosyaya yazdırılmasında kullanılmaktadır. X0 giriş butonuna ilk
basıldığında dosya açma makrosu olan m225 ekrana yazdırarak çalıştırmakta, ikinci ve sonraki
kullanımlar için basıldığında eksen değerlerini kaydeden m5 makrosu çalıştırılmaktadır. X1
giriş butonuna basıldığında önce m22 makrosu çalıştırılarak, kavrama çenelerinin kapanmasını
sağlayarak, m222 çene kapatma makrosu dosyaya yazdırılmaktadır. Sonraki kullanımda m55
makrosu kullanılarak çenelerin açılmasını sağlayarak m555 çene açma makrosu dosyaya
yazdırılmaktadır. X2 giriş butonuna basıldığında m25 makrosu çalıştırılarak dosya
yüklendikten sonra m52 makrosu yazdırılarak dosya çalıştırılmaktadır. X3 girişi de robot kolun
sıfır noktasına hareket etmesi için kullanılan m522 makrosunu çalıştırmaktadır.
Joystick kullanılarak operatör kontrollü olarak parçaya yaklaştırılıp tutup kaldırılarak beş
eksende hareket ettirilerek belirli pozisyonlarda yerleştirilerek robotun hareket programı
kaydedilerek robot otomatik olarak hareket etmektedir. Robotun eksen değerlerinin
yazdırılması için mach3 programının kendi klasörü içinde bir metin dosyası açılmakta ve
robotun bir noktada iken mach3 eksen değerlerinin yazılması, tutma aparatının parçayı
kavraması, parçayı bırakması ve metin dosyasının kayıt edilmesi işlemlerini yapacak makrolar
oluşturulmaktadır.
Robotun parçayı alması için kendi ekseni etrafında dönerek parça hizasına getirilerek robot
parçanın bulunduğu noktaya yaklaşarak eksen değerleri m225 makrosu çalıştırılarak metin
dosyasına G kodu şeklinde yazdırılmaktadır. Bu yazdırma işlemi için PLC cihazına bağlı X0
düğmesi kullanılarak tekrardan joystick ile hareket ettirilerek parçaya yaklaşma pozisyonuna
geldiğinde m5 makrosu çalıştırılarak eksen değerleri G kodu şeklinde metin dosyasında alt
satıra yazdırılmaktadır.
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4. SONUÇLAR
Robotların kontrolünde kullanılan programlama türlerinden biri olan on-line programlama ile
yapılan hareket yörüngesi planlamasında istenilen çalışma sınırları ve bu çalışma için gerekli
olan hareketlerin robot kol hareket ettirilerek yapılması esasına dayanmaktadır. Robot kolun
yörünge planlaması boyunca gittiği noktalar ve yaptığı tüm hareketlerin kaydedilerek bir
dosyaya yazdırılmalıdır. Bu çalışmada robot kolun hareket yörüngesinin planlanmasında online programlama kullanılarak robot kolun gittiği noktalar ve yaptığı hareketleri kaydetmek için
makrolar kullanılmaktadır. Planlama yapılırken bilgisayar ekranına ve klavyeye bağlı
kalmamak için makroların ekrana yazdırılarak çalışması için PLC, klavye entegre kartı, röleler
ve sınır anahtarlarından yararlanılmaktadır. Makroların isimlerinin sıralı bir şekilde ekrana
yazdırılarak çalıştırılması için sürekli klavye ve bilgisayara bağlı kalmaksızın bu yöntemin
kullanılması tasarlanarak testler yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda istenilen makroların
ekrana yazdırılması işlemi ve robot yörünge planlaması başarılı bir şekilde hazırlanarak robotun
planlanan işi başarılı bir şekilde yaptığı gözlemlenmiştir. Bu şekilde yapılan planlama
geliştirilmesiyle Mach3 veya G koduyla çalışan robotların hareket yörüngelerinin belirlenmesi
çalışmalarına katkı sunulması beklenmektedir.
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THE SOLUTION OF SINGULAR SINGULARLY PERTURBED
DIFFERENTIAL EQUATIONS VIA DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD
Assist. Prof. Dr. Derya Arslan
Bitlis Eren University
Faculty of Art and Science
Department of Mathematics

Abstract: In the present study, the differential equation with both singular and
singularly perturbed properties were solved with differential transform method (DTM).
The method was discussed theoretically and applied on examples. The obtained
numerical results demonstrated that the proposed method was quite convenient for
singularly perturbed singular equations.
Keywords: Singularly perturbed differential equation, singular differential equation,
differential transform method, series solution.
1. Introduction
In the literature, there are several methods for solving initial and boundary value
problems without an analytical solution or that are difficult to solve. For example, if
Laplace and Fourier transforms are used, it can be difficult to take the integral of the
complex sections and also problems could be experienced in taking inverse transforms.
Therefore, it is important to select the fastest and easiest solution methods for these
problems. For instance, the differential transform method eliminates these difficulties,
nonlinear terms could be linearized, approximate series solutions or closed form
solutions for problems with discontinuous boundary conditions and perturbed singular
equations could easily be obtained. It is used for certain types of partial differential
equations.
In the present study, the singularly perturbed singular boundary value problem
given below was scrutinized:
( )
( )

( )

( )

( )

(1)
(2)

where,
( ) and ( ) functions are continuous in the ( ) interval; and
finite constants; ( ) is a function that is singular at
. Since the problem is a
simple differential equation, the differential tranform method with single dimension was
utilized.
The differential transform method was initially studied by Pukhov (1978). The
method, which provides a serial solution of the equation, is frequently observed in the
literature (Ayaz, 2004a; Ayaz, 2004b; Ertürk, 2007; Alquran and Al-Khaled, 2012;
Zhou, 1986). Also singulary perturbed and singular differential equations have been
studied by several authors (Nayfeh, 2008; Kadalbajoo and Aggarwal, 2005; Jian, 2008;
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Lodhi and Mishra, 2016; Li, 2008; Prasad and Reddy, 2015; Zhu, 1995; Mohantyve Jha,
2005).
The content of the present study was organized as follows: Initially, the
differential transform method was defined. A sample problem was identified for the
application of the method. In this sample, the singular term was multiplied by each term
in the equation. With the differential transform method, differential transformations of
all terms in the equation is found. Differential transformations are written in the
equation and recurrence relation is obtained. Using the most adequate mathematical
software, the differential transform coefficient ( ) values are calculated for
. Finally, these coefficients are written in the series expansion and
approximate solution is obtained. By assigning different ε and t values to these
solutions, the exact solution, approximate solution and error values are found. The
results are presented in tables and figures. Thus, the power of the method for the
solution of singularly perturbed singular equations is demonstrated.
2. The Definition of the Differential Transform Method
In this section, certain definitions and theorems one dimensional differential transform
method are presented.
The image of the original function y(t) under the T –transformation function is
defined as Y(k) transformation function as follows:
( )

( )

*

( )

+

The reverse differential transform of Y(k) transformation function is defined as follows:
( )

∑ ( )

( )

( )

( )

( )

( )

The following theorems are obtained from the above definitions and their proofs are
included in the references.
Theorem 1
If

( )

( )

then
( )

(

) (

)

Theorem 2
If

( )

( )

then
( )
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Theorem 3
If

( )

( ) then
( )

∑ (

)(

) (

)

Theorem 4
If

( )

( ) then
(

( )

(

(

∑ (
(

)

{(

)

)

)

)

(

)

)

(

)

(

)

Theorem 5
If

( )

( ) then
(

( )

(

(

∑ (
(

)

)

{(

)

)

)

(

)

)

(

)

(

)

3. Application of Differential Transform Method on Singularly Perturbed
Singular Differential Equations
Example 1.Singularly perturbed singular differential equation,
(

)

,

(5)

with boundary condition
( )

( )

(6)

and exact solution
( )
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The solution of the above boundary value problem with differential transform
method:
Initially Equation (5) is multiplied by
(

as follows.
)

,

(7)

Then, the differential transform functions that correspond to each term in Equation (7)
are found with the help of the theorems.

( )

( )

(

( )

( )

( )

) (
(

∑ (

)
) (

) (

(

)
)

)

When these differential transforms are written in Equation (7), the following recurrence
relation is obtained:
(

)

( )
(

(
)(

)
)

( )

When
values are written in Equation (8), ( ) ( ) ( ) ( )
differential transforms are obtained. When ( )
and ( )
, initial conditions
for ( ) and ( ) are written in Equation (4), ( )
and ( )
are obtained.
After the following differential transforms are obtained with the recurrence relation,
( )

( )

( )

( )

( )

(
( )
(

)
( )
)

( )
(

( )
)

and written in (4) series, the following series solution is obtained:

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

67

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

The approximate solution curve obtained with the serial solution for
is given
in Figure 1, exact solution curve is given in Figure 2. In Figure 3, approximate and
exact solution curves are presented in two dimensions (approximate and complete
solutions-b) and in three dimensions (approximate and complete solutions-a).

Figure 1. The approximate solution curve for

Figure 2. The exact solution curve for

.

.

Table 1. The exact solution, DTM solution and error values for

.

t

Exact solution

DTM solution

Error

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.0000000000
0.0263270393
0.0555755552
0.0882615434
0.1250299991
0.1666979157
0.2143157134
0.2692570185
0.3333533329
0.4091021589
0.5000000000

0.0000000000
0.0280530836
0.0590628114
0.0933716348
0.1313976859
0.1736722018
0.2209100735
0.2741600074
0.3351767723
0.3351767723
0.4999999998

0.0000000000
0.0017260443
0.0034872562
0.0051100914
0.0063676868
0.0069742861
0.0065943601
0.0049029889
0.0018234394
0.0739253866
0.0000000002
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The exact solution, approximate solution (DTM solution) and error values for
and different t values are presented in Table 1.
Conclusion
In the present study, we successfully applied the differential transform method (DTM)
to find numerical solutions for singularly perturbed singular boundary value problems.
The presented method reduced the computational difficulties of known methods and all
calculations could be conducted with simple operations. An example was tested with the
application of DTM and the results demonstrated a remarkable performance. Thus,
DTM method could be applied to several equations without leading to linearization,
discretization.
REFERENCES
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GÜMÜġHANE KROM VADĠSĠ’NĠN KÜLTÜREL TURĠZM AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
EVALUATION OF GÜMÜŞHANE CHROME VALLEY IN TERMS OF CULTURAL
TOURISM
Buket ÖZDEMĠR IġIK
Doç. Dr., Avrasya Üniversitesi
Çağla SAYĠTOĞLU TAġ
Yüksek Mimar
Aleyna BĠNAY
Mimar
ÖZET
Kültürel değerler turizme katılım açısından önemli etkenler olup, coğrafi koşulların
farklılaşması, kültürel oluşumları etkilemektedir. Kültürel yapıların ön plana çıktığı
arazilerde, turizm faaliyetleri çoğalmakta ve böylece o bölgenin Dünya‟daki tanınırlığı
artmaktadır. Turizm çeşitlerinden biri olan kültür turizmi, doğal ve kültürel varlıkların
yanında, yörenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerini turistik bir olgu biçiminde
gezginlere aktarmaktadır. Farklı kültür ve medeniyetlerin ortaya çıkması, turizm kavramını
daha popüler bir konu haline getirmekte ve böylece kültürel aktivitelerin artmasına da katkı
sağlamaktadır.
Bu çalışmada da tarihsel niteliği açısından büyük bir öneme sahip olan Gümüşhane ili Krom
Vadisi ve çevresindeki tarihi yapılar incelenmiştir. Kuruluşunun M.Ö. 400 yıla dayandığı ve
tarih boyunca Roma, Bizans, Pontus ve Osmanlı devletlerine sahiplik yapmış olan bu bölgede
farklı medeniyetlere ait kalıntılar mevcuttur. Arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahip olan bu
bölge devlet tarafından III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kabul edilmiştir. Bugüne kadar
Krom Vadisi boyunca toplamda tescillenmiş 17 kilise ve şapel bulunmaktadır. Bunların
içerisindeki ana kiliseler; Çayıroğlu Kilisesi, Ortayayla kilisesi, Muhara kilisesi, Soruhan
Kilisesi, Muharakaya Kilisesi, Zembelek Kilisesi ve Alikinos Kilisesi‟dir. 17.yy. da Osmanlı
Devleti‟nin bölgede hakimiyetini kurmasının ardından İslam‟a geçer gibi görünen ancak 19
yy.‟a kadar “Gizli Hristiyanlık” larını sürdürebilen Krom halkının ibadetleri içinde birçok
krom köyünde gizli ibadethaneler mevcuttur. Çift dini yaşayan bu halk, öz dinleri olan
Hristiyanlığı saklayabilmeleri için dini yapılarını evlerinin bodrum katlarında inşa etmişlerdir.
Bölgede günümüze kadar gelmiş birçok gizli ibadet odaları halen daha köylerde mevcuttur.
Çevrede yapılan gözlemler sonucunda alandaki tarihi yapı ve kalıntılar incelenmiş ve
bölgenin turizm açısından gelişmesi için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bölgenin turizm
değerini arttırmak için getirilen çözüm önerilerinin özellikle Gümüşhane İli‟ne sağlayacağı
ekonomik katkı üzerinde durulmuştur. Bölgenin turizm açısından değerlendirilmesi için
getirilen önerilerin Gümüşhane İli‟nin tanınırlığını arttıracağı ve tarihi açıdan önemli bir
değere sahip bu bölgenin Dünya mirası olarak hayata kazandırılacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gümüşhane, Krom vadisi, Kültür, Kültür Turizmi, Turizm
1. GĠRĠġ
Teknolojinin gelişmesi ve yenilenen dünyada keşfetme isteği, insanların ulaşılması güç olan
bölgeleri, kültürleri ve milletleri tanıma arzusunu arttırmıştır. İnsanlardaki bu merak
keşfedilmemiş bölgelerin açığa çıkarılmasına ve popülaritelerinin artmasına olanak tanımıştır.
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Küreselleşmenin hızlıca artması ve yatırımların uluslararası olmaya başlaması, turizmin
küresel ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır (Acuner,
2006; Yeşiltaş vd., 2009). Turizm turlarından biri olan kültürel turizm de insanların doğaya
olan meraklarının artması ile popüler olmaya başlamıştır. Gezginler artık geçmiş kültürleri
yerinde görme, kültürel farklılıkları, medeniyetleri ve inanç sistemlerini yerinde öğrenmeyi
benimsemişlerdir. Silberberg (1995), kültürel turizmi "bir topluluğun, bölgenin, grubun veya
kurumun; tarihsel, sanatsal, bilimsel yaşam tarzı ve miras özelliklerine tamamen veya kısmen
bağlı olan yerel halk dışından gelen ziyaretler" olarak tanımlamıştır. Kültürel paylaşımda
turizm ve miras değerlerinin bir arada düşünülmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan turizmden elde
edilen kazanç, miras değerine sahip alanların sürdürülebilirliği ve korunması için
kullanılabilecektir. Ancak, kültür sömürüldüğünde, turizmin yerel ekonominin merkezi haline
gelmesi, ticari değerlerin koruma değerlerinin üzerine çıkmasına söz konusu olacaktır. Bu
durumda, kültürel miras, miras ürününün ve tüketicilerin pazarlanmasında yer alan
uluslararası kuruluşların seçimi ile kısıtlanan bir seçim sürecine duyarlı tüketici ürünü haline
gelecektir (Nasser,2003). Başka bir tanıma göre kültür turizmi; bireylerin sürekli yaşadıkları
yerlerin dışına, deneyim ve bilgi kazanma yoluyla kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek
amacıyla yaptıkları seyahatler olarak ifade edilmiştir (Bachleitner ve Zins, 1999). Uluslararası
turizm, dünyanın en büyük ihracat alanıdır ve çoğu ülkede ödemeler dengesi açısından önemli
bir faktördür. Turizmde ziyaretçileri çekmek için ana odak noktası kültürel ve miras turizmi
olmalıdır (Rosenfeld, 2008).
Kültürel turizmde temel amaç tarihsel ve doğal değerleri korumaktır. Kültürel miraslar iyi
yönetilmediği takdirde, kültür varlıklarının yıpranmasına ve bozulmasına sebep olabilecektir.
Kültür turizminde ziyaret edilen yapıların çoğunun dünyada tek ya da eşine az rastlanır olması
bu turizm türünü diğer turizmlerden ayırmaktadır (Emekli, 2006). Bu turizm türünde, seyahat
motivasyonu ile kişisel motivasyon bir araya getirilerek kültürel turizm elde edilir. Ancak bir
kültür turizmi destinasyonu oluşturmak, kültür için farklı tüketici motivasyonu dereceleri
olduğunu ve çoğu insanın seyahat ederken yapacakları çeşitli şeyler aradığını anlayarak
stratejik planlamayı gerektirir (Silberberg, 1995).
Tarihi ve kültürel değeri yüksek olan çevrelerde bir çok farklı koruma stratejileri
değerlendirilmiştir. Bu yöntemler belirlenirken turizm ve miras alanlarının birbirlerini
besleyerek bir arada olmaları, tarihi alanların yönetimi ve planlanmasında önemli bir hedef
haline gelmiştir (Sudi, 2013). Tarihin bize sunmuş olduğu doğal ve kültürel değerlerin, turizm
aracılığıyla tanıtılması, kültürler arası etkileşim sürecinin başlaması için önemli fırsatlar
oluşturacaktır (Yıldırım ve Koçan, 2008). Küreselleşen dünya ve teknolojide meydana gelen
gelişmeler, toplum ve kuruluşların beklentilerinde değişikliklerin oluşmasına ve böylelikle
kültürel miras algısını etkileşimli bir dönenimin merceğinde değiştirecektir (Bowers, 2016).
Günümüzde, kültürel miras algısı, değişen küresel dünyada, kültürel ortak alanlarda yeniden
tanımlanmalıdır (Sarı ve Nazlı, 2018). Kentleşme ve küreselleşme sonucunda, dünyadaki
birçok eski ve yeni yerleşim yeri, kimliklerini tanımlayan özelliklerini yitirmiş ya da
kaybetmiştir. Mimari mirasın aşınması, sosyo-kültürel bir kimlik kaybıyla yakından ilişkili
olup sonuç olarak kentsel yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır (Sudi, 2013).
Çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Gümüşhane iline bağlı tarihi
yaşam alanı incelenmiştir. Gümüşhane, Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş
bölgesi durumundadır. Coğrafik konumundan dolayı bu bölge sosyo-kültürel ve ekolojik
anlamda hem Doğu Karadeniz hem de Doğu Anadolu Bölgesi‟nin özelliklerini
yansıtmaktadır. Turizm açısından yeni keşfedilmeye başlayan Gümüşhane ilinin günümüzde
henüz bozulmamış doğası ve kültürel yapısı bulunmaktadır. (Ödemiş, Hassan, 2019) Bu
çalışmada da Gümüşhane bölgesi içerisindeki Krom vadisi ve çevresi kültürel turizm
açısından incelenmiştir. Alanda bölgesel bir planlama kapsamında tarihi yapıların ve turizm
rotalarının geliştirilmesi gerektiği ve bu bağlamda uzun vadede Gümüşhane‟nin turizm
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açısından potansiyelinin artacağı aynı zamanda ekonomik açıdan bölgeye katkı sağlayacağı
fikrine ulaşılmıştır.
2. ÇALIġMA ALANI
2.1.GümüĢhane Krom Vadisi
Gümüşhane şehir merkezine 39 km. mesafede Yağlıdere Köyü sınırları içerisinde bulunan
Kromni ( Krom) vadisi, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak korunmaktadır (Şekil 1). Bölgede,
I.Dünya Savaşı yıllarına kadar birçok etnik unsur yaşadığından, Türk ve Rum nüfusunun
yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim yeri olmuştur. Krom nahiyesi ve köylerinde yerli Rum ve
Yunan kökenliler haricinde, Müslüman ve Hristiyan Türk, Kürt, İranlı, Alman, Fransız, Macar
ve Arnavut kökenli halkların yaşadığı bilinmektedir. 1923 yılında yaklaşık olarak 1500-2000
Rum nüfusun Yunanistan‟a göç ettiği bölgede, boşalan köylerde yüzlerce anıtsal konak,
çeşme, köprü, kilise vb yapıların bulunduğu belirlenmiştir Bölgede çeşitli medeniyetlerden
kalmış, kültürel ve kaynak değerleri yüksek 34 kilise, 33 şapel, 2 manastır, 4 camii, 5 kale, 50
tarihi çeşme, 100-300 tarihi konut, 5 kemer köprü olup, vadi boyunca toplamda 17 kilise ve
şapel tescillenmiştir. Bunlardan başlıcaları; Çayıroğlu Kilisesi, Ortayayla kilisesi, Muhara
kilisesi, Soruhan Kilisesi, Muharakaya Kilisesi, Zembelek Kilisesi ve Alikinos Kilisesi‟dir
(Şekil 1). Alikinos Kilisesi bölgede yapı olarak sağlam kalmış nadir kiliselerdendir. (Erüz.
Vd., 2010) Kilise bölgedeki en büyük ve diğer altı kiliseyi gören ana kilise olduğu için
eskiden haberleşmeler bu kilise üzerinden yapılmıştır.

Şekil 1. 7 farklı tepede kurulmuş birbirini gören kiliseler (URL 1).
Bölgedeki en önemli geçim kaynağı vadiye de adını veren gümüş madeninden gelmektedir.
Gümüşhane‟de doğan her çocuğun gümüşten kaşığının, çatalının ve tabağının olduğu bir
rivayete göre söylenmektedir. (URL 3). Osmanlı devleti döneminde başlıca gelir kaynağı
konumunda olan bu maden, bölgedeki gizli din adamlarının da oluşmasına sebebiyet
vermiştir. Tarih içerisinde birçok farklı isimle adlandırılan bölge (Hasluck, 1921, Sinclair,
1989,Andreadis, 1999; Kandemir, Köroğlu, 2017) önce Kromna bölgesi ve Kurumi yerleşim
alanı olarak, daha sonra merkez Kurum olarak adlandırılmıştır. Osmanlı döneminde (18. ve
19. yy.) bölgeden Anadolu‟nun madencilik yapılan yörelerine göç eden madencilere de
“Stavriot (İstavrili)” veya “Kurumli” adı verilmiştir. Kurum‟a Rumlar tarafından verilen
Kromni adının, bölgede yerleşenlerin evlerini sarp, yalçın kayalıklara inşa ettikleri ve
bölgenin, zaman içerisinde kayalık anlamında “Kromni” adını aldığı belirtilmiştir ( Kandemir,
Köroğlu, 2017). Bölgede yaşayan Hıristiyan halk Fatih Sultan Mehmet‟in Trabzon‟u 1461
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yılında fethi etmesinden sonra din değiştirmeleri halde imtiyaz sağlanacağı açıklanınca
Müslüman dinini seçmişlerdir. Ancak doğuştan Hristiyan olan bölge halkının büyük kısmı
gizlice kendi dinlerini yaşamaya devam etmiş ve günümüzde gizli din adamları olarak tarihe
geçmişleridir. Bu Hristiyan halk evlerinin bodrum katlarını ibadet haneye çevirmiş ve
ayinlerini de bu tür kiliselerin gizli bölmelerinde yapışlardır (Şekil 2).

Şekil 2.Kromni‟de yer altı şapeli (URL 1).
2.2.Yapılan çalıĢma
Gümüşhane Krom Vadisinde yapılan gözlemler sonucunda alanda bir çok kültür değeri
yüksek olan tarihi yapıların olduğu bunların birçoğunun günümüze sağlam olarak gelmiş
olmasına rağmen alandaki define avcıları tarafından kazıldığı yada çalındığı gözlemlenmiştir.
Bugüne kadar gelmiş eski Rum evlerinin bir çoğu mahalle olarak halen korunmaktadır (Şekil
3).

Şekil 3. Krom eski Rum evleri (URL 2)
Yorgo Andreadis‟in 1995 yılında kaleme almış olduğu “Gizli Din Taşıyanlar” adlı kitabında
Kromni‟den Gürcistan‟a oradan da Yunanistan‟a göç eden ailesinden ve temel de yazarın
büyük büyük annesi Aphroditi‟nin anılarına ve atalarının öyküsüne dayanmaktadır. Aphroditi
2 Şubat 1760 Varenu‟da doğan ve yoksul çiftçi bir ailenin yedinci çocuğudur. Kromni halkı
Osmanlı İmparatorluğu‟nun kalbinde, gizli Hristiyan olarak iyi sayılabilecek bir hayat
geçirmiştir. Halkın Hristiyanlıklarını belli etmeleri son derece tehlikeli olacaktır, çünkü açığa
çıkanları kesin ölüm bekliyordur. İslam öğretileri Hristiyanlara ve Musevilere saygı göstermesi
gerektiği yönündedir ancak İslam‟ı terk etmenin cezası Müslümanın kafasının kesilmesidir.
1700 yılından sonra Kromni‟ye madenlerde çalışmak için Hristiyan aileler gelmeye başlamıştır
ve bu zamanda köylerde cami ve kilise bulunmamaktadır. Gizli Hristiyanların ibadetlerini
gerçekleştirmeleri için evlerinin altlarında gizli mabetleri bulunmaktadır. Kromni‟deki gizli
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mabetlere yönelik „Kromni de olduğu kadar hiçbir yerde bu kadar çok gizli mabet olamamıştır”
denilmektedir.
Kromni‟deki mabetler genellikle yeraltındadır ve insanlar gizli bir iç kapıdan aşağı inerek bu
alana ulaşmaktadır. Bu oda ikonlar ve şamdanlarla doludur ve dua ve ayinler için Hristiyanlar
bu alana gelerek ibadet etmektedir. Haricinde Osmanlılar gibi giyinip konak olarak adlandırılan
evlerde Osmanlılar gibi yaşarlardı. Yapılar iki katlı, dış cepheleri mavi boyalı olup basit
geometrik figürler veya geometrik çiçek tasfirleri ile süslenmişlerdi. Osmanlı konaklarından
hiçbir farkları yoktu. Zemin kat hayvan ahırı olarak kullanılırdı. Ahır olarak kullanılan
bölümün yarısı kiler olarak ayrılıp burada dini görevlerini yerine getirmek için şapel olarak
kullandıkları gizli odaları bulunuyordu (Şekil 4). Kromni Gizli Hristiyanları güvenlik nedeniyle
Trabzon metropolüne bağlıydı ve bu süreçteki en önemli kişilerden biri olan Molla Süleyman
atanmış bir Hristiyan papazıydı. Mollanın evi dik bir yokuşa inşa edilmiş iki katlı bir konaktı.
Mollanın kilisesine üst kattan gizli bir kapıyla geçilirdi. Gizli kapı; birisi odaya girdiğinde
anlaşılmasın diye çeşitli objelerle örtülürdü. Kullanılacağı zaman ev kapatılır gizli kapı açılır,
böylece Hristiyanlar kiliseye girebilirlerdi (Şekil 5).

Şekil 4. Fotoğrafın önündeki büyük konak (Emin Ağa Evi) (URL 1).

Şekil 5. Emin Ağa Evi bodrum katında şapeli barındırıyor (gizli şapel) (URL 1).
Yapılan incelemeler ve gözlemler sonucu günümüze kadar sağlam kalmış birçok yapı şu an
yerel halk tarafından kullanılmakta ya da terkedilmiş durumda arazi üzerinde mevcuttur. Atlas

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

74

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Dergisi‟nin belirlemiş olduğu Türkiye‟deki 50 yürüyüş rotasından biri de Krom Vadisi‟dir.
Türkiye‟nin önemli yürüyüş rotalarından biri olması vadinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Gümüşhane ilinin tanınırlığını ve turizm potansiyelini arttırmak için gizli kalmış değerlerinin
açığa çıkarılması gerekmektedir.
3. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Türkiye uluslararası turizm piyasalarında hem turist sayısı hem de gelir bakımından ilk on
ülke içerisinde yer almaktadır (Yeşiltaş, vd., 2009). Bu sonuç aslında ülkemizdeki turizm
potansiyelinin ne kadar üst seviyede olduğunu göstermektedir. Turizm amaçlı kullanıma
açılan alanlarda koruma-kullanma dengesinin sağlanması, sürdürülebilirlik açısından
önemlidir (Weawer, 1999; Yıldırım ve Koçan, 2008). Doğal ve kültürel varlıklar turizm
faaliyetleri açısında etkili olup, ekonomik açıdan pazarlama aracı olarak kullanılmalıdır.
Turizm, daha az değerli anıtlar ve gözden kaçan geleneksel bölgeler dahil olmak üzere
binaların korunması için daha fazla talep yaratma potansiyeline sahiptir. Dikkatli bir şekilde
yönetilirse, korumaya katkıda bulunabilecek gereksiz binalar için kullanımlar yaratılabilir.
Planlamacılar için temel amaç, olumsuz etkileri en aza indirmek ve turizmden elde edilen
kazancı en üst düzeye çıkarmak için bir strateji geliştirmek olmalıdır.
Kültür turizmi, kullanıcı ve katılımcı potansiyeli açısından değerlendirildiğinde; kültür
turizmine katılanların Kanada ve ABD‟de yapılan bir araştırmaya göre: daha çok para
kazananın tatilde daha çok harcadığı, tatildeyken belirli bir bölgede daha fazla zaman geçiren,
otellerde kalma olasılığı ve alışveriş yapma olasılığı daha yüksek olan, halkın genelinden daha
eğitimli olan, kadın sayısı daha fazla olduğu, yaşlılık kategorisinde olma ihtimali yüksek olan
katılımcılardan oluştuğu belirlenmiştir (Silberberg, 1995).
Sürdürülebilirlik ve turizm, kentsel koruma ve planlama arasındaki potansiyeli ile belli
ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olmalıdır. Bunlar uzun vadeli planlama, aşırı kullanım
sonucunda bozulacak olan kültürel mirasın doğal bir kaynak olarak korunması, sürekliliği
sağlamak için değişim ve gelişimin kabul edilmesi ve yerel topluluk ve ziyaretçiler tarafından
miras kaynaklarına eşit erişimin olması gerekliliğidir. Kültürel mirasın sürdürülebilirliği için
turizmin yönetilmesi gerekmektedir. Böylece turizm; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde
ekonomik kalkınmaya destek sağlayabilir, istihdam yaratabilir ve önem teşkil eden yabancı
gelir ihtiyacını karşılayabilir. Turizmden elde edilen gelirler, bölgenin yenilenmesi gibi yerel
topluma geri beslemeli olarak fayda sağlamalıdır. Buna yönelik uygulamalar Lamu ve
Mombasa Eski kentlerinin koruma alanlarında uygulanmıştır. Gelirler, yerel gelirleri artırmak,
tüm kasaba alanlarını korumak ve geliştirmek için kullanılmıştır (Sudi, 2013).
Kültürel değeri yüksek olan bölgelerin tanınırlığı ve sürekliliğinin devamı için; öncelikle bir
turizm master planı geliştirilmeli ve kültürel alanlarda yerel nüfus eğitilmelidir. Tarihi
binaların, anıtların, arkeolojik ve tarihi mekanların iyileştirilmesi yenilenmesi sağlanmalıdır.
Binalar korunurken yeni binaların çevreyle uyumlu hale gelmesi için kültürel mimarı
korumaya uygun tasarım kuralları getirilmeli ve uygulanmalıdır. Tarihi değeri yüksek olan bu
alanlarda birçok medeniyetlerin yaşadığı unutulmamalı ve geçmişin izleri yeni yapılaşmalar
ile kapatılmamalıdır.
Sonuç olarak, turizm miras alanlarında koruma ve kalkınma için olumlu özelliklere sahip
olabilir. Planlamacılar için temel amaç, olumsuz etkileri en aza indirmek ve turizmden elde
edilen kazancı en üst düzeye çıkarmak için bir strateji geliştirmek olmalıdır.
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MARDİN ARTUKLULARINDA PROTO TÜRK (HUN) DÖNEMİ
HAYVAN ÜSLUBUNUN ARTUKLU SANATI BEZEME
PROGRAMINDAKİ YANSIMALARI
Mustafa DİĞLER*
Özet
Türk Ġslam bezeme sanatlarında geometrik, yazı ve bitkisel motiflerin ağırlıklı olarak
kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Türk Ġslam Bezeme programında insan
tasviri ve hayvan motiflerinin kullanıldığını fakat bu kullanılan motiflerin içerisinde mitolojik
kaynaklı hayvan figürlerinin çok az kullanıldığın gözlemekteyiz. AraĢtırmamıza konu olan
Mardin Artukluları sanatı bezeme programı içerisinde “Hayvan Üslubu” olarak
tanımladığımız dönem ve üslup özelliklerinin Artuklu sanatında yansımaları, ne yoğunlukta
kullanıldığı ve kullanılan figürlerin plastik değerleri üzerinde duracağız. Ayrıca Mardin
Artukluları sanatında figürlü bezemeleri incelerken kullanılan figürlerin kaynağı üzerinde
duracağız. Hayvan Üslubunun Mardin Artukluları sanatı üzerindeki yansımaları; Ġslam
inancında figür ve tasvir yasağı olmasına rağmen Artuklu sanatında insan ve hayvan
figürlerinin bezeme programında kullanılması farklı inanç ve kültürler içerisinde nasıl bir
geliĢim gösterdiği, nasıl değiĢime uğradığı ve bu değiĢimlerin nedenleri üzerinde duracağız.
Hayvan Üslubunun Mardin Artukluları bezeme programındaki yansımalarını ele almamızın
sebebi Türk Ġslam sanatında figüratif motiflerin bu dönemde sıklıkla kullanılmıĢ olmasıdır.
Bu figürlerin kullanılmaya baĢlanması Asya‟da baĢlayıp Anadolu‟ya kadar uzanan çok geniĢ
bir coğrafya üzerinde, bazı küçük ve bölgesel değiĢikliklerle fakat kesintisiz bir Ģekilde devam
etmiĢtir. Ġslamiyet‟ten önce Türklerin göçebe toplum olma özelliklerini yansıtan figürlerin
uygulandığı örnekler Ġslamiyet‟in kabulünden sonra‟da devam etmiĢtir. Mardin Artukluların
da mimari yapılarda kullanılan insan ve hayvan figürlü örnekler bunun en güzel göstergesidir.
Türk Ġslam toplumlarında insan ve hayvan figürlerinin kullanımı Anadolu Selçuklu sanatında
çift baĢlı kartal olmak üzere geniĢ bir uygulama alanı bulmuĢ, Beylikler dönemi sanatında
önemini yitirmiĢ ve Osmanlı sanatında ise adeta yok olmuĢtur. Artuklular ağırlıklı olarak
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hasankeyf, Diyarbakır, Mardin ve Harput gibi önemli
merkezlere yerleĢmiĢlerdir. YerleĢtikleri bu bölgelerde birçok mimari eser inĢa etmiĢlerdir.
ĠnĢa ettikleri bu eserlerde bezeme programı içerisinde yer alan insan ve hayvan figürlerinin
islam öncesi göçebe Türk kültürünün etkileri incelenmiĢ olup ayrıca kullanılan bu figürlerin
plastik değerleri üzerinde durulmuĢtur. Bu araĢtırmada literatür taraması yapılmıĢ ve
mimaride süsleme programı içerisinde yer alan figürler plastik değer açısından incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Mardin Artukluları, Hayvan Üslubu, Bezeme, figür, Türk, Ġslam.
* Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü.
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THE REFLECTIONS OF PROTO TURKISH (HUN) ANIMAL STYLE IN MARDIN
ARTUQUIDS IN ARTUQUID ART DECORATION PROGRAM
Summary
It is remarkable that geometric, writing and floral motifs are pre dominantly used in Turkish
Islamic decoration arts. However, we observe that human depiction and animal motifs are
used in theTurkish-Islamic Decoration program, but mythological animal figures are rarely
used in these motifs.In the art decoration program of Mardin Artuquids, which is the subject
of our research, we will focus on there flections of the period and stylistic features which we
define as “Animal Style” in Artuquid art, how intensively they are used and the plastic values
of the figures used.In addition, we will focus on the source of the figuresused in the art of
Mardin Artuquids when examining figural decorations. Reflections on the art of animal style
of Mardin; and figure in the Islamic faith despite the ban of human and animal figures
depicted in the art of decorative Artuquid used in the program to be developed in different
beliefs and cultures, and how we will focus on changing there a sons for these changes.There
a son we consider there flections of Animal Style in the Mardin Artuquids decoration program
is that figurative motifs were often used in Turkish Islamic art during this period.The use of
these figures continued on a very wide geography, starting in Asia and extending to Anatolia,
with some minor and regional changes but without interruption.Examples of figures that
reflectt he characteristics of Turks as nomadic societies before Islam continued after the
adoption of Islam.The examples with human and animal figures used in the architecturals
tructures of Mardin Artuquids are the most beautiful indication of this.The use of human and
animal figures in Turkish Islamic societies found a wide application area in Anatolian Seljuk
art, including double headed eagle, lost its importance in the art of the principalities period
and almost disappeared in Ottoman art.Artuquids have settled in important centers such as
Hasankeyf, Diyarbakır, Mardin and Harput in the Southeastern Anatolia region.They built
many architectural works in the seregions where they settled. In the se works they have built,
the effects of human and animal figures in the decoration program on pre-Islamic nomadic
Turkish culture have been examined and the plastic values of these figures have been
emphasized. In this research, a literature review wasc onducted and the figures included in the
architectural decoration program were examined in terms of plastic value.
KeyWords: Mardin Artuquids, Animal Style, Decoration, figure, Turkish,Islam.
Giriş
Türkler Ġslamiyet‟i kabul etmeden önce sanatlarında figürlü bezemeleri oldukça yaygın bir
Ģekilde kullanmıĢlardır. Ġslamiyet öncesinde yaygın bir Ģekilde kullanılan figürler Ġslamiyet‟in
kabul edilmesi ile birlikte Türk sanatında ağırlıklı olarak bitkisel, geometrik ve hat
bezeklerine dönüĢmüĢtür. Figürlü bezemelerin Ġslamiyet sonrası kabul gören motiflere oranla
çok daha az kullanılmıĢ olması ayrıca uygulanmıĢ olan figürlü bezeklerin koruma bilincinin
yeterince geliĢmemiĢ olmasından dolayı tahrip edilmiĢler ve bununla birlikte kaybolmaya yüz
tutmuĢtur. Yaptığımız bu çalıĢmanın ana çıkıĢ noktasını Ġslam inancında figür ve tasvir
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yasağının olmasına rağmen bu her ne kadar tartıĢmalı bir konu olmaya devam etse de
Anadolu‟da Türk sanatının uygulama alanlarında zaman zaman insan ve hayvan figürlü
bezemelerle karĢılaĢmaktayız. Özellikle Artuklu döneminde biraz daha yaygın olarak
kullanılmıĢ olan bu örnekler Artukoğullarının hâkimiyet sürdüğü bölgelerde farklı inanç ve
kültürler içerisinde nasıl bir değiĢim ve geliĢim gösterdiğini tespit edebiliyoruz.
Bu çalıĢmamızda Proto Türk (Hun) döneminde ilk örneklerine ulaĢabildiğimiz “hayvan
üslubu” içerisinde uygulanmıĢ olan figürlü çalıĢmaların Artuklu dönemi sanatı içerisindeki
yansımalarını ele alacağız. Türk Ġslam sanatı içerisinde figürlü bezeme programının Artuklu
döneminde çok yaygın bir Ģekilde kullanılmıĢ olması bu araĢtırmayı yapmaya sevk etmiĢtir.
Figürlü bezemelerin kullanımı Orta Asya‟dan baĢlayıp uzun bir yolculuk sonucunda
Anadolu‟ya kadar uzanan geniĢ bir coğrafya üzerine yayılmıĢtır. Bu figürlü bezemeler geniĢ
coğrafya üzerinde bölgesel değiĢiklikler ile kesintisiz bir Ģekilde devam etmiĢtir. Türklerin
Ġslamiyet‟i kabul etmeden önce Türk göçebe toplumunun özelliklerini yansıtan figürlü
bezemelerin uygulandığı örnekler Ġslamiyet‟in kabul edilmesi ile birlikte çok yoğun olmasa da
kendine zaman zaman uygulama alanı bulmuĢtur. Bu figürlü bezemeler Anadolu Selçukluda
baĢta çift baĢlı kartal olmak üzere farklı uygulamalar ile çok geniĢ bir alanda kendine yer
bulabildiğini görüyoruz. Bu figürlü bezemeler beylikler döneminde önemini kaybetmeye
baĢlamıĢ ve Osmanlı sanatı ile birlikte bu figürlü bezeme örnekleri uygulama olarak hemen
hemen yok olmuĢtur.
Artukluların, Anadolu‟nun fethedilmesine katılmalarıyla birlikte Anadolu‟ya yerleĢmeleri ve
üç kol halinde üç farklı bölgeye hâkim olarak siyasi yapılarını oluĢturmuĢ olmaları, hâkim
oldukları bölgelerde bulunan etnik gurupların inanç ve kültürleri Artuklu sanatını etkilemiĢtir.
Etnik gurupların Artuklu sanatı üzerindeki etkileri onların sanatı üzerindeki çok renkliliğin
yansımaları olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Artuklu sanatında gördüğümüz figürlü bezemeleri etkileyen kültür çevreleri baĢında Proto
Türk (Hun) sanatı içerisinde ortaya çıkmıĢ olan “hayvan üslubu” nun etkisi göz ardı
edilemez. Anadolu geçmiĢten günümüze kadar uzayıp gelen bir uygarlığın kaynağıdır. Onda
bölünme, çağlara ayrılma ve kopma bulunmamaktadır. Anadolu değiĢik boyların, farklı
kültürlerin ve inançların kaynaĢtığı yeni bir bütün oluĢturan büyük bir mozaikten meydana
gelmiĢ bir uygarlıktır. Artuklular da bu büyük
mozaiğin bir parçası olarak yerini almıĢtır.
Mardin geleneksel kent dokusu pek çok
medeniyeti içerisinde barındıran kadim bir
tarihi geçmiĢe sahip bir Ģehirdir. Sosyal ve
Görsel 1- Diyarbakır Kalesi Melikşah Burcu’nda Yer Alan kültürel etkileĢim ile birlikte Mardin bu
Av Sahnesi (Turan,2014;79)
çerçevede geliĢmiĢ ve aynı zamanda
konumlanmıĢ olduğu arazinin topografik
yapısına uygun bir Ģekilde yerleĢmiĢtir. Mardin içinde barındırdığı tüm medeniyetlerin izlerini
taĢıyarak günümüze kadar gelmiĢ bir Ģehirdir.
Mezopotamya‟nın kuzeyinde bulunan Mardin, tarih boyunca farklı dinlere ve milletlere ait
insanoğluna asırlarca ev sahipliği yapmıĢ kadim Ģehirlerimizdendir. Farklı kültür ve inanca
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sahip olan bu insanlar bir arada karĢılıklı saygı ile bir arada yaĢamasını bilmiĢlerdir.
Günümüze kadar yıkılmadan ve ayrılmadan ayakta kalarak bir kültür mozaiği meydana
getirmiĢlerdir. Bu karĢılıklı saygı sadece kültürleri ayakta tutmakla kalmamıĢ aynı zamanda
farklı kültürlere ait yapıların da ayakta kalmasını sağlamıĢtır. Mardin‟de bulunan tarihi yapılar
uzun yılların yıpratıcı etkilerine dayanarak günümüze kadar varlıklarını sürdürmüĢlerdir. ĠĢte
tüm bu özellikleri ile Mardin kültür ve tarih Ģehri olarak adını tüm dünyaya duyurmuĢtur.
Artukluların Türk İslam Sanatına Yaptığı Katkılar
Artuklular Anadolu‟da hâkimiyet kurdukları dönemde sağlam bir ekonomi ve siyasete sahip
olmaları onları bölgede güçlü bir konuma getirdi. Artuklu hükümdarları ticari ve sosyal hayatı
canlı tutmak amacıyla özellikle hâkim oldukları merkez olan baĢta Mardin olmak üzere
kervansaraylar, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, külliyeler, köprüler ve çarĢılar gibi
dini ve sivil mimari eserler yaptırmıĢlardır. Artuklu sanatı ve mimarisi Anadolu‟da XII. ve
XIV. yüzyıllar içerisinde geliĢmeye baĢlamıĢ ve bu geliĢimin etkisi uzun yıllar devam
etmiĢtir. Artuklu mimarisi içinde özellikle camiler ve medreseler ön plana çıkmıĢ ve sürekli
bir geliĢim göstermek suretiyle devam etmiĢtir.
Türk Ġslam sanatı içerisinde
Artuklu mimarisi içerisinde cami ve
medreselerin geliĢimi önemli bir
yere sahiptir. XII. yüzyıl sonlarına
doğru Artuklu medreselerindeki
mimari geliĢim genellikle avlulu
plan düzenine uyularak inĢa
edilmiĢlerdir.
Avlulu
medrese
planları zaman zaman Ġran ve Anadolu Selçukluları bazen de Beylikler dönemi avlulu
medrese planları ile benzerlik göstermiĢtir.

Görsel 2- Kale Burçları Üzerinde Yer Alan Çift Başlı Kartal ve Aslan
Figürleri (Turan,2014;80)

Artuklular, Büyük Selçuklu ve Zengi‟lerden gelen etkileri sentezleyerek Anadolu‟da inĢa
ettikleri camileri ile Türk mimarisine yeni bir üslup kazandırmıĢlardır. Ayrıca Artuklular da
revaklı avlu bir plan içerisinde geliĢmek suretiyle mihrap önü kubbesini tüm yapıya hâkim
konuma getirmiĢlerdir. Artuklu sanatında mimari yapı planında avlu küçültülerek ana yapının
içerisine dâhil edilmiĢtir ayrıca yapıların üzerinde zengin bezemeler kullanılmıĢtır, kesme taĢ
mimarisi ve çifte minare gibi pek çok yeniliğin 1152 yılından baĢlayarak yarım yüzyıl gibi
çok kısa bir sürede gerçekleĢtiği görülmektedir.
Artuklular yapmıĢ oldukları sanatsal çalıĢmalarla dine hizmet etmiĢlerdir. Artuklu sanatı
uygulandığı dönemlerde ve sonrasında Ġslam‟ın yerleĢmesi için diğer alanlarda gösterdiği
faaliyetler kadar iĢlevlerde bulunmuĢlardır. Artuklular cami, minare, medrese vb. diğer
mimari yapılarda uygulamıĢ oldukları kendilerine has özellikleri ile Ġslam kültürünü
yansıtmıĢlardır.
İslam Sanatında Bezeme
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Ġslam sanatında bezeme, bölgenin hükümdarlarının ve yöneticilerinin adına yapılmıĢ olan ve
Ġslam‟ın hâkim yönetiminin gücünü simgeleyecek eserler inĢa ettirmiĢler ve bu yapılardaki
kullanılan bezemeler Ġslam hizmet edecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu nedenle resmi mimari
olarak nitelendireceğimiz bu eserlerde kullanılmıĢ olan bezemeler, aynı amaca hizmet
edebileceği düĢünülerek yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Ġslam mimarisinde cami, tekke ve
zaviye gibi dini yapıların yanı sıra medrese, han, hamam, saray vb. sivil mimari yapılarda da
bezemelere de yer verildiği görülmektedir. ĠnĢa edilmiĢ olan mimari yapılar ait oldukları
dönemin özelliklerini sergileyecek biçimde farklı bezeme programlarını uygulandığı
görülmektedir. ĠnĢa edilen bu yapılar içerisinde cami yapıların merkezini teĢkil edecek Ģekilde
öncelikli ve ayrıcalıklı bir yere konumlandırılmıĢlardır. BaĢ bu konuya Ģöyle değinmiĢtir;
“Ġslam‟ın olduğu kadar, hâkim siyasal gücün simgesi olarak da görülen camiler, diğer yapılara
oranla özenle ele alınmıĢ ve yoğun süsleme programlarına tabi tutulmuĢtur”(BaĢ,2006;30).
Ġslam sanatı içerisinde inĢa edilmiĢ olan bir eser Allah‟ı ne kadar yüceltiyor ise o kadar güzel
ve mükemmeldir. Bu Ģekilde düĢünen Ġslam sanatkârı meydana getirmiĢ oldukları eserler ile
yaratıcılarının yani Allah‟ın aynası olmak istemektedirler iĢte bu yüzden Allah‟ın yaratmıĢ
olduklarını sanat yolu ile yansıtmak isterler. Bu yüzden figüratif bezemeler daha az
kullanılmıĢlardır. Bu figüratif bezemelerin daha az kullanılması nedeniyle diğer bezeme
unsurları ön plana çıkmıĢtır. Ġslam sanatında ağırlıklı olarak hat, geometrik ve bitkisel
bezekler kusursuz bir Ģekilde iĢlenmiĢtir.
Ġslam sanatında kullanılmıĢ olan bezemeler sadece bir dekorasyon aracı olarak kullanılmamıĢ.
Bezemenin uygulanmıĢ olduğu mekânın güzel görülmesi ve çekici olması da birincil
amaçlardan değildir. Ġslam sanatında uygulanmıĢ olan bu bezeklerle anlatılmak istenen tüm
dünyanın görülen güzelliklerinin arkasında saklı kalan matematiksel düzen ve uyumun
izleyiciye sunulmasıdır. Burada fiziki çekiciliğin arkasında bulunan derin yapıya dikkat
çekilmektedir. Ġslam sanatı içerisinde ağırlıklı olarak kullanılan bitkisel, hat ve geometrik
bezeklerin yanında figüratif bezeklere de kısmen rastlamaktayız.
İslamiyet Öncesi Dönemde Hayvan Üslubu
Ġslamiyet öncesi Türk bezeme sanatında mitoloji kaynaklı hayvan figürleri “bozkır üslubu”
olarak tanımlanmaktadır. Bozkır üslubu Asya‟nın bozkırlarında konargöçer hayatı yaĢayan
topluluklar da görülmüĢ ve oradan Ön Asya ve Orta Avrupa‟ya kadar yayılmıĢtır. Çoruhlu bu
durumu Ģu Ģekilde özetlemiĢtir; “Bu üslûbun içine giren eserler Avrupa‟nın doğusundan,
Asya‟nın doğusuna kadar uzanan bozkır kuĢağında yaygın bir Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır”
(Çoruhlu,1991;357).
Ġslamiyet öncesi Türklerde hayvan figürüne tabu olarak bakılmıĢtır. Her Türk topluluğunun
kendine ait bir totemi bulunmaktadır. Mülayim bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmektedir; “M.Ö.
VII. yüzyıldan sonra belirli bölgelerde kazanmıĢ olduğu Ģekil ve stil özellikleri birbirinden
kolayca ayırt edilebilmekle birlikte, bu tarzın ikonografik kaynağı henüz aydınlanmıĢ
değildir”(Mülayim,1999;110).
Hayvan üslubunun ortaya çıkması ile ilgili farklı görüĢler bulunmaktadır. Bu görüĢlerden en
yaygın olanı “hayvan üslubu” nun Türklerin yerleĢtiği yerler olarak kabul edilen Tanrı dağları

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

81

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

ve Altay dağlarından Baykal gölü çevresine kadar olan bölgede görülmüĢ olmasıdır. Orta ve
Ġç Asya‟da hayvan üslubu ve hayvan tasviri geleneğinin Atlı konargöçer kültürünün doğduğu
dönemler kadar gittiği kabul görmektedir.
Hayvan üslubu konargöçer kültürünün hâkim olduğu Asya‟dan Çin, Japon, Hint kültürleri,
Moğolistan, Doğu Avrupa, Tibet ve Türkistan gibi atlı konargöçer kültürün hâkim olduğu
geniĢ bir bölgeye yayılmıĢtır.
Hayvan üslubunun Hun kavimleriyle doğrudan doğruya ilgili olduğu da kabul edilmektedir.
Aksu‟ya göre; “Ģimdiye kadar geliĢmiĢ Hayvan Üslûbunun tarihi çok yeni, yani M.Ö. II.
yüzyıla yahut daha sonraya koymaktadır. Fakat B. Karlgren tarafından yapılan yeni
araĢtırmalar, bu üslubun M.Ö. 600‟lerde doğrudan doğruya bronz sanatına temsil edebilecek
kadar geliĢmiĢ olduğunu göstermektedir. Shang devrinden en yeni buluntular, Hayvan
Üslûbunun, M.Ö. XIV. yüzyılda tamamen geliĢmiĢ olarak mevcut olduğuna Ģüphe
bırakmamaktadır. Avrupa literatüründe Hayvan Üslûbu “Ġskit üslûbu” olarak
adlandırılmıĢtır”( Aksu,1998;21).
Hun, Göktürk ve diğer Türk topluluklarında sıklıkla kullanılmıĢ olan hayvan motifleri,
Uygurların devlet kurduğu döneme kadar geçen süre içerisinde değiĢiklikler göstermiĢtir.
Uygur döneminde eski Türk geleneğini sürdüren hayvan üslubundan vazgeçilmiĢtir. Uygur
döneminde kısmen eski geleneğe bağlı kalarak eserler üretilmiĢ olsa da bu dönemde daha
özgün eserler üretilmiĢtir. Bu değiĢim sebebi Uygurların yerleĢik düzene geçmesi ile birlikte
Budizm ve Maniheizm dinini kabul etmiĢ olmalarındandır. Uygur sanatında yer alan hayvan
tasvirleri bazen Budist ikonografisini de yansıtmıĢtır.
Turan bu yansıtmayı Ģu Ģekilde ifade etmektedir; “Sanat eserlerinde hayvan tasviri geleneğini
zaten beraberinde getiren Uygurlar kabul ettikleri yeni dinin Budizmle ilgili sembolik
manalarla yüklü hayvan tasvirlerini de uygulamakta bir sakınca görmemiĢlerdir. Bu
tasvirlerde bazen Budist sanat geleneği ile eski Türk sanat geleneğinin kaynaĢarak yeni bir
senteze ulaĢtığını gözlenir” (Turan,2014;45).
Çoruhlu‟ya göre; “Budist sanat tarzının etkileri Uygur Türklerine kısmen Hint yoluyla daha
ziyade ise Çin sanatından aktarılarak gelmiĢtir. Bununla birlikte Çin sanatı etkilerinden
bahsedilirken Uygurlardan önceki Türk sanatının Çin üzerindeki etkilerini de göz önüne
almak gerekir” (Çoruhlu,1991;359).
Erken dönem Türk sanatı içerisinde çok önemli bir yere sahip olan hayvan üslubu
uygulanırken figürler bazen gerçekçi bir biçimde ele alınırken bazende stilize edilerek
uygulamaları yapılmıĢtır. Belirli bir estetik kaygı ile uygulanmıĢ olan hayvan üslubu son
derece ritmik ve güçlü bir desen tasarımı ile izleyiciye sunulmuĢtur. Hayvan üslubu içerisinde
değerlendirdiğimiz hayvan tasvirlerini farklı tip ve kategorilere ayırabiliyoruz.
Bu Çoruhlu‟ya göre; “Bu üslup içerisinde ele alınabilecek eserler arasında ortak özelliklere
sahip tasvirlerin bulunduğu eserlerin yanında, Hayvan Üslûbu özelliklerine tam olarak
uymayan fakat aynı kültürün ve aynı coğrafyanın ürünü olan hayvan figürlerinin bulunduğu
eserler de vardır”(Çoruhlu,1991;357).
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Hayvan üslubu içerisinde ağırlıklı olarak kullanılan konular içerisinde geyik, kartal, kurt, at,
dağ keçisi, yırtıcı kuĢlar, doğan, pars, kaplan, boğa bulunmaktadır. Doğada yer alan
hayvanların dıĢında mitoloji kaynaklı hayvanlar ve yarı insan yarı hayvan tasvirleri de konu
olarak ele alınmıĢtır. Mitoloji kaynaklı ele alınmıĢ konular içerisinde çift baĢlı kartal, grifon,
simurg, siren ve ejderha en sık iĢlenenlerdir. Üslubun bir diğer özelliği her bir figür canlı,
dinamik ve hareketli olarak iĢlenmiĢtir. Kompozisyonlardaki hayvanların hareketlerindeki
denge ve uyum desene, kıvrımlı, yuvarlak ve uyumlu hatlar olarak yansımıĢtır. Hayvan
vücudu hareket hissini güçlendirmek amacıyla, uzanmıĢ ve kıvrılmıĢ olarak verilmiĢtir.
Hayvanlar bazen tek tek bazen de bir arada tasvir edilmiĢlerdir. Hayvanlar bazen de iç içe
geçerek ya da üst üste istiflenerek kompozisyonlar meydana getirilmiĢtir.
Mülayim‟e göre; “Hayvan Üslûbu bir konu veya olaydan çok, sahneyi oluĢturan figürün
yansıttığı bir stil özelliğine bağlı olduğundan tek figürlü sahnelerde bile kendini hissettirir,
herhangi bir mücadeleye gerek yoktur. Tek figürlü örneklerde yine bir hareket; koĢma veya
kaçma eylemi, buna bağlı olarak akıĢkan bir hız kavramı hayvan formunun bütününe hâkim
olur” (Mülayim,1999;113).
Hayvan üslubu içerisinde oluĢturulmuĢ olan kompozisyonlar sadece üslubun özelliklerini
taĢımakla kalmaz aynı zamanda Türklerin yaĢam tarzlarını, inançlarını ve mitolojisini de
yansıtmaktadır. Figürler adeta mitolojik olayların simgeleri olarak düzenlenir bu natüralizm
ve idealizasyonun en güzel uyumunu bir arada bulundurur.
İslamiyet Sonrasında Türk
Üslubu’nun Yansımaları

Sanatında

Hayvan

Ġslamiyet sonrası Türk sanatında figür kullanımına sıcak
bakılmamıĢtır. Kuran‟da tasvir yapımı ile ilgili kesin bir
yasak bulunmasa da bazı hadislerde tasvir yasağını sert
ifadelerle vurgulanması Ġslam‟da tasvir yasağı ile ilgili bir
kanının oluĢmasını sağlamıĢtır.
Öney‟e göre; “Ġslam inancına göre yaratma ve biçim
verme eylemleri Allah‟a mahsustur. Bu nedenle yaratılan
varlıkların benzerini tasvir etme, Allah‟ı taklit sayılmıĢtır. Hadislerde Allah‟la boy ölçüĢmeye
kalkıĢma olarak nitelendirilen tasvir yapımının kötü Ģekilde cezalandırılacağı belirtilmektedir.
Bu ifadelerin dinde geliĢecek sapmaları önleme adına alınan tedbirler olduğu
düĢünülmektedir” (Öney,1969-1970;187).
Görsel 3- Hasankeyf Kalesi Küçük Saray
Pencere Konsolünde Yer alan Aslan
Figürleri ( Turan,2014;89)

Ġslam sanatında zaman zaman figürlü bezemelerle
karĢılaĢılmaktadır. Örnekler tasvir yasağının baĢından beri
çok ciddi bir Ģekilde benimsendiğini göstermektedir. Karamağralı‟ya göre; “Kullanılan
figürler, Ġslam sanatının yayıldığı uzun zaman dilimi göz önüne alınınca, genel eğilimi
yansıtmayan münferit örnekler olarak kalmaktadır. Bunda din âlimlerinin, dindeki figür
yasağını hafifletici açıklamalarının yanı sıra Ġslam‟ı kabul eden toplulukların sanat
geleneklerini sürdürmeleri de etkili olmuĢtur”( Karamağralı,1971;14).
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Anadolu-Türk Sanatında kabul gören genel kanı, figürün mimari süslemede kısıtlı kullanıldığı
ve mevcut örneklerin de daha ziyade din dıĢı yapılarda uygulandığı yolundadır. Ancak zaman
zaman Ġslam mimarisinin odak noktası olarak görülen camilerde de figüre yer verilmiĢtir.
Figürlerin yapının iç mekânına değil de dıĢ cephelere yerleĢtirilmesi, dini yapılara figür
iĢlenmemesi kuralına kısmen de olsa uyulduğunu göstermektedir.
Artuklu Sanatında Figürlü Süslemelerin Yeri Ve Önemi
Ġslam mimarisinin bütün evrelerinde diğer süsleme gruplarına göre
daha az rastlanan figürlü süslemeler, Abbasi döneminden
baĢlayarak Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yoğunlaĢarak dıĢ
mimaride taĢ üzerine uygulanmıĢtır. Artuklu Sarayı kazılarında
bulunan çift baĢlı kartal çini üzerine iĢlenen tek örnek
durumundadır (Görsel 4). Çoğunluğu hayvan figürlerinden oluĢan
kabartmalar içinde insan figürü kısıtlı kullanılmıĢtır.Turan‟a göre;
Görsel 4- Diyarbakır Artuklu
Sarayı Çift Başlı Kartal Figürü
(Turan,2014;163)

“Semboller dünyası ile girift bir bağlantısı olan figürlü
kabartmalar, içinde yer aldığı eserin fonksiyonu, yeri ve
kompozisyonuna
göre
değiĢen
simgesel
içeriklere

sahiptir”(Turan,2014;163).
Artuklu devri mimarisinde figürlü taĢ iĢçiliğine,
sivil ve askeri mimari ile köprülerde rastlanmaktadır.
Bunlar içinde ön plana çıkan yapı grubu köprülerdir.
Malabadi, Hasankeyf ve Cizre Köprüsü figürlü
kabartmaları ile dikkat çekmektedir ( Görsel 5).
Özellikle Malabadi köprüsü aslan ve güneĢ tasviri,
tek ve ikili insan betimlemeleri ile diğer köprüler
içinde farklı bir konuma sahiptir. Anadolu‟nun diğer bölgelerindeki çağdaĢ köprüler son
derece sade yapılara sahipken, Artuklu döneminde inĢa edilen köprülerde yoğun bir figür
programına yer verildiği görülmektedir. Ġlter‟e Göre; “Artuklu köprüleri, içerdikleri figürlerle
astral sembolik anlamlara iĢaret etmektedir”(Ġlter,1974-1977;43).
Görsel 5- Cizre Köprüsü (XII. Yüzyıl) Burç ve
Gezegen Kabartmaları (Turan,2014;137)

Ancak köprüler üzerindeki figürler daha çok siyasi gücü ön plana çıkarmaktadır.
Figürlü süslemelere sahip bu köprülerin benzerlerini Anadolu‟nun diğer bölgeleri de dâhil
olmak üzere Ġran, Irak, Suriye ve diğer hâkimiyet bölgelerinde görmek mümkün
değildir(Ġlter,1978;288).
Kaleler üzerindeki figürlü kabartmalar özellikle kapılar ve bazı burçlar üzerinde
yoğunlaĢmaktadır. Kale kapıları ve önemli burçlar üzerinde yer verilen figürlü kabartmaların
sadece basit bir süsleme gereksinimi sonucunda yapılmadığı düĢünülmektedir. Hatta
kullanılan bu figürlerin simgesel mesaj içeriği, süsleme iĢlevinden ağır basmaktadır. Artuklu
sanatında figürlü kabartmaların iki sembolik anlamı ile öne çıktığı gözlenmektedir.
Bunlardan biri figürlerin içerdiği siyasi mesajların iletilmesidir. Ġkincisi ise figürlerin kale
surları ve kapıları üzerine yer alması ile ilgilidir. O dönem toplumunda figürler efsanevi
niteliklere büründürülmüĢ ve bu yaratıkların o yapıyı ve yapı içindeki insanları koruyacağına
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inanılmıĢtır. Figürlü kabartmalar üzerinde simgesel içeriklerini açıklayıcı yazılara yer
verilmemiĢ olması, bu tasvirlerin toplum tarafından anlaĢılan ortak bir dile sahip olduğunu ve
bu dilin açıklama gerektirmeyecek Ģekilde herkes tarafından anlaĢıldığını ortaya
çıkarmaktadır.
Artuklu Sanatında Hayvan Üslubunun Yansımaları
Artuklular hüküm sürdükleri bölgelerde inĢa ettikleri mimari eserler üzerinde kullandıkları
bezemelerde konargöçer kültürünün etkilerini görebilmekteyiz. Ġslam inancının henüz tam
olarak yerleĢmediği dönemlerde özellikle figürlü bezemelerin yoğun olarak kullanıldığı
görülmektedir. Diyarbakır, Silvan, Mardin, Cizre ve Hasankeyf‟te karĢımıza çıkan gerek
mimari de gerek günlük yaĢamda kullandığımız eĢyaların üzerlerinde kullanılan figürlü
bezemelerin büyük bir bölümü Artuklu dönemine aittir.
Köprülü‟ye göre; “Biçimsel ve içeriksel bakımdan Ġslam öncesi örneklerle güçlü bir benzerlik
gösteren figürler, göçebe geleneğinin etkinliğinin devam ettiğinin kanıtıdır. Artuklu
sultanlarının Anadolu‟da uzun yıllar alp, kutlug, yabgu gibi Ġslam öncesi Türk unvanlarını
kullanmaları söz konusu geleneğin devam ettiğini göstermektedir”( Köprülü,1941;622).
Artukoğulları eski Türk devleti anlayıĢına paralel olarak devleti hanedan mensuplarının ortak
malı olarak kabul etmiĢlerdir. CoĢkun‟a göre; “Bu yüzden merkeziyetçi bir sistem kurup tek
devlet haline gelememiĢlerdir”(CoĢkun,1991;417).
Bu durum zaman zaman güçlü devletlerin hâkimiyetini tanımak zorunda kalan Artukoğulların
da sanatın, coğrafi bölgenin benzerliği ve siyasi iliĢkilerin etkisi ile birlikte Suriye
Selçukluları ve Eyyubi dönemi ile sanatlarının birbirine yakın özelliklerin görülmesine neden
olmuĢtur. Tuncer‟e göre; “Bu döneme ait eserlerde kullanılan süslemelerde, Anadolu‟nun
diğer bölgelerinden farklı olarak Arap –Ġslam ve Türk unsurları bir arada kullanılmıĢtır”(
Tuncer,1973;225).
Kuban‟a göre; “Artuklu sanatında Suriye, Kuzey Mezopotamya, Ġslam, Orta Asya Türk ve
Hristiyan etkilerini bir arada görmek mümkündür”( Kuban,2002;32).
Bayburtluoğlu‟na göre; “Artuklular Anadolu‟ya getirdikleri sanat geleneklerini, hâkim
oldukları bölgelerin etkileĢim içinde bulunduğu kültür alanlarının yansımaları ile karıĢtırarak
sanatsal anlayıĢlarını geliĢtirmiĢlerdir”( Bayburtluoğlu,1976;72).
Mezopotamya insanının coğrafi koĢulları astronomik ve matematik biliminin burada erken
geliĢmesi, kafa yapısı yönünden soyut kavramlara ve varsayımlara yatkın olan bölgenin
sanatçısında geometriye ve üsluplaĢmaya doğru doğal bir eğilim görülmektedir. Bu eğilimi
kitlelerin biçimlendirmesinde kompozisyonların simetrisinde olduğu gibi figürlerin saçı gibi
ayrıntıları da fark etmek mümkündür. TaĢ kabartma sanatı çok geliĢmiĢtir. Bunun en bariz
örneğini Diyarbakır‟daki Artuklu dönemine ait insan ve hayvan figürlerinde görmekteyiz.
Artuklu paralarındaki damgalar doğu sembolizminin en soyut stilize edilmiĢ Ģemalarından
birisidir. Eski çağlardan beri, insanların yoğun ilgi odağı olan hayvan ve insan figürlü
astrolojik burçlar ve gezegenler 12. yüzyıldan itibaren Artuklularda, Selçuklularda ve aynı
döneme ait diğer medeniyetlerde her türlü malzemede süsleme unsuru olarak kullanılmıĢtır.
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Bu semboller, özel anlamlar taĢıdıkları, nazar, tılsım, uğur gibi metafizik değerleri temsil
ettikleri düĢünülerek, her türlü malzemede, sivil ve dini mimaride, el sanatlarında, ahĢap, taĢ,
çini, kumaĢ, maden ve dolaysıyla sikkelerde de kullanılmıĢtır.
Parlar‟a göre; “Artuklu sikkelerinde Roma,
Bizans,
Türk
ve
Ġslam
etkileri
görülür”(Parlar,2000;118).
(Görsel
6)
Artuklu sikkelerinde iĢlenen konular
içerisinde hakimiyeti simgeleyen motifler ile
birlikte günlük hayattan alınmıĢ konular
ayrıca mistik ve mitolojik konularda ele
alınmıĢtır.Parlar‟a
göre;
“Artuklular
tarafından kullanılan sikkeler yalnızca
mübadele aracı olmayıp, bir medeniyetin devlet Ģekillerini, inançlarını, hükümdarların
saltanat sürelerinin almıĢ oldukları ünvanları, iktisadi hayatı, sanatsal zenginlikleri kaybolmuĢ
bir Ģehri günümüze kadar ulaĢamamıĢ bir bitkiyi, tarihsel olayları ve o medeniyetin sanatsal
etkileĢimlerini de gösteren sanat tarihi açısından çok zengin bir bölge ve kaynak
niteliğindedir”(Parlar,2000;121).

Görsel 6- Nasreddin Artuk Aslan Adına Basılan Aslan –
Binici figürlü Sikke (Mardin Müzesi) (Turan,2014;144)

Mezopotamya‟da ilk baĢarılı eserleri yaratan Sümerlerinde sanatı, gerçekçi değil semboliktir.
Ġnsan figürlerinde çehrelerin benzeĢmesi önemsenmez, sadece figürlerde yansıtılmak istenen
yaratıklar ise çok rağbet gördüklerinden, hiç kesintisiz ortaçağa kadar güncelliklerini
yitirmeden sanat dünyasında kullandılar.(Mutlu ,1977;12)
Artuklu Sanatında Figürlü Bezeme Uygulamaları
İnsan Figürü
Türk sanatında kullanılan insan figürü Anadolu‟da
sadece büst ve rozet Ģeklinde kurgulanarak ay ve
güneĢi temsil etmektedir. BağdaĢ kurarak oturmuĢ
insan figürü balık, akrep, yengeç ve terazi gibi burç
sembolleri ile birlikte de kullanılmıĢtır(Görsel 7).
Görsel 7 – Artuklu ejder figürlü Sikkesi
(Turan,2014;145)

Hasankeyf köprüsünde kullanılmıĢ olan insan
figürleri ayakta ve profilden gösterilmiĢtir. Ellerinde
bir Ģeyler tutan kaftanlı insan figürlerinin baĢ kısımları
belli değildir. Yalnız bir figürün baĢının etrafında
geniĢ bir hale dikkat çekmektedir.

Görsel 8- Hasan Keyf Köprüsü Ayağında Bulunan
Karşılıklı İnsan Fügürleri (Turan,2014;132)
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Albert-1936-232).
Ġnsan figürünün uygulandığı bir diğer uygulama
Silvan‟ın doğusunda Batman çayı üzerinde inĢa edilmiĢ
Malabadi köprüsünde bulunmaktadır. Malabadi köprüsü
güney cephesi ortadaki sivri kemerli büyük göz bir
silme gurubu ile üst tarafından çerçevelenmek sureti ile
vurgulanmıĢtır. Orta gözün doğu cephesindeki sel
kesenlerden dıĢtakinin üst tarafına yerleĢtirilmiĢ
kabartma oldukça dikkat çekicidir. Çokgen planlı bir
Ģekilde ele alınmıĢ sel kesenleri örten piramidal
külahının bitiĢ seviyesinden itibaren ayakta duran bir Ģekilde tasvir edilmiĢ insan figürü
görülmektedir. Ġnsan figürünün gövde bölümü üzerinde bir kaftanla birlikte tasvir edilmiĢtir.
Figürün yukarı kaldırmıĢ olduğu sol kolu kırılmıĢtır. Figürün bir baĢlıkla tasvir edildiği ve
yüzünde hiçbir detaya yer verilmemiĢtir. Bu kabartma figürün üst kısmında iki insan
figüründen oluĢan bir kompozisyon görülmektedir. Bu iki figürlü kompozisyon alt bölümde
yer alan figürden daha fazla tahrip olmuĢtur. Kabaca tasvir edilmiĢ olan figürlerde ayrıntılı bir
anlatıma yer verilmemiĢtir. Figürlerin baĢlarında sivri baĢlıklarla tasvir edildikleri anlaĢılan
doğu yönünde yer alan figür oturmuĢ diğer figür ise oturur durumda tasvir edilmiĢtir. Ayakta
duran figür ayrıca oturan figüre elini uzatmıĢ durumda tasvir edilerek bir hareket
kazandırılmıĢtır. Bu figürlü kompozisyon üst kısmında yuvarlak kemer formu ile
çevrelenmiĢtir. Kemer köĢeliklerinde yer verilmiĢ olan palmet motifleri, uçları kemerin kilit
noktasında birleĢecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Öney‟e göre ise;” köprü‟de kullanılan
figürlerin bir insan baĢı ile dikdörtgen çerçeve içine alınmıĢ insan figürleri görülür. Figürler
profilden ve alçak kabartma olarak verilmiĢtir. Figürlerin birbirlerine dönük olduğunu ve
aralarında bir Ģeyler tutmaktadı. Figürler burçlarla ilgilidir ve köprünün maketini takdim eder
Ģekilde tanımlamıĢtır.”(Öney Gönül-1988-200) demektedir.
Görsel 9- Malabadi Köprüsü Güney Yüzünde
Yer Alan Figürler (Turan,2014;128)

Aslan Figürü
Aslan figürü dini ve çeĢitli sivil eserlerde ve hatta
mezar taĢlarında görülmektedir. Aslan figürü
çeĢitli sembolik amaçlar için kullanılmıĢtır. Aslan
farklı kültürlerde ve dönemlerde her zaman
ve
kudretin
sembolü
olarak
Görsel 10- Diyarbakır Kalesi Burçlarında Yer Alan kuvvetin
Aslan Figürleri (Turan,2014;95)
uygulanmıĢtır. Bu yüzden aslan figürünün
sarayları, tahtları, Ģehri ve kaleyi kötülüklerden,
düĢmanlardan koruduğuna inanıldığı için tasvir edilmiĢtir.
Aslan kabartmaları çoğunlukla yüksek kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Aslanların kuyruklarının
uçları zaman zaman ejder baĢı ile son bulmaktadır ve aslanın kıvrık ön bacaklarının
çevrelenerek yüksek kanatlara sahip biçimde de tasvir edilmiĢlerdir. Kanatlı aslan tasvirleri
olağanüstü kuvvetine inanılan aslana daha da bir değer katmaktadır. Aslanlar genellikle
karĢılıklı duracak biçimde de tasvir edilmiĢlerdir. Tasviri yapılan aslanların baĢları
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gövdelerine göre daha büyük ve heybetli bir Ģekilde iĢlenmiĢtir. Aslan figürleri genellikle ön
bacakları yürür gibi göğsüne çekilmiĢ bir Ģekilde tasvir edilmiĢlerdir.
Öney‟e göre; “Aslan aynı zamanda güneĢ ve aydınlık sembolüdür. Ġnsan figürü bölümünde
iĢaret ettiğimiz, sırtında gümüĢ rozeti taĢıyan aslan tasvirleri‟de bunu kanıtlar. Ejder kuyruklu
aslanlar da aynı hayvan üzerin iki zıt prensibi birleĢtirmektedir. Aslan aydınlık güneĢi ejder
ay,yer altı,ve karanlık sembolüdür”(Öney Gönül-1988-37).
Çift ve Tek Başlı Kartal Figürü

Görsel 11- Çift Başlı Kartal
Figürü (yazarın kendi arşivi)

Çift ve tek baĢlı kartallar kale, saray gibi sivil mimari eserlerde ve
medrese, cami, türbe gibi dini eserlerde aynı zamanda mezar
taĢlarında da yoğun bir Ģekilde uygulanmıĢ figürlerdendir. Kartal
figürlerinin kuyrukları yelpaze, palmet veya balık kuyruğu Ģeklinde
ele alınmıĢlardır. Kartal figürü Orta Asya‟da da koruyucu bir ruh
olarak kabul edilmiĢtir. SavaĢların koruyucu ruhu olduğuna
inanıldığı için silahların bezemelerinde de kullanılmıĢ figürdür.
Kartal figürü aynı zamanda nazarlık, tılsım, koruyucu bir unsur,
kudret ve kuvvet sembolü olarak kullanılmıĢtır.

Eyyüboğlu‟na göre kartal figürü; “Kartal bütün Anadolu uygarlıklarında yaygındır.
Selçuklular‟dan,Artuklular‟dan gününümüze değin gelmiĢ ilk çağlarda Yunan-Roma
masallarına biler karıĢmıĢtır. Kartal Anadolu sanatında değiĢik göklerin gücü olarak ortaya
çıkar. Ġyi ile kötünün savaĢında iyinin somut gücünü gösterir. Yüceliğin egemenliğin,
egemenliğin yansıtıcısı olarak biçimlendirilir” (Eyyüboğlu Ġsmet Zeki-1991-168).
Ejder Figürü
Ejder sıklıkla aslan ve sfenkslerin kuyruklarında veya çift baĢlı
kartalların kanat uçlarında tasvir edilmiĢlerdir. Ejder figürü bazen de
insan baĢı, boğa baĢı veya hayat ağacı ile birlikte tasvir edilmiĢtir. Ejder
figürü aynı zamanda takvim hayvanı ve gezegen sembolü olarak da
Görsel 12- Ejder Figürü
(Yazarın kendi arşivi)

kullanılmıĢlardır. Ejder figürünün farklı sembolik anlamlar için de
kullanılmıĢtır.
Boğa Figürü

Türk sanatında boğa figürü tek baĢına kullanılmamıĢtır boğainsan, aslan- boğa, kartal- boğa ve gergedan- boğa ikili gruplar
halinde tasvir edilmiĢtir. Boğa figürünün burç ve takvim
hayvanı olarak da canlandırılması tipik bir özellik olarak
Görsel 13- Boğa figürü (Yazarın
kendi arşivi)
görülmektedir. Çoğu zaman boğanın aslan ile birlikte tasvir
edildiği görülmektedir. Mücadele sahnelerinde genellikle altta
kalan boğa figürü yenilmiĢ durumdaki hayvan konumundadır ve bu tasvirlerde iki zıt
prensibin mücadelesi anlatılmaktadır. Türk sanatında iĢlenmiĢ olan konular ile yaĢam arasında
kopmayan bir bağlantı görülmektedir.
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Diyarbakır Ulu (Evli ) Beden Burcu Hayvan Üslubu Yansımaları
DıĢ kale surlarının güneybatı kesiminde yer alan Ulu
Beden Burcunun kitabelerindeki kayıtlardan Artuklu
eseri olduğu kesinleĢmiĢtir. Burcun üzerinde bulunan
kitabelerin birinde Kur‟an‟dan Ayetler ve “… bin Kara
Arslan bin Dâvud bin Sökmen bin Artuk Ģeklinde Melik
Muhammed‟in (562–581/1166-1185) adı” yer alır.
Burcu çeviren kuĢak içindeki kitabede Melik el Salih
Görsel 14 -Diyarbakır Kalesi Ulu Beden (Evli
Beden) Burcu (Turan,2014;111)

Ebû‟l-feth Mahmud bin Muhammed bin Kara Aslan bin
Davud bin Sökmen bin Artuk‟un emri ile 605 (1208/9)
yılında Ġbrahim bin Cafer tarafından yapıldığı

belirtilmektedir( Altun,1978;230).
Burçta toplamda 6 aslan motifi bulunmaktadır ve
hayvan üslubunu net bir Ģekilde yansıtmaktadır.
BaĢlarında taç bulunan aslan figürlerinin kuyrukları
ejder figürleri ile bezenmiĢtir. Figürlü bezemeler
açısından oldukça zengin bir görünüme sahip burcun ön
yüzeyinde yer alan bezemeler kitabesinin ortada
kalınlaĢan dikdörtgen bölümünün etrafında simetrik
olarak yerleĢtirilmiĢlerdir. Enine kademeli silmelerle
geliĢen kitabe kuĢağı burcu zemin ile birinci katı arasına
gelen yerden itibaren burcu çevrelemektedir. Kitabe
kuĢağı alttan ve üstten silmelerle çerçevelenmiĢ ve tam ortasında üç satır olarak dikdörtgen
olacak Ģekilde kalınlaĢmıĢtır. Kitabesi ortada üç satır ve kenarda tek satır olarak celi sülüs
formlu bir yazı karakteri kullanılmıĢtır.

Görsel 15- Ulu Beden Burcunda Ter Alan Çift
Başlı Kartal Figürü (Turan,2014,112)

Dikdörtgen kitabesinin hemen üstünde kabartma Ģeklinde bir çift baĢlı kartal bulunmaktadır.
Dilimli bir sivri kemer içerisine yerleĢtirilmiĢ olan çift baĢlı kartal figürünün vücudu
cepheden, baĢ kısmı ise profilden gösterilmiĢtir. Kuyruğu ise yan tarafa doğru bitkisel
kıvrımlarla devam ederek kartalın ayaklarının altında adeta bir kaide teĢkil etmektedir.
Kartalın açık bir biçimde bulunan kanatları ile kuyruğu kademeli oymalarla iĢlenmiĢtir.
Kartalın baĢları açık bir Ģekilde duran kanatlarına doğru eğik durumda iĢlenmiĢtir. Kartalın iki
baĢının arasına ise bir mazgal
yerleĢtirilmiĢtir. Kartalın yanakları
sarkık, yanaklarının üzerinde bulunan
gözleri ise daire çukurları Ģeklinde
tasvir edilmiĢtir. Uzun ve sivri gagaları
birleĢecek Ģekilde tasvir edilmiĢtir.
Figüre çerçeve teĢkil eden dilimli sivri
kemerin üst tarafında tek sıra halinde
küçük bir konsol bulunmaktadır. Üstü ve yan taraflarında ise düz silme Ģeklinde olan
konsolun alt tarafında yan yana dizili damla formlu yuvalar bulunmaktadır.
Görsel 16- Kartal Figürünün Altında, Karşılıklı Duran Sfenksler
(Turan,2014;113)
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Çift baĢlı kartal figürünün bir kademe altında yan taraflara iki figür yerleĢtirilmiĢtir. Sfenks
olarak düzenlenmiĢ figürlerin vücutları aslan, baĢları insan Ģeklinde tasvir edilmiĢtir. Bu
figürler silmelerin oluĢturduğu dikdörtgen çerçeveler içerisine ve yüzleri birbirine bakacak
Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir ve yüksek kabartma olarak iĢlenmiĢtir. Figürlerin vücutları profilden
baĢları ise cepheden olacak Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Kuyrukları araka ayaklarının arasından
geçerek kıvrılmıĢ bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Figürlerin ön ayaklarının arasından geliĢen
kanatları, sırt bölümlerini aĢarak baĢlarının yanında son bulacak Ģekilde tasvir edilmiĢtir.
BaĢlarının üstünde baĢlığı anımsatan basık bir bölüm görülmektedir. Figürlerin yüzlerinde
kaĢlar, gözler, burun ve ağız belirgin bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Figürlerin gözleri badem
formunda olup burunları iri bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Ağız kıvrımları ise kaba bir Ģekilde
tasvir edilmiĢtir. Figürlerden güneydekinin baĢı kırık bir durumdadır. Figürlerin üst tarafında
dıĢındaki dikdörtgen çerçeve ile aynı geniĢlikte birer konsol dizisi bulunmaktadır.
Sfenkslerin
alt
tarafında
kitabe
kuĢağının altında ikiĢer hayvan figürü
iĢlenmiĢtir. Silme çerçeveler içerisinde
yer alan figürlerden güneydekinin baĢı
kırılmıĢtır. BaĢı kuzey yönüne dönük bir
Ģekilde olup figürün ön ayakları sağlam
görülmekte olup, araka ayaklarından
biri ise kırık durumdadır. Kuzey
yönünde sfenks olarak tasvir edilen figürün vücudu profilden gösterilmiĢtir. Figürün cepheden
iĢlenen baĢı insan vücudu aslan karıĢımı bir görünümdedir. Figürün basık tutulmuĢ olan
yüzünde gözler çukur burunu ise iri bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Figürün ağzında tuttuğu oval
belirsiz bir nesneyi tutup yukarıya kaldırdığı nesneyi ön sağ ayağı ile destekler bir Ģekilde
tasvir edilmiĢtir. Figürün gövdeye bitiĢik kuyruğu arka
ayaklarının arasından geçerek alt tarafta sonlanmaktadır.
Görsel 18- Kitabe Kuşağının Altında Yer Alan Hayvan Figürleri
(Turan,2014;114)

Kitabe kuĢağının dikdörtgen orta bölümünün alt
kısmında çift baĢlı kartal kabartması ile aynı eksen
üzerinde yer alan mazgal penceresinin üst kısmında tek
satırlık bir kitabe kuĢağının sonlandığı yan kenarlarında
birer sfenks figürü bulunmaktadır. Kitabeye dönük bir
Ģekilde tasvir edilmiĢ olan sfenks figürleri silmelerin
oluĢturduğu çerçeveler içerisinde tasvir edilmiĢtir.
Ayakta durur vaziyette tasvir edilmiĢ sfenkslerin vücutları profilden baĢları ise cepheden
gösterilmiĢtir. Figürlerin ön ayaklarının arasından geliĢmiĢ olan rumi formlu kanatları bulunan
sfenkslerin kuyrukları arka ayaklarının arasından geçerek sırtın son bölümünde ejder baĢı
motifi ile sonlanmaktadır. Profilden verilmiĢ ejder baĢında gözler yay Ģeklinde çekik bir
vaziyette tasvir edilmiĢtir. Ejder figürünün ağzı açık bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Ejder
figürünün yüzünün üst kısmı daha dar, alt kısmı ise daha geniĢ tutulmuĢtur. GeniĢ burnunu
meydana getiren kabartı yukarı doğru devam ederek yüzün üst bölümünü meydana
getirmiĢtir. Ejderin gözleri ise derin yuvarlak çukurlar Ģeklinde tasvir edilmiĢtir. BaĢın iki
tarafında gözlerle aynı hizada sivri kulaklar bulunmaktadır. Figürlerin üzerinde sfenkslerin

Görsel 17- Kitabe Kuşağı ve Sfenks Figürü
(Turan,2014;115)
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yer aldığı çerçeve ile aynı geniĢlikte birer konsol da bulunmaktadır. Konsolun üst tarafı düz
silmelerden oluĢmakta olup konsolun alt tarafı farklı boyut ve formda “S” kıvrımlı bir
görünüm oluĢturmaktadır.
Diyarbakır Yedi Kardeş Burcu Üzerinde Hayvan Üslubu Yansımaları
Kalenin güneybatısındaki Yedi KardeĢ Burcu,
kitabesine göre 1208-1209 (H.605) tarihinde
Artuklu sultanı Melik Salih Mahmut tarafından
Cafer oğlu Ġbrahim‟e yaptırılmıĢtır. Burç
üzerindeki tarih içermeyen bir kitabede
Ġbrahim es-Sarafi adı geçmektedir. Burcun
banisi olan Artuklu hükümdarı Mahmut‟un
ölüm tarihinden hareketle bu kitabe 1222 (H.
619)
yılına
tarihlendirilmektedir(Altun,1978;236).

Görsel 19- Yedi Kardeş Burcu( Turan,2014;117)

Kitabenin orta bölümünün üst kısmına çift baĢlı kartal kabartması yerleĢtirilmiĢtir. Yedi
kardeĢ burcunun ön yüzeyinde Besmele-i Ģerife‟nin yer aldığı kitabesinin üzerinde bulunan
çift baĢlı kartal bezemesi aslan figürlerini simetrik bir Ģekilde ikiye bölmüĢtür. Çift baĢlı
kartal figürünün vücudu cepheden baĢları ise
profilden gösterilmiĢtir. Kuyruğu kenarda bitkisel
kıvrımlar yaparak nihayetlenmektedir. Kuyruğun
bu kısımları kartalın pençelerine kaide teĢkil
edecek Ģekilde iĢlenmiĢtir. Kartal figürünün geniĢ
pençeleri bulunmaktadır ve kuyruğunun üzerinde
bulunan kanatları iki yana açık biçimde tasvir
edilmiĢtir. Kanatların üst kısımlarından geliĢmiĢ
Rumiler kanatlarını üst taraftan sınırlamaktadır.
Karatalın gövdesi üzerinde, çift görünümünü
vurgulayan, kenarlarda ise “S” kıvrımları yapan
ince bir açıklığa yer verilmiĢtir. BaĢının üzerinde yer alan sivri kulaklar üst kısımda
birleĢmektedir. Figürün boyunları ise bir halka ile birbirine bağlanmıĢ Ģekilde tasvir
edilmiĢtir.
Görsel 20- Yedi Kardeş Burcu’nun Ön Yüzünde
Yer Alan Kartal Figürü (Turan,2014;118)

Çift baĢlı kartal figürünün bir kademe
alt kısmında karĢılıklı duran iki grifon
tasvir edilmiĢtir. Yüksek kabartma
olarak tasvir edilmiĢ aslanların
vücutları
profilden
baĢları
ise
cepheden gösterilmiĢtir. Sol tarafta
bulunan figürde ön ayaklarının
arasından geliĢmiĢ olan kanat rumi formda iĢlenmiĢtir. Ruminin alt yaprağı gövdenin aĢağı
tarafına doğru inmekte olup üst yaprağı ise bir ejder baĢı formunda iĢlenmiĢtir. Profilden
Görsel 21- Karşılıklı Yer Alan Grifon Figürleri(Turan,2014;119)
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verilmiĢ ejder figürünün gözü çekik olarak iĢlenmiĢtir. Açık tutulan ağız bulunan dört diĢ
tasviri figürün vahĢi görünümünü arttırmaktadır. Sağ tarafta bulunan figürde hilal formu
Ģeklinde düzenlenmiĢ kanatta ejder figürüne yer verilmemiĢtir. Her iki figürde de yüzler
küçük farklar dıĢında aynı Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Alt ve üst kısımda aynı geniĢlikte tutulmuĢ
olan yüzler orta kısımda geniĢletilmiĢtir. Sağ tarafta yer alan figürde gözler oval çukurlar
Ģeklinde tasvir edilmiĢtir. KaĢlar da gözlerin formuna uydurulmuĢtur. KaĢ hatlarının devam
ettirilmesi ile oluĢturulan burun kalın bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Ağız iki çeyrek dairenin
üçgen oluĢturacak biçimde birleĢmesi ile meydana getirilmiĢtir. Kartal ve aslanlardan
meydana gelen düzenleme üst tarafta ortası üç dilimli kemer biçiminde bir silme dizisi ile
çevrilmiĢtir.
Silvan Kalesi Üzerinde Hayvan Üslubu Yansımaları
Kulfa Kapısı‟nın kuzeyindeki burç üzerinde Artuklu Beyi
Necmettin Alpi‟ ye ait 1165-1166 (H.561) tarihli bir kitabe
bulunmaktadır(Durukan,2002;739). Kale bu nedenle
Artuklu
hükümdarı
Necmettin
Alpi
dönemine
tarihlendirilmektedir(Öney,1971;13). Doğu cephedeki son
burç üzerinde Eyyubi dönemine ait bir tamir kitabesi yer
almaktadır. 1203-1204 (H.599) tarihli kitabede Eyyub oğlu
Görsel 22- Silvan Kalesi Zembilfıroş
Burcu (Turan,2014;123)

Ebubekir‟in adı geçmektedir(Bayhan,2004;287).

ibn‟ül Ezrak ve Kazvini, Nasır-Hüsrev gibi gezginler
Silvan Kalesi‟nin sekiz kapılı bir kale olduğunu belirtmekte ve bu kapılar ile surlar üzerindeki
burçların isimleri hakkında bilgi vermektedirler(Kayhan,2002;352).
Kalenin doğu cephesinde yer alan burç
günümüze sağlam ulaĢmıĢtır. Çokgen gövdeli
burcun ön yüzünde uygulanmıĢ olan süsleme
programı burcun üst tarafında yer almaktadır.
Alt tarafta bir kitabe ve üstte figürlü bezemeler
bulunmaktadır. Kitabesi dört satır olarak ve
yukarıya doğru daralan bir kademe meydana
getirmektedir. Kitabesi örgü kufi formunda ve
bitkisel karakterli bir düzenleme ile
sonlandırılmıĢtır. Bunun yanında arada kalan
boĢluklar ince Rumili kıvrık dallar ile
karmaĢık bir görünüm oluĢturacak biçimde
dolgulanmıĢtır. Kitabenin alt satırının sol tarafı daha sonraki dönemlerde yenilenmiĢ ve
önceki bölümle uyuĢmayan bitkisel bezemeli sülüs formlu yazılar ilave edilmiĢtir. Kitabenin
üst tarafında yer alan düzenlemede ortada güneĢ tasviri yer almakta olup iki yanında iki aslan
figürü bulunmaktadır. Ġç içe üç daireden oluĢan güneĢ tasvirinde dıĢtaki iki daire güneĢ
ıĢınlarını temsil eden on altı sivri dilimle çerçevelenmiĢtir. Ġç dairenin dilimleri dıĢa doğru
uzatılmak suretiyle dıĢ daireyi çevreleyen dilimlerin arasına ardıĢık olarak yerleĢtirilmiĢtir.

Görsel 23- Burç Kitabesinin Üzerinde Yer Aslan ve
Güneş Figürleri (Turan,2014;123)
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Böylelikle dıĢarıdaki dilimlerin sayısı otuz ikiye çıkarılmıĢtır. Ġçteki dairenin yüzeyi insan
yüzü görünümündedir. Bugün deforme olmuĢ yüzeyde insan yüzünün hatları takip
edilebilmektedir. Ġnsan figüründe yay formlu kaĢlara bağlı olarak geliĢen burun hafif topakça
iĢlenmiĢtir. Ağızda alt ve üst dudak ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. KaĢların belirdiği alanlara
yerleĢtiği tahmin edilen gözler belli olmamaktadır.
GüneĢ formunun her iki yanında karĢılıklı olarak yerleĢtirilmiĢ aslan figürlerinin sol tarafta
olanı büyük ölçüde deforme olduğu için sadece genel hatları ile görülebilmektedir. Yürür bir
Ģekilde tasvir edilmiĢ aslan figürleri profilden tasvir edilmiĢtir. Sağ tarafta yer alan figür
soldaki figüre göre daha sağlam bir durumdadır. Gövdesi üzerinde ön ve arka ayaklara denk
gelecek Ģekilde küçük birer çarkıfelek motifi tasvir edilmiĢtir. AĢağı doğru sarkan kuyruğun
baĢlangıç kısmı deforme olmuĢtur. BaĢı vücuda göre oldukça büyük bir Ģekilde iĢlenmiĢtir ve
açık ağzında dili ile tasvir edilmiĢtir. Göz yuvarlak çukur Ģeklinde belirtilmiĢtir. Çevresi
sgrafitto tekniğinde oval çizgilerle çevrelenmiĢtir. Gözlerin üst kısmından baĢlayan yeleler
sırta doğru uzanmaktadır. Yeleler dalgalı hatlara sahip oymalarla basit bir Ģekilde tasvir
edilmiĢtir.
Sonuç
Çağlar boyunca hemen her kültürde ve farklı malzemelerde görülen figürlü süslemeler,
bir yandan bulunduğu yere estetik bir görünüm kazandırırken diğer yandan içerdiği sembolik
manalarla zengin ve gizemli bir dünyayı gözler önüne sererler. Ġnsan figürleri, doğada yer
alan çeĢitli hayvanlar ve fantastik yaratıklar sanatçının ustalığıyla birleĢerek değiĢik
biçimlerde karĢımıza çıkar. Kimi toplumlarda daha yoğun ve sevilerek kullanılan bu süsleme
türü, bazılarında dini kuralların etkisiyle geri planda kalmıĢ ve daha az kullanılmıĢtır.
Ġslam sanatında figür kullanımına çok sıcak bakılmamasına rağmen zaman zaman
figürlü süslemelerle karĢılaĢılmaktadır. Kullanılan figürler, Ġslam sanatının yayıldığı uzun
zaman dilimi göz önüne alınınca, çok az sayıda yer kaplamaktadır. Bunda Ġslam‟ı kabul eden
toplulukların sanat geleneklerini sürdürmeye devam etmeleri etkili olmuĢtur.
Türklerin Anadolu gibi kültürel alt yapısı zengin ve karmaĢık bir bölgeye gelmesi,
Selçuklu kültürünü melezleĢtirmiĢtir. Ġslam‟ın özünden kaynaklanan unsurlarla, Orta Asya ve
Anadolu‟nun yerli kültürlerinden gelen etkiler kaynaĢmıĢtır.
YaĢadıkları kentlerde önemli mimari yapılar inĢa ederek kendilerinden sonraki
dönemlere öncülük eden Artuklu Sonatı‟nda göçebe kültürün etkileri özellikle süslemede
kendini hissettirmektedir.
Bölgede farklı kültür ve inanç ortamında üretilen süslemeler, bugünkü cografi
sınırlandırmalar göz ardı edilerek geniĢ çizgiler içinde değerlendirildiğinde anlam
kazanmaktadır. Süslemelerde farklı etki alanlarının yanı sıra, ana kaynak Ġslam öncesi Orta
Asya sanatı ile Anadolu öncesi Türk Ġslam sanatıdır. Anadolu‟nun yerli gelenekleri de
sanatçıların katkısı ve yorumu ile zaman zaman eserlere yansımıĢtır. Artuklu dönemi
süslemeleri, siyasi bağlantılar ve coğrafi yakınlığa da paralel olarak, Zengi ve Eyyubi
sanatıyla benzer bir görünüm sunmakta ve Anadolu dıĢında Suriye ve Irak‟la birlikte
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düĢünülmesi gereken bir nitelik taĢımaktadır. Bunun yanı sıra yerli etkiler ve Anadolu öncesi
Türk etkilerinin de görüldüğü Artuklu süslemeleri belirli bir üslupsal çerçeveye
oturtulamamıĢtır. Bu nedenle etki alanlarını açıkça belli eden unsurların bir arada
kullanılması, karmaĢık bir görünüm ortaya çıkarmaktadır.
Tüm bunlar göstermektedir ki; Güzel sanatlar, Hangi zaman ve mekanda olursa olsun, birey
ve toplum olarak, bizzat insanın kendine yöneliĢi, kendi ruh yapısını ortaya koymasını, kendi
dert, çile, ızdırap, özlem ve mutluluklarını dile getirmesini temin ederken, bir taraftan da
insana ümit, cesaret, Ģevk ve dayanma gücünü telkin eder.
Mardin Mezopotamya‟nın kuzeyinde dilinen en eski uygarlıkları bünyesinde barındıran çok
önemli kültürlerin, dinlerin kesiĢtiği ve birbirlerini oldukça etkiledikleri bir coğrafya üzerine
kurulmuĢ bir Ģehirdir. Mardin geçmiĢten günümüze kadar gelmiĢ olan kültürel mirası bugün
bile korumaya devam etmektedir. Mardin ve çevresinde Ġslam, Yahudilik, Hıristiyanlık,
ġemsilik ve Ezidilik gibi dini inançların yanısıra; Türkler, Ermaniler, Araplar, Süryaniler ve
Kürtler gibi farklı etnik kökende insanlar bugün bile bir arada yaĢamaktadırlar. Bu kültürel ve
etnik çeĢitlilik nedeniyle çok zengin bir dokuya sahip olan Mardin Ģehri zengin dokusuyla
korunması gereken kültürel mirası korumaya devam etmektedir.
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MARDĠN ARTUKLULARI DÖNEMĠ MARDĠN ULU CAMĠĠ TAġ
BEZEME ÖRNEKLERĠ
Mustafa DĠĞLER*
Muhammet KESKĠN**
Anadolu Türk sanatı verileri bize Anadolu‟nun tarihini göstermektedir. Sanat eserlerini
meydana getiren dış ve iç etmenler, sanat eserini meydana getiren sanatkârın duygu dünyası
ve sanat eserini şekillendiren olaylarla birlikte tarih içerisindeki meydana gelen olaylar sanat
eseri üretimi ile eş zamanlı olduğu için aynı zamanda bu sanat eserlerinde Anadolu tarihini
okuyoruz. İnsanoğlunun gelişmesini, tarih içerisindeki başarılarını, dünyaya ya bakışını,
hayattan ne aldığını ve beklediğini belirleyen ana unsurlardan biri ortaya koyduğu sanat
eserleridir. Bir uygarlığın en yüce değerlere güzel sanatlara sahip çıkıp sanatçıları
destekleyerek ulaştıklarını tarih bize çoğu zaman göstermiştir, başka bir ifade ile güzel
sanatları özümseyen uygarlıklar bu yüce değerlere sahip olmuşlardır. Ortaya konulan her bir
güzel sanat eseri aynı zamanda o sanat eserini meydana getiren uygarlığın bir
otobiyografisidir. Bir uygarlığın ortaya koyduğu sanat eserleri ile o uygarlığın
otobiyografisini çok rahat okuyabiliriz. Geçmişin tüm izlerini taşıyan sanat eserleri günümüze
eserin yapıldığı dönem hakkında tüm bilgileri bize ulaştırabiliyorsa bugün meydana
getirdiğimiz sanat eserleri de geleceğe göndereceğimiz tarihi belgeler olacaktır. Gelecek
yüzyılda yaşayacak olan insanlar bizim hakkımızdaki tüm verilere; başımızdan neler
geçtiğine, hangi tarihi olayları yaşadığımızı ve sanat anlayışımız hakkındaki verilere nasıl
ulaşacaklar? İşte gelecek kuşaklara bu mesajları ulaştıracağımız yegâne köprü sanattır. Biz
yüzyıllar öncesinden Mardin Artukluları‟nın bize ulaştırdığı mesajların bir kısmını bize
bıraktıkları sanat eserleri sayesinde okuyabiliyoruz. Artuklular tarih sahnesinde var oldukları
süre içerisinde diğer çağdaşı olan uygarlıklar ile etkileşim içerisinde olmuşlar ve muhteşem
eserler meydana getirmişlerdir. Artuklu hükümdarları sanata ve bilim adamlarına çok değer
vermişler. Bölgede bunun belgesi olacak nitelikte çok fazla camii ve medrese inşa
ettirmişlerdir. Artuklular Büyük Selçuklu ve Zengilerden getirdikleri etkileri kendi sanat
anlayışlarına uygun bir şekilde aynı potada eriterek kendi sanat anlayışların ortaya
koymuşlardır. Tüm bu etkilerle birlikte Anadolu‟da Artuklu camilerini Türk mimarisine yeni
bir üslup ve anlayışla Türk sanatına kazandırmışlardır. Bu çalışmamızda Artuklu dönemi
Mardin Ulu cami taş bezemelerinde kullanılmış olan motifleri detaylı bir şekilde
inceleyeceğiz. Mimari bezeme sanatının geçmişten günümüze kadar meydana gelmiş olan bir
zincirin halkası gibi birbiri ile bağlantılı olarak paralel bir gelişme göstermiştir. Kültürel,
milli, manevi ve dini değerlerimizin çok önemli ve eşsiz bir parçası olan bu mirası yok olma
tehlikesine karşı korumak ve sonraki kuşaklara aktarmak görevimizdir. Yapılan bu ve benzeri
çalışmalar sayesinde bu bilinci uyandırabilir ve sonraki kuşaklara aktarabiliriz. Bu çalışmada
literatür taraması ve Mardin ulu cami üzerinde yer alan bezemeler çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler:Artuklu, Bezeme, Camii, Taş, Motif.
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MARDIN GREAT MOSQUE STONE DECORATION SAMPLES DURING THE
ARTUKS PERIOD OF MARDIN
Anatolian Turkish art data shows us the history of Anatolia. Since the external and internal
factors that make up the works of art, the emotional world of the artist that makes up the work
of art, and the events that shape the work of art, as well as the events that occur in history are
simultaneous with the production of the work of art, we also read the history of Anatolia in
these works of art. These are the works of art that are one of the main elements that determine
the development of human beings, their achievements in history, their view of the world, what
they take from life and what they expect. History has often shown us that a civilization has
achieved the highest values by supporting artists by adopting the fine arts, in other words,
civilizations that have assimilated the fine arts have had these high values.Each piece of Fine
Art is also an autobiography of the civilization that created that piece of art. We can easily
read The Autobiography of that civilization with the art works of a civilization. If the art
works that bear all traces of the past can provide us with all the information about the period
in which the work was made, the art works that we created today will also be historical
documents that we will send to the future. How will the people who will live in the next
century access all the data about us, what we've been through, what historical events we've
been through, and the data about our understanding of art? Art is the only bridge that will
deliver these messages to future generations. We are able to read some of the messages sent to
us by the Artuquids of Mardin centuries ago through the artworks they left us. During their
existence on the stage of history, the Artuquid interacted with other modern civilizations and
produced magnificent works. Artuquid rulers valued art and scientists very much. They built a
lot of mosques and madrasahs in the region that would be a proof of this. Artuquids same pot
by melting their own understanding of art has revealed their understanding. With all these
influences, they brought Artuquid mosques in Anatolia into Turkish art with a new style and
understanding of Turkish architecture. In this study, we will examine the motifs used in the
Artuquid period Mardin Ulu Mosque stone decorations in detail. The art of architectural
decoration has shown a parallel development in connection with one another like the ring of a
chain that has occurred from the past to the present. It is our duty to protect this heritage,
which is a very important and unique part of our cultural, national, spiritual and religious
values, against the danger of extinction and to pass it on to the next generations. Through
these and similar studies, we can awaken this consciousness and transfer it to the next
generations. In this study, literature review and decoration on Mardin ulu Mosque will be
analyzed.
Key Words: Artuquid, Decoration, Mosque, Stone, Motif.
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GiriĢ
Türkler tarih sahnesinde bulunduğu her bölgede zengin kültürel anlayışlarını tüm alanlara
yansıtmak suretiyle geliştirmesini bilmişlerdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok
uzun süre varlıklarını hissettiren Artuklu Beyliği varlık gösterdiği bölgelerde pek çok mimari
eserler ortaya koymuşlardır ve bu mimari yapılar içerisinde birçok cami yapmışlardır. Ortaya
koydukları bu camiler gerek mimari yapılarıyla gerekse bezemeleriyle de Türk İslam
sanatında çok önemli bir yere sahiptir.
Bu çalışmamızda Artuklu beyliği dönemi eserlerinden olan Mardin Ulu Camii‟nde
kullanılmış olan bezemeler üzerinde duracağız. Bezeme, üzerinde bulunduğu mimari yüzeyin
estetik etkisini arttırmasının yanı sıra, insanın kendisini farklı yönleriyle dışa vurabildiği
sembolik ifade biçimlerinden biridir. İnsan yaşamını dolaylı yollardan anlatan bu simgesel
dünyayı, direk anlatımlara tercih etmesindeki en büyük etken insanın bilinmeze ve gizemli
olana duyduğu ilgidendir.
İslam sanatının önemli dallarından biri olan mimarinin işlevsel boyutunun yanı sıra, mimari
yapıya anlam boyutunu kazandıran ana unsurların başında bezeme gelmektedir. Bezeme
prensepleri açısından homojendir ancak özeline indiğimiz zaman bezeme programının farklı
üslup özellikleri gösterdiğini görüyoruz. İslamiyet öncesi dönemde var olan geleneklerin,
bölgesel özelliklerin ve kültürel iletişim içinde bulundukları topluluklar bezeme
üsluplarındaki ayrışmayı belirleyen güçlü faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Mardin Ulu
Camii‟nde bitkisel, geometrik ve İslam kaligrafisi ağırlıklı bezemeler kullanılmıştır.
Mardin‟de mimari yapılardaki bezemeler İslam sanatının ilginç bir kesitini bize sunmaktadır.
Yüzyıllarca farklı İslam devletlerinin hâkimiyeti altında yaşayan Mardin‟de bu uzun süreç
içerisinde zaman zaman farklı alanların devreye girdiğini, bölgenin coğrafi özellikleri ve
geleneksel etkenler nedeniyle sürekliliklerini gözlemleyebiliyoruz ve kimi özelliklerin
devamlılıklarının muhafaza edildiğini, kimi özelliklerin ise değişime uğrayarak bir gelişim
göstererek kullanılmaya devam edildiğini gözleyebiliyoruz. Siyasi, sosyal ve kültürel yapı
coğrafi etkenler ve inanç gibi çok farklı etkenlerin belirlediği mimari bezemeler, bir taraftan
fiziksel çevrenin görsel zenginliğini arttırmanın yanı sıra estetik görünümüne katkı
sağlamaktadır. Diğer taraftan bazı özellikleri ile de mimarinin insanlara veremeyeceği tarihi
ipuçları ile yaşanılan dönemin kültür ortamının yorumlanmasında da etkili verileri insanlara
sunmaktadır.
Mimari ve bezeme sanatı, geçmişten günümüze kadar zincirin birer halkası gibi birbirine bağlı
olarak bir gelişme göstermiştir. Kültürel ve dini değerlerimizin önemli ve muhteşem bir
parçası olan bu eserlerimiz yüzyıllara meydan okuyarak günümüze ulaşabilenler yok olma
tehlikesine karşı korumaya almak zorundayız ve bu mimari eserlerin üzerindeki bezemeleriyle
bu ecdadımızın bize miras olarak bıraktıkları bu eserleri bizden sonraki kuşaklara tanıtmak ve
ulaştırmak zorunluluğumuz bulunmaktadır.
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Ġslam Mimarisinde Kullanılan Bezeme Programı
622 yılında Arabistan‟da ortaya çıkarak büyük bir hızla yayılan
İslam dini ilk yüzyıllar içinde İran, Suriye, Mısır, Mezopotamya,
Kuzey Afrika ve İspanya‟yı kapsayan geniş sınırlara kavuşmuştur.
(Yetkin, 1984: 7)
İslam mimarisi içerisinde bulunan bezeme programı dini ve din dışı
faktörler tarafından şekillendirilmiştir. Din dışı faktörler içerisine
etnik yapı, kronolojik ve yaşanılan coğrafi boyutlara bağlı olarak
değişkenlik gösterirken, İslam‟ın özünden kaynaklanan faktörler her dönemde belirleyici bir
konumda olmuştur. İslam‟ın özünde yer alan bu faktörler tevhid anlayışına bağlı olarak
geliştiği düşünülen tasvir yasağı, soyutlama ve stilize etme gibi özellikler olarak karşımıza
çıkmıştır.
Görsel 1- Mardin Ulu Camii
genel
görünüm
(Emine
Dalıcı’dan)

İslam mimarisinde uzun yıllar İslam‟ın sanatı şekillendiren tek kaynak olarak kabul edilmiş
olması nedeniyle İslam mimarisi ve sanatı bir bütün olarak ele alınmıştır. İslam sanatının
zaman ve mekân boyutlarına bağlı olarak taşımış olduğu farklılıkların göz ardı edilmiş olması
İslam sanatı ile ilgili tartışılan konuların başında gelmiştir.
İslamiyet‟in hakim olduğu toplumların yapılarını farklı yönlerden şekillendiren ve biçim
değişikliğine sebep olan başlıca önemli bir unsur olarak İslam sanatının oluşumunda göz ardı
edilemez bir etkiye sahip olmuşsa da; İslam sanatı yönlendiren tek kaynak olarak da kabul
edemeyiz.

Görsel 2- Mardin
Ulu Cami Minaresi
(Emine Dalıcı’dan)

İslam sanatının homojen bir görünüme sahip olduğu yolunda ortaya atılmış
olan görüşlerin en önemli sebebi bu sanatın tamamen dekoratif bir sanat
olarak düşünülmüş olmasıdır. İslam mimarisinde kullanılmış olan bezeme
programında hat, geometrik düzenlemeler, mukarnas ve çini gibi bezeme
unsurlarının kısmen homojen bir görüntü kazandırmış olduğu kabul
edilebilir. Ancak bu durumun İslam mimarisinin bezemeden ibaret
olmadığı gibi, her dönemde bu bezeme unsurlarının aynı anlayışla ele
alındığı anlamına da gelmemelidir.

İslam sanatında kullanılmış olan elamanların çoğunlukla yerli ya da dış
kaynaklı olsa da İslam mimarisi içinde kullanılan bu elemanların form ve ilişkilerinin yeniden
düzenlenerek özümlenmiş olması ve bu özümlemeyi kendi sistemiyle bir bütün haline
getirmiştir. Böylelikle dışarıdan alınmış olan formlar, eski bağlantıları ile ilgisi kalmayan,
İslam medeniyetinin birleştirici parçaları olan bir gerçeğe dönüşmüştür.
İslam sanatının bu uyarlama işlemini Mülayim şu şekilde İfade etmektedir; “ Bu uyarlama
işlemi İslam‟ın hayat, dinamizm ve yaratıcılık göstergesi durumundadır”(Mülayim,1982;15).
İslam sanatında bezeme konusunda en çok tartışılan konulardan birisi, inancın tasvir yapımına
bakış açısıdır. İslam sanatında tasvir yasağının “tevhid” inancına bağlı olarak ortaya çıkmış
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olduğu kabul edilmektedir. Tevhid inancı İslam sanatkarını nesnelerin iç yüzeyini arama
yolunda bir gayret içine sokmuştur.
Çam bu durumu şu şekilde özetlemektedir; “görünenin ardında görünmeyeni arayan sanatçı
stilize etme ve soyutlamanın hâkim olduğu bir anlayışa sahip olmuştur”(Çam,199;18).
Worriger‟e göre ise; “İslam sanatçısının başlıca hedefi şematize etme, geometrikleştirme ve
soyutlamadır”(Worringer,2017;80).
İslam sanatında soyutlama ile ilgili olarak Kuban konuya şu şekilde açıklık getirmektedir;
“İslam süsleme sanatında iki tür soyut ifade bulunduğu belirtilmektedir. Bunlardan birincisi
geometrik süslemede ifadesini bulan soyutlama; ikincisi ise bitkisel motiflerin
stilizasyonundan
hareket
ederek
sonunda
tümüyle
doğadan
uzaklaşan
soyutlamadır”(Kuban,1999;182). İslam mimarisinde her dönemde bir “yüzey bezemeciliği”
anlayışıyla yapılar bezenmiştir.
İslam sanatında bezeme sadece bir dekorasyon amacı taşımamaktadır bunun ötesinde mimari
yapı üzerinde yapılmış olan bezeme yapıldığı mekânın güzelleşmesi ve çekici olması da temel
amaçlardan değildir. Bu bezeme programında anlatılmak istenen dünyanın görülen
güzelliklerinin arkasında saklı olan matematiksel düzen ve uyumun izleyiciye aktarılmış
olmasıdır. Ayrıca fiziki gerçekliğin derin yapısı da dile getirilmektedir.
İslam bezeme programında yaygın olarak; bitkisel bezemeler, geometrik bezemeler, figüratif
bezemeler ve hat bezemeleri kullanılmıştır.
Ġslam Sanatı Bezeme Programının Mimarideki Konumu Ve ĠĢlevi
İslam sanatında bezeme programı camii, tekke, zaviye gibi dini yapıların yanı sıra medrese,
han, hamam, saray vb. sosyal nitelikli yapılarda uygulanmıştır. İslam sanatı mimari yapılarda
ait oldukları döneme ait özellikleri sergileyecek farklı bezeme programlarına sahiptir. Bu
yapıların içerisinde camii mimari yapıların odağını teşkil eden öncelikli ve ayrıcalıklı bir
konuma sahiptir. İslam‟ın olduğu kadar aynı zamanda bu yapıyı inşa ettiren hâkim siyasal
gücünde simgesi olarak görülen camiler diğer yapı guruplarına oranla özenle ele alınmış ve
yoğun bezeme programına tabi tutulmuştur.
Camilerde uygulanan bezeme programı, yapıda aynı zamanda işlevsel de olan bazı
elemanların simgesel bir takım özelliklerini ön plana çıkarma ve bu elemanları vurgulama
amacı da taşımaktadır. Dış mimaride genellikle giriş cepheleri ve minareler üzerinde yer alan
bezemeler, iç mekânda ise özellikle mihrap ve minber, üst örtü sistemi ve zaman zaman da
duvar yüzeylerinde de yoğunlaştığı görülmektedir.
Cami iç mekânında bulunan mihrap cami, mescit ve namazgâhlarda kıble yönünü belirten
namaz sırasında imamın cemaatin önünde bulunduğu yerdir. Ayrıca medrese ve türbe gibi
yapıların namaz için ayrılmış olan bölümlerinde de bu amaçla mihraba yer verilmiştir. İslam
dini mimarisinin en önemli elemanları içerisinde yer alan mihrabın kökeni konusunda
Budizm, Hıristiyanlık ve Yahudilik ile ilişkili bağlantılar kurulmaktadır.
Top İslam mimarisi içinde mihrabın kökeni ile ilgili olarak; “ kökeni ne olursa olsun, Emevi
döneminden (661-750) itibaren kullanılmaya başlanan mihraplar bütün İslam coğrafyasında

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

100

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

benimsenerek yaygınlaşmış ve ait olduğu sanat geleneğine uygun bir şekillenme
göstermiştir”(Top,2002;87).
Minber camilerde Cuma günleri hatiplerin hutbe okumak üzere çıkmış oldukları merdivenli
yüksek kürsüye verilen isimdir. Aslanpa ve Diez minberi şu şekilde tanımlamaktadır;”İç
mekânda mihrabın sağında yer alan minberler başlangıçta sadece cuma camilerinde yer
alırken zamanla bütün cami ve mescitlerde yapılmıştır”(Aslanapa ve Diez,1979;335).
Simgesel yönünün ağır basması nedeniyle bezeme programının yoğun olarak kullanıldığı
elemanlardan bir diğeri ise minarelerdir. Ödekan minareleri şu şekilde tanımlamaktadır;
Camilere bitişik ya da ayrı yapılan, ezan okuma işlevi taşıyan kule biçimli minareler, İslam
mimarisinin her evresinde farklı biçimsel özellikler sergilemektedir(Ödekan,1997;1244).
Bezeme programının önemi konusunda değinilmesi gereken bir diğer konu ise, İslam
mimarisinde bezemelerin taşıdığı anlamlardır. Bu bezemeler sadece bulunduğu yeri
güzelleştirmek amacıyla mı yapılmıştır? Yoksa bu amaç ikinci plana itilmek suretiyle
simgesel niteliğimi ön plana çıkarılmıştır? İslam sanatı içerisinde bezeme programının her iki
amacı da taşıdığını söylememiz mümkündür. Ancak zaman içerisinde bu amaçlardan birinin
ağır bastığı örneklerden söz edebiliriz. Grabar İslam mimarisinde kullanılmış olan bezeme
programının ayırıcı ve birleştirici olmak üzere iki yönüne dikkat çekmektedir.
Grabar‟a göre; “süsleme ayırıcıdır çünkü üzerinde yer aldığı kesimi diğer kısımlardan
ayırarak öne çıkarır. Diğer taraftan birleştiricidir, yani süsleme aracılığıyla yapının birliği ve
tekliğini vurgular. Sadece güzelleştirmeyi amaç edinen süslemeler, ait oldukları yapının
anlamına bir katkıda bulunmaz. Ancak yoklukları yapının kavranmasını olumsuz yönde
etkiler”(Grabar,2018;106).
Nasr‟a göre ise bezeme; “İslam mimari süslemesinin sadece dekorasyon olarak algılanması
yanlış bir tutumdur. Süslemeler yalnızca yapıyı güzelleştirme ve çekici kılma amacı taşımaz.
Süslemenin öncelikli amacı dünyanın görünen görüntüsünün ardında yer alan matematiksel
düzeni ve uyumu yansıtmak, yani fiziki gerçekliğin derin yapısını dile
getirmektir”(Nasr,2017;85).
İslam‟ a göre bir şeyin mükemmel ya da güzel olması, ortaya konulmuş olan eserin Allah‟ı
yüceltmesi ile doğru orantılıdır. Güzellik ilahi niteliği yansıttığı sürece güzeldir veya
mükemmeldir. Buckhard bu durumu şu şekilde aktarmaktadır; “Yaratıcının aynası olmadığı
takdirde hiçbir şeyin mükemmelliği söz konusu değildir”(Buckhard,1997;248). Bu yüzden
bezemenin özellikle dini mimaride böyle bir işlevi olduğu düşünülebilir.
Mardin Ulu Cami Tarihçesi Ve Mimarisi
Mardin Ulu Camii vakfiyesine göre, Artuklu Sultanı
Kudbeddin İlgazi b. Melik Necmeddin tarafından
1178 yılından önce yaptırıldığı kesinleşmiştir. Cami
bünyesindeki minare kaidesinde yer alan, en eski
tarihli kitabe caminin inşaatının 1176-77 yılında

Plan 1- Mardin Ulu Cami (Ara Altun’dan)
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tamamlanmış olduğuna işaret etmektedir. (Erdal, 2017).
Anadolu‟nun en eski tarihli camilerinden olan Mardin Ulu Camii pek çoğu Osmanlı
İmparatorluğu döneminde olmak üzere bazı değişiklikler ile günümüze kadar ulaşmış halen
ibadete ve ziyarete açık olarak hizmet vermektedir.
Mardin Ulu Camii doğu ve batı doğrultusunda gelişen dikdörtgen plana sahip bir yapıdır.
Eserin doğudaki avlu kapısı düz lentolu ve dikdörtgen çerçevelidir. Kuzeyde revak görünümlü
bir yapılanma söz konusudur. Arslan ulu Cami ile ilgili olarak; “Mardin Ulu Camii Osmanlı
dönemindeki eklemeler, yenilemeler ve onarımlar sebebiyle şekil değiştirdiğini”(Arslan,
2017: 1133) söylemektedir.
Caminin Avlusunun ortasında silindirik planlı dilimli nişlerle
hareketlendirilmiş şadırvan bulunmaktadır. Caminin avluya geçişini
sağlayan kuzey cephesi de gördüğü onarımlar nedeniyle şekil
değiştirdiği göze çarpmaktadır. Caminin toplamda dört adet eyvan tipli
Görsel 3- Mardin Ulu sivri kemerli kapısı bulunmaktadır. Caminin cephesinin ortasında
Camii Ģadırvanı (Emine payanda duvarına açılmış yuvarlak formlu bir mihrap nişi
Alıcı’dan)
bulunmaktadır. Doğu cephesi sade bir görünüme sahiptir. Üst katında
ise kemerli bir pencere konumlandırılmıştır.
Caminin güney cephesinde ise toplamda beş pencere konumlanmıştır. Bu pencereler düz
lentolu olup dikdörtgen çerçeveli ve sivri kemerli bir alınlığa sahiptir. Üç tanesi mihrap
hizasında olmak üzere dört kare kesitli payanda bulunmaktadır. Üst kısmı pahlanan payanda
kuleleri sivri kemerle örtüye geçiş yapmaktadır.
Caminin batı cephesi ile doğu cephesi simetriktir. Mihrap önünü örten kubbe sekizgen bir
kasnak üzerine oturmaktadır. Kasnaktaki pencereler yuvarlak kemer formludur ve ana yönlere
açılmış gözükmektedir. Caminin kubbesi yivlerle dilimlendirilmiştir, Kubbe eteğinde sivri
kemerli nişçik dizileri birbirine bağlanmış gibi görülmektedir.
Mardin Ulu Camii Bezemeleri
Mardin Ulu Camii‟nde ve minaresinde malzeme olarak düzgün kalker taşı
kullanılmıştır.
Ġç Mekân’da UygulanmıĢ Olan Bezeme Programı
Mardin Ulu Cami Mihrabı Bezemeleri
Ana mihrap nişi iki kademeden oluşmuş olup mihrabın iç kademesi tek dal
üzerinde meydana gelmiş rumi motiflerinden oluşan bir bezeme göze çarpmaktadır. Mihrabın
dışında yer alan kademenin etrafında bulunan bordürde ise tek dal üzerine kurgulanmış asma
dalları ve yaprakların kıvraklığı ile bezenmiş motif dikkat çekmektedir.
Görsel 4- Mihrap
ve Minber genel
görünüm (Ġnt.1)
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uyuşmamaktadır. Üçgenin iki yanında ve üçgenin iç kısmında yer alan kemerde bitkisel
bezemeler bulunmaktadır. Üçgenin altında ise yivli sarkıtlar ve bu sarkıtların altında da
bitkisel bir kuşak dikkat çekmektedir. Üçgen ise diş sıralarından meydana gelmektedir.
Mihrap önü kubbesi iç yüzeyinde bezenmiş olan yıldız çok nadir olarak rastlanan yedi köşeli
yıldızlardandır.
Mardin Ulu Cami Minberi Bezemeleri
Caminin minberinin daha önce yapılmış olan yenilemelerde kısmen
değişikliğe uğradığı gözden kaçmamaktadır. Minberin orijinal bölümleri
köşk kısmının kaidesini meydana getiren ve minberin yan aynalık
bölümlerinin alt taraflarının bir kısmında yer alan geometrik şekiller
içerisinde çeşitli bitkisel bezemeler dikkat çekmektedir.
Uluçam Mardin Ulu Camii minberi hakkında şöyle söylemektedir;
“minberde geometrik bezemeler bulunmaktadır ama minberin özgünlüğü
Görsel 5- Ulu Cami
Minberi ( ġükriye
KaradaĢ’tan)

konusu
net
değildir.Ahşap
yenilenmiştir”(Uluçam,2012;112)

minber

büyük

ölçüde

Mardin Ulu Camii kubbesi dıştan dilimlenerek yivlenmiş ve bu kubbeye
bir hareketlilik kazandırmıştır.
DıĢ mekân’da UygulanmıĢ Olan Bezeme Programı

Görsel
6Doğu
GiriĢ
Kapısı(ġükriye KaradaĢ’tan)

Mardin ulu Camii avlusunu doğu tarafında kapının üstünden
alınlığına kadar kademeli bir şekilde yükselmekte olan bir silme
bulunmaktadır. Camii avlu duvarının üst kısmında ise farklı
formlarda kullanılmış mukarnas dişlerinin sarktığı bir alınlıktan
meydana gelmektedir.

Mardin Ulu Camii‟nin kubbesi dıştan dilimlenerek yivlenmesi
ile birlikte kubbesine bir hareket kazandırılmıştır. Ayrıca kubbenin tromplarının alt kısmında
mukarnas dişleri dikkat çekmektedir.
Mardin Ulu Cami Minare Bezemeleri
Mardin Ulu Camii‟nin en bezemeli kısmı minaresidir. Çeşitli dönemlerde
restorasyonlara uğrayan minarenin kaidesinin güney cephesindeki kitabesi
dışındakiler geç dönemlerde yapılmıştır(Altun,2011;26) Kaidenin güney
cephesinde bursa tipli kemer içinde bulunan büyük kûfi yazıyla ve
“menyetevekkelalellahi ve hüve hasbi‟‟(Altun,2011;28)yazılıdır. Bunun
Görsel 7- Minare
Kaidesi
güney
cephesi
(Emine
Alıcı’dan

hemen üzerinde çiçekli nesih yazıyla „‟bu minare muharrem 572 de
yapıldı‟‟(Altun,2011;28), yazılıdır.

Bezemeleri incelendiği zaman minare kapısının geç dönemde yapılmış
olduğu ve kapının yapımı 1888-1889 ile tarihlenmektedir. Minare kapısı eklektik bir üslubu
göstermektedir. Kapının bezemelerinin Osmanlı Döneminde Sultan II. Abdülhamit zamanında
yapıya eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
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Minarenin batı tarafında bulunan kapısı avlunun doğusunda bulunan mekânın üzerinde yer
almaktadır. Kapı üç kademeli silmelerden meydana gelmiş sivri bir kemerle çerçevelenmiştir.
Minare kapısının üstünde görülen bordür kıvrık kalın bir dal üzerinden çıkan ince dalların
üzüm salkımı motifleri ve üç kollu salkım yaprakları ile bezenmiş ayrıca
kalın dal en üstte bir tepelik bezeğine sap olarak girdiği görülmektedir.
Minare kapısının alınlığında ise nesih yazı formunda bir yazı ve sonunda
ise H.1306 tarihi yazan ve onun etrafında ince bir dal üzerine sarılmış bir
şekilde rumilerden meydana gelmiş bir bezeme görülmektedir.
Minare kapısının her iki tarafında birer sütunce bulunmaktadır. Sütunce
Görsel 8- Minare
Kapısı
(ġükriye
KaradaĢ’tan)

başlığı iri bir şekilde bitkisel motiflerle bezenmiştir. Sütuncenin gövdesi ik
ayrı formla bezenmiştir. Bu formların bir kısmı sık ağ biçiminde bir örgü
ile bezeklenmişken bir kısmı ise daha geniş aralıklı bir örgü sıralanması ile

bezenmiştir.
Minare giriş kapısının sütuncesinde karşımıza çıkan geometrik
bezemelerde yatay ve dikey eksenlerde birbirleri ile doğrudan temas
halinde olan basık altıgenler birbirine geçme yapmak sureti ile dört kollu
yıdız motiflerini meydana getirmektedir. Bu dört kollu yıldızların arasında
ise sekiz köşeli yıldızlar belirmektedir ve bu sekiz köşeli yıldızların içerisi
zeminden içeri doğru dilimli bir şekilde oyulmuş bu da bezemelere ayrıca
Görsel 9- Mardin
Ulu Camî Minaresi
Birinci KuĢak ve
Damla
Motifleri(ġükriye
KaradaĢ’tan)

bir hareketlilik kazandırmıştır.
Mardin Ulu Camii minaresinin kaidesinde bulunan kitabe köşeli hatlara
sahip kartuşunda ardışık çift sıralı bir bezemenin kullanıldığı
gözlenmektedir. Minare kaidesinin üstünde yer alan birinci bölümde damla
madalyonlar bulunmaktadır. Bu madalyonların içerisinde kufi formunda
yazılar ve bunların etrafında iki şerit halinde örgü motifleri dikkat
çekmektedir.
Kitabelerin yer aldığı kare kaide iki silme ile birlikte yukarı doğru
kademeli bir şekilde devam etmektedir. Yukarıda yer alan silme testere
ucu şeklinde tasarımlanmış ve bu silmenin hemen altında küçük
sütunların kaideye oturması ile meydana gelmiştir.

Minarenin kaidesinden sonra ise kare bir form devam etmekle birlikte
köşelerinde birer sütünce yer almaktadır ve bu sütuncelerin üst tarafında üç kademeli birer
tane sivri kemerle niş biçiminde tasarımlanmış ve köşelerin pahlanması ile birlikte daralmak
sureti ile silindirik formlu bir gövdeye geçilmiştir. Sütuncelerin başlıkları ise tepelikten çıkan
Görsel 10- Minare dalların kıvrık hareketiyle yan tarafında tepeliklere üst tarafında ise
genel görünüm(Ġnt.1)
Rumilerle birleşmesiyle sütünce başlığının formuna göre bezenmiştir.
Sütuncenin üstünde aynı üslupla ele alınmış sütuncenin formuna göre bezeme ele alınmıştır.
Kaidenin dört yüzeyinde yer alan nişlerin iç kısımlarında silmelerden meydana gelmiş kare
birer form içerisinde Kufi yazı ile „‟Lailaheillalah‟‟ kabartma şeklinde yazılmıştır. Silmelerin
iç kısmında ise Kıvrık dalların yan tarafa açılması ile birlikte kıvrık dalların uç kısmında
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salkım yaprakların birleşmesi ile düzenleniş bezemeli bir bordür dikkat çekmektedir. Yazıya
dönük olan kısımlarda ise kıvrık dallar yarım dairelerin içe içe geçmesiyle tasarımlanmıştır.
Minare kare formlu kaidesinin üzerinden yükselen silindirik bir gövde üzerinde dört kuşak
şeklinde yükselmektedir. Minare üzerinde bulunan kuşaklar alttan ve üstten kademeli
silmelerle sınırlandırılmıştır. Alttan birinci kuşak nesih yazılı bir kitabeden meydana
gelmektedir. Birinci ve ikinci kuşak arasında etrafı geçmelerden meydana gelmiş içinde
yazılar bulunan damla motifleri yer almaktadır. Damla motiflerinin tepelerinde ise hilal içinde
“Allah” yazısı işlenmiştir. İkinci kuşağında ise ters “s” harfine benzeşen kalın dallardan çıkan
ince dal üzerinde sağ ve sol taraflarda rumi motifleri ve Rumilerin ortasında altı kollu
yıldızların yerleşmiş olması ile bezemeler tamamlanmıştır.
Minarenin ikinci ve üçüncü kuşağı arasında iki farklı formda
simetrik bezemeler şeklinde silmelerle yüzeysel nişler meydana
getirilmiş olup her nişin içerisinde çevresi geçmelerden
meydana gelmiş içi ise yazı ile bezenmiş yuvarlak rozetler
bulunmaktadır. Bu rozetlerin içerisinde kufi formda yazılar
bulunmakta olup bunların etrafında iki şerit halinde örgü
Görsel 11- Mardin Ulu Camî
Minaresi Ġkinci KuĢak (ġükriye
KaradaĢ’tan)

motifleri görülmektedir. Bu bölümde yer alan örgü bezekler sert
kıvrımlara sahiptir yani köşelidir. Yuvarlak rozetlerin etrafında
sivri kemer formlu silmeler dolaşmaktadır.

Minarenin üçüncü kuşağı tepeliklerin yan yana devam ettirilmesi ile bir bezek
oluşturulmuştur.
Minarenin üçüncü ve dördüncü kuşakları arasında Kademeli
silmelerden meydana gelen ve farklı formlardan oluşmuş yüzey
nişleri oluşturulmuş olup bu nişlerin ortasında hilallerin yan yana
dizilmesiyle yuvarlak kemerli yüzey nişlerinin düzenlendiği boş
kitabelikler gözlenmektedir. Bunların altında köşeli silmeler
Görsel 12-Mardin Ulu Cami 4.
KuĢak bezemeleri (ġükriye
KaradaĢ’tan)

bulunmakta olup üst tarafında ise yuvarlak kemer formlu silmeler
minareyi kuşatmaktadır.

Minarenin dördüncü kuşağı sağa ve sola doğru açılmakta olan rumiler yan yana dizilmek
suretiyle bir bezek oluşturulmuştur. Dördüncü kuşaktan sonra minarenin mukarnaslarından
düzenlenmiş şerefe altlığı bulunmaktadır. Şerefenin altlığından sonra kademeli bir silme
bulunmaktadır. Şerefeden sonra üstü dilimli küçük bir kubbe ile örtülü ve onun altından
kademeli bir silmenin çevrelediği sekizgen bir bölümle bezeme tamamlanmaktadır.
Sonuç
Mardin şehri asırlarca kültürel bir kavşak olması ile çok farklı din ve etnik kültüre sahip
insanların bir araya gelerek Mardin‟de eşine benzerine az rastlanır bir tarih ve kültür birikimi
oluşturmuşlardır. Artuklu beyliği sanatı daha çok Mardin ile ilişkilendirilmektedir
Artukoğulları denildiği zaman akla gelen ilk şehirdir. Çünkü Artukoğullarının hâkimiyeti
Mardin‟de asırlarca sürmüştür. Artuklu hakimiyetinde Mardin en parlak dönemini yaşamakla
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birlikte kültürel ve ekonomik üstünlük imar faaliyetlerinde oldukça etkili olmuştur.Artuklular
hakim oldukları bölgelerde hem irili ufaklı hem de anıtsal nitelikte yapılar inşa
etmişlerdir.Mardin Ulu cami‟de bu anıtsal yapılardan birisidir.
Atuklu dönemi bezeme programlarının meydana gelmesinde hem siyasi hem de ekonomik
etkileşim içinde bulundukları Eyyubi ve Zengi sanatının etkisinde kalmışlardır. Artuklu
bezemeleri Anadolu dışında Irak ve Suriye ile birlikte bir bütün halinde ele alınması
gerekmektedir. Bu beraberliklerin dışında yöresel etkiler ve İslamiyet öncesi Türk sanatının
etkileri de görülmekte olup Artuklu bezeme programı belirli bir üsluba oturtulamamıştır. Bu
nedenle Artuklu bezeme programının hangi döneme ve bölgeye ait olduğu net bir şekilde belli
olmadan bezeme unsurlarının bir kompozisyon içinde tam olarak harmanlanıp sentez
yapılmadan kullanılmış olması karmaşık bir görünüm meydana getirmiştir.
Üzerindeki kitabelerden de anlaşılacağı üzere en erken tarihli kitabesi 1176 yılını gösteren ve
farklı dönemlerde yapılan değişikliklerle günümüze kadar ulaşabilen Mardin Ulu Camii
Artuklu camilerinin temel özelliklerini taşıyan bir yapıdır. Revaklı bir avlunun güneyinde yer
alan çok ayaklı camii mekânı, enine üç nef‟e ayrılmış ve mihrap önü iki nef enindeki bir
kubbe ile örtülmüştür.
Artuklu dönemi camileri bezemeleriyle Anadolu Selçuklu yapıları ile benzerlik
göstermektedir. Mardin Ulu Cami minare kaidesinde bulunan Kufi karekterli kitabesiyle
bezemelerin en fazla yoğunlaştığı bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Artuklu dönemi
camilerindeki uygulanan bezeme programlarında yüzeysel oyma tekniği kullanılmıştır.
Anadolu Selçuklu mimari sanatında çeşitlilik gösteren bezeme programı Artuklu dönemi
yapılarında daha sade ve daha yüzeysel olarak uygulanmıştır. Artuklu dönemi yapıları
mimarideki gelişmesi ve yenilikleri ile dikkat çekerken bezeme programındaki gelişme
mimariye göre geri planda kalmıştır.
Eklektik özellikteki süslemelerin yoğun bir şekilde görülen Mardin mimarisinde geometrik
süslemeleri belli bir sınıfa dâhil etmemiz oldukça güçtür. Geometrik süslemeler simetri, ritm
ve sonsuzluk anlayışına uygun bir şekilde uygulanmış oldukları yüzeye hareketlilik
getirmiştir. Özellikle sonsuzluk anlayışına sahip olan kompozisyonlar, sonsuz genişletebilme
hakkını saklı tutarak uygulanan kompozisyonda bir kesit olarak sadece bir çerçeve ile
sınırlandırılarak uygulandığı bölgede kendini gerçekleştirmektedir. Süslemelerin çoğunda
sadece bir geometrik sistem kullanmayarak birden fazla öğe ile birlikte bir hareketlilik
kazanmıştır. Yani kompozisyon yatay, dikey ve çapraz eksenler olmak üzere dikkatli bir
şekilde tarandığı zaman her bir eksende birden fazla bezeme programının kullanıldığı sanatlı
çalışmalar görülmektedir.
Yapılarda süslemeler belli mimari öğelerde yoğunlaşmıştır. Dış cephede kapı, pencere ve
minarede daha çok kullanılan süslemeler, iç mimaride ise mihrap, minber ve duvar
yüzeylerinde karşımıza çıkar. Bu öğelerin süslemesinde kullanılan taşlar; bazalt, mermer ve
kalkerdir.
Bu çevrenin konuşan dili olarak kabul edebileceğimiz süslemeler bir taraftan kentlerin
kültürel kimliğini arttıran bir görev üstlenmekte, diğer taraftan ise estetik etkiyi arttırarak
görsel zenginlik kazandırmaktadır.
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Günümüzde Mardin sahip olduğu tarihsel yapısını koruyarak, bulunduğu bölgenin en gözde
ve ilgi odağı olan şehirlerinin başında gelmektedir. Bunun yanında olumsuz örnekler de
yaşanmaktadır. Tüm bu olumsuzluk örneklere rağmen yaptığımız bu çalışma ile Mardin Ulu
Camii‟ni gelecek kuşaklara aktarma adına gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bu
eserlere gereken özeni göstererek korumak ve koruma adına gerekli duyarlılığı gelecek
kuşaklara aktarmamız gerekmektedir. Bu eserler tahrip olup yok olduktan sonra tekrar inşa
etme şansımızın olmadığı bilinci gelecek kuşaklara verilmek zorundadır.
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Doç. Dr. YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi
Özet
Tüm insanlığın ortak değerlerinin ürünü olarak nesiller boyu korunması gereken varlıkların
evrensel niteliklerinin açıklanması her zaman önemli ve güç bir konu olmuştur. Bir
değerin/varlığın korunması/sürdürülmesi için en temel etken “varlığın öneminin”, “istisnai
değerinin” tüm insanlığın benimsemesi ve koruması için sorumluluk almasıdır. Bilindiği
üzere Dünya Mirası Alanları‟nın korunmasına yönelik olarak yapılan tüm çalışmalar miras
alanı olarak belirlenen alanların “Üstün Evrensel Değeri” (ÜED) tanımına bağlı ve bu
ÜED‟i korumaya yönelik olmaktadır. UNESCO bağlamında değişmez bir karar, veri olarak
kabul edilen ÜED tanımı bu anlamda daha da büyük önem taşımaktadır.
İstanbul Metropoliten Alanı‟nın batı yakasında yer alan Tarihi Yarımada üzerinde bulunan
dört miras alanı, 1985 yılında UNESCO‟nun tanımladığı listeye alınma kriterlerinden dördü
kapsamında Dünya Mirası Listesi‟ne (DMA) girmiştir. Bunlar; “Yaratıcı insan dehasını
gösteren bir şaheser olması, bir zaman diliminde veya bir bölgede insani değerlerin
gelişimini göstermesi, yaşayan veya ortadan kaybolmuş bir medeniyete veya bir kültür
geleneğine ait eşsiz bir örnek olması, insanlık tarihinin önemli bir dönemini bize
resmedebilen bir teknolojik veya mimari bir yapı olmalı” kriterleridir.
DMA‟ı için yönetim planlarının yapılması kararı ilk olarak 2004 yılında UNESCO
tarafından gündeme getirilmiş ve Tarihi Yarımada‟nın ilk Yönetim Planı 2011, ikinci
yönetim planı da 2018 yılında onaylanmıştır. 2011 onaylı yönetim planı dört DMA
üzerinden, “Yönetim ve Organizasyon Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi, Erişilebilirlik,
Alan‟ın Öneminin ve Değerinin Algılanması, Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım, Ziyaretçi
Yönetimi, Risk Yönetimi” temaları kapsamında strateji ve eylemleri belirlenerek
oluşturulmuştur.
2018 onaylı Yönetim Planı‟nın hazırlık aşamalarında (2014) Tarihi Yarımada‟nın dört miras
alanı dışında bu DMA‟nı birbirine bağlayan önemli akslar üzerinde, yaklaşık olarak 12.000
anıtsal ve sivil mimarlık örneklerini bulundurduğu ve bu alanların miras alanları ile kuvvetli
ilişkilerinin olması nedeniyle Türkiye ICOMOS, uluslararası ICOMOS ve UNESCO ile

1

Bu bildiri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehircilik Doktora Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Dönemi SBP6120 Kültürel Miras Etki Değerlendirilmesi Dersi‟nde hazırlanan çalışmalardan üretilmiştir.
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yapılan görüşmeler sonrasında Tarihi Yarımada yönetim planının dört miras alanı ile birlikte
tüm Yarımada‟yı kapsaması kabul edilerek koruma konusunda bütüncül bir yaklaşım ele
alınmıştır.
Bu çalışma İstanbul Tarihi Yarımada sınırları içinde bulunan Dünya Mirası Alanları‟nın
mevcut Üstün Evrensel Değer tanımını, gerçekleşmiş olan projeler, yapılmış olan kültürel
miras etki değerlendirmesi çalışmaları üzerinden yeniden değerlendirerek, üstün evrensel
değer tanımını farklı bir bakış açısıyla tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler “İstanbul”, “Dünya Mirası Alanları”, “Üstün Evrensel Değer”, “Tarihi
Yarımada” , “Bütüncül Koruma”
Abstract
Explanation of the universal qualities of detailed requirements for generations as a product
of the common values of all humanity has always been an important and difficult issue.The
most important factor for the conservation / maintenance of a value / asset is that the
importance of the asset, its exceptional value, takes responsibility for the adoption and
conservation of all humanity. As it is known, all the studies carried out for the conservation
of World Heritage Sites are subject to the definition of “Outstanding Universal Value”
(OUV) of the areas designated as heritage sites and are intended to conservation this OUV.
In the context of UNESCO, the definition of Ouv, which is considered to be an unchanging
decision, is even more important in this sense.
Four heritage sites on the Historic Peninsula on the western side of the Istanbul Metropolitan
Area were included in the World Heritage List (WHL) in 1985 under four of the UNESCO's
criteria for listing. These, to represent a masterpiece of human creative genius, to exhibit an
important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the
world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or
landscape design, to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or
to a civilization which is living or which has disappeared, to be an outstanding example of a
type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a)
significant stage(s) in human history, criteria.
The decision to make management plans for the world heritage site was first brought to the
agenda by UNESCO in 2004 and the first Management Plan of the Historic Peninsula was
approved in 2011 and the second management plan was approved in 2018. The 2011
approved management plan was established over four world heritage sites by defining
strategies and actions within the themes of Management and Organization, Conservation,
Planning and Quality of Life, Accessibility, Perception of importance and Value of the Site,
Training, Awareness and Participation, Visitor Management and Risk Management.
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2018 approved Management Plan in the preparatory phase (2014), the Historic Peninsula
outside the four heritage sites on linking the major axes of this world heritage sites,
approximately 12,000 monumental and civil architectural samples and due to their strong
relationship with the heritage of this area of Turkey ICOMOS After the negotiations with
international ICOMOS and UNESCO, it was accepted that the Historical Peninsula
management plan covers the entire Peninsula along with the four heritage sites and was
handled with a holistic approach to conservation.
This study discusses the definition of Outstanding universal value from a different
perspective by re-evaluating the current definition of Outstanding Universal Value of the
World Heritage Sites within the boundaries of the Istanbul Historic Peninsula through the
realized projects and cultural heritage impact assessment studies.
Keywords
“İstanbul”, “World Heritage Sites”, “Outstanding Universal Value”, “Historical Peninsula”,
“Holistic Conservation”
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1. GiriĢ
UNESCO2 önderliğinde 1972 yılında Birleşmiş Milletler, Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 20 ülke tarafından kabul edilmiş, 1975 yılında
yürürlüğe girmiştir.3 Ortak miras kavramının uluslararası ortamda giderek kabul görmesi ve
bu mirasın sürdürülmesinin uluslararası düzeyde olmasını teşvik etmek sözleşmenin ortaya
çıkmasını etkileyen temel nedenlerdir. Sözleşme “miras” kavramını geçmişten gelen, bugün
birlikte yaşadığımız ve gelecek nesillere aktaracağımız kalıt olarak tanımlamaktadır.4
“Kültürel miras” tarihi ve yapılaşmış çevreyi oluşturan anıtlar, mimari değeri olan yapı
grupları ve alanlar olarak tanımlanmaktadır. “Doğal Miras” biyolojik oluşumları barındıran
estetik değeri olan doğal anıtlar, bilimsel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumları
barındıran nesli tükenmekte olan canlıların yaşam alanları, doğal güzellikleri barındıran
doğal sitler olarak kabul edilmektedir. Ortak miras kavramı tüm insanlığın kültürel/doğal bir
varlığa sahip çıkması olup, Sözleşme ile Dünya Mirası Alanları5 / varlıklar hangi topraklarda
olursa olsun gelecek nesiller için korunması sürdürülmesi6 için sorumluluğun tüm insanlığa
ait olduğu; varlıkları gelecek nesiller için korumak adına bir dizi yükümlülük, ortak bir
aidiyet duygusu ve küresel bir dayanışma gerekliliği vurgulanmaktadır. (Rodwell, 2007;
Akipek, 2011; Choay, 2001;140; Dostoğlu, 2014; UNESCO, 1972; Yıldırım, 2013)
Sözleşmede Dünya Mirası7 varlıkları kültürel, doğal ve karma olmak üzere üç ayrı
kategoride ele alınmaktadır8. Bir varlığın Dünya Mirası Alanları Listesi‟ne kayıt olabilmesi
için “Üstün Evrensel Değer” (ÜED) kriterlerinden en az birini sağlamalı ve bu ölçüte bağlı
olarak bütünlük ve özgünlüğü ortaya konulmalıdır. (Tablo 1)

2

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO, Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu
olarak 1946 yılında Türkiye‟nin de aralarında bulunduğu 20 kurucu ülke ile kurulmuştur.
3
Türkiye UNESCO‟nun kuruluşunda üye olan ilk 20 devlet içindedir ve sözleşmeye 1982 yılında taraf
olmuştur.
4
UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi‟nin (2 Kasım 2001) ilk maddesinde de kültürel çeşitliliğin
insanlığın ortak mirası olduğu vurgusu yapılmıştır.
5
Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 1121 miras yer almaktadır. Bunlardan 869‟u kültürel, 213‟ü doğal ve
39‟u karma (doğal ve kültürel) mirastır..
6
Sözleşmenin kabul edildiği 1972 yılından bu yana uluslararası alanda sürdürülebilir kalkınma hedeflemiştir.
(UNESCO, 2019, paragraf 6)
7
DMA Sözleşmesinin amacı çok ilgi çeken, önemli veya değerli olan bütün varlıkların değil uluslararası
bakımdan bunların en istisnai olanlarının -seçme bir listesinin- korunmasını sağlamaktır. Ulusal ve/veya
bölgesel öneme sahip bir varlığın otomatik olarak Dünya Mirası Listesine kaydedileceği düşünülmemelidir
8
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşmesi‟nin 1 ve 2. maddelerinde kültürel ve
doğal mirasın tanımı yapılmaktadır.
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Tablo 1 Üstün Evrensel Değer Ölçütleri
(i)- Yaratıcı insan dehasını gösteren bir şaheser olmalı.

Kültürel Miras

(ii)- Bir zaman diliminde veya bir bölgede insani değerlerin gelişimini göstermeli.
(iii)- Yaşayan veya ortadan kaybolmuş bir medeniyete veya bir kültür geleneğine ait eşsiz bir
örnek olmalı.
(iv)- İnsanlık tarihinin önemli bir dönemini bize resmedebilen bir teknolojik veya mimari bir
yapı olmalı.
(v)- İnsanoğlu karayı ve denizi kullanarak öyle muhteşem bir yerleşim yeri kurmuş olmalı ki
insanlık, herhangi bir tahribat halinde bu tarihi değerin kaybı tehlikesi ile karşı karşıya olmalı.
(vi)- Halen yaşayan geleneklerle iç içe olmalı, edebi veya artistik açıdan ayrıcalıklı
uluslararası bir anlam taşımalı.

Doğal Miras

(vii)- Olağanüstü, eşi bulunmaz bir doğal güzellik ve estetiğe sahip olmalı.
(viii)- Öyle seçkin ve önemli bir doğal yapı olmalı ki bize dünyanın oluşumunun ve insanlık
tarihinin evreleri hakkında bilgiler verebilmeli.
(ix)- Akarsularda veya denizlerde öyle bir yer olmalı ki bize ekolojik ve biyolojik olarak
dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini gösterebilmeli.
(x)- Öyle bir yer olmalı ki bitki ve hayvan türlerinin tarihsel değişimi aynı anda
gözlenebilmeli ve bu değerler şu anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olmalı.

Bir varlık listeye kayıt edildikten sonra sağladığı ÜED kriter/ler/i artık o varlık için
değişmez bir ölçüttür. Bu nedenle varlık listeye kayıt edilirken sahip olduğu ÜED nitelikleri
varlığın tüm yönlerini açıklamalıdır. Gelecekte alana ilişkin bilgi derinliği arttıkça ve/veya
varlığa yönelik süreç içinde ortaya çıkacak olan farklı boyutlardaki tehditler çeşitlendikçe,
varlığın evrensel niteliklerini yeni yaklaşımlar ile tanımlamak için fırsatlar sunmalıdır. Bu
çalışma Türkiye‟de bulunan DMA‟nın ve listeye ilk kayıt edilen üç DMA içinde çok önemli
bir yere sahip olan İstanbul Tarihi Yarımada kapsamında dört DMA alanının ÜED‟i yeni bir
bakış açısıyla tartışmaktadır.
Türkiye‟nin 16‟sı kültürel, ikisi karma olmak üzere 18 Miras Alanı listeye kayıt edilmiştir
(Tablo 1). Henüz kayıt altına alınmamış; ancak alınması muhtemel olduğu için Geçici
Listeye9 kayıt edilen ilki 1994 yılında sunulan ve son olarak 2019 yılında güncellenen
şekliyle 73 kültürel, iki karma ve üç doğal olmak üzere toplam 78 mirası bulunmaktadır (Ek
-1). Burada dikkat çekmesi gereken konu, geçiş coğrafyası olmasının getirdiği
çeşitliliğe/senteze/özellikli alanlara rağmen Anadolu Yarımadası‟ndan herhangi bir varlığın
henüz DMA Listesi‟ne doğal varlık olarak kayıt edilememiş olmasıdır. (Tablo 2)

9

Bir varlık için hazırlanan başvuru eğer ret edilirse bir daha başvuramayacağı için başvuru belgelerindeki
eksikliklerin giderilmesine zaman tanımak üzere Geçici Listeye kayıt edilmektedirler.
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Tablo 2 Türkiye‟de Bulunan Dünya Mirası Listesi‟ndeki Alanlar
Kültürel Miras Alanları

Listeye GiriĢ Yılı

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

1985

2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul)

1985

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum)

1986

5. Nemrut Dağı (Adıyaman)

1987

7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla)

1988

8. Safranbolu Şehri (Karabük)

1994

9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale)

1998

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)

2011

11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya)

2012

12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)

2014

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)

2014

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir)

2015

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)

2016

17. Aphrodisias (Aydın)

2017

18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa)

2018

Karma Miras Alanları
3.Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)

1985

6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)

1988

2. Ġstanbul’un Tarihi Alanları Dünya Mirası Alanı
İstanbul geçmişten günümüze kadar çeşitli medeniyetlerin yaşadığı ve Asya-Avrupa
arasında konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olan uluslararası bir metropoldür.
Yenikapı Kazıları ile 8500 yaşında olduğu tespit edilmiş, konumu ve önemi nedeniyle iki
imparatorluğa yüzyıllar boyu kesintisiz olarak başkentlik yapmış, bilinen dünyanın ⅓‟ü
İstanbul‟dan yönetilmiştir.10 Bu zenginlik ve medeniyetin kültürel izleri yer üstünde ve
yeraltında yaşamaktadır. Kültürel izlerin en yoğun olduğu bölge İstanbul Metropoliten
Alanı‟nın batı yakasında yer alan Tarihi Yarımada üzerinde bulunan dört miras alanı 1985
10

bknz. Kafadar, 2017
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yılında -Sultanahmet Kentsel ve Arkeolojik Koruma Alanı, Süleymaniye Camii ve Çevresi
Koruma Alanı Zeyrek Camii (Pantokrator Kilisesi) Çevresi Koruma Alanı İstanbul Kara
Surları Koruma Alanı- ÜED ölçütlerinin ilk dört maddesini sağladıkları için listeye seri
varlık olarak kayıt edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1 İstanbul Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları (İTYYP, 2018)
Sultanahmet Kentsel ve Arkeolojik Koruma Alanı, Tarihi Yarımada‟nın doğusunda,
İstanbul‟un birinci tepesi üzerinde yer almakta ve Topkapı Sarayı‟nın yer aldığı Sur-i
Sultani Bölgesi ile Sultanahmet Bölgesi olmak üzere kendi içinde iki farklı bölgeden
oluşmaktadır. Alanda adından anlaşılacağı üzere diğer alanlardan farklı olarak kentsel11
arkeolojik12 sit alanları bulunmaktadır. Bizans Dönemi‟nin sembol yapısı Ayasofya ve
Osmanlı‟nın sembol yapısı Süleymaniye Külliyesi ile kriterlerden (i), (ii), (iv)
sağlanmıştır.13 Sit/miras alanının kendi tarihi içinde yakın sayılabilecek döneme kadar
başkentlik yaptığı İmparatorluklar döneminde merkez olması arkeolojik ve tarihi
yapılar/belgeler açısından önemini ulus ötesine taşımaktadır. Sultanahmet Kentsel ve
11

Alanın günümüzde hala konut, ticaret ve turizm işlevleriyle yaşayan bir arkeolojik alan olması bölgeyi daha
da değerli kılarken, varlıkların korunması için büyüme baskılarına karşı daha çok çaba sarfedilmesi
gerekmektedir.
12
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 12 Temmuz 1995 tarih ve 6848 sayılı
kararı ile Sur-i Sultani Bölgesi; Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Aya İrini Müzesi gibi
müzelerin yer aldığı bölge I. Derece Arkeolojik Sit, Sultanahmet Bölgesi ise sahip olduğu anıtsal eserlerin yanı
sıra çeşitli arazi kullanımların birlikte yer aldığı alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan etmiştir.
13
İstanbul Tarihi Yarımada ÜED tanımı yapılırken (i) insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtını temsil etmeli
maddeyi sağlayan başka bir alan açıklanmamıştır.
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Arkeolojik Koruma Alanı en fazla tescilli eserin yer aldığı miras alanıdır. Alanda İstanbul
DMA içindeki toplam 2867 eserin 992‟si (%35‟ine karşılık gelmektedir) bulunmaktadır.
Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Tarihi Yarımada‟nın kuzeyinde üçüncü
tepenin Haliç‟e bakan yamacında yer almaktadır. Mimar Sinan‟ın kalfalık eseri olan
Süleymaniye Camii ve Külliyesi14 çevresinde kurulan semt15 525 ahşap evin varlığı ile
Osmanlı Dönemi yerleşme kültürünün külliye çevresinde kurulan semt - mahalle ilişkisini
temsil eden tarihi belge niteliği taşımaktadır. Bu alan tarihi Süleymaniye Külliyesi ile
etrafındaki geleneksel yerleşme ile (i), (ii), (iii) ve (iv) nolu kriterleri ile Tarihi
Yarımada‟nın ÜED‟ne katkıda bulunmaktadır. Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma
Alanı diğer alanlardan farklı olarak iki adet tescilli meydana sahiptir. Bu özelliği ile alan
Osmanlı Dönemi mekân organizasyonuna ilişkin daha çeşitli bilgi sunmaktadır. Alanda
127‟si kayıp, 793‟ü mevcut toplam 920 tescilli eser bulunmaktadır. Alandaki anıt eserlerin
yedisi, sivil mimarlık örneklerinin 515‟i kayıptır.
Zeyrek Camii (Pantokrator Kilisesi) Çevresi Koruma Alanı, İstanbul‟un dördüncü
tepesinde ve eteklerinde yer almakta, doğuda Atatürk Bulvarı ile sınırlanmaktadır. Bizans
Dönemi‟nde manastırlar bölgesi olarak tanımlanan alan, bu özelliğin yapılı çevreye
yansıması olarak anıtsal yapılar ile donatılmıştır. Alana kimliğini/adını veren Pantokrator
Kilisesi Ayasofya, Aya İrini, Kariye ve Blahernai Sarayı ile eşdeğer görülmektedir.16 Bu
yapıların günümüzde yaşıyor olması Bizans Döneminin ruhunu fizik mekânda yaşatmaya
devam etmektedir.1979 yılında koruma altına alınan bölgede Osmanlı Dönemi geleneksel
konut dokusunu yansıtan ahşap yapıların varlığı iki dönemin ruhunun sentezlendiği küçük
(10 ha) ve özellikli bir alan oluşturmaktadır. Alan‟da 254 kültür varlığı bulunmaktadır. Bu
varlıkların 67‟si kayıptır. Alan‟daki toplam kültür varlığı sayısı Yönetim Planı Alanı
genelinin %3‟ünü, DMA genelinin yaklaşık %10‟unu oluşturmaktadır.
İstanbul Tarihi Yarımada‟nın ÜED‟nin (iii) ve (iv). kriterlerini sağlaması Süleymaniye ve
Zeyrek yerleşmelerinin yukarıda belirtilen özelliklerine dayanarak açıklanmıştır. Burada
belirtilmesi gereken konu ise korunması gereken ahşap yapılar ile ilgili yaşanan
sorunlar/kayıplardır. ÜED ölçütlerinin kaynağı olan, iki imparatorluğun sentezini/ruhunu
yansıtan geleneksel dokuda yaşanan tahribatı açıklayabilmek için evrensel düzeyde nelerin
kaybedildiğinin ifade edilmesi gereklidir.
Ġstanbul Kara Surları Koruma Alanı, Tarihi Yarımada‟nın batı sınırında, kuzey - güney
doğrultusunda Haliç‟ten Marmara Denizi‟ne kadar uzanmaktadır. İstanbul 447 yılında inşa
14

Külliye‟yi oluşturan imaret, çarşı, sıbyan mektebi, medrese, darüşşifa, kütüphane ve diğer hizmet yapılarıdır.
Bu yapılar aynı zamanda örgütlenme sistemi içinde vakıf kurumunu ifade etmektedir. Yapıların sürdürülmesi,
gelecek kuşaklara aktarılması için ekonomik kaynak sağlayan vakıf kurumudur. Alanın Tarihi belge niteliği
taşımasının diğer boyutuda budur.
15
Mahalle, semt ve külliye ilişkisi için bknz. Yenen, 1988:127-140.
16
İstanbul Tarihi Yarımada UNESCO DMA başvuru dosyası, 1984.
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edilen surları (kara ve deniz) sayesinde korunmuş, fethedilmesi güç bir kent olmuştur. Surlar
hem savunma için yüzyıllar boyunca önemli bir askeri teknik olarak örnek olmuş, hem de
fethedilmesi için askeri alanda yenilik yapılmasını tetikleyen güç olmuştur; ateşli silahların
üretilmesini tetiklemiştir. Koruma alanı olarak ise sadece kara surları seçilmiştir.17 Kara
Surları, sur yapısı, kara surları iç koruma alanı ve kara surları dış koruma alanı olarak üç
temel bölüm olarak tanımlanmaktadır. Sur yapısı ve Kara Surları İç Koruma Alanı Fatih
ilçesi sınırlarında yer alırken, Kara Surları Dış Koruma Alanı Zeytinburnu, Eyüpsultan ve
Bayrampaşa ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır.18 Kara Surları ÜED tanımı için
sadece (ii). kriter bağlamında değerlendirilmiştir. İstanbul Kara Surları Koruma Alanı‟nda
701‟i tescilli yapı olmak üzere toplam 5639 yapı bulunmaktadır. İstanbul DMA‟nın
ÜED‟nin en temel öğesi yedi tepesini19 kenti inşa ederken fizik mekân organizasyonunda
kullanma becerisinin siluete yansımasıdır. Bu beceri 8500 yıllık birikimden süzülen
yerleşme kültürüdür. Coğrafyanın potansiyelleri yüzyıllar boyu denenmiş, sorunlarına ilişkin
çözümler nesiller boyu üretilmiş ve aktarılmıştır. Bu bilgi birikimi siyasi, ekonomik ve
sosyal sermaye gücü ile birleştiğinde üç kıtada söz sahibi bir kentin karşıdan görünümü
olarak siluetten okunmaktadır. Bu siluetin en temel bileşeni olan tepeleri üzerinde kurulan
yapılar ve dünya savaş tarihi açısından önemli bir belge niteliği taşıyan kara surları Dünya
Mirası Alanıdır. Bu alanlar oluşumları ve birbirleri ile ilişkileri nedeniyle seri varlık niteliği
taşımaktadırlar.
2.1 Ġstanbul Tarihi Alanları Üstün Evrensel Değer Ölçütleri
● Bütünlük
Bütünlük bağlamında varlığı korumak üzere varlığın taşıdığı önemi süreç ve özellikler
bakımından eksiksiz anlatacak büyüklükte alan sınırlarının belirlenip belirlenmediği
değerlendirilir. UNESCO‟nun kuruluş tarihi ve Türkiye‟nin Sözleşmeye erken taraf olan
ülkelerden olması referans alınırsa ülke olarak koruma politikalarının oluşturulmasında ve
çalışmalara başlanmasında çok da geç kalınmadığı söylenebilir. Alanda korunması gereken
sivil mimarlık örneklerinin ve anıt yapıların oldukça önemli bir bölümü tescillenmiş, sit
alanları belirlenmiş ve bu alanlara yönelik koruma kurulları kurulmuş ve koruma amaçlı
planları yapılmıştır.
Dünya Mirası Alanları Listesi‟ne İstanbul‟dan dört bölgeyi içine alan sınırlar belirlenmiş,
Seri varlık olan İstanbul‟daki alanların belirlenen sınırları içinde üstün evrensel değerinin
daha iyi, bütüncül olarak korunabilmesi ve koruma politikalarının bütüncül olarak

17

Tarihi Yarımada bir sistemi, kentsel örgütlenmeyi ifade eden bir yerleşmedir. Bu nedenle alanların
parçalanması ya da alana parçalı bakılması korunması ve sürdürülmesi için eksik bir bakış açısını
doğurmaktadır.
18
Farklı ilçelerin sorumluluğundaki alanların korunması için eşgüdümlü çalışılmalıdır.
19
Bu yeditepe sırasıyla:Topkapı Sarayı ve çevresi, Çemberlitaş ve çevresi, Süleymaniye Camii ve çevresi,
Fatih Camii ve çevresi, Yavuz Selim Camii ve çevresi, Edirnekapı ve çevresi, Altımermer (Çukurbostan ve
çevresi)
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oluşturulabilmesi adına Tarihi Yarımada‟nın tamamı yönetim planı alanı sınırlarına alarak,
planı hazırlanmıştır.
Yönetim Planlarında alanların “Yönetim Planı” olmadığı için korunamadığı
belirtilmektedir.20 Bu teze dayanarak yönetim planının alandaki tahribatların önlemesi adına
yapılacak yeni yatırım kararlarının ele alınış biçiminde, koruma amaçlı imar planları ile
birlikte yol gösterici ve planları destekleyici olması beklenmektedir. Ancak Türkiye‟deki
planlama ( üst ölçekli planlar olarak kabul edilen kalkınma planlarından, uygulama imar
planlarına kadar) mevzuatında Alan Yönetim Planı‟ndan bahsedilmemekte; koruma
mevzuatına ise 2004 yılında girmiş olmasına rağmen uyulmaması durumunda yapılacak
yasal işlemler yer almamaktadır.21 Yönetim Planlarının stratejileri koruma
kültürünü/bilincini yaygınlaştırarak, toplum tarafından benimsenmesini ve içselleştirilmesi
sağlanarak uygulamaya konulabilir.22
Bu bağlamda yönetim planlarının salt “bütünlük “ kriteri kapsamında önemleri olmayıp,
diğer tüm kriterle içinde belirleyici unsurlardır.
● Özgünlük
İstanbul DMA‟nın özgünlük değeri 1985 tarihinde oldukça kısa ve kentin özgünlüğünü
açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu açıklamaların İstanbul için kısa ve yetersiz olarak
hissedilmesi, UNESCO‟nun Üstün Evrensel Değer tanımının yapıldığı, sayfa ve paragraf
sayısını kısıtlamasından kaynaklanmaktadır. Bu açıklamada alanların korunması için
harcanan çabalar (fon oluşturma, yasal yönetsel çerçeve vb.) ve sahip olduğu eşsiz siluetin
korunması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. İstanbul‟un özgün değerini ifade etmek için bu
kısa açıklamalar yeterli olmamakla birlikte nitelikleri23 yeterince açıklanmamıştır. Bu
nedenle Alan Yönetim Planlarında İstanbul‟un tarihi süreç gelişimi içindeki genel
anlatımına ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır (Tablo 3).
Her iki planda da DMA‟larına ilişkin genel bir değerlendirmeden sonra İstanbul‟un tarihsel
gelişim süreci24 aktarılmıştır. 2011 yılında hazırlanan planda25 bu alanların kullanım
biçimlerine ve konumlarına ilişkin bilgiler dışında bir bilgi paylaşılmaz iken, 2018 yılında
hazırlanan plan26 bu eksikliği gidermiştir. Ancak her iki rapor da alanların malzeme,
ruhu/hissettirdikleri ve karşılaştırmalı analizlerine ilişkin özgün değeri ortaya koyacak
bilgiler paylaşılmamaktadır. (Tablo 3)
20

UNESCO da DMA‟nın korunması/sürdürülmesi için Alan Yönetim Planlarının yapılmasını tavsiye etmekte,
listeye kabul şartı için zorunlu tutmaktadır.
21
Alan Yönetim Planı‟nın Türkiye‟de planlama mevzuatında ve plan hiyerarşisi içinde yapılmasına yönelik
yasal zorunluluk da bulunmamaktadır.
22
Burada UNESCO‟nun kurulma amaçlarından birinin “eğitim vermek” olduğu hatırlanmalıdır.
23
bknz. “Özgünlük” maddesi
24
Tarihsel gelişim süreci aktarımlarına ilişkin değerlendirme için bknz. Ek 2)
25
Alan Yönetim Planı, 2011:20-26
26
Alan Yönetim Planı, 2018:44-50
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Tablo 3 İstanbul Alan Yönetim Planlarında Tarihi Süreç İçinde İstanbul‟un Anlatımı:
“Özgünlük” Bağlamında Değerlendirilmesi
UNESCO önerileri
Form ve tasarım
Malzemeler
Kullanım/fonksiyon
Gelenekler, teknik
ve yönetim sistemi,
Konum ve kuruluş
Ruhu ve
hissettirdikleri
Çevre İlişkileri
Karşılaştırmalı analizler
Değer/miras
Nitelik

Alan Yönetim Planları
2012
+
-

2018
+
+
+

+
-

+
-

+

+
+

● Yönetim ve Koruma
Dünya Miras Listesi‟ne girmek için başvuru yapıldığı sırada Tarihi Yarımada‟da birçok eser
tescile kayıt edilmiştir. Yenikapı kazıları ile 8500 yıllık tarihe sahip olduğu ispatlanan Tarihi
Yarımada üzerinde 10.151 kültür varlığının 2867 tanesi tescillidir (Yönetim Planı, 2018:44).
Zeyrek, Süleymaniye ve Kara Surları için ilk koruma planları 1979 ve 1981 yıllarında
hazırlanmıştır. Tarihi Yarımada‟yı içine alan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma
Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları 26.05.2005
tarihinde kurul kararı ile onaylanmıştır (Dinçer, vd. 2009). UNESCO İstanbul Tarihi
Yarımada DMA için 2007 yılında alan yönetim planlarının hazırlanması tavsiyesini
vermiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu da korunması gereken
varlıklar için 2004 yılında alan yönetimi ile ilgili tanımlama getirmiştir. Bu doğrultuda
DMA‟nı içine alan Tarihi Yarımada bütününde ilki 2011, ikincisi 2018 yılında onaylanan
yönetim planları hazırlanmıştır. Yönetim Planları yukarıda -anahtar kelimeler üzerinden çok
kısıtlı- bahsedilen özelliklerinden dolayı DMA sınırlarını içeren bir plan yerine yarımadayı
bütünüyle ele alan bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. DMA alanları bütüncül olarak
korunmaya – yönetilmeye çalışılırken 5366 sayılı yasa27 ile Tarihi Yarımada içinde
belirlenen yenileme alanları ile parçalanmakta; 2018 yılında İmar Barışı28 ile imar planları
ile kabul edilen plan kararlarının ve tarihi kentsel dokunun bütünlüğü zedelenmektedir.

27

2005 yılında 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna dayanılarak Tarihi Yarımada içinde 23 adet toplam 704 ha
yenileme alanı ilan edilmiştir.
28
İmar Kanunu‟na eklenen Geçici Madde 16 ile 31/12/2017 tarihinden önce yapılan ruhsat ve ruhsat eklerine
aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi (YKB) düzenlenmesi öngörülmüştür. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmış ve Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü tarafından 06.07.2018 tarihinde yayımlanan 2018/8 sayılı Genelge ile cins değişikliği ve kat
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İstanbul Tarihi Yarımada DMA birçok yerel ve merkezi kurumun yetki sınırları içine
girmektedir. Bu durumun yarattığı karmaşa İstanbul Tarihi Alanları Alan Yönetim
Başkanlığı‟nın kurulması ile İstanbul Tarihi Yarımada bütününde yönetim planı yapma
yetkisine sahip bir rol üstlenmiştir. Koruma ve sürdürme için toplum kadar kurumların da
birlikte çalışması ve bu konuda benzer hassasiyet ve duyarlılıkta olması gerekmektedir.
ÜED tanımı yapılırken UNESCO tek bir sayfada alanın sağladığı “bütünlük”, “özgünlük” ve
“yönetim ve koruma” ölçütlerini açıklamasını beklemektedir (EK 2). İstanbul Tarihi
Yarımada DMA içinde her bir alan farklı bir ÜED ölçütünü sağlayarak DMA listesine kayıt
edilmiştir. Birbirinden farklı özelliklere sahip her biri 8500 yıllık tarihi birikimi (yeni
buluşlar ile daha da eskiye gidebilir) farklı açılardan temsil eden bu alanlar için tek bir ÜED
yazmak oldukça güç bir konudur. ÜED konusunun doğru tanımlanmaması varlığın hangi
tehditler altında kaldığını ve/veya kalacağının anlaşılamamasına neden olmaktadır. Bu
çalışmanın hipotezi “İstanbul’un ÜED evrensel niteliklerle yeniden yorumlanması ve yeni
değerler üzerinden alanın korunup, sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.”
2.2 Ġstanbul Tarihi Alanları Üstün Evrensel Değeri
İstanbul’un Tarihi Alanları Üstün Evrensel Değer Beyanı
Balkanlar, Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz arasına stratejik olarak konumlanan İstanbul,
Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’na başarılı bir şekilde başkentlik
etmiştir ve 2000 yılı aşkın bir süredir siyaset tarihi, dinler tarihi ve sanat tarihine dair
birçok önemli olayla ilişkilendirilmiştir. Şehir, kuzeyde doğal bir liman olan Haliç, doğuda
İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili bir yarımada üzerinde bulunur.
Üzerinde eski Bizans ve Konstantinapolis’in yükseldiği Tarihi Yarımada, beşinci yüzyılın
başında Theodosius tarafından inşasına başlanan tarihi surlarla çevrilidir.
İstanbul’un üstün evrensel değeri, Asya ve Avrupa’nın buluşmasını yansıtan mimari
şaheserlerin eşsiz birleşiminde ve Bizans ve Osmanlı mimarlarının yaratıcı dehaları
tarafından oluşturulan benzersiz siluetinde yatmaktadır.
İstanbul’un eşsiz ve kendine özgü silueti yüzyıllar boyunca oluşmuş ve engin kubbeleri ile 6.
yüzyıl mimarisini ve dekoratif yapısını yansıtan Ayasofya’yı, 15. yüzyıl Fatih Külliyesi’ni,
19. yüzyıla kadar eklentilerle geliştirilmiş Topkapı Sarayı’nı, Mimar Sinan’ın önde gelen
eserleri olan, 16. yüzyılın kültürünü ve Osmanlı mimarisini yansıtan Süleymaniye ve
Şehzade Camii külliyelerini, 17. yüzyıl eseri Sultanahmet Camii’ni ve 1664’te tamamlanan
liman yakınındaki Yeni Camii’nin narin minarelerini içermektedir.
Alan’daki üstün evrensel değere sahip dört bölge; Sarayburnu’ndaki Arkeolojik Park;
Süleymaniye Camii Külliyesi, çarşıları ve yerel yerleşimi ile Süleymaniye Bölgesi; önceden
mülkiyeti işlemleri düzenlenmiştir. Madde hükümlerine göre Tarihi Yarımada‟nın 1/5‟nden küçük bir alan –
DMA‟nın bir kısmı(Sultanahmet ve Süleymaniye DMA)- kapsam dışı tutulmuştur.
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Pantokrator Kilisesi olan şimdiki Zeyrek Camii etrafındaki yerleşim ile Zeyrek Bölgesi ve
Theodosius surlarının iki yanında uzanan önceki Blahernai Sarayı kalıntılarını da içeren
Kara Surları alanıdır.
Bu Alanlar; 17. yüzyıla ait Sultanahmet ve Sokullu Mehmet Paşa Camileri, 16. yüzyıla ait
Şehzade Camii Külliyesi, 15. yüzyıl Topkapı Sarayı, Konstantin Hipodromu, Valens
(Bozdoğan) Kemeri, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii (eski St. Sergius Bacchus)
Jüstinyen kiliseleri, John II. Comnene gözetiminde İmparatoriçe Irene tarafından yaptı-rılan
Pantokrator Kilisesi, 14. ve 15. yüzyıldan kalma mozaik ve resimleri ile Kariye Kilisesi ve
hamamlar, sarnıçlar ve sultan türbeleri gibi birçok benzersiz örneği ile imparatorluk
dönemlerine ait mimari başyapıtları kapsamaktadır.
Üstün Evrensel Değer beyanının iki sayfada anlatma gereği UNESCO Uygulama
Yönetmeliği kararıdır.29 Bu karar tüm miras alanları için sorunlu olsa da tarihi derinliği olan
İstanbul gibi yerleşmelerin/kentlerin ÜED‟ni anlatmak için yetersiz kalmaktadır. İstanbul
Tarihi Alanları farklı dört miras alanını içermektedir ve bu farklı alanlar için tek bir tanım
yapmak oldukça zordur. Bu kaygılardan dolayı İstanbul‟daki dört miras alanı eşit ağırlıkla
ÜED tanımında anlatılamamış, Kara Surları Alanı‟nın nitelikleri yeterince aktarılamadığı
gibi alanların Tarihi Yarımada ile kurdukları bağ, bütünsellik bağlamında yeterince
açıklanamamıştır.
ÜED tanımında İstanbul 2000 yılı aşkın tarihi bir kent olarak ifade edilmiştir ancak
Yenikapı Kazıları‟nda ortaya çıkan bulgulara göre kentin tarihinin 8500 yıl geriye gittiği
ortaya çıkmıştır. İstanbul‟un ÜED tanımının onaylandığı günün şartları içinde bile tanımın
Tarihi Yarımada'nin değerini ve tarihini tam olarak yansıtamaması, ÜED tanımına farklı
yaklaşımların yeniden katkı sunmasını gerekli kılmıştır.
2.3 Üstün Evrensel Değer Tanımına Farklı Bir YaklaĢım
Dünya Miras Alanları‟nın üstün evrensel değerini tanımlamak, tüm kuşaklar ve toplumlar
için geçerli nedenler ortaya koymak ve bu tanımlamayı kelimeler30 ile resmetmeye çalışmak
oldukça güç bir konudur. Bunun yanında bu değerin iyi ifade edilmesi ile varlığın
uluslararası ortamda gündeme gelmesi, korunmasında sorumlu devletin/yönetimin koruma
bilincinin gelişmesine katkı sunmaktadır.
Seri varlık olan İstanbul DMA İstanbul bütünü hakkında ipuçları veren, sınırların içinin
değeri, dışının zenginliğini yansıtması nedeniyle önemli alanlardır. İstanbul‟un Üstün
Evrensel Değerini yazmanın zorluğu en temelde bu nedeni içermektedir. Bu nedenle bu
çalışmanın tartışmak istediği konu: belirlenecek kavramlar üzerinden yazılan “üstün
evrensel değer” öyle kavramsal açıklanmalı ki değişen süreçler ve yenilenen bilgiler
29

UNESCO, 2019, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, Annex10.
30
Kelime sayısının kısıtlı olduğu hatırlanmalıdır.
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doğrultusunda her dönem yeni bakış açıları ile güncellenebilsin/yeniden
anlamlandırılabilsin.31 Bu bağlamda İstanbul Tarihi Yarımada‟nın32 topoğrafyası,
topoğrafyaya bağlı yerleşme kültürü (silueti), tarihsel süreçler içinde değişen/çeşitlenen
sosyal, ekonomik, politik, kültürel vb. toplumsal ve yönetsel kurumları ve bu sistemleri
örtük bilgi olarak sunan fizik mekân organizasyonunu tarif edebilmek için belirli kavramlar
üzerinde durulmaktadır. Bunlar:
●
●
●
●

tarihi topoğrafya
örtük bilgi
geçişler
çeşitliliktir.

Bu kavramların her birbiri ile ilişkili olmakla birlikte kesişmedikleri noktada birbirlerinin
boşluklarını tamamlamaktadırlar.33
Tarihi topoğrafya kavramı geçmiş – an – gelecek arasında katmanların ve etkileşimin
sürekliliğini ifade etmektedir. Bu kavram İstanbul‟un eşsiz siluetini biçimlendiren
topoğrafyasına ve bu siluetin oluşumundaki katmanlara yaptığı çağrışım nedeniyle dikkate
alınmıştır. Bu noktada “tarih”ten anlaşılması gereken Annales Okulu‟ndan beri tarih bilim
alanı içinde değerlendirmelere konu olan sosyal, ekonomik, politik, kültürel tüm yapılardır.
Bu kavram ile tarih ve coğrafyaya ilişkisinin İstanbul‟da oluşturduğu fizik mekâna vurgu
yapılmaktadır.
Örtük bilgi coğrafi34 koşullar, kültürel, sosyal, iktisadi, siyasi vb. kaygılarla fizik mekânın
biçimlenmesi ve içinde yaşadığı toplumu biçimlendirmesidir.
Robert Park kenti uygar insanın doğal yaşam alanı olarak tanımlamaktadır (Park, 1925).
Yapılı çevre toplum tarafından üretilirken, daha sonra bu çevre toplumu üretmektedir. Bu
karşılıklı yeniden üretim süreci/geçişi arasında uygarlıklar oluşmaktadır. Aynı zamanda her
dönemi ve her dönemdeki toplumu açıklayan genel bir kent tanımı da yapmak mümkün
değildir. Çünkü uygarlık seviyeleri her coğrafyada, toplumda ve dönemde farklı
seviyelerdedir. Uygarlıkların birbirini anlaması ve daha ileriye taşıması kentsel mekân
organizasyonunda da kendini göstermektedir.
İstanbul 8500 yıllık geçmişinde birbirini anlayan farklı dini, etnik, ekonomik, kültürel vb.
katmanların birlikte ürettiği bir kenttir. Burada yerleşen birbirinden farklı etnik, dini, sosyal,
ekonomik vb. özelliklere sahip toplumlar/kuşaklar birbirinden öğrendikleri, mekânda
31

ÜED tanımı bilimsel bilgiye dayanarak yazılmalıdır. Bu noktada bilimin (felsefeden farklı olarak) üst üste
gelen bilgiler ile sürekli yenilendiği/güncellendiği/ilerlediği hatırlanmalıdır.
32
Kavramsal çerçeve DMA sınırları içine değil bütüncül bir yaklaşım ile hazırlanan Alan Yönetim Planı
sınırları esas alınarak belirlenmiştir.
33
Ek-2 Kavramların İstanbul DMA için Değerlendirilmesi
34
Coğrafya burada topoğrafya, iklim, jeoloji, jeomorfoloji gibi birçok kavramı içine alacak şekilde geniş
anlamıyla kullanılmıştır.
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okunan örtük bilgi ile İstanbul‟u kurmuşlardır. Bunun en vurucu örneği -sadece İstanbul için
değil, tüm dünya için kırılma noktası olan- 1453 tarihindeki iktidar değişikliğidir. Bizans‟ın
yerine gelen Osmanlı İmparatorluğu‟nun kentin siluetini kendi kimliğine göre belirlediği
sembollere göre oluştururken, Bizans dönemi kent planına sadık kalmasıdır.35 İstanbul‟u
özgün yapan temel niteliklerinden biri mekân organizasyonu bilgisinin hem tarihin
katmanlarında hem günümüzdeki yaşamda okunabiliyor olmasıdır.
GeçiĢler kavramı (Transition) ulaşım, nüfus geçişleri, ekonomik/sosyal geçişleri
aktarmaktadır. İstanbul özellikli coğrafi konumu nedeniyle dünya üzerinde Asya-AvrupaAfrika kıtaları arasındaki geçişlerden biridir. Bu özellik ona tarihin bilinen dünyasında uzun
bir süre kıtalar arasındaki geçiş yeri olma özelliği kazandırmıştır. Bu durum sürekli/dinamik
bir akış anlamına da gelmektedir. İstanbul geçiş olma özelliği ile tarım dışı artı ürün dışında
coğrafyalar arasındaki bilgi akışının denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği bir kenttir.36
Bu nedenle yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmıştır.
ÇeĢitlilik kavramı ise hem tarihi topoğrafya hem örtük bilgi hem de geçişler ile ilgili bir
kavramdır. Yukarıda bahsedilen tüm kavramlar temellerinde çeşitliliğin yarattığı zenginliğin
fizik mekânı oluşturmasına dayanmaktadırlar. Topoğrafya (yedi tepe), tarih (farklı uygarlık
dönemleri), Sosyal (farklı etnik, dini, sosyal, ekonomik, kurumsal özelliklere sahip
toplumlar, hetrojenlik), dini37 (farklı mezhep/dinlere ilişkin merkez), ulaşım/Lojistik
(denizyolu, karayolu, demiryolu –son dönemde havayolu- arasındaki etkileşim), ekonomik
(ulus aşırı ticaret, birçok metanın/artı ürünün alım-satımı), teknolojik38 vb. bir kentin
barındırması gereken tüm çeşitlilik İstanbul‟da sentezlenmiş; yeni gelişmelere fırsat
tanımıştır. Çoğaltılabilecek bu özellikler farklı mekânsal örüntülerin gelişmesini sağlamıştır.
Her uygarlığın kendi mekânlarını kurması bu özelliklerin günlük yaşamın parçası olması
anlamına gelmektedir.
Değerlendirmeye konu olan kavramlar yukarıda açıklandığı açıklıkta ve yeteri düzeyde
İstanbul Tarihi Yarımada Dünya Mirası Alanları‟nın Üstün Evrensel Değer tanımında yer
almamıştır. Daha ayrıntılı ve tüm zenginliğini ortaya koyacak bir yeniden ÜED tanımının
hazırlanması alanın korunması için de gereklidir. Eğer DMA listesine girdiğinde İstanbul
Tarihi Alanları‟nın ÜED‟i tüm yönleri ile yazılabilseydi bugüne geldiğimizde tam anlamıyla
tüm yarımada ve çevresi korunabilirdi. Yani dünya ölçeğinde iyi koruma örneklerinde
(Venedik, Bath, oxford gibi) olduğu gibi yapılı çevre tarihi özelliklerini koruyarak
günümüze kadar ulaşırdı.
35

Yenen, 2017; Anadolu Türk Şehri Dersi Basılmamış Ders Notu, YTÜ, İstanbul.
“Kent tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği, belirli
teknolojinin beraberinde getirdiği, büyüklük, yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış
yerleşme türüdür.” (Şenyapılı, vd. 1971: 3-20)
37
Bazı kent tarihçileri ilk kentsel yerleşmelerin dini bir merkez çevresinde toplanan heterojen nüfus ile
başladığını belirtmektedir (Mumford, 1961:21; Benevolo, 1980:35). Bu nedenle dini merkez olmak kentsel
yerleşimi tetikleyen en temel öğe olduğu için önemlidir.
38
İstanbul‟un korunması ve fethedilmesi iki farklı teknolojinin aynı anda biraraya geldiği çeşitliliği olarak
yorumlanabilir.
36
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3. Sonuç ve Değerlendirme
Tarihsel süreç içinde tüm medeniyetler kurulduktan sonra yerine yenisi gelinceye kadar
yıkılmaya mahkûmdur. Dünya tarihinde birçok yerleşme kurulmuş, talan edilmiş,
yıpratılmış, terkedilmiş bazen başka bir katmanda üzerinde yeniden yeni yerleşmeler inşa
edilmiştir. İstanbul bilinen tarihi boyunca kesintisiz olarak üzerinde her zaman yaşamın
bulunduğu önemli bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Coğrafi konumunun getirdiği tarihi
süreklilik ve kentler ağı içindeki yeri “insanlığın yaratıcı dehası”, “yaşayan ve yok olmuş
kültürel bir alanı”, “farklı kültürler arasındaki insani değerlerin (bilim, teknoloji, gelenek,
ekonomi kültür vb. ) alışverişi”, “uygarlık tarihindeki önemli aşamaları” kriterlerini
içermektedir. Tüm bunlar içinde ve üzerinde yaşadığımız yapılı çevrede istisnai örnekleri
barındırmaktadır. Tarihi Yarımada‟da bulunan dört DMA‟nın sağladığı kriterler bu
bağlamda değişmeyecek olsa da bu kriterleri nasıl sağladığı 1985 yılında hazırlanan başvuru
belgelerinin ve 2010 yılında hazırlanan ÜED tanımının yapıldığı günün şartlarının/bilgi
birikiminin çok ötesine geçmelidir. Geçtiğimiz yıllar boyunca İstanbul‟da yapılan
araştırmalar ile elde edilen bilgi birikimi artmıştır; bu çalışmaların Üstün Evrensel Değere
katkısı da bu bağlamda yeniden değerlendirilmelidir. İstanbul Tarihi Alanları DMA‟nın
ÜED tanımının toplum tarafından bilinmesi, sahip çıkılması, sürdürülmesi için çaba ve istek
uyandırması gerekmektedir.
İstanbul‟un 1985 yılında Dünya Mirası Alanları Listesine girmesi bu bakımdan oldukça
önemli bir adımdır; alanın hem korunması hem araştırılması için evrensel bir sorumluluk
üstlenilmesi, çalışmaların daha da titizlikle yapılmasını teşvik etmiştir. İstanbul‟a yönelik
bilgiler derinleştikçe koruma içgüdüsü daha da artmakta dolayısı ile İstanbul Tarihi Alanları
Üstün Evrensel Değer tanımına yeni anlamlar yüklenmeye başlamaktadır. Hazırlanan bu
çalışma İstanbul Dünya Mirası Alanları‟na Yönetim Planı sınırları bağlamında bütüncül
koruma anlayışı ile bakarak, Üstün Evrensel Değer tanımını oluşturmayı yeniden ele
almaktadır.
Dünya Mirası Alanları, diğer miras alanları ile birlikte, giderek daha fazla metalaşmakta,
metalaştırılmakta ve miras, kültür turizmi gibi postmodern eğlence biçimleri için
kullanılmakta; tarihi şehirler yeni gelişmelerin öznesi olmaktadır. (Harvey, 2001;
Hannabuss, 1999; Dinçer, 2013). İstanbul Tarihi Yarımada‟yı bu baskının etkilerinden
“koruma çabaları”39 yetersiz kalmakta ve bu sınırlar içinde dahi sahip olunan nitelikler
yitirilmektedir. Gelecekte tahribatın yarattığı yok olma nedeniyle, sınırların içinde
korunacak değer/varlık kalmaması sınırları tartışmaya açabilir. Böyle bir durumda bütünlüğe
yönelik hatırlanması gereken diğer husus İstanbul Dünya Miras Alanı Üstün Evrensel

39

Yönetim Planlarında “Süleymaniye ve Zeyrek bölgelerindeki geleneksel ahşap evler, listeye kayıt
zamanında savunmasız olarak nitelendirilmişlerdir.” denmekte, ancak korumak için çaba sarf edildiği
açıklanmaktadır. Bunlara rağmen “İstanbul‟un Tarihi Alanlarındaki yerleşme ve kentin eşsiz silueti gelişim
karşısında savunmasızdır.” denmektedir.
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Değerinde belirtildiği üzere arkeolojik varlıkların da alanlarda bütüncül olarak
korunduğunun/bulunduğunun bilinmesidir.
İstanbul kentler ağı içindeki konumu geliştikçe artan yatırım baskıları ve ardından gelen
değişim/dönüşüm talebi Tarihi Yarımada‟nın üstün evrensel değerinin tahrip edilmesi riskini
arttırmaktadır. Bu nedenle ÜED tanımının herkes için hem yeniden imgelenebilen, hem
herkes için korunması gereken bir değer olarak kabul edilmeldir. Değişen /artan sermaye
baskısı, karşısında İstanbul Dünya Mirası Alan‟larının korunması ve sürdürülmesi ÜED‟nin
güçlendirilmesine ve bu baskılar karşısında güçlendirecek değerlendirmelere ihtiyacı vardır.
Bu çalışmada bu nedenle DMA‟nın Üstün Evrensel Değeri için kavramsal çerçeve içinde,
her dönemde imgesi/ taşıdığı anlam genişleyecek tanımlamalar yapmak önerilmektedir. Bu
öneri İstanbul Tarihi Alanları DMA için “tarihi topoğrafya”, “örtük bilgi”, “geçişler”,
“çeşitlilik” kavramları önerilmiştir. Bu kavramlar içerdikleri anlamlar bağlamında “Tablo 2:
İstanbul Alan Yönetim Planlarında Tarihi Süreç İçinde İstanbul‟un Anlatımı: “Özgünlük”
Bağlamında Değerlendirilmesi”de DMA için hazırlanan alan yönetim planlarında belirtilen
malzeme, ruhu/hissettirdikleri ve karşılaştırmalı analizler başlıklarındaki eksiklikleri
giderecek güce sahiptir.
Sonuç olarak DMA dünyanın her yerinde gündelik yaşamın/doğal döngülerin bir parçasıdır.
Üstün Evrensel Değer ölçüleri nesiller boyu korunsa da içerikleri her dönemin yaklaşımları
ve bilgi birikimleri ile güncellenebilmeli ve koruma adına dinamik olmalıdır. Kelime resmi
olarak tanımlanabilecek ÜED tanımının iki A4 boyundaki sayfada yazılması kıstası
nedeniyle her bilim alanının katkılarıyla zenginleşmesine yol gösterecek/imkân verecek bir
tasarımda yazılması gerekmektedir. Bir varlığın değerinin korunması, korumaya duyulan
arzunun her dönem aktif tutulması ile bu da her dönemin bakış açılarına göre yeni
değerlendirmelerin yapılmasına imkân sunarak sağlanabilir.
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EK-1 Türkiye’deki DMA Listesindeki ve Geçici Listesindeki Varlıklar

Kültürel Miras Alanı

Listeye
Giriş Yılı

Kültürel Miras alanı

1.Karain Mağarası (Antalya)

1994

38.Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya 2014
Savaşı Alanları (Çanakkale)

2.Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi
Ahlat Mezar Taşları (Bitlis)

2000

39.Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı
(Konya)

2014

3.Alahan Manastırı (Mersin)

2000

40.İznik (Bursa)

2014

4.Alanya (Antalya)

2000

41.Mahmutbey Camii (Kastamonu)

2014

5.Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa)

2000

42.Ahi Evran Türbesi (Kırşehir)

2014

6.İshakpaşa Sarayı (Ağrı)

2000

43.Vespasianus - Titus Tüneli (Hatay)

2014

7.Konya Selçuklu Başkenti (Konya)

2000

44.Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup
(St. Jacob) Kilisesi (Mardin)

2014

8.Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin)

2000

45.Akdamar Kilisesi (Van)

2015

9.Selçuklu Kervansarayları Denizli- 2000
Doğubayazıt Güzergâhı

46.Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve
Su Kemerleri (Antalya)

2015

10.St. Nicholas Kilisesi (Antalya)

2000

47.Eshab-ı Kehf Külliyesi (İslamiOsmanlı
Sosyal
Kompleksi)
(Kahramanmaraş)

2015

11.St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu
ve Tarihi Çevresi (Mersin)

2000

48.Mudurnu Tarihi Ahi Kenti: Ahiliğin
Tanıkları (Bolu)

2015

12.Sümela Manastırı (Trabzon)

2000

49.Harşena Dağı ve Pontus Kralları
Kaya Mezarları (Amasya)

2015

13.Likya Uygarlığı Antik Kentleri
(Antalya ve Muğla)

2009

50.Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya,
Afyon)

2015

14.Perge Arkeolojik Alanı (Antalya)

2009

51.Stratonikeia Antik Kenti (Muğla)

2015

15.Sagalassos
(Burdur)

2009

52.Uzunköprü (Edirne)

2015

16.Eşrefoğlu Camii (Konya)

2011

53.İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık
Kırılma Mekânizması (Siirt)

2015

17.Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay)

2011

54.Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul)

2015

18.Aizanoi Antik Kenti (Kütahya)

2012

55.Bodrum Kalesi (Muğla)

2016

19.Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla)

2012

56.Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir)

2016

20.Birgi Tarihi Kenti (İzmir)

2012

57.Hacı
Bayram
Camii
ve
Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara)

2016
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2012

58.Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi
(Edirne)

2016

2012

59.Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul)

2016

23.Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal 2012
Alanı (Muğla)

60.Malabadi Köprüsü (Diyarbakır)

2016

24.Niğde'nin Tarihi Anıtları (Niğde)

2012

61.Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti 2016
ve Höyüğü(Van)

25.Mamure Kalesi (Mersin)

2012

62.Kibyra Antik Kenti (Burdur)

2016

26.Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi 2012
(Eskişehir)

63.Yivli Minare Camii (Antalya)

2016

27.Yesemek Taş Ocağı ve Heykel 2012
Atölyesi (Gaziantep)

64.Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale)

2017

28.Zeugma
(Gaziantep)

2017

21.Gordion (Ankara)
22.Hacı Bektaş
(Nevşehir)

Veli

Külliyesi

Arkeolojik

Alanı

2012

65.Ayvalık
(Balıkesir)

29.Sardes Antik Kenti ve Bintepeler
Lidya Tümülüsleri (Manisa)

2013

66.İvriz Kültürel Peyzajı (Konya)

2017

30.Laodikeia
(Denizli)

Alanı

2013

67.Priene Arkeolojik Alanı (Aydın)

2018

31.Akdeniz‟den Karadeniz‟e Kadar
Ceneviz Ticaret Yolu‟nda Kale ve Sur
Yerleşimleri

2013

68.Gaziantep Yeraltı Suyu Yapıları:
Livas ve Kasteller (Gaziantep)

2018

32.Anadolu Selçuklu Medreseleri
(Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum,
Kırşehir)

2014

69.Erken Dönem Anadolu Türk Mirası:
Danişmend Beyliği Başkenti Niksar
(Tokat)

2018

33.Anavarza Antik Kenti (Adana)

2014

70.Justinian Köprüsü (Sakarya)

2018

34.Kaunos Antik Kenti (Muğla)

2014

71.Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat)

2018

35.Korykos Antik Kenti (Mersin)

2014

72.Harput Tarihi Kenti (Elazığ)

2018

36.Arslantepe
(Malatya)

2014

73.Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap 2018
Taşıyıcılı Camiiler (Konya-Eşrefoğlu
Camii,
Kastamonu-Mahmut
Bey
Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii,
Afyon-Afyon Ulu Camii, AnkaraArslanhane Camii)

Arkeolojik

Arkeolojik

Alanı

Endüstriyel

Peyzajı

37.Kültepe - Kanesh Arkeolojik Alanı 2014
(Kayseri)

Doğal Miras Alanı
1.Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı
(Ankara-Konya-Aksaray)

Karma Miras Alanı
2013

2.Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 2016
(Samsun)
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ÖNERİLER1
Güneş YÖRÜTEN
Bilim Uzmanı Mimar, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi
Yunus TATAR
Yüksek Şehir Plancısı, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi
Sırma TURGUT
Prof. Dr., YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi
Özet
Evrensel değerlerin tarihsel süreçten günümüze süzülmesinin bir yansıması olan Dünya Miras
Alanları, sadece bulundukları yerler için değil, bütün insanlık için önem taşımaktadır. Ancak
günümüzde Dünya Miras Alanları ve çevrelerinde yapılan projeler, bu alanlar için tehdit ve
tahriplere neden olabilmektedir. Bu kapsamdaki projelerin Dünya Miras Alanları üzerindeki
olası etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KMED)
Raporları hazırlanmaktadır. ICOMOS’un 2011 yılında hazırlamış olduğu Dünya Mirası
Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi de bu bağlamda KMED raporlarına yol
göstermesi amacıyla oluşturulmuştur. Dünya Miras Alanları üzerindeki söz konusu tahrip ve
tehditlerin önlenmesi gerekliliği, mevcut yapıya nazaran daha sistemli bir işleyiş ve süreç
birliğini gerektirmektedir. Mevcut durumda KMED raporlarının hazırlanmasında temel altlık
olan ICOMOS KMED rehberinde yer alan bazı maddeler özellikle Türkiye koşulları için
yetersiz kalmakta, bazı maddelerde genellemeler yapılmakta ya da belirsizlikler
bulunmaktadır.
Çalışmanın amacı, ICOMOS rehberine katkılarda bulunmak ve KMED raporlarının
hazırlanmasının daha etkin ve verimli bir hale gelmesi için öneriler geliştirmektir. Çalışmanın
temel önerisi, ICOMOS rehberi doğrultusunda her ülkenin yerel koşullarına bağlı olarak
kendi rehberini ya da yönetmeliklerini çıkarması yönündedir. Böylelikle yasal-yönetsel
dayanakların, KMED’i yapacak uzmanların tanımlarının ve analiz yöntemlerinin bu
rehberlerde ya da yönetmeliklerde belirtilmesi mümkün olacak, genelleme yapan maddelerin
ve belirsiz konuların önüne geçilebilecektir. Çalışmada bu doğrultuda; hem ICOMOS’un
hazırlamış olduğu rehberde eklenmesi ya da değiştirilmesi gereken konular üzerinde durulmuş
hem de Türkiye’nin kendine ait bir yönetmeliği olması durumunda, bu yönetmelikte yer
alması gereken konulara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi, ICOMOS KMED Rehberi, İstanbul
Dünya Miras Alanları
1

Bu bildiri 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda, Prof. Dr. Sırma TURGUT ve Doç. Dr. Hülya BERKMEN tarafından
yürütülen SBP6120 Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi dersi kapsamında hazırlanan çalışmalardan üretilmiştir.
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1. GiriĢ
Evrensel değerlerin tarihsel süreçten günümüze süzülmesinin bir yansıması olan Dünya Miras
Alanları, sadece bulundukları yerler için değil, bütün insanlık için önem taşımaktadır. Ancak
günümüzde Dünya Miras Alanları ve çevrelerinde yapılan projeler, bu alanlar için tehdit ve
tahriplere neden olabilmektedir. Bu kapsamdaki projelerin Dünya Miras Alanları üzerindeki
olası etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla Kültürel Miras Etki Değerlendirme2 raporları
hazırlanmaktadır. ICOMOS’un 2011 yılında hazırlamış olduğu Dünya Mirası Kültür
Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi3, KMED raporlarına yol göstermesi amacıyla
oluşturulmuştur. Fakat Dünya Miras Alanları üzerindeki söz konusu tahrip ve tehditlerin
önlenmesi, mevcut yapıya nazaran daha sistemli bir işleyiş ve süreç birliğini gerektirmektedir.
Türkiye’de mevcut durumda, “Kültürel Miras”, “Dünya Miras Alanları (DMA)” ve “Üstün
Evrensel Değer (ÜED)” konuları kamu otoriteleri tarafından bu kavramlar üzerinden
zikredilmese de tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması şeklinde
gündemdeki yerini korumaktadır. Fakat mevzuatımızda bu kavramlara yer verilmediği gibi,
Dünya Miras Alanları’nı etkileyen projelere ilişkin hazırlanan KMED raporlarında da bu
kavramların gereken önceliğe ve öneme sahip olmadığı görülmektedir.
Çalışmanın amacı, ICOMOS rehberine katkılarda bulunmak ve KMED raporlarının
hazırlanmasının daha etkin ve verimli bir hale gelmesi için öneriler geliştirmektir. Çalışmanın
temel önerisi, ICOMOS rehberi doğrultusunda her ülkenin yerel koşullarına bağlı olarak
kendi rehberini ya da yönetmeliklerini çıkarması yönündedir. Böylelikle yasal-yönetsel
dayanakların, KMED’i yapacak uzmanların tanımlarının ve analiz yöntemlerinin bu
rehberlerde ya da yönetmeliklerde belirtilmesi mümkün olacak, genelleme yapan maddelerin
ve belirsiz konuların önüne geçilebilecektir. Çalışmada bu doğrultuda; hem ICOMOS’un
hazırlamış olduğu rehberde eklenmesi ya da değiştirilmesi gereken konular üzerinde durulmuş
hem de Türkiye’nin kendine ait bir yönetmeliği olması durumunda, bu yönetmelikte yer
alması gereken konulara değinilmiştir.

2. Kültürel Miras Etki Değerlendirme
1972 yılında Paris’te yapılan UNESCO konferansında; bütün insanlığın ortak mirası olan
kültürel ve doğal değerleri dünyaya tanıtmak, mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve
çeşitli etkenler doğrultusunda bozulan ya da yok olan bu değerlerin yaşatılmasını sağlamak
amacıyla “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” hazırlanmıştır.
2

Kültürel Miras Etki Değerlendirme raporları çalışmada KMED raporları olarak anılacaktır.
ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi çalışmada ICOMOS rehberi olarak
anılacaktır.
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten günümüze, evrensel değere sahip doğal oluşumlara, anıtlara
ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü verilmektedir. Sözleşmeyi kabul eden üye devletler, sahip
oldukları değerlerin Dünya Miras Alanı olması amacıyla UNESCO’ya başvurmakta, bu
başvurular UNESCO, ICOMOS ve IUCN tarafından değerlendirilmektedir. Dünya Miras
Komitesi tarafından uygun görülen adaylar Dünya Miras Alanı ilan edilmektedir (World
Heritage Turkey). Dünya Miras Alanları’nın Üstün Evrensel Değerleri’nin tanımlanması 2007
yılından itibaren zorunlu tutulmaktadır. Dünya Miras Alanı adaylığı sürecinde hazırlanan bu
tanımların zaman içinde değiştirilmesi mümkün olmamakta, söz konusu evrensel değerlerin
korunması için önlemler alınması gerekmektedir (ICOMOS, 2011).
KMED, Dünya Miras Alanları ve çevrelerinde yapılan projeler veya müdahaleler
doğrultusunda yaşanabilecek etkilerin, kabul edilebilir ölçüde minimize edilmesini amaçlayan
bir yönetişim sürecidir. Bu kapsamdaki projelerin Dünya Miras Alanları üzerindeki olası
etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla KMED raporları hazırlanmaktadır. Hazırlanan KMED
raporlarının temel amacı, belirli bir Dünya Miras Alanı’nı etkileyen projelerin veya
politikaların neden olacağı sonuçların öngörülmesi, değerlendirilmesi ve gerekirse
değiştirilmesidir. KMED raporlarının hazırlanması konusu ilk olarak, ICOMOS tarafından
2009 yılında Paris’te düzenlenen uluslararası bir çalıştayda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de de
Dünya Miras Alanları’nı etkileyeceği öngörülen projelere ilişkin günümüze dek 9 adet KMED
raporu tamamlanmıştır. Bu raporlardan ilki 2012 yılında, İstanbul Tarihi Alanları
komşuluğunda yer alan Haliç Metro Geçiş Köprüsü Projesi için yapılmıştır.
3. ICOMOS KMED Rehberi
2009 yılında düzenlenen çalıştay sonrasında geliştirilmiş olan ve 2011 yılında yayınlanan
Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi’nin amacı, yapılan yeni
projelerin, Dünya Miras Alanları ve sahip oldukları Üstün Evrensel Değer üzerindeki
etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için hazırlanan KMED raporlarına rehberlik
etmektir. Bu rehber aynı zamanda, KMED raporlarının hazırlanmasında uluslararası ortak
yöntem ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Dünya geneline
bakıldığında, bu rehber ışığında hazırlanan başarılı rapor örnekleri bulunmakla birlikte, tam
anlamıyla oturmuş, ortak bir rapor sürecinden bahsedilmesi güçtür. Bu bağlamda Çevresel
Etki Değerlendirme (ÇED) raporları, bir etki değerlendirme aracı olarak kullanılsa da Dünya
Miras Alanları’na ilişkin olası etkilerin ölçüm ve değerlendirilmesinde yeterli
görülmemektedir.
ICOMOS KMED rehberi içerisinde raporların hazırlanma sürecine dair çeşitli aşamalar,
yöntem ve araçlar tanımlanmış olup, KMED raporlarının hazırlanma ve onama süreci ve
benzeri konulara ilişkin birçok boşluk bulunmaktadır.
4. ICOMOS KMED Rehberinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler
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Çalışmanın temel önerisi, ICOMOS rehberi doğrultusunda her ülkenin yerel koşullarına bağlı
olarak kendi rehberini ya da yönetmeliklerini kurgulaması yönündedir. Böylelikle yasalyönetsel dayanakların, KMED’i yapacak uzmanların tanımlarının ve analiz yöntemlerinin bu
rehberlerde ya da yönetmeliklerde belirtilmesi ve genelleme yapan maddelerin ya da
belirsizlik içinde kalan konuların önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Böyle bir yaklaşımla,
Dünya Miras Alanları’na ilişkin yerel çözümlerin ve dinamiklerin yönetilmesi de KMED
raporlarının amacına ulaşmasında fayda sağlayacaktır.
Genel Konular
ICOMOS rehberinde, Dünya Miras Alanları tanımlanırken sık sık “tekil kültürel” varlıklara
vurgu yapıldığı görülmektedir. Fakat Dünya Miras Alanları’nın tamamı sadece tekil kültürel
varlıklardan meydana gelmemektedir. Bu nedenle kültürel varlıklara değinilirken bütüncül ve
gerçekçi bir yaklaşımla tekile yapılan vurgu değiştirilmelidir. Özellikle Türkiye için
hazırlanacak bir rehberde; Dünya Miras Alanları’nın “alan” olması durumunda kıstaslar ve ele
alış biçimi değişmelidir. Öte yandan hem tekil hem de alan olan Dünya Mirasları’nın
çevreleriyle birlikte ele alınması gerektiği mutlaka vurgulanması gereken bir konudur.
Dünya genelinde hazırlanan KMED raporlarının bazılarında değerlendirmelerin bütüncül
yapılamadığı, sadece noktasal konulara değinildiği rehberde belirtilmektedir (ICOMOS,
2011). Bu nedenle etki değerlendirmesinin noktasal değil bütüncül yapılması için vurgunun
arttırılması gerekmektedir. Projelerin Dünya Miras Alanı üzerinde yaratacağı etkiler hem tekil
hem de toplu olarak dikkate alınmalıdır. Ayrıca yapılan projelerden etkileneceği düşünülen
Dünya Miras Alanları’nın bileşenleri de hem tekil hem de bir bütün olarak incelenmelidir.
KMED Yapılacak Projeler
Rehberde KMED raporu hazırlanması gereken projeler; karayolları, köprüler, yüksek binalar,
alışveriş merkezleri, bağlamdan uzak ya da duyarsız yeni yapılanmalar, yenilemeler, yıkımlar,
yeni altyapılar, büyük ölçekli kentsel gelişim projeleri, aşırı yoğun veya Dünya Miras
Alanları’na uygun olmayan turizm projeleri, arazi kullanım kararlarının ve planlama
ilkelerinin değişimi, politika değişiklikleri ve büyük arkeolojik kazılar olarak belirtilmektedir
(ICOMOS, 2011). Bu projelere ek olarak; Dünya Miras Alanları’nda genel görünümü ve
silueti etkileyecek, yerel kimlik ve bağlamla uyuşmayacak, morfoloji ve dokuyu etkileyecek,
küresel ısınmayı arttıracak, Dünya Miras Alanı’nda ve çevresinde hava ya da gürültü
kirliliğine neden olacak, kullanım yoğunluğunu değiştirecek, afetlerden etkilenebilecek ve
çevresini de etkileyecek tüm projelere de KMED yapılmalıdır.
Öte yandan KMED’in hangi sınırlarla yapılacağı kısıtlaması çok mümkün olmamaktadır.
Çünkü projelerin etki sınırları; etkenlere, proje içeriğine, ölçeğe ya da bağlama göre
değişebilmekte; projeler, uygulama alanlarının uzağındaki bölgeleri de etkileyebilmektedir.
Bu durumun da rehberde vurgusunun yapılması gerekmektedir.
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Rehberde “…birçok ülkede ulusal çıkarlara hizmet ettiği düşünülen belirli sektörler ÇED
veya KMED’den muaf tutulmaktadır.” şeklinde bir madde bulunmaktadır (ICOMOS,
2011:md.1.b). Dünya Miras Alanları çevresinde, ulusal politikalar ve stratejiler ya da
kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılması düşünülen projeler olabilmektedir. Fakat her ne
kadar “mega” veya “flagship” projeler olursa olsun, bugünkü kabullerle yapılan yatırım
projelerinin, Dünya Miras Alanı kavramının, miras alanlarının Üstün Evrensel Değeri’nin ve
sürdürülebilirliğin önüne geçmemesi gerektiği tartışılamaz, bilimsel bir gerçektir.
Yasal-Yönetsel Yapı ve Sorumluluklar
KMED raporlarının hazırlanması sürecinde, birçok ülkede korumaya ilişkin mevzuat ve
örgütlenme sistematiği bakımından sorunlar yaşandığı ICOMOS rehberinde belirtilmektedir
(ICOMOS, 2011:md. 1.b). Türkiye’de de durum benzer şekilde olduğundan, KMED
raporlarının kim tarafından, hangi projeler için hazırlanacağı, uzmanların nasıl tanımlanacağı,
raporun hazırlanış şekli ve süreci gibi konular yasal çerçevede yer almamaktadır. Saptanmış
olan bu sorunlar, KMED raporlarının yapım, onama, şeffaflık, etik gibi konularda tartışmalı
süreçlerle elde edilmesi sonucunu doğurmaktadır.
Türkiye’de KMED raporlarının hazırlanması konusunda mevcut yönetimsel yapı ve
örgütlenme incelendiğinde; Dünya Miras Alanları’na ilişkin konulardan sorumlu kurumların
Alan Başkanlıkları olduğu görülmektedir (Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, 2005). Her bir Dünya Miras Alanı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve
genellikle belediyeler bünyesinde çalışan Alan Başkanlıkları bulunmaktadır. Bu başkanlıklar;
Alan Başkanı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu ve ihtiyaç duyulması halinde
oluşturulacak Denetleme Birimi’nden meydana gelmektedir (İstanbul Tarihi Alanları Alan
Başkanlığı). Alan Başkanlıkları’nın KMED bağlamındaki görevleri; gerekli görülen
projelerde KMED raporlarının hazırlanmasını talep etmek ve hazırlanan raporların ICOMOS
rehberi doğrultusunda içeriğine yönelik kontrolünü sağlamaktır. Fakat KMED raporlarında
önemli etkenler olan; Dünya Miras Alanı’nın iyi tanınması ve Üstün Evrensel Değer’in tam
olarak anlaşılması konularında en yetkin kurum Alan Başkanlıkları olduğundan, görev ve
yetkilerinin bu şekilde sınırlı olması problem teşkil etmektedir. Bu nedenle hem ICOMOS
rehberinde hem de ulusal yönetmeliklerde Alan Başkanlıkları’nın KMED bağlamındaki
yetkileri tanımlanmalı ve geliştirilmelidir. Örneğin, Alan Başkanlıkları içinde KMED’e özel
birimler oluşturulması ile rapor hazırlama sürecinde daha etkin bir rol alması mümkündür.
Oluşturulacak bu birimler, danışmanlık görevini de üstlenmesi durumunda, birçok farklı
uzmanlık alanına sahip üyeyi bir arada bulundurma potansiyeli bakımından, KMED rapor
sürecinin sağlığı açısından da önemlidir. Bu birimlerin, KMED raporlarının Dünya Miras
Alanları ve sahip oldukları Üstün Evrensel Değerleri bağlamında etraflıca değerlendirilmesine
olanak sağlayacak bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Öte yandan KMED rapor sürecinin
organizasyonu, denetlenmesi ve koordinasyonuna yönelik yetkilerin de bu birimlerde olması
gerekmektedir. Kurgulanacak olan KMED rapor sürecinin; yönetişim, katılım, şeffaflık, hesap
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verilebilirlik, tutarlılık ilkelerini de kapsaması önem taşımaktadır. Bu ilkeler; alınacak
kararların yatırımcılar ve kamuoyu için güvenilirliği ve kabul görmesi açısından da son derece
önemlidir. Nitekim mevcut durumda raporların hazırlanmasına dair güvensizlik durumu,
ICOMOS rehberinde de “Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi birçok ülkede yapılmaktadır,
ancak mevcut etki değerlendirme sisteminin Dünya Mirası bağlamında kullanımının pek
güvenilir olmadığı görülmektedir.” şeklinde dile getirilmektedir (ICOMOS, 2011: md.1).
Alan Başkanlığı dâhilinde, KMED ile ilgili doğrudan yetki ve yaptırımları olan bir birimin
oluşturulması ile güven konusunda bütün yapının ve görev alanlarının uyumlu bir şekilde
devamlılığının sağlanması mümkün olacaktır. Bu nedenle Alan Başkanlıkları’nın ve içinde
barındırdıkları KMED’e yönelik birimlerin, raporların hazırlanmasına yönelik oluşturulacak
olan ulusal yönetmelikte de belirtilmesi ve görevlerinin tanımlanması önem taşımaktadır.
Raporu Hazırlayan Uzmanlar ve Yatırımcının Yükümlülükleri
ICOMOS KMED rehberinde raporu hazırlayan uzmanlar konusunda da çeşitli belirsizlikler
bulunmaktadır. Bunlardan ilki raporu hazırlayacak uzmanların mesleklerinin belirtilmemesi
ve sadece “uzman” kavramının ortaya atılmasıdır. Böyle bir belirsizlik, yapılması düşünülen
projelerin ya da Dünya Miras Alanları’nın içeriği ve bağlamı ile ilgili yeterli bilgi ve birikime
sahip olmayan kişilerin de rapor hazırlamasının önünü açmaktadır. Fakat raporu hazırlayacak
ekiplerin, ilgili Dünya Miras Alanı ve KMED yapılacak projenin konusuna göre
düzenlenmesi daha sağlıklı sonuçların elde edilmesinde önemli bir etkendir. Raporu
hazırlayacak kişilerin uygunluğuna kimin, hangi kriterlerle karar verdiği de rehberde
belirsizdir. Türkiye için oluşturulacak yönetmelikte, uzmanların seçilmesine dair belirli
kriterler de getirilmeli, kişilerin uygunluğunu ölçmenin yöntemleri belirtilmelidir. Söz konusu
uzmanlar Dünya Miras Alanı’nın önemini, anlamını, Üstün Evrensel Değeri’ni, niteliklerini
ve bağlamını iyi anlamalıdır. Bu da ancak o alanla ilişkili, o alanda çalışmalar yapmış ya da
yerelden olan ve kenti bilen, bilimsel ve objektifliği çalışmaya yansıtacak uzmanlar tarafından
sağlanabilir. Bu nedenle raporu hazırlayacak uzmanların da bu doğrultuda seçilmesi
gerekmektedir. KMED raporlarını hazırlayacak ekipler oluşturulurken bazı hususlar dikkate
alınmalıdır. Bunlar; proje tanımı, lokasyon, proje alanına ilişkin uzmanlık konuları ve proje
alanına ilişkin özel bir durumun söz konusu olup olmadığı konularıdır.
 Proje tanımının gerekli uzmanlık alanlarının da belirlenebileceği şekilde yapılması,
KMED ekibinin yetkinliği açısından son derece önemlidir. Bu tanımın gerekli uzmanlık
dallarının belirlenebilmesi adına geniş bir biçimde yapılması gerekmektedir.
 Proje lokasyonu bağlamında; proje alanının net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
KMED raporunu hazırlayacak ekipte, bu lokasyona hâkim ve özellikle bu bölge/alan
üzerine çalışmalar yapmış olan uzmanların yer alması, yerel dinamiklere hakimiyet
açısından avantaj sağlayacaktır.
 Proje alanına iliĢkin uzmanlık konularının netleştirilmesi, KMED ekibinin bu
doğrultuda uygun yapılandırılması açısından önem taşımaktadır.
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 Proje alanına iliĢkin özel bir durumun söz konusu olup olmadığı, alanda ulusal veya
uluslararası bir sözleşme, protokol veya görüş mevcut ise bu durumu irdeleyebilecek bir
uzmanın ayrıca gerekli olup olmadığı yönünde önem taşımaktadır. Proje alanına ilişkin bu
gibi özel durumların rapor sürecinin ilerleyen aşamalarında da ortaya çıkması mümkündür.
Dolayısıyla KMED rapor hazırlama sürecinin farklı aşamalarında da ekibe yeni uzmanların
katılmasına izin verilmesi de önem taşımaktadır.
Öte yandan mevcut rehberde, raporun hazırlanmasında bir ekibin olmasının önemli olduğu
belirtilmekte fakat zorunlu tutulmamaktadır (ICOMOS, 2011:md.2.2.9). Bu durum da çeşitli
problemlerin ortaya çıkması için zemin hazırlamaktadır. Bütün bir çalışmayı tek kişi
yapabilecek kapasitede olsa dahi, tek kişinin hazırladığı bir raporun sonuçlarının objektif
olmaması ve yetersiz kalması mümkündür. Bu nedenle farklı meslek gruplarının raporu bir
ekip olarak hazırlaması rehberde şart koşulmalı, KMED’e yönelik oluşturulacak ulusal
yönetmeliklerde, raporların hazırlanmasında görev alacak meslek grupları belirtilmeli ve
bazıları zorunlu kılınmalıdır. Örneğin mimarlık, şehir planlama, restorasyon, sanat tarihi,
arkeoloji, inşaat mühendisliği, sosyoloji gibi mesleklerin ekip içinde olması zorunlu
tutulmalıdır. Bu meslek dalları haricinde, yapılması planlanan projelerin ya da Dünya Miras
Alanları’nın bağlamı ve içeriği doğrultusunda farklı uzmanlık alanları da gerekebildiğinden,
yukarıda belirtilen meslek gruplarının çeşitliliğinin arttırılması mümkündür.
ICOMOS rehberinde KMED ekibinin belirlenmesine yönelik kriterler bulunmamaktadır. Bu
durum konuyla ilgili yeterliliği olmayan kişilerin de KMED raporlarının hazırlanmasında rol
almasını mümkün kılmaktadır. Mevcut durumda KMED sürecinde yatırımcının yükümlülüğü
raporu hazırlayacak kişi ya da ekipleri belirlemek ve hazırlanan raporların maliyetini
karşılamaktır. Fakat yukarıda belirtilen konular dikkate alındığında; yatırımcının
yükümlülüklerinden biri de KMED raporlarının hazırlanmasında bu kriterlere uygun şekilde
ekiplerin seçilmesi olmalıdır.
Raporun Hazırlanma Süreci
Rehberde “Bütün ilgili tarafların- üye devlet, bölgesel veya yerel yönetim, kültürel miras
danışmanları veya yöneticileri, yerel topluluklar ve diğer paydaşların- onayladığı bir ön
rapor (veya KMED özeti) hazırlanmalıdır.” şeklinde bir madde yer almaktadır (ICOMOS,
2011: md.2.2.5). Fakat tüm bu paydaşların çıkarları farklı olduğundan uzlaşmanın
gerekliliğinin vurgulanması önem taşımaktadır. Hazırlanan raporlar, tek bir tarafın istekleri
doğrultusunda, “önceden belirlenmiş sonuçlara” varmamalıdır.
Ayrıca aynı maddede “yerel topluluklar” ifadesinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Fakat
Türkiye’de raporlar halkla paylaşılmamaktadır. Böyle bir maddenin varlığı esasında
raporların halka açık olması gerektiğinin ipucunu vermektedir. Türkiye’de raporların halkla
paylaşılmıyor olması, büyük oranda, raporların maliyetinden kaynaklanmaktadır. Ancak
raporlar sürdürülebilir miras alanlarının yönetimi adına da mutlak bir katılım ve şeffaflık
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ilkesi olarak paylaşıma açılmalıdır. Çünkü raporlarda, etkilenme olasılığının ölçüldüğü konu
alanlar tüm dünyaya ait miras alanlarıdır; herkese aittir ve Üstün Evrensel Değer nedeniyle
herkes için değerlidir. Ayrıca paylaşılan raporlar farklı araştırmalar için de altlık
oluşturacaktır. Bu nedenle raporlar şeffaf ve herkesle paylaşılır olmalı ve Türkiye için
hazırlanacak yönetmelikte bu koşul belirtilmelidir. Yatırımcı ise yönetmelikte yer alan bu
madde aracılığıyla, ücretini ödeyeceği raporun paylaşıma açık olacağını bilmeli ve bunu göze
alarak işe başlamalıdır.
Rehberde ayrıca “Önerilen değişim ya da projenin, raporun hazırlanması sırasında bilindiği
kadar ayrıntısıyla genel bir tanımı” şeklinde bir madde bulunmaktadır (ICOMOS, 2011:Ek
2). “Bilindiği kadar” ifadesi yanıltıcı bir rol oynamaktadır. Çünkü yapılması hedeflenen
projelere dair bilinen veriler saklanabilir ve bu madde suistimal edilebilir. Bu nedenle rapor
hazırlanmadan önce projeye dair tüm bilgilerin hazırlanmış olması ve raporu hazırlayacak
kişilere eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de KMED raporlarının hazırlanmasına dair başka bir sorun da sürecin işleyişiyle
ilgilidir. Rehberde KMED süreci ön rapor hazırlanması, projenin bu rapora göre değiştirilmesi
ve nihai raporun hazırlanması şeklindedir (ICOMOS, 2011). Fakat Türkiye’de bazı
örneklerde, öncelikle projelerin yerinde uygulanmasına başlanmış, KMED raporu ise daha
sonra hazırlanmıştır. Bu durum hâlihazırda bitmeye yakın olan projelerin, raporda
yorumlanması şeklinde olmuş, inşa edilmiş yapılara KMED raporları doğrultusunda kısıtlı
şekilde müdahale edilebilmiştir. Bu nedenle KMED’in uygun süreçte yapılmadığı durumlarda
da caydırıcı yaptırımlar olmalıdır. Böylelikle projenin inşası sonrasında rapor hazırlanması
yaklaşımı önlenebilir. Projenin inşasına başlamadan önce KMED’in yapılması, tasarım ve
planlama sürecinin rapora göre şekillenmesi gerekmektedir.
Öte yandan mevcut durumda, 3 aşamadan oluşan rapor sürecinde yeni aşamaların eklenmesi
de bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu aşamalardan ilki, ön raporun hazırlanması
öncesinde yatırımcının bilgi amaçlı, projenin kısaca anlatıldığı bir metni ve KMED raporlama
sürecinde görevli olarak seçtiği ekibi Alan Başkanlıkları dâhilinde oluşturulması düşünülen
KMED ile ilgili birimin görüşüne sunmasıdır. İkinci aşama KMED ile ilgili birimin projeyi ve
raporu hazırlayacak ekibi incelemesi ve yatırımcıya bu doğrultuda görüş belirtmesi
yönündedir. Üçüncü aşama KMED ön raporunun hazırlanması ve ilgili birime teslim
edilmesidir. Söz konusu ön raporda projenin etkileyeceği düşünülen Dünya Miras Alanı’nın
ve Üstün Evrensel Değeri’nin açıklanması gerekmektedir. Öte yandan ön raporda projenin,
Dünya Miras Alanı’nın Üstün Evrensel Değerine etkisinin ne olacağı ve getireceği değişimler
belirtilmelidir. Ön raporu inceleyen ilgili birim, raporun KMED rehberine uygunluğunu,
projeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek tehditlerin belirtilmesini ve bu tehditlerin ne kadar
minimize edildiği gibi konuları incelemelidir. İncelemenin ardından ön raporla ilgili
revizyonlar istenmesi ya da nihai raporun hazırlanması onayı doğrultusunda bir sonraki
aşamaya geçilmelidir. Ön raporun hazırlanması sonrasında tarafların bir araya gelmesi ve
uzlaşmanın sağlanması ile projelerde revizyonların yapılması gerekebilmektedir. Projelerin bu
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doğrultuda revize edilmesinin ardından nihai rapor hazırlanmalıdır. Uzlaşma olmaması, ön
raporun kabul edilmemesi ya da projenin ön rapor doğrultusunda yapılmasının uygun
görülmemesi durumunda ise red edilmesi mümkün olmalıdır. Sürece eklenecek yeni aşamalar
hem bir kamu kurumu olan Alan Başkanlığı’nın rapora objektif ve bilimsel yönlerden
müdahale etmesini mümkün kılacak hem de sürecin işleyişini daha etkin ve sağlıklı bir hale
getirecektir
ICOMOS rehberinde, öneri projeler için farklı çözüm ve seçeneklerin raporda belirtilebileceği
ifade edilmekte, fakat zorunlu tutulmamaktadır (ICOMOS, 2011). Ancak öneri geliştirilmesi
bir zorunluluk olmalıdır. Öneri projeler için tek bir çözümü zorlamak bilimsel objektiflik ve
esneklikle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle raporlarda projeler için hem genel hem de noktasal
öneriler geliştirilmesinin de zorunlu olması gerekmektedir.
Raporun Hazırlanmasında Kullanılan Yöntemler
Rehberde raporların hazırlanmasında kullanılan yöntemler konusunda bazı özeleştiriler
olduğu görülmektedir (ICOMOS, 2011:md.1). KMED raporları hazırlanırken konunun bazen
ÇED yaklaşımı gibi ele alındığı, bu yaklaşımın yetersiz kaldığı ve yanıltıcı olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle, KMED raporları hazırlanırken özellikle “Üstün Evrensel Değer”
bağlamında, daha kapsamlı bir bakış açısına ihtiyaç olduğundan; KMED’e özel
kullanılabilecek araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. KMED sisteminin daha
etkin ve güvenilir olması için belirli araştırma yöntemleri şart koşulmalıdır. Rehberde farklı
maddelerde farklı yöntemlere işaret edilmektedir (ICOMOS, 2011:md. 1, 4.1, 4.2, 4.9). Bu
yöntemler yapılan projelerin nitelik ve nicelikleri doğrultusunda tanımlanmalıdır. Projelerin
altyapı, ulaşım, yeni bina, dönüşüm projesi gibi kategorilere ayrılması ve Dünya Miras
Alanları’nın da özelliklerine göre sınıflandırılması ile bir matris oluşturulması ve bu
doğrultuda bir Dünya Miras Alanı’nda yapılacak belirli kategorideki projelerde hangi
yöntemlerin kullanılmasının zorunlu olduğuna dair bir sistemin kurulması mümkündür.
Zorunlu olan bu yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması için eğitimler de sağlanmalıdır.
Fiziksel bağlamda özellikle üç boyutlu modelleme yönteminin hemen her projede zorunlu
olması gerekmektedir. Çünkü mekâna iki boyutlu olarak bakmak yetersiz kalmakta, insan
ölçeğinden algılanan özellikler ikinci boyutta görülememektedir. Fakat bu yaklaşım sadece
görselliği içermektedir. Projelerin yaratacağı etkiler ise yalnızca görsel ya da fiziksel
olmamaktadır. Türkiye’de sosyo-ekonomik ve kültürel etkilerin de ölçülmesi önem
taşımaktadır. Yapılan projeler alana gelen kesimi ve yoğunluğu değiştirebilmekte, ulaşım
projeleri alanın taşıma kapasitesini aşabilmekte, çevresel etki, kirlilik, köhneme, göç alma ve
dolaylı yoldan zarar görme gibi etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle gerçekleşme
olasılığı olan tüm bu değişimler için projeksiyonlar yapılması gerekmektedir. Mevcut
rehberde sosyo-ekonomik, kültürel ve soyut etkenlere değinilse de ağırlık görsel etki
üzerinedir. Bu nedenle bu yaklaşımın dengesinin rehberde de kurulması gerekmektedir.
Rehberde soyut öğelerin değerlendirilmesi için bazı araçlara işaret edilse de bunların neler
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olduğu belirtilmemektedir (ICOMOS, 2011:md. 1.a). Bu araçların açıklanması durumunda,
değerlendirmelerin belirli standartlarda ele alınması da mümkün olacaktır. KMED
raporlarında doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için, kullanılacak yöntem seçimi, raporu
hazırlayan kişilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Aksi takdirde yöntem seçimi ve kullanılan
yöntemler doğrultusunda varılan sonuçlar yoruma ve suistimale açık hale gelmektedir.
Rehberde her ülkenin gelişmişliği aynı düzeyde olmadığı için uygulanması gereken standart
yöntemlerin belirlenemediği de belirtilmektedir (ICOMOS, 2011:md. 1.c). Bu durum
UNESCO’nun bu amaçla bir fon hazırlaması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.
Böylelikle gelişmemiş ülkelerde de standart analizlerin ve projeksiyonların yapılması
mümkün olacaktır. UNESCO’nun bu noktada sorumluluğu üzerine alması önem taşımaktadır.
Çünkü yanlış ya da eksik değerlendirilme sonucunda zarar görecek olan sadece ulusal
değerler değil, tüm dünyanın mirası ve bu mirasın Üstün Evrensel Değeri’dir.
Rehberde envanter çalışmalarının yapılması, veri toplama ve değerlendirme konuları da ucu
açık şekilde ele alınmaktadır (ICOMOS, 2011). Bu belirsizlikler KMED raporlarının içeriğini
ve kullanılan yöntemleri raporu hazırlayan kişilerin konuya yaklaşımına bırakmakta, bu da
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Veri toplama, değerlendirme ve bunların envanterini
oluşturma konularında da standartlar olmalı ve ulusal yönetmeliklerde belirtilmelidir. Çünkü
Türkiye’de veri toplama ve veriyi koruma konularında da sorunlar yaşanabilmektedir.
Raporda kullanılan verilere dair kanıtların olması, bu verilerin erişilebilir ve şeffaf olması,
geri dönüldüğünde bu bilgilere ulaşılabilmesi, gerektiğinde farklı projeler için de bu
verilerden yararlanılabilmesi gerekmektedir.
Rehberde “… ileri teknikler kullanılması şart değildir; incelenen konunun gerektirdiği
sistematik, tutarlı bir yaklaşım ve sağduyu gereklidir.” şeklinde bir ifade yer almaktadır
(ICOMOS, 2011:md. 3.4). Fakat kültür mirası, mirasın değeri ve korunması içselleştirilmiş
konular olmadığında “tutarlı yaklaşım ve sağduyu” beklenemez. Bu nedenle rehberin bazı
teknikleri, standartları, veri toplama ve ifade yöntemlerini şart koşması gerekmektedir.
Opsiyonel yaklaşımlar KMED raporlarının bilimsel objektiflikte yapılmasını engellemektedir.
5. Sonuç
ICOMOS’un Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi’ni
hazırlarken bazı konularda çekinceleri olduğu ve genellemeler yapılarak sınırlamaların
tanımlanmasından kaçınıldığı görülmektedir. Bu durum KMED raporlarının hazırlanmasını
yoruma açık hale getirmekte, birçok konu raporu hazırlayan kişilerin inisiyatifine
bırakılmaktadır. Bu nedenle ilk olarak ICOMOS rehberinde, yukarıda değinilen konulara
ilişkin maddelerin değiştirilmesi ve raporun hazırlanışına dair daha somut sınırlar çizilmesi
gerekmektedir.
İkinci olarak ise, her ülkede koşullar aynı olmadığından, ülkelerin konuyla ilgili kendi
rehberlerini ya da yasal sistem içinde kendi yönetmeliklerini çıkarmalarının bir zorunluluk
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olduğu görülmektedir. Mevcut rehber Türkiye’de suistimal edilebilecek, birçok açık uçlu
konu barındırmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de KMED’in başarılı ve anlamlı sonuçlara
ulaşabilmesi için, yasal-yönetsel konular, KMED’den sorumlu olan birimler, raporu
hazırlayacak uzmanlar, raporun yapılma yöntemleri ve yaptırımlar hazırlanacak olan kapsamlı
ve koruma mevzuatı ile bütünleşen yasal bir çerçeve dâhilinde belirlenmelidir.
Çalışma boyunca yapılan mevcut duruma dair açıklamalar ve öneriler doğrultusunda; her ne
kadar yeni bir model önerisi getirmediği bilinse de mevcut KMED sürecine nazaran daha
sistemli ve denetlenebilir bir süreç tanımlanmaktadır. Bu noktada, ülkemizin öz dinamiklerine
ve yerel koşullarına uygun bir sürecin kurgulanması yönündeki çalışmaların ivedilikle
başlatılması gerekmektedir.
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Özet

Mardin, Türkiye‟nin güneydoğusunda, „Bereketli Hilal‟ olarak da bilinen Dicle ve Fırat
nehirlerinin arasındaki bölgede yer almaktadır. Tarihte bilinen en eski uygarlık merkezlerini
barındıran Mezopotamya Bölgesi‟nin kuzeyinde, çok önemli kültürlerin, dinlerin, dillerin
kesiştiği ve birbirini etkilediği bir coğrafyada kurulmuştur. Tarihi Mardin kent merkezinde
doğal yapı ile insan etkileşimi sonucu ortaya çıkan taş mimarisinin eşişiz örneklerine
rastlamak mümkündür. Ancak günümüzde, bu kültürel mirasın korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılmasında, bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Tarihi Mardin evleri, özgün
yapısını bozan ilave ve ekler, işlevini yitirme, terk edilme, uzun süreli doğal etkenler gibi
doğal ve yapay etkenler sebebi ile geleneksel dokusunu ve özgünlüğünü günden güne
yitirmektedir. Bu nedenle dünya mirasının önemli bir parçası olan bu evlerde, bozulma
nedenlerinin ve şekillerinin çağdaş yöntemlerle doğru araştırılması ve tespit edilmesi,
çözülmesi oldukça önemlidir.
Bu araştırmanın amacı, bozulma haritaları aracılığıyla yapıda meydana gelen tahribatların
tespit edilmesi ve bozulma nedenlerinin tanımlanmasıdır. Çalışmanın kapsamını, Mardin İli,
Artuklu İlçesi, Çabuk Mahallesi, 39. ada, 4. parselde yer alan sivil mimarlık yapısı
oluşturmaktadır. Bununla birlikte yapıya ilişkin yazılı kaynaklar, haritalar, fotoğraflar, rölöve
çizimleri, araştırmanın temel materyalleri arasında yer alır. Araştırmanın yöntemi, saha
araştırmasına dayalıdır. Bu çerçevede yapının rölöve projeleri hazırlanmış ve yerinde yapılan
gözlem-tespitlere dayalı olarak bozulma nedenleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular rölöve
çizimlerine aktarılarak bozulma haritaları elde edilmektedir.
Araştırma sonucunda, yapıdaki bozulma nedenlerinin özellikle doğal faktörler, kötü
kullanımdan kaynaklanan bozulmalar ve biyolojik oluşum olmak üzere çeşitli doğal ve yapay
etkenlere dayalı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulguların, diğer sivil
mimarlık örnekleri için de benzerlik oluşturduğu değerlendirilmektedir. Araştırmanın
geleneksel Mardin evlerinin korunması için geliştirilecek doğru müdahale tekniklerinin
seçimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, koruma, bozulma, restorasyon, kültürel sürdürülebilirlik.
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A STUDY ON THE CAUSES OF DETERĠORATĠON ĠN TRADĠTĠONAL MARDĠN
HOUSES; THE CASE OF ÇABUK NEĠGHBORHOOD
Süleyman GENÇ1, Tülay KARADAYI YENİCE2
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Abstract
Mardin in south-eastern Turkey, 'Fertile Crescent' is also known as located in the region
between the Tigris and Euphrates rivers. It is located in the north of the Mesopotamian
Region, which houses the oldest known centres of civilization in history, in a region where
very important cultures, religions and languages intersect and affect each other. In historical
Mardin city centre, it is possible to come across unique examples of the stone architecture that
emerged as a result of human interaction with the natural structure. However, today there are
some difficulties in preserving this cultural heritage and transferring it to future generations.
Historical Mardin houses lose their traditional texture and originality day by day due to
natural and artificial factors such as additions and additions that disrupt their original
structure, loss of function, abandonment and long-term natural factors. For this reason, in
these houses, which are an important part of the world heritage, it is very important to
investigate and identify the causes and forms of deterioration correctly by contemporary
methods.
The aim of this study is to determine the damages in the structure and to identify the causes of
the deterioration by means of degradation maps. The subject of this study is the civil
architecture structure located in, 39th Island, Parcel 4, in the Artuklu District of Mardin,
Çabuk Neighbourhood. However, written sources, maps, photographs, survey drawings are
among the basic materials of the research. The research method is based on field research. In
this framework, the building surveying projects were prepared and the reasons of deterioration
were determined based on the observations and determinations made on site. The obtained
findings are transferred to the survey drawings and distortion maps are obtained.
As a result of the research, it has been determined that the causes of deterioration in the
structure are based on various natural and artificial factors, especially natural factors,
deterioration due to abuse and biological formation. It is considered that the findings obtained
in the research are similar for other civil architecture examples. It is thought that the research
will contribute to the selection of the right intervention techniques for the protection of
traditional Mardin houses.
Key Words: Mardin, conservation, deterioration, restoration, cultural sustainability.
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1. GĠRĠġ
Tarihi yapıları koruma bilincinin son dönemde gelişim göstermesiyle; Dünyada ve
Türkiye‟de yer alan tarihi yapılar ve yerleşkeler koruma kapsamına alınıp günümüz
koşullarına göre değerlendirilmektedir. Tarihi Mardin Evleri, yerel mimarinin en önemli
bileşenlerinden biri olan taş malzeme ile inşa edilmiş olup, değişen şartlar karşısında
içerisinde yaşamayı zor kılmaktadır. Mardin‟i, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev
sahipliği yapmış kültürüyle ve mimarisiyle tarih kokan bir açık hava müzesine benzetmek
mümkündür. Ancak bu mimarinin, gelişen yaşam koşullarına getirilmesi beklenen
çözümler karşısında bozulmaya uğrama hatta yok olma tehlikesi bulunmaktadır. Çağın
getirdiği şartlar karşısında Tarihi Mardin Evleri mekan kurgusu bağlamında yetersiz
kalmaktadır. Yapıya ihtiyaca yönelik eklemlenecek olan mutfak, banyo, tuvalet, depo vb.
gibi ekler yapılarak gelenekselliği bozulmaktadır. Böylece taş malzeme ile yığma
tekniğinde inşa edilen yapıların üzerine gelen betonarme ekler yapıda hasarları
oluşturmaktadır.
Çalışma konusunu oluşturan tarihi yapı, insanların konfor şartlarının daha iyi olduklarını
düşündükleri yeni binalara geçmesiyle birlikte terk edilmiştir. Bu tarih kesin olarak
bilinmemekle birlikte 1990‟lı yıllar olduğu eldeki veriler ve sözlü kaynaklara dayanılarak
tahmin edilmektedir. Yapı o yıllardan bu yana yaklaşık 30 yıllık süreç de
kullanılmamıştır. Yapının kullanılmaması terk dediğimiz bozulma nedenlerinden biri
olarak yapıda ciddi sorunlara yol açmıştır. Uzun süreli doğal etmenler ve imar faaliyetleri
de buna eklenince yapının bozulma oranı daha da artmıştır.

2. MARDĠN KENTĠ’NĠN TARĠHĠ VE MĠMARĠ ÖZELLĠKLERĠ
2.1.

Kentin Coğrafi Konumunun Geleneksel Yapılara Etkileri

Topoğrafya ve iklim, mimarı planlamayı her zaman belirleyici önemli etkenlerden
olmuşlardır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin kenti, bulunduğu bölge
itibari ile yazları oldukça sıcak geçirmekte kışlar ise soğuktur. Kentin bulunduğu coğrafi
kaynaklı bu ısı farklılıkları sadece mevsimsel değil gece ile gündüz arasında da mevsime
bağlı olarak 5-15 derece arasında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum evlerin plan
oluşumunu etkilediği gibi, organik esaslı, geleneksel malzeme olarak adlandırdığımız yapı
taşlarının üzerinde de olumlu/olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Mardin ilinin tarihi kent dokusunun topografik yapısı geleneksel evleri etkileyen önemli
unsurlardan bir diğeri olmuştur. Özellikle eğimli bölgelerde, evlerin manzara ve
güneşlenme yönleri daha da önem kazanmaktadır. Mardin kentine bakıldığında geleneksel
evlerin ana cephesinin yönü güney olarak tercih edilmiştir. Güneşlenme yönleri ise güney
ve doğu olarak belirlenmiştir.
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Mardin kenti aynı zamanda sınır illerimizden biridir. Suriye ve Irak kentin komşuları
arasında yer almaktadır. Kuzeyinde ise Diyarbakır ve Siirt, doğusunda Hakkâri, batısında
Urfa illeri ile çevrilidir. Bulunduğu coğrafya nedeni ile oldukça farklı kültürdeki ve farklı
dini inançlardaki toplumlar bu kentte beraber yaşamışlardır. Tarihi yapılarında bu çok
kültürlüğün etkileri görülebilmektedir.

Şekil 1. Meteorolojik Parametreler (Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2016)

Doğu-Batı aksında uzanan dağlar Mardin topraklarının %5‟ini kaplar ve ovadan ortalama
600 metre yüksekliktedir. Yükselti bazı kesimlerde 1000 metreyi aşmaktadır. Dağların
kalkerli kesimleri hızla aşınarak platolara dönüşmüştür. Bu platolar yer yer yüzeye çıkan
lavlarla kaplıdır. Bölge de kullanılan sarı kalker taşı da ismini buradan almaktadır (Aydın,
2019). Tarihi yapılarda da yöreye özgü bu sarı taş yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.
Tarihi kent merkezi siluetine de taşın rengi hâkimdir.

Şekil 2. Mardin şehir dokusu

Sokaklar dar, konutlar doğu batı aksında birbirinin cephesini kapatmayacak şekilde bitişik
nizam olarak inşa edilmiştir. Son dönemlerde nüfusun artması ve Eski Mardin‟deki
geleneksel konutların mevcut konut ihtiyacını karşılayamaması ile birlikte Mardin‟in
batısında bulunan Yenişehir yerleşkesine göç yaşanmıştır. Eski Mardin‟in taş yapısının
aksine burada betonarme, çok katlı yapılar inşa edilmiştir.
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2.2 Tarihsel Arka Plan
Mardin, Türkiye‟nin güneydoğusunda, „Bereketli Hilal‟ olarak da bilinen Dicle ve Fırat
nehirlerinin arasındaki bölgede yer almaktadır. Tarihte bilinen en eski uygarlık
merkezlerini barındıran Mezopotamya Bölgesi‟nin kuzeyinde, çok önemli kültürlerin,
dinlerin, dillerin kesiştiği ve birbirini etkilediği bir coğrafyada kurulmuştur. Mardin
kalesinin ve tarihi kent merkezinin ilk yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Bununla birlikte Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus eserlerinde Mardin kalesinin
varlığından 4. yüzyılda bahsedildiği bilinmektedir (Alioğlu, 1988).
Kentin adının kaynağı hakkında çeşitli söylentiler bulunmakla birlikte, kentte yaşayan
toplulukların dillerinden ortaya çıktığı düşünülmektedir. Süryanice de Mardin , “kale”
anlamına gelmektedir. Bizanslılar şehre “Maride”, “Mardia”; Ermenilerin “Merdin”,
Arapların “Maridin” demiştir. Osmanlılar zamanında ise Mardin olarak adlandırılan şehir
günümüzde de bu ad ile anılmaktadır (Özbek, 2004).
Mardin şehri İslamiyet dönemine kadar hep ikinci derecede bir kale durumundadır.
11.yüzyılın sonuna kadar da stratejik konumu ile sadece askeri bir kale olmuştur. 640
yılında İslam orduları tarafından feth edilene kadar, Roma imparatorluğunun, daha
sonrada Bizans ve Sasanilerin idaresinde kalmıştır. 10-14 yüzyıllar arasında da bölgenin
siyasi, sosyal ve ekonomik merkezi özelliğini sürdürmüştür. 1085‟de Büyük Selçuklu
Sultanı Melikşah şehirdeki Arap hâkimiyetine son vermiştir. Bu dönem Mardin ve çevresi
için yeni bir etnik unsur olan Türk yerleşiminin de başlangıcı olmuştur. Ve bölgeye yüzyıl
boyunca sürecek Türkmen göçleri başlamıştır. 1106‟ da Artuk Beyin oğullarından
Necmettin İlgazi tarafından ele geçirilen şehir bu tarihten sonra Artukoğlularının
hâkimiyetine girmiştir. 1517 de Osmanlı hükümdarlığına girene kadar şehir de iktidar
mücadeleleri devam etmiş, Akkoyunlular, Karakoyunlularda çeşitli dönemlerde şehri
yönetmişlerdir. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra ise şehirde önemli bir olay
olmamıştır. Mondros Mütarekesinden sonara da şehirde herhangi bir yabancı işgal
gerçekleşmemiştir (Nasıroğlu, 2010).
Mardin Arapların fethinden sonra birinci kale statüsüne gelmiştir. O dönemde Araplar
Ortadoğu‟da söz sahibidir. Araplarda her türlü bilim ile uğraşan kişiler eserlerinde ve
sözlü olarak Mardin‟den daha çok söz etmeye başlar ve böylece şehir hakkında
bilinmeyen gerçekler zamanla öğrenilmeye başlanır. Başlarda İslamiyet‟e özgü yapıların
varlığından söz edilmemektedir. Yapıların mimari özellikleri ve çeşitleri konusunda bilgi
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azlığı mevcuttur. Ancak, 10. yüzyıl ortalarında edinilen bilgilere göre, tarihi dokusu,
kalesi, çarşıları, sur içi yerleşmesi ve surları olan, tepe üzerine kurulan büyük bir şehirdir
(Alioğlu, 1988).
12. yüzyıllarda, kentte medrese, çarşı ve kervansarayların olduğunu, evlerin kale
eteklerinde üst üste inşa edilmeleri nedeniyle merdiven gibi görüldüğü belirtilmektedir.
Bu dönemde Artuklular Mardin‟e, hamamlar, türbeler, medreseler, saraylar, camiler gibi
yapılar ile kültürel zenginlik inşasıyla yeni bir kimlik oluşturmuştur (Özbek, 2004).
Daha sonraki dönemlerde Akkoyunlu ve Osmanlı‟lar, Artuklular çağında edinilmiş olan
yapım tekniğini devam ettirmiştir, farklı yapı anlayışlarını denemek yerine tekrar edilen
yapı grupları olmuş ve sosyal, eğitim yapılarından çok dini yapılar üzerinde durulmuştur.
19. yüzyılda askeri, eğitim ve sosyal yapılar gibi çağın gereklilikleriyle birlikte farklı
türde yapılar inşa edilmeye başlanır veya fonksiyonunu yitirmiş olan yapılar yeniden
işlevlendirmeye tabi tutulur. 1950‟den sonra tarihi dokunun sınırları dışında kalan, güney,
doğu ve batı doğrultularında yapılaşma faaliyetleriyle birlikte genişleme olur. Bu
dönemde yapılmış olan eğitim, sosyal, askeri ve sağlık yapıları Cumhuriyet dönemi
yapılarıdır (Alioğlu, 1988).
3. ÇABUK MAHALLESĠ 39 ADA 4 NOLU EV
3.1. Yapının Konumu ve Tanımı
Araştırma konusunu oluşturan yapı, Mardin İli, Artuklu ilçesi, Çabuk Mahallesi, 239.
Sokak, 39 ada, 4 nolu parselde bulunmaktadır.

Şekil 3.Yapının konumu
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Yapı Geleneksel Mardin dokusuna uygun olarak, bitişik nizamda yapılmıştır. Plan
tipolojisi genellikle sıcak bölgelerde çoğunlukla görülen sofasız plan tipolojisine sahiptir.
Yapı avlulu, tek kanat plan şemalı ve iki katlıdır. Yöreye özgü sarı kalker taşından, yığma
tekniği ile yapılmıştır.
Yapıya kuzey yönünde bulunan 239. Bademli Sokak‟tan Z-0 nolu giriş aralığına açılan
kemer taşları zarar görmüş yarım daire kemerli bir kapıdan içeri girilmektedir. Giriş
aralığı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Mekân döşemesi taş olup tavanı iki
adet çapraz tonozla örtülüdür. Duvarlar moloz taş ile inşa edilmiştir. Mekânın kuzey
kısmında giriş kapısının sağ tarafında bulunan kısım içinde hela taşı mevcut olup
duvarlarına müdahale edilmiş ve kesme taş ile örülmüştür. Mekânın doğusu mutfak olarak
kullanılmaktadır. Mutfak bölümünden sonra ise avluya ulaşılmaktadır.

Şekil 4. Z-0 Giriş Aralığı ve Mutfak

Yapının Z-1 nolu avlu girişinde terası taşıyan üç adet ayak mevcuttur. Giriş aralığında
bulunan iki adet sivri kemerli açıklıktan avluya geçilmektedir. Bu mekân dikdörtgen
planlı olup yaklaşık 13 metrekaredir. Zemin döşemesinin bir kısmı taş olup bir kısmına
beton şap dökülmüştür. Avlunun batı duvarı sağır olup moloz taş ile örülüdür. Avlunun
doğusunda taş merdiven mevcut ve taş merdiven altında küçük bir niş ve el yıkama
lavabosu bulunmaktadır. Tek kanadı bulunan bu yapının zemin katına, birinci katına ve
terasa bu merdivenden çıkılmaktadır.

Şekil 5. Z-1 Avlu
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Yapının zemin katında bulunan Z-2 nolu odaya, avluda bulunan merdivenin ilk beş
basamağından sonra girilmektedir. Odaya giriş yarım daire kemerli metal doğramalı
kapıdan sağlanmaktadır. Odanın zemin döşemesi doğal taş döşemedir, tavanı çapraz
tonozla örtülüdür. Odanın kuzey kısmında yarım daire kemerli giriş kapısı ve yarım daire
kemerli iki adet pencere mevcuttur. Odanın doğu duvarları moloz taş ile örgülü ve iki adet
nitelikli sivri kemerli niş mevcut olup daha önceden restorasyon aşamasında nişler kesme
taşla örülmüştür. Odanın batı duvarları da moloz taş ile örgülü olup üç adet nitelikli niş
mevcuttur. Odanın güney duvarında Z-3 oda mekânına geçişi sağlayan iki adet yarım
daire kemerli açıklık vardır. Duvarları moloz taş ile örülmüş olup geçiş kısmı önceki
restorasyon aşamasında düzgün kesme taş ile tamamlanmıştır.

Şekil 6. Z-2 Oda, Giriş Kapısı ve Güney Duvarı

Z-3 nolu odada, zemin döşemesinde daha önceki restorasyon aşamasında yapılmış olan
özgün olmayan taş doku mevcuttur. Tavanı beşik tonozla örtülü olup tonoz yüzeyleri
moloz taştır. Duvarlar moloz taş olup güney duvarında Z-4 depo mekanına geçilen
duvarın olduğu bölüm kayadır.

Şekil 7. Z-3 Oda, Kuzey ve Batı Duvarı

Z-4 nolu depo mekanının zemin döşemesi sonradan yapılmış olup özgün döşeme değildir.
Mekan duvarları moloz taş ve kaya taşıdır. Tavanı kaya taşı olup sonradan sıvanmıştır.

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

148

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Şekil 8. Z-4 Depo Mekânı

Zemin katta hem günlük işlerin yapıldığı servis mekânları hem de yaşam birimleri
mevcuttur.
Yapının üst katındaki, girişin üzerinde olan K-0 nolu teras bölümüne avludan on beş
basamaklı merdiven ile çıkılır. Zemin döşemesi özgün olmayıp betonarmedir,
duvarlarındaki taş doku özgündür.

Şekil 9. K-0 Teras

Terastan yedi basamakla K-1 nolu odaya ulaşılır. Odaya giriş yarım daire kemerli metal
doğramalı kapıdan sağlanmaktadır. Bu bölüm, bağlı olduğu odadan bir kemer ile
ayrılmıştır ve diğer odalardan daha büyük tutulmuştur. Giriş kısmının üstündeki
dikdörtgen kısım sivri tonozlu olup sağ tarafta kalan kısım çapraz tonozla örtülüdür ve
tonoz üzerinde özel bezemeler mevcuttur. Odanın zemin döşemesi mermerdir. Mekânın
doğu duvarı moloz taş örgülüdür. Kesme taş örgülü olan batı duvarında nitelikli nişler
mevcuttur. Odanın güney kısmı kesme taş örgülü olup duvarda iki adet yarım daire
kemerli niş ve K-2 nolu odaya geçiş için bir adet yarım daire kemerli metal doğramalı
kapı mevcuttur. Oda konumu, büyüklüğü ve süslemeleri ile Türk Evi‟nde başoda
dediğimiz özelliklere sahiptir.
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Şekil 10. K-1 Oda, Kuzey ve Batı Duvarı

Şekil 11. K-1 Oda, Doğu ve Güney Duvarı

K-2 nolu odaya K-1 oda mekanında bulunan yarım daire kemerli metal kapıdan
geçilmektedir. Günümüzde banyo olarak kullanılmaktadır. Mekânın zemin döşemesi
mermerdir, tavanı sivri tonozla örtülü yüzeyi sıvalıdır. Duvarlar moloz taş örgülü olup yer
yer kesme taş görülmektedir. Mekânın batı duvarında nitelikli sivri kemerli niş mevcuttur.

Şekil 12. K-2 Banyo Mekânı

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

150

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Proje Müellifi: Mimar Abdullah ABUL, Çizer: Abdullah Abul, Süleyman GENÇ (2018)
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Proje Müellifi: Mimar Abdullah ABUL,
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Yapı doğu-batı istikametinde uzanan 239. Bademli sokakta konumlanmıştır. Yapının
güney, doğu ve batı cepheleri bitişik nizamlıdır. 239. Bademli sokağa bakan güney
cephesi ise özgün halini korumaktadır. Cephenin mevcut halinde büyük oranda sıralı
moloz taş mevcuttur. Damın günümüzdeki malzemesi de betonarmedir. Sıralı moloz taşlar
çimento esaslı malzeme ile doldurulmuştur. Giriş kapısının üzerinde yarım daire kemer
mevcuttur. Giriş kapısının doğraması daha önceki restorasyon aşamasında ahşap
malzemeden yapılmıştır. Giriş kapısının üzerinde moloz taş bingiler mevcuttur.

Şekil 13. Z-0 Giriş Aralığı, Güney Cephesi

Avlunun güneyinde bulunan bina cephesinin zemin katında iki adet lentolu pencere,
pencerelerin ortasında sivri kemerli niş ve zemin kattaki odalara geçişin sağlandığı yarım
daire kemerli kapı bulunmaktadır. Cephenin üst katında pencereler alt kat pencereleriyle
aynıdır.

Şekil 14. Z-1, Z-2, K1 Mekanları, Güney Cephesi

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

153

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

4. YAPININ BOZULMA NEDENLERĠ VE HARĠTALANDIRILMASI
Kültürel miras içinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Mardin Evleri, yöresel koşullara
uygun olarak „sarı kalker taşı‟ denilen malzeme ile yığma tekniğinde yapılmıştır. Kentin
volkanik bölgede olması, ahşabın az, taşın bol olması geleneksel evlerde ana yapı
malzemesi olarak taş kullanımını gerektirmiştir. Yakın çevrede yoğun bir şekilde var olan
sarı kalker taşının, yapıda tek malzeme olarak kullanılmasından ahşaba, zorunlu
kullanımların dışında taşıyıcı ya da süsleyici olarak yer verilmemiştir. Taş malzeme,
süslemeden taşıyıcılığa her türlü yapı elemanlarında kullanılmıştır, böylece kent dokusuna
bakıldığında tüm dokuyu oluşturduğunu söylemek mümkündür (Altun,1971).
“Kalker” kelimesi köken olarak Fransızcadır (calcaire). Türkçe karşılığı “Kireçtaşı”dır.
Literatürde adları geçen ve bileşimleri CaCO3 (kalsiyum karbonat) olan kalsit ve
aragonitin şekilsiz türleri “kalker” olarak tanımlanmaktadır. (Dinç, 2004).
„‟Kireçtaşının dört ana özelliğine değinmek gerekirse;
•

Kirecin ana hammaddesidir. İlk çağ dönemlerinden itibaren elde edilen ve
kullanılan kireç, doğrudan kireçtaşının ürünüdür.

•

Mermerlerin yapıcı taşlarıdır. Önceleri kireçtaşı tabakası ve serileri olan kayaç
yığınları, yüksek basıncın, sıcaklığın ve geçen uzun zamanın etkisi ile değişerek
mermere dönüşmüştür.

•

İlk insandan günümüze değin bütün evler, yollar ve köprülerde yani yapılaşmış
tüm birimlerde en büyük oranda kullanılan madde kireçtaşıdır‟‟ (Semerci, 2017).

Şekil 15. Sarı kalker taşı (Semerci, 2017).
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Yapı da, sarı kalker taşı kullanılarak inşa edilmiş olup zamanla yapılan restorasyonlarla
taş döşemelerin üzerine betonarme döşeme bindirilerek yapıda gereksiz yüklere sebebiyet
vermiştir, bu da taş yüzeylerinde çatlamaları ve bozulmaları meydana getirmektedir.
Geleneksel taş teknolojisinin 1960‟lı yıllara kadar aralıksız uygulandığı Mardin
Evleri‟nde, ayaklar ve sütunlar kolon gibi, bunlar arasında ki bağlantıyı oluşturan
kemerler de kiriş gibi çalışarak döşemenin yükünü temele aktarmışlar, böylece bir çeşit
iskelet sistemi yaratmışlardır. Geleneksel taş teknolojisinin önemli bir öğesi olan ve daha
çok giriş katlarında görülen ayaklar, duvar şeklinde örülüp, kare ya da dikdörtgen şeklinde
olup bir kenarının uzunluğu 1–3 m arasında değişmekledir (Semerci,2017). Ana taşıyıcı
olan duvarlar genellikle moloz ve sandık duvar tekniği ile yapılmıştır. Moloz taş duvarlar
genellikle yapının temel duvarlarında, giriş katında ön görünüme girmeyen bazı
kısımlarda uygulanmış, diğer bütün duvarlarda sandık duvar yapım tekniği olarak adlandırılan, iç ve dış yüzeyleri düzgün kesme taş, ortası moloz taş olarak inşa edilen duvar
tipi kullanılmıştır (Alioğlu,1988). Tarihi Mardin Evleri‟nde mekân açıklıkları genellikle
çapraz, beşik ve aynalı tonoz biçimlerinde geçilmiştir.
4.1.Uzun Süreli Doğal Etkenler
Yapılar düzenli ve sürekli olarak bakıma muhtaçtır bu nedenle yapıda bakım sağlanmazsa
süreç içerisinde hasarlar meydana gelmektedir. Hava koşulları, sıcaklık değişimleri
malzemenin yapısını bozmaktadır.
Günümüzde yapıların en büyük sorunlarından biri olan nem, suyun uygun bir şekilde
drenajı sağlanmadığı takdirde strüktürü ıslatarak taşıyıcı sisteme fazladan yük bindirmekle
birlikte içinde taşımış olduğu organik maddelerin duvar yüzeyinde buharlaşması sonucu
tuzlanma ve çiçeklenme gibi sorunları da beraberinde getirmektedir ( Ahunbay, 2007).
Yağmur sularının bina dışına uzaklaştırılamaması biyolojik oluşumlara neden olmaktadır.
Aynı zamanda yağmur sularının bina yüzeyinden akıp geçtiği yerlerde aşınmalar
gözlenmektedir. Suyun yapıda boşalan derzlere girip soğuk havada donması, çatlağa yakın
bölgedeyse çatlağı büyütüp parça kopmalarına neden olmaktadır. ( Ahunbay, 2007).
Yapıda ;
•

Avlu duvar taşlarında nemlenme, küflenme, kırılma, tuzlanma meydana gelmiştir.

•

Tonoz yüzeyler üzerindeki sıvada nemlenme, çatlanma dökülme olmuştur. Sonradan
yapılan kireç esaslı sıva kaynaklı olsa da, uzun süre bakım görmediği için dökülmeler
gözlenmiştir.

•

Avlu duvarlarında su tahliyesinin zayıf olmasından yosunlanma ve biyolojik oluşum
gözlenmiştir.

•

Cephede bulunan taş bingilerde erime ve bina silmelerinde parça kopmaları mevcuttur.
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Şekil 16. Z-0 Giriş Aralığı Cephesinde Oluşan Kirlenme ve Tuzlanmalar

Şekil 17. Z-2, K-1 Mekânları Dış Cephesinde Oluşan Kirlenme ve Tuzlanmalar

Şekil 18. Z-2 Oda Mekânında Tonoz Yüzeylerinde Sıva Dökülmesi ve Nemlenme

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

156

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Şekil 19. Z-0 Giriş Aralığında Oluşan Yosunlaşma ve Kirlenmeler

Şekil 2. Z-1 Avlu Mekânından K-0 Teras Mekânına Geçiş

Şekil 20. K-0 Teras Duvarları Zaman İçerisinde Biyolojik Oluşum Göstermiştir
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4.2. Ġnsanların Neden Oldukları Hasarlar
Terk
Günümüzde, yerel mimarinin en önemli bileşenlerinden biri olan taş evler, değişen şartlar
karşısında içerisinde yaşamayı zor kılmaktadır. Kentin mimari ve tarihi birikimiyle
uyuşmayan, güncel özellikleriyle konfor sunan niteliksiz betonarme apartmanlarda
yaşamak cazip gözükebilmektedir. Terk, yapının başına gelebilecek en büyük
problemlerdendir, terk nedeniyle yapıda bakımsızlıktan kaynaklı hasarlar meydana
gelmektedir. Yapıda;
•

Tonoz yüzeyler üzerindeki sıvada nemlenme, çatlanma dökülme olmuştur.

•

Avlu duvarlarında zamanla yosunlanma ve biyolojik oluşum gözlenmiştir.

Kötü Kullanım ve Onarımlar
Çağın getirdiği şartlar karşısında Tarihi Mardin Evlerinin mekan kurgusu yetersiz
kalmaktadır. Yapıya ihtiyaca yönelik eklemlenecek olan mutfak, banyo, tuvalet, depo vb.
gibi ekler yapılarak yapının gelenekselliği bozulmaktadır. Böylece taş malzeme ile yığma
tekniğinde inşa edilen yapıların üzerine gelen betonarme ekler yapıda hasarları
oluşturmaktadır. Onarım uzmanlık gerektiren bir iştir, günümüzde yapı sahipleri
prosedürlere uymadan bir başına yaptıkları kaba onarımlar yüzünden yapılara büyük zarar
vermektedir. Yapı tarih araştırması yapılarak restitüsyon çizimleri doğrultusunda
onarılmalı, tamamlanması gereken yerlerde bu yöntem kullanılmalıdır.
Yapıda ;
•

Kapı pencere doğramaları yok olmuş ve niteliksiz ahşap ve demir malzemeyle
kapatılmıştır

•

Avlu ve yapı duvarları çimento esaslı derzle doldurulmuştur

•

Yapıya muhdes elemanlar eklenmiştir.

•

Yapı girişindeki üst örtü elemanı betonarme ile kapatılmıştır.
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Şekil 21. K-0 Terasta Özgün Taş Döşemenin Üzerine Bindirilmiş Betonarme

Şekil 22. Z-0 Giriş Aralığında Bulunan Tuvalet ve Mutfak Bölümü, Çimento Esaslı Sıvanmış Taşlar

Şekil 23. Z-2 Mekânında Tonozların Yüzeyleri Kireç Esaslı Sıva ve Boya ile Kaplanmıştır.

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

159

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Şekil 24. Z-2 Mekânında Önceki Onarımlarda Değişen Kapı ve Pencereler

Şekil 25. Z-0 Giriş Aralığı, Mutfak Bölümünde Kötü Kullanım ve Onarım Etkileri
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Şekil 26. Z-1 Avlu Batı Üst Duvarına Briket Duvar Eklenmiştir

Hava Kirliliği
Isınma sistemleri, kömür sobaları, egzoz gazı gibi hava kirliliğine neden olan faktörler
yapıda kirli bir tabaka oluşmasına, ayrıca taşları eritme özelliğine sahip olan asit
yağmurlarına sebebiyet vermektedir. Havada bulunan kükürtdioksit, karbondioksit gibi
zararlı gazların yağmur suyunda erimesiyle taşları eritme özelliğine sahip olan asit
maddesini oluşturmaktadır. Cephe yüzeyinde biriken kir, yapıdaki bezemeleri, taş
detayları, varsa anıt gibi tarihi özelliği olan bileşenlerin görünmesini engellemektedir. (
Ahunbay, 2007).
Yapıda;
•

Cephe taşlarında ve silmelerde kirlenmeler meydana gelmiştir.

Şekil 27. Duvar yüzeylerinde oluşan kirlenmeler
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4.3. Bozulma Haritalarının OluĢturulması

Proje Müellifi: Mimar Abdullah ABUL,
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5. SONUÇ
Mardin kenti, Sümer, Akad, Babil, Mitanniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Araplar,
Selçuklu, Artuklu, Osmanlı dönemine ilişkin birçok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş
önemli bir açık hava müzesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk dönemlerden bu yana,
yığma tekniği ve taş malzeme ile inşa edilmiş olan, önemli tarihi olaylara tanıklık eden
Mardin kentinin, süreç içerisinde geçirmiş olduğu olayların yapıya olan zararlarının
belirlenip korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmış olan bu çalışmayla, son
dönemde yapıların bozulmaya uğradığı ve yok olma tehlikesinin olduğunu söylemek
mümkündür.
1979 yılında ilk tescilini alan kentin günümüzde neredeyse tüm yapıları tescilli hale
gelmiştir bu nedenle, kentsel sit alanı içinde bulunan konutlara günümüzde bir çivi dahi
çakılması yasaktır. Geçmiş zamanda insan eliyle yapılmış olan basit onarımlar yapının
tahrip olmasına yol açmıştır. Söz konusu yapıda yapılan incelemeler sonucu, çoğunlukla
uzun süreli doğal etkenler ile birlikte insan kaynaklı hasarlar gözlenmiştir. Yapının
geneline baktığımızda dış mekânda, kirlenme, parça kopmaları, tuzlanma, muhdes
betonarme dam ve kapı pencere doğramaları, derz arasına sıva uygulaması, yosunlaşma ve
biyolojik oluşum görülmüştür.
İç mekânda ise, tonozlar çimento esaslı sıva ile kaplandığı ve bakımsızlık nedeniyle sıva
dökülmeleri ve ileri derecede nemlenme mevcuttur. Kapı pencere doğramaları yok olmuş
ve niteliksiz ahşap ve demir malzemeyle değiştirilmiştir.
Sonuç olarak, bir yapı ölçeğinde belirlenen bu hasar tespit çalışmasının Mardin
genelindeki yapılara uygulandığında sonuçların neredeyse aynı çıkacağını söylemek
mümkündür, bu nedenle hasarlı yapılar bir an önce tespit edilip onarımdan geçirilmelidir,
aksi takdirde tarihi yapıları gelecek nesillere aktarmak pek mümkün olmayacaktır.
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GELENEKSEL DOKUDAKİ DEĞİŞİMİN SOSYAL YAŞAMIN
ŞEKİLLENMESİ VE KENTLEŞME SÜRECİ ÜZERİNDEN AMPİRİK
ANALİZİ: MARDİN ÖRNEĞİ
Işılay KOÇ*, Duygu GÖKCE**
*Mimar, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye.
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Özet
Geleneksel kent dokuları ortak bir dil etrafında doğal olarak Ģekillendiğinden, mimarileri ve
kentsel değerleri kendilerine özgü karakteristikleri (Ģekil, form ve biçim) üzerinden
okunabilmektedir. Günümüz kent dokularının aksine, kendiliğinden oluĢan, inĢası yüzyıllar
öncesine dayanan bu eski kentler, çevresel ve sosyo-kültürel etmenlerin çeĢitliliği ile de
fiziksel dönüĢüm sürecinde birbirinden ayrılarak, tipolojik ve morfolojik farklılıklar
gösterirler. KüreselleĢme, mimariye özellikle de konut mimarisine getirilen standartlaĢma ve
değiĢen insan ihtiyaçları ile birlikte en birincil çözüm yolu olarak kabul edilmiĢ kentsel
dönüĢüm ile birlikte eski kent dokuları çeperlerinde sürekli bir değiĢim söz konusudur. Bu
süreçte, sadece yeni dokuların geleneksel dokuya tipo-morfolojik uyumu yakalaması
beklenmez, aynı zamanda tarihi dokunun da süreçte bilinçli veya bilinçsiz değiĢimi
kaçınılmazdır. Eski-yeni çatıĢması ve bu çatıĢmanın kentsel dönüĢüm sürecinde kent
morfolojisini, özellikle de sosyal etkileĢim alanlarını nasıl etkilediği bu çalıĢmanın konusunu
oluĢturmaktadır. Bu amaçla, alan çalıĢması olarak, eski ve yeni kent dokuları arası etkileĢimin
açık bir Ģekilde okunabildiği Ģehirlerden birisi olan Mardin seçilmiĢtir. ġehir günümüzde Eski
Mardin ve Yeni Mardin olmak üzere iki farklı bölgeden oluĢmaktadır. ÇalıĢma bu iki
bölgeden seçilen iki yerleĢim alanı üzerinden karĢılaĢtırmalı olarak yapılmıĢtır. Eski
Mardin’de çalıĢma alanı olarak Ulu Cami Mahallesi’ndeki Kırmızı Kilise ve 21 Kasım
Ortaokulu arasında kalan yerleĢim bölgesi, Yeni Mardin’de ise 13 Mart Mahallesi’ndeki Fuat
Yağcı Cami ve Abdulkadir Kadir TutaĢı Ġlkokulu arasında kalan konut yerleĢkesi seçilmiĢtir.
Alan seçimi sırasında çalıĢılacak alanın benzer yüz ölçümüne sahip olması ve içerisine hem
kamu alanlarının hem de konut alanlarının dahil edilmesine önem verilmiĢtir. Bölgeler
üzerinden öncelikle, yerel mimarideki değiĢim, kent dokularının oluĢum mekanizmaları, kent
oluĢum sürecindeki sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin kent dokusuna etkilerinin
anlaĢılması üzerine literatür çalıĢmaları yapılmıĢtır. Alanların vaziyet planları ve uydu
görüntülerinden elde edilen veriler üzerinden yerleĢim planları dijital ortamda çizilerek, bir
mekân dizimi (space syntax) yazılımı olan DepthmapX programında analiz edilmiĢtir. Bu
yöntem ile kentsel çevrede değiĢen geleneksel dokunun ve ona bağlı olarak değiĢen davranıĢ
örüntülerinin insan üzerindeki etkisi soyut kavram boyutundan çıkarılarak; alan kullanımı,
sokak örüntüleri ve konutların birbiri ile olan iliĢkileri sayısal verilere dönüĢtürülmüĢtür.
Mekân dizimi analizi yöntemi ile kentsel dokuyu oluĢturan sosyal mantık ve harekete bağlı
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olarak sosyal etkileĢim alanları üzerinden mekânın insanları bir araya getirme potansiyeli
değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, mahalle-sokak-konut bahçesi gibi belirli bir hiyerarĢi
içerisinde mekânsal kullanım kademelenmesi yapılıp mekânsal örgütlenme üzerinde etkili
olan sosyo-kültürel, ekonomik ve diğer çevresel faktörler analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma
sonucunda insanlar arasındaki etkileĢimin geleneksel doku özelliği barındıran yerleĢkelerde
daha somut bir Ģekilde okunabildiği görülmektedir. Geleneksel doku içerisindeki konutların
birbirine daha yakın konumlanıĢı, sokakların dar olması ve insanların daha çok bir arada vakit
geçirmesine elveriĢli sosyal etkileĢim alanlarının olması bu savı destekler niteliktedir. Bu
değerlerin yaĢatılabilmesi için günümüzde yapılan kentsel dönüĢümlerin kentlerin yerleĢim
özellikleri, sokak dokusu ve yapılara ait özel mimari donatıları korunurken sosyal yaĢam
bağlarının da tarih içerisinde korunarak sürekliliğinin devam ettirilmesi gerekmektedir.
ÇalıĢmanın, bölgede önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kent planlamalarına ve akademik
çalıĢmalara referans olması yönünde geliĢtirilebileceği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, geleneksel konut, tarihi çevre, kentsel dönüĢüm, mekân dizimi.
1. GİRİŞ
Türkiye içerisinde organik bir oluĢum sergileyen her kent kendi kültürel, sosyal ve ekonomik
koĢulları ile Ģekillenmektedir. Bir planlanma doğrultusunda geliĢmemesine rağmen içerisinde
küçük ölçekli konutlar, çıkmaz sokaklar, toplanma alanı olarak kullanılan meydanlar gibi
birçok donatıyı barındırmaktadır (Acar Ata ve BaĢar, 2018).
Günümüz kentleri ise nüfusun artması, yaĢam koĢullarının değiĢmesi ve ihtiyaçların da
artması ile orantılı olarak tek türdeĢliğe bürünmüĢlerdir. Bu sebeple kentler organik
formlarından çıkıp, kendi kimliklerinden uzak modern kentlere dönüĢmüĢlerdir. KentleĢme
sürecinin getirdiği fiziksel ve biçimsel değiĢimler ile geleneksel kent dokusunun etrafında
büyüme yaĢanmıĢ ve kullanım alanı olarak farklılaĢan kent çeperi zaman içinde kent ile
bütünleĢmiĢtir (Gürbüz Yıldırım ve ÇağdaĢ, 2018).
Kentsel büyüme ve çeper-kuĢak oluĢumu özgün fiziksel özellikler barındırırlar ve tarihle
iliĢkili olarak kentsel mekânın fiziksel biçimlenmesini insanlara yansıtırlar. Bu yüzden
kentlerin planlanması ve kentsel yenileĢme hareketlerinde kentin tarihi ve doğal dokusunda
tahribatın yapılmaması açısından bu alanların irdelenmesi önemli bir konudur(Koca, 2015).
Böylece kentsel yaĢam çevreleri gerekli dokunuĢlarla içinde yaĢamaktan zevk alınacak,
özlenen kentsel mekânlara dönüĢtürülebilecektir. Eskiyerek tarihi ve özgün niteliklerini
kaybeden tarihsel çevreler çağdaĢ yaĢam koĢullarına uygun olarak yeniden kullanılabilecektir.
Bu Ģekilde kent ve kentli kültürünün tekrar kazanımı sağlanabilecektir(Kaya, 2007).
Eski-yeni çatıĢması ve bu çatıĢmanın kentsel dönüĢüm sürecinde kent morfolojisini, özellikle
de sosyal etkileĢim alanlarını nasıl etkilediğini irdelemek için ele alınan bu çalıĢma eski ve
yeni kent dokuları arası etkileĢimin net bir Ģekilde okunabildiği Ģehirlerden birisi olan Mardin
üzerinden yapılmaktadır. ÇalıĢmada Mardin kentinin örneklem alan olarak seçilmesinin
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nedeni ise Ģehrin bir tarafında tamamen organik bir yapıda, her sokağında geçmiĢten izler
barındıran, kentin mimari belleğinin okunabildiği yerel mimari varken diğer tarafında ise
insanların ihtiyaçlarını hızlı bir Ģekilde karĢılamak için, geleneksel mimariden bağımsız,
geçmiĢinden kopuk bir Ģehir çeperi yapılaĢması mevcut olmasıdır. ÇalıĢmanın sonucunda
Mardin içerisinden seçilen iki farklı örnek alan karĢılaĢtırılarak genel bir değerlendirme
yapılmıĢ, kültürel tabanlı kent planlamalarına ve akademik çalıĢmalara referans olması
yönünde öneriler geliĢtirilmiĢtir.
2. LİTERATÜR ÇALIŞMALARI
ÇalıĢma kapsamında öncelikle tarihi çevreler ve bu tarihi çevrelerde gerçekleĢen kentsel
dönüĢüm konusu, daha sonra ise tarihi çevrelerdeki eski yeni uyumluluğu hakkında geniĢ
ölçekli bir literatür çalıĢması yapılmıĢ ve yapılan çalıĢmalar kısmında Mardin içerisinde
geleneksel dokudaki değiĢimin sosyal yaĢamın Ģekillenmesi ve kentleĢme süreci üzerinden
analizlerini yapabilmek için gerekli olan kavramların belirlenmesi için bir altlık
oluĢturulmuĢtur.

2.1.

TARĠHĠ ÇEVRELERDE KENTSEL DÖNÜġÜM

Tarihi çevreler geçmiĢ ile gelecek arasında köprü kuran, yaĢadığı döneme ait ipuçlarını
bünyesinde barındıran alanlardır. Ġnsan ölçeğine göre düzenlenmiĢ mekânlar olarak açık hava
müzesi niteliğindedirler(Ahunbay, 2004).
Toplumsal, ekonomik, kültürel verilerin ve yapıldıkları döneme ait duygu, düĢünce, deneyim
ve birikimlerin bugüne aktarılarak kentlerin algılanabilirliği kent içerisindeki fiziksel ve
sosyal yapının düğüm noktası olan tarihi çevrelerde gerçekleĢmektedir (Sağsöz vd., 1993).
Fakat ekonomik ve sosyal sebepler baĢta olmak üzere farklı etkenler yüzünden tarihi çevreler
cazibelerini kaybetmektedir. Bu alanların kentsel alan içerisinde korunması yeni oluĢturulan
kentsel bölgelerle uyumunun sağlanması ile mümkün olmaktadır(Avcıoğlu, 2016). Bu
noktada kentsel dönüĢüm/yeniden canlandırma gibi ortaya çıkan tanımlamalar, söz konusu
alanlarda yapılan ve yapılacak olan çalıĢmalar da alanın özgün karakterinin ön plana
çıkarılması ve bu karakterin korunarak geliĢtirilmesini amaçlamaktadır (Ng, Cook ve Chui,
2001).
Tarihi çevrelerdeki koruma ve yeniden canlandırma faaliyetlerinin altında kentsel yenileme
kavramı bulunmaktadır. Kentsel yenileme; mekânı fiziksel, sosyal ve ekonomik özellikleri ile
koruma ve yenileme dengesinde birleĢtirmektedir. Bu kavram nesne üzerinde sadece fiziksel
müdahalelerin değil aynı zaman da yakın çevresinin tarihi ve kültürel değerler kapsamında
sosyal özelliklerinin iyileĢtirilmesini de içermektedir. Böylece o bölgede ekonomik kalkınma
sağlanarak yaĢam standartları iyileĢtirilmiĢ olacaktır (Avcıoğlu, 2016).
AraĢtırmacılara göre tarihi çevrelerde yapılan yenileme, tartıĢmaya açık göreceli bir konudur.
Hasol (1998)’a göre; kentsel yenileme mevcut Ģehirleri ve merkezleri düzelterek günün
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ihtiyaçlarına cevap verebilecek Ģekilde planlama ve uygulama hareketidir. Roberts (2000)’e
göre ise belirli bir kentsel alanda belirli bir zaman dilimindeki bozulmaya karĢın yapılmıĢtır.
Tanımlamaların geneline bakıldığında, kentsel yenilemenin değiĢim, dönüĢüm, günün
gerektirdiği Ģartlar çerçevesinde düzenleme gibi anlamlar barındırdığı görülmektedir. Tarihi
çevrelerde kentsel dönüĢüm hareketleri çok yönlü olarak ele alınıp hem fiziki hem de
ekonomik açıdan bütüncül bir iyileĢtirme sağlamalıdır.

2.2.

TARĠHĠ KENT ÇEPERLERĠNDE ESKĠ YENĠ UYUMLULUĞU

Kentsel dinamiklerin etkisiyle kentlerde nüfus talebinin artması, fiziksel mekânda gerçekleĢen
büyüme ile kendisini yansıtmaktadır. Büyüme sistemi içerisinde birçok faktör farklı
derecelerde etki etmektedir. Bu faktörler, arazi kullanımlarında farklılaĢma (sokak örüntüleri,
konut, ticaret, rekreasyon alanları, kamu kullanım alanları ve birimleri gibi) ve birbiri ile olan
iliĢkisi sonucu mekanda fiziksel olarak ayrıĢmalar meydana getirmektedir. (Yılmaz ve Terzi,
2015).
Kent çeperi, daha geniĢ parsel büyüklükleri, düĢük yoğunluklu konut geliĢimi, geniĢ açık ve
yeĢil alanlar, düĢük yoğunluklu cadde ve sokakları ve alan kullanım çeĢitliliği ile kentin diğer
alanlarından farklılaĢmaktadır (Conzen, 1969).
Tarihsel süreç içerisinde çeper kuĢaklarını ve mekânsal formları farklı açılardan(sosyal,
mekânsal, ekonomik, planlama) incelemek, kente bütüncül bir bakıĢ açısı ile bakıp daha
önceki toplumların geliĢim aĢamalarındaki farklılıkları anlamamıza yardımcı olmaktadır.
Önceki toplumların kentsel formlarda nasıl bir iliĢkide olduğu, kentin tarihi ve geliĢim
sürecindeki çeĢitlilikler bu alanlar sayesinde daha iyi yorumlanabilmektedir (Whitehand ve
Morton, 2003).
Tarihsel geçmiĢi kabarık olan kentler, genellikle, tarihe daha az tanıklık etmiĢ kentlere oranla
daha fazla çeper oluĢtururlar. Ancak bu her zaman geçerli olan bir kural değildir. Bu durum,
kentin sahip olduğu tarihsel geliĢime ve büyüklüğe bağlıdır. Daha eski kentler geçirmiĢ
oldukları dönemlerin etkisiyle birçok çeper-kuĢak değiĢikliği yaĢamıĢlardır(Conzen, 2009).
Çeper-kuĢaklar tarihi anlatan fiziksel mekân olma özelliğinin yanında kente çeĢitli açılardan
(planlama kararları, yapılaĢma alanları) yön veren ve planlama uygulamaları ile kentin
içindeki ve dıĢındaki alanların baskısı altında olan alanlardır(Whitehand ve Morton, 2003;
2006).
3. YÖNTEM
Bu çalıĢma; literatür araĢtırması, görsel analiz (fotoğraflar ve haritalar), analitik analiz ve
değerlendirme aĢamalarından oluĢmaktadır. ÇalıĢma kapsamında öncelikle Mardin kenti
tarihsel geliĢim süreci içerisinde değerlendirilmiĢ, geçirmiĢ olduğu mimari ve mekânsal
dönüĢümleri irdelenmiĢtir. Daha sonraki aĢamada eski-yeni kent dokusu uyumluluğu ve
kentsel dönüĢüm sürecinde kent morfolojisini karĢılaĢtırmalı olarak inceleyebileceğimiz iki
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mahallede mahalle-sokak-konut bahçesi belirli bir hiyerarĢi içerisinde mekânsal kullanım
kademelenmesi yapılıp mekânsal örgütlenme üzerinde etkili olan sosyo-kültürel, ekonomik ve
diğer çevresel faktörler analiz edilmiĢtir.
DeğiĢen kentsel çevrenin ve ona bağlı olarak değiĢen davranıĢ örüntülerinin insan üzerindeki
etkisi soyut kavram boyutundan çıkarılarak; çalıĢmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesinde
ortaya konan geleneksel dokudaki değiĢimin bileĢenleri (sokak dokusu, bina-parsel uyumu,
yapı yoğunlukları, sokak- kat yüksekliği iliĢkisi) kullanılarak görsel-analitik analizleri
yapılmıĢtır.
Alan kullanımı, sokak örüntüleri, konutların birbiri ile olan iliĢkileri space syntax (mekân
dizimi analizi) yöntemi ile sayısal verilere dönüĢtürülmüĢtür. Alanların vaziyet planları
üzerinden ve uydu görüntülerinden elde edilen veriler fotoğraf ve tablo gibi görsel araçlar ile
desteklenmiĢtir. YerleĢkelere ait vaziyet planları dijital ortamda dxf formatına getirilerek
Depthmap yazılımında analiz edilmiĢtir.
Seçilen iki örneklem alan üzerinden yapı yoğunlukları karĢılaĢtırması yapılırken ise yöntem
olarak TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) değerlerinden yararlanılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırma için
KAKS (Kat Adedi Kat Sayısı) değerlerinin daha anlamlı görünmesine karĢın EskiMardin’deki tescilli yapıların kat adetlerinde yapılan değiĢikliklerin ve YeniĢehir’deki yeni
yapılaĢmanın eski doku ile örtüĢmemesi nedeni ile eldeki haritalardan faydalanılarak
çıkarılmıĢ taban alanları kullanılmıĢtır.
4. ALAN ÇALIŞMASI
4.1. MARDĠN TARĠHĠ VE COĞRAFĠ ÖZELLĠKLERĠ
Türkiye’nin bugünkü bölümlenmesinde Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan
illerden biridir. Kuzeyinde Diyarbakır ve Siirt, doğuda Hakkari, batıda Urfa illeri; güneyde ise
Suriye ve Irak ülkeleri ile komĢuluk yapmaktadır(ġekil 1).

Şekil 1. Türkiye haritası (URL-1, 2019)
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Mardin Ģehir merkezi, tarihte Tur Abdin olarak adlandırılan bölgenin batı cephesinde ve
Diyarbakır- Nusaybin yolunu kontrol edebilen bir noktada, tepenin güneye bakan sırtlarında
kurulmuĢtur. Güneydeki çöllerin ve batıdaki nemli Akdeniz’in etkisi ile karasal bir iklim
yaĢanmaktadır (Alioğlu, 1999).
Mardin’in kuruluĢ tarihine dair kesin olarak bir bilgi olmamasına karĢın IV. Yüzyılda
Ammianus Marcellinus tarafından Maride olarak adlandırıldığı belgelerden elde
edilmektedir(Gürhan, 2012). ‘KarĢılıklı iki Roma kalesinden biri‘ olarak kaynaklarda sözü
geçen yerleĢme sivil ve dini mimariler bakımından güçlü özelliklere sahip bir
yerleĢmedir(Aydın vd., 2001).
Mardin M.Ö. 3000’den günümüze Hurriler, Akadlar, Babilliler, Hititler, Mitanniler,
Asurlular, Aramiler, Medler, Persler, Selevkoslar, Abgarlar, Romalılar, Abbasiler,
Hamdaniler, Bizanslılar, Sasaniler, Mervaniler, Türkmenler, Selçuklular, Artuklular,
Eyyubiler, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlılar tarafından bir egemenlik
alanı olmuĢtur(Aydın vd., 2001).
Mardin yerleĢiminde dinsel bir homojenlik bulunmamaktadır. ġemsilik, Yezidilik, çeĢitli
Hristiyan ve Ġslam Mezhepleri ile Yahudilik bölgede bir arada yaĢamıĢ arkaik inanç ve
dinlerdir. Arap, Türk, Kürt, ve Aramilerin de bölgede toplu olarak yaĢaması Mardin’i hem
dini hem de etnik yapı bakımından zenginleĢtirmiĢtir (Özmen, 2005).

4.2.

MARDĠNDE MĠMARĠ VE MEKÂNSAL DÖNÜġÜMLER

Mardin, hem coğrafik hem de ticari/ekonomik faaliyetlerin kesiĢim noktasında bulunmaktadır.
ġehrin savunma mekanizması olan ‘kale’nin topografyadaki eğim sayesinde kullanımına
uygun olarak konumlandırılması yerleĢim alanının seçilmesindeki faktörlerden biridir(ġekil
2). Bölgenin geçiĢ koordinatları üzerinde bulunmasından dolayı birçok etnik topluluk, kavim,
aĢiret ve dinsel topluluk bu bölgede yaĢamıĢtır(Aydın vd., 2001).

Şekil 2. Eski-Mardin Topoğrafya Kent iliĢkisi (Gariel, 1940)
Mardin’de yerleĢim kale içerisinde baĢlamıĢtır fakat 18. Yüzyıl ortalarından ise kale terk
edilmeye baĢlamıĢ, 19. Yüzyıl ortalarında ise kale tamamen terk edilerek binalardaki taĢlar
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baĢka alanlarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Göyünç, 1991). Kent merkezi 19. Yüzyılın ikinci
yarısına kadar çarĢı civarındadır, çarĢıdan uzaklaĢtıkça genel olarak aĢiretlerin ve ġemsilerin
oluĢturduğu prestiji düĢük mahalleler görülmektedir. Mahallelerin dıĢ kısmında ise
manastırlar, medreseler ve zaviyeler bulunmaktadır(Aydın vd., 2001). Ana cadde üzerinde
çarĢı içerisindeki evlerde daha çok Hristiyan aileleri otururken, mahalle arasındaki konut
alanlarında ise Müslüman aileler ikamet etmektedir. Ailesel yoğunlaĢma ve yakınlık daha çok
mahalle ölçeğinde gerçekleĢmektedir (Küçük, 2013).
1914-1915’li yıllarda Hicaz Demiryollarının inĢası için araçlarında ulaĢımına el verebilecek
olan ilk otoyol (bugünkü Birinci Cadde) açılmıĢtır. Yeni ulaĢım aksının açılması ile yalnızca
insan ve hayvanların kullanabildiği dar sokaklara motorlu araçlarında geçebildiği yeni ulaĢım
ağları eklenmiĢtir (Alioğlu, 1999). 1979 ‘da Eski-Mardin’deki alanın ‘Sit Alanı’ ilan
edilmesiyle yeni göç hareketlilikleri sonucu yeni yerleĢme biçimleri meydana gelmiĢtir.
Mardin’de yerleĢim alanları dört temel Ģekilde sınıflandırılabilmektedir: Eski-Mardin’deki
mevcut mahalleler, 80 sonrası belirginleĢen çeper (Yeniyol’un güney tarafındaki ilk
betonarme yerleĢmeler), Ġstasyon semti ve 90’larla birlikte geliĢen Yeni-Ģehir
yerleĢkeleridir(Küçük, 2013).
Diyarbakır yolu üzerindeki düzlükte 1990’lı yıllardan itibaren apartman blokları yapılmaya
baĢlanmıĢtır (ġekil 3). Bu yeni bir kentleĢme süreci olarak değerlendirilip gündelik dil içinde
‘yeni Ģehir’ ile ‘eski Ģehir’ veya ‘eski-Mardin’ Ģeklinde ayrımlar da kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Yeni-Ģehir’deki yapılaĢmalar Mardin’in kendi içinde sınıfsal bir geçiĢine iĢaret ederek, bir
modernlik göstergesi olarak algılanmaktadır. Kadınların üzerinde ev içi iĢlerin daha yoğun
olarak görülmesinden dolayı apartmanlara taĢınmada kadınların etkisi daha baskın bir rol
oynamaktadır. Yeni-Ģehir’de yapılaĢmadaki farklılıklar, dinsel çeĢitliliğin daha az görünür
olması ve etkileĢimin azalmasına neden olmuĢtur. Maddi olanaklara göre ayrıĢmayı yaratan
bu yerleĢke ile sınıfsal kimlik kavramı daha da belirginleĢmiĢtir (Küçük, 2013).
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Şekil 3. Mardin günümüzdeki makroformu(Google Earth Görüntüsü, 2019)
Bu çalıĢma kapsamında, Mardin ili içerisinde Eski Mardin’de çalıĢma alanı olarak Ulu Camii
Mahallesi’ndeki Kırmızı Kilise ve 21 Kasım Ortaokulu arasında kalan yerleĢim bölgesi
seçilmiĢtir. Eski-Mardin, kaleye paralel olacak Ģekilde doğu - batı aksında bir büyüme
gösterdiğinden dolayı yaklaĢık aynı topoğrafya üzerinde bulunan ve konut - kamusal alan
iliĢkisinin daha iyi irdelenebileceğinden dolayı bu alana karar verilmiĢtir(ġekil 4).
YeniĢehir’de 13 Mart Mahallesi içerisinde bulunan Fuat Yağcı Cami ve Abdulkadir Kadir
TutaĢı Ġlkokulu arasında kalan konut yerleĢkesi seçilmiĢtir. Alan seçimi sırasında çalıĢılacak
alanın içerisine hem kamu alanlarının hem de konut alanlarının dahil edilmesine burada da
önem verilmiĢtir(ġekil 5).
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Şekil 4. Eski Mardin Ulu Camii Mahallesi çalıĢma alanının Google Earth görüntüsü

Şekil 5. Yeni-Ģehir çalıĢma alanının Google Earth görüntüsü
5. ANALİZ VE BULGULAR
5.1.

SOKAK DOKUSU

Mardin geleneksel doku içerisinde Ģekillenen sokak örüntüleri, konut saçaklarının altında, dar
geçitli, kent donatılarını içeren ve çıkmaz sokak kurguları ile düzenlenmiĢtir(ġekil 6).
YerleĢim içerisinde çıkmaz sokaklar, sokaklara, sokaklarda kamusal alanlara (cami, kilise,
medrese vb.) doğru hiyerarĢik bir Ģekilde uzanmaktadır. Güvenlik kaygısı nedeni ile insanlar
daha çok bir arada yaĢama gereksinimi duymuĢ ve bunun için konutlarını daha iç içe ve taĢ
kaldırımlı dar sokaklardan meydana getirmiĢlerdir.
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Şekil 6. Eski-Mardin geleneksel sokak dokusu örnekleri(Yazarların kendi arĢivinden, 2019)

Şekil 7. Mardin Yeni-Ģehir kent görünümleri (URL-2, 2019)
Mekân örüntüleri içerisinde gerçekleĢen hareket biçimlerinin mekân dizimi yöntemiyle analiz
edilmesi sonucu mekânın insanları bir araya getirme potansiyeli değerlendirilmiĢtir.
BütünleĢme değeri her sokakta farklı bir değerde olmak üzere renk tonlamalarının ifade ettiği
anlama göre potansiyel hareketi gösterirler. En çok tercih edilen akslar kırmızı renkle
gösterilip bütünleĢik (integrated) alan olarak tanımlanırken, en az kullanılan akslar ise mavi
tonlamalarıyla gösterilip ayrıĢmıĢ (segregated) alan olarak tanımlanır. Mavi alanlar genelde
ziyaretçiler ile pek entegre olmamıĢ, mahremiyetin daha çok olduğu konut alanları olarak
algılanabilir. Kırmızı alanlar ise kamusal alanların yoğunlukta olduğu insanların bir araya
gelme olasılığının daha yüksek olduğu alanlardır.
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Tablo 1. Mardin Aksiyel Harita Analizi
Eski-Mardin

Yeni-şehir

Global
BütünleĢme
(R-n)
Haritası

Lokal
BütünleĢme
(R-3)
Haritası

Yukarıdaki değerlendirmeler (Tablo 1) doğrultusunda, Eski Mardin ‘BütünleĢme Haritaları’
incelendiğinde kent bütününde global ve bütünleĢme hatları değerleri en yüksek 3,4402 ve en
düĢük 0,9499’dur. Ana bütünleĢik hat olarak Secat 166. Sokak ve Hendek 149. Sokak hatları
yüksek değerlerle ön plana çıkmakta olup, hem kent bütününde hem de lokal olarak en çok
kullanılan ve içinden geçilen hatlar olarak belirgindir. YeniĢehir için de BütünleĢme haritaları
incelendiğinde; ana bütünleĢik hat olarak Zafer Caddesi ve Hürriyet Caddesi hatları yüksek
değerlerle ön plana çıkmakta olup, hem kent bütününde hem de lokal olarak en çok kullanılan
ve içinden geçilen hatlar olarak belirgindir. ‘BütünleĢme Haritaları’ incelendiğinde kent
bütününde global ve bütünleĢme hatları değerlerinde en yüksek 6,1812 ve en düĢük 1,6398
‘dir.
Eski-Mardin’de sokaklar bir odak noktası oluĢturma çabasından uzak, organik formda sıralı
bir Ģekilde dizilmiĢlerdir. YerleĢim içerisinde bir veya birkaç eve hizmet eden çıkmaz
sokaklar vardır. Sokakların kullanım kitlesi genel olarak yayalardan oluĢmakta, sokak ölçeği
taĢıtlar için yetersiz kalmaktadır. Analiz sonuçlarına baktığımızda da bütünleĢme değerindeki
maksimum ve minimum değerler arasındaki farkın az olması bu hipotezi destekler
niteliktedir. Genel olarak bütünleĢik değerlerin yüksek olduğu hatlar topoğrafyadaki eğime
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dik olacak Ģekilde doğu batı aksında yoğunluk göstermektedir. Çünkü eğimin az olduğu yerde
eriĢebilirlik de ters orantı olarak artmaktadır. Hendek 149. Sokak’ın, seçilen alanın
merkezinde olmaması nedeniyle yerleĢmenin dıĢarıdan gelenleri alana entegre etmediğini
gösterir. Seçilen kamusal alanların mekân içerisinde parselizasyon olarak yoğrulduğu fakat
Kırmızı Kilise’nin 21 Kasım Ġlkokulu kadar amaç dıĢı ziyaret edilmediği görülmektedir.
YeniĢehir yapılaĢması gridal bir sisteme dayalı olarak inĢa edilmiĢtir. Bu alanda da topografik
eğimler mevcut olsa da arazideki yerleĢme konusunda her hangi bir parametre
oluĢturmamaktadır. Eğimin tek yönde olmayıĢı farklı yönlerde farklı eriĢebilirliklerin de
meydana gelmesine neden olmaktadır. ÇalıĢma alanı olarak seçilen 13 Mart Mahallesinin
kuzey cephesinde mesire alanı olduğundan dolayı o alana uzanan aksların bütünleĢik değerleri
daha düĢüktür. BütünleĢme değerinin en yüksek olduğu Zafer Caddesi seçilen alanın aynı
zamanda geometrik odak noktasıdır ve Abdülkadir Kadir TutaĢı Ġlkokulunun ulaĢım
güzergahıdır. BütünleĢme değeri en yüksek olan üçüncü hat ise Fuat Yağcı Camii’nin
üzerinde bulunduğu güzergahtır. Bu alanda kamusal yapıların yapılı çevreyi Ģekillendirdiği ve
okunabilirliğin en yüksek alanlar olduğu tespit edilmiĢtir.

5.2.

BĠNA-PARSEL UYUMU

Doğu-batı aksında geliĢme gösteren Mardin Ģehrinde adalar iki veya üç tarafı kapalı ‘ara’, bir
veya iki tarafı kapalı ‘köĢe’ parsellere bölünerek kullanılmıĢlardır. Mardin’de parselasyon
topografya ile alakalı olarak farklı bir üsluba sahiptir. Eski- Mardin’de yerleĢim eğimli bir
arazi üzerinde gerçekleĢtirildiğinden dolayı konutların sadece giriĢ katının parsel üzerinde
olmasının aksine, diğer katlarda bazı durumlarda parsel üzerinde yapılanmıĢtır. Yapı adaları
içerisinde çok sayıda parsel bulunmaktadır ve parseller küçük boyutta birbirinden
ayrılmıĢlardır. Taban oturumları da bu durumla alakalı olarak yapılmıĢtır. Büyük parseldeki
yapılar geniĢ bahçe alanına sahip olmuĢlardır. Yeni-Ģehir’de parsel boyutları ile birlikte taban
alanları da büyümüĢtür(ġekil 8). Yapıların büyük bir kısmı parselin tamamına oturacak
Ģekilde inĢa edilmiĢtir. Eski-Mardin’de parsellere küçük çıkmaz sokaklarla ulaĢım
sağlanmaktadır. YerleĢme alanlarının kısıtlı olduğu Eski-Mardin’de bazen parselin bittiği
yerde, sokağın üstünü yandaki parsele kadar değerlendiren kabartılar yapılmıĢtır. Bu
kabartılar genel olarak akrabalık iliĢkileri olan parseller üzerinden yapılmıĢtır.
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Şekil 8. Eski-Mardin ve Yeni-Ģehir yerleĢiminde yapı-parsel iliĢkisi (Tural, 2009)

Geleneksel doku içerisinde komĢunun mahremiyeti, hakları önemli bir mevzu teĢkil
etmektedir. Evlerin konumlandırılması mevcut olan yapının rüzgarını, güneĢini ve
manzarasını kesmeyecek Ģekilde oluĢmaktadır. Geleneksel bölge içerisindeki yapıların bitiĢik
nizam olmaları ve konutların farklı kotlarda yükseliĢleri yerleĢimin baĢarılı kurgusundan
dolayı duvar etkisi göstermemektedir.
Eski-Mardin’de eğimli araziler üzerine inĢa edilen geleneksel yapılarda alt kottaki konutun
çatısı üst kottaki kullanıcının terası olarak iĢlevlendirilebilmektedir. Teras olarak kullanılan bu
çatı iki ailenin hayatının sosyal anlamda kesiĢtiği ve kültürel anlamda ortak kullandıkları aktif
bir mekâna dönüĢmektedir. Eski-Mardin’de mekân organizasyonu girift bir sistem içerisinde
olduğundan küçük bir parçadan sistemin tamamı kavranabilmektedir. Yeni-ġehir’de ise bu
doku özelliği kaybedilmiĢ, iĢlevlerine göre daralıp geniĢleyen yollar ve mekânlar ile
karĢılaĢılmaktadır. Eski-Mardin batı aksında geniĢlerken geleneksel kent dokusunu ve kültürel
yapısını değiĢtirmiĢ, yerini alt kentleĢme zonlarına bırakmıĢtır. Eski-Mardin’deki
yapılaĢmaların parsel üzerinde eklemlenme Ģeklinde oluĢmuĢ olması açık alanların bu
mekânlara ait bahçe ve avlularla tanımlanmasına olanak sağlamıĢtır(Tablo 2). OluĢturulan bu
kurguda insanlar arası sosyal iliĢkilerin daha yoğun olduğu gözlemlenmiĢtir. Bunun nedeni bir
arada yaĢayan insanların genel olarak sosyal alıĢkanlıklarının aynı olması ve yaĢam
Ģekillerinin büyük ölçüde benzerlik göstermesidir.
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Tablo 2. Eski- Mardin ve Yeni-Ģehir yerleĢimlerinin kurgusal karĢılaĢtırmaları

MEKÂNIN FİZİKSEL KARŞILAŞTIRMALARI

Eski-Mardin

Yeni-şehir

Bina
iliĢkisi

Bina
tipolojisi

Fiziksel
mekân
iliĢkileri
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5.3.

YAPI YOĞUNLUKLARI

Eski-Mardin ve Yeni-Ģehir de seçilen alanlar üzerinde yapılan dolu-boĢ analizleri aĢağıda
verilmiĢtir (Tablo 3).
Tablo 3. Eski-Mardin ve Yeni-Ģehir’den seçilen alanların taban alanları
Eski-Mardin

Yeni-şehir

Yapı
Zemin
Kaplamı
(TAKS)

Eski-Mardin ve Yeni-Ģehir‘de seçilen aynı yüzölçümüne sahip iki farklı kentsel dokunun
taban alanları karĢılaĢtırılması sonucunda Eski Mardin’deki toplam taban alanı 174.178
metrekare (m2) ve yüzde değeri 78 olarak bulunurken, YeniĢehir’deki toplam taban alanı
değeri 116.741 metrekare (m2) ve yüzdesi 52 Ģeklinde bulunmuĢtur. Eski-Mardin de seçilen
örneklem alan üzerinde boĢ mekânlar bırakılmaksızın alan tamamen yol ve yapı örüntüsünden
oluĢmaktadır. Yeni-Ģehir’de ise nicel olarak yapı yoğunluğu yüzdesinden de anlaĢılmak üzere
alan üzerinde yapılarla açık mekânlar arasında yakın bir oran vardır. Binaların insanlar
arasında oluĢturduğu fiziksel engeller bu mekânlarda kırılmakta ve park, meydan gibi açık
toplanma alanlarında insanlar birbiri ile iletiĢime geçerek sosyalleĢme imkanı bulmaktadırlar.

5.4.

SOKAK - KAT YÜKSEKLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ

Eski Mardin’de geleneksel yerleĢke içerisinde evler giriĢ katından ibaret olabildiği gibi iki, üç
bazen de dört katlı olabilmektedir. Kat adedinin belirlenmesindeki faktörlerden birisi parselin
baĢlangıç ve bitiĢ noktası arasındaki kot farkıdır. Yani eğim farkından dolayı iki katlı bir evin
hem zemin katı hem de birinci katı farklı cephelerden giriĢ katı olarak
iĢlevlendirilebilmektedir.
Bu ilke sayesinde; Mezopotamya Ovasına cepheli geleneksel Mardin evinin özellikle üst kat
içerdiği görünümleri kapatılmamıĢ olmaktadır. Ancak sonraki dönemlerde gerekse EskiMardin gerekse yeni yapılaĢma alanlarında (Yeni-Ģehir, Ġstasyon Semti) bu davranıĢ göz ardı
edilerek, arkadaki yapının manzarası kapatılacak Ģekilde çok katlılığın oluĢtuğu gözlenmiĢtir.
Böylesi yapılanma alanları önceki geleneksel evin çok katlı durumundaki her katın sokak ile
iliĢki kurabilme durumunu ortadan kaldırmıĢtır(Alioğlu, 1989).
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Mardin geleneksel evleri için ortalama bir kat adeti verilemezken statüye bağlı olarak evlerin
kat yüksekliklerinin değiĢtiği söylenebilmektedir. Erken dönemlerde inĢa edildiği düĢünülen
ve sayıca fazla olan ailelerin yapılarında ortalamayı aĢan anıtsal nitelikte yapılar
görülmektedir. Eski-Mardin’de bir evin ortama kat yüksekliği ise yapım malzemesi olan taĢ
baz alınarak hesaplanabilmektedir. Genel olarak giriĢ katında 13-14 adet, üst katlarda 17-26
adet taĢ sırasının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Her bir taĢ ortalama 0.22 m olduğu
için geleneksel evlerin 3-3.5 m aralığında olduğu söylenebilmektedir(Alioğlu, 1989).
Sokak özellikleri ile ilgili olarak; bir konut sokağının Ģekli, geniĢliği, sokak boyunca
düzenlenmiĢ binaların yüksekliği ile orantılı olarak analiz edilebilmektedir. Sokak ile kat
yüksekliği arasındaki iliĢkiye bağlı olarak sokak ve binalar arasında oturma, oyun oynama
veya ayakta durma gibi sosyal etkileĢim için herhangi bir yer sağlanmıĢ olup olmadığı kontrol
edilebilmektedir (Gokce, 2017 ).
Tablo 4. Sokak-Kat Yüksekliği ĠliĢkisi
Eski-Mardin

Yeni-şehir

W=H

W=H
Height: Yükseklik Width: GeniĢlik

Kat yüksekliklerinin sokak geniĢliğine oranının Eski-Mardin’de ve Yeni-Ģehir’de aynı olduğu
ve değerin bir çıktığı gözlemlenmiĢtir. Eski-Mardin’de genel olarak evler az katlı yapılmasına
rağmen sokak geniĢlikleri de bu ölçüde dar yapılmıĢtır. Ġnsanların sosyalleĢmesi ulaĢım
güzergahları üzerinden yapılmayıp daha mahrem bölge olarak niteleyebileceğimiz konutların
avlu veya teraslarında gerçekleĢmektedir. Yeni-Ģehir’de binaların çok katlı olarak inĢa
edilmesi ile orantılı olarak yolların geniĢliklerinde artmalar meydana gelmiĢtir. Sokaklara
eklenen kaldırım ve oturma alanları sayesinde ulaĢım iĢlevinin yanında bekleme, buluĢma,
toplanma gibi fonksiyonlar yüklenmiĢtir.
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Tarihi çevrelerde bulunan kentsel ve mimari çözümler bir planlanma doğrultusunda
geliĢmemesine rağmen kentlinin ve kent mimarisinin yadsıyamayacağı kadar iyi tasarlanmıĢ,
insanlar tarafından deneyimlenmiĢ alanlardır. Kendiliğinden oluĢan yerleĢim birimlerine
küçük ölçekte bakıldığında konut, avlu ve sokak örüntüleri gibi oluĢumlar dikkati
çekmektedir. Bu oluĢumlar sosyal iliĢkilerin insanlara net bir Ģekilde aktarıldığı ara yüzlerdir.
Yapıların tekil olarak veya kendi arasında kurdukları iliĢkilerde, sokak örüntülerinde,
dokulardaki sosyalleĢme alanlarının varlığında bu daha net bir Ģekilde okunmaktadır.
Bu bağlamda geleneksel dokular ile günümüz kent yerleĢkelerinin sosyal yaĢamın
Ģekillenmesi ve kentleĢme süreci üzerinden literatürden elde edilen bilgiler ıĢığında
karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Eski-Mardin organik bir kent dokusuna sahip olmasıyla birlikte
yapılar ile sokaklar da topografyaya göre ĢekillenmiĢ ve geliĢmiĢ alanlardır. Doğu-batı
doğrultusunda geliĢim gösteren Eski-Mardin, Yeni-Ģehir bölgesinde daha esnek bir yayılma
göstermiĢtir. Eski-Mardin’deki konutlar arasında oluĢmuĢ kentsel boĢluklar zamanla
insanların sosyalleĢme alanı haline gelmiĢ, güvenli olmaları nedeniyle de çocukların oyun
alanı olarak kullanıldığı gözlemlenmiĢtir.
Conzen (1969)’ın bahsettiği kent çeperindeki parsel büyüklüklerinin daha geniĢ olması, düĢük
yoğunluklu konut geliĢimi, geniĢ açık ve yeĢil alanlar Yeni-Ģehir’deki mevcut yapılaĢma
durumu ile genel olarak örtüĢmektedir. Yeni-Ģehir’de parsel boyutları ile birlikte taban
alanları da büyümüĢtür. Eski-Mardin’de parsellere çıkmaz sokaklar ile ulaĢım sağlanırken,
Yeni-Ģehir’de düĢük yoğunluklu cadde ve sokaklar ile alan kullanımında çeĢitlilik
sağlanmıĢtır. Geleneksel Mardin konutunun en önemli ögesi açık mekân olan avlu ve teraslar
gün içerisinde yoğun olarak kullanılmakta ve konutlarda yaĢayan insanların sosyal alanı
olarak iĢlev görmektedir.
Günümüz kent yerleĢimlerinin içerisinde bulunan yapıların özgünlüğü kadar açık mekânların
da kalitesi önemlidir. Ġnsanların sosyalleĢmeleri geleneksel dokuda yapıların sıkıĢıklığının bir
ürünü olarak meydana gelirken, tek türdeĢliğin hüküm sürdüğü modern kentleĢmelerde açık
alanlar sayesinde meydana gelmektedir. Yeni-Ģehir’de yapılaĢmıĢ alanlar ile açık mekânlar
arasında yakın bir oran vardır. Binaların insanlar arasında oluĢturduğu fiziksel engeller bu
mekânlarda ortadan kalkmaktadır.
Modern kentleĢmenin hâkim olduğu alanlarda yapılar arasındaki kopukluk ve fiziksel
sınırların varlığı komĢuluk iliĢkilerini ve insanlar arası sosyal bağları azaltır niteliktedir.
Geleneksel dokularda mekânların daha geçirgen olması, yerleĢimin karma fonksiyonlar
üzerine inĢa edilmesi, kentin fiziki bariyerlerinin kaldırılmıĢ olmasından dolayı bu iliĢkiler
daha yoğundur. Kentsel yenileĢme hareketlerinde geleneksel dokudan alınan ipuçları ile
kentlerin yerleĢim özellikleri, sokak dokusu ve yapılara ait özel mimari donatıları korunurken
sosyal yaĢam bağlarının da tarih içerisinde korunarak sürekliliğinin devam ettirilmesinin
sağlanabileceği düĢünülmektedir.
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KIRSAL KONUTUN MEKÂNSAL DAVRANIŞ YÖNTEMİ İLE
İRDELENMESİ; ÇİCEKPINAR VE YENİKARAKÖY ÖRNEĞİ
Işılay KOÇ*, Ayşegül TANRIVERDİ KAYA**
*Mimar, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
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Düzce, Türkiye

Özet
Kültür-davranış-mekân bağlamındaki çalışmalar 1960lı yıllardan beri ivme kazanarak devam
etmektedir. İnsan ile fiziksel çevre arasındaki ilişkileri anlamak yaşam kalitesini artırmak ve
sağlıklı yaşam alanları yaratmak açısından önemlidir. Mimarlık mesleğinin temel amacı
sağlıklı çevreler yaratmaktır. Fakat son yıllarda insan eylemleri ile çelişen uygulamalar
yapılan toplu ve seri üretim yaşam alanları tartışılmaktadır. İnsan davranışı ve fiziksel çevre
arasındaki ilişki belirli bir kültür grubunu yansıtması açısından önemlidir. Konutun fiziksel
oluşum sürecinde, sosyo-ekonomik faktörler, kültür bileşenleri ve çevresel faktörlerin önemli
bir rolü olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, kültürel bir ürün olan konut, kültür-mekân
araştırmalarında öncelikle ele alınan bir konu olmaktadır. Bu çalışma kapsamında fiziksel
çevrenin biçimlenişi mekânsal davranış üzerinden irdelenmiştir. Bu amaçla da kültürel
birikimin en net görülebileceği geleneksel kırsal mimari örnekleri incelenmiştir. Fiziksel
çevrenin biçimlenmesinde kültürel faktörlerin etkinliği ortaya konularak, çevre-davranış
çalışmalarının mimari tasarımdaki önemini belirtmek ve kültürü yansıtan konutların disipliner
bir sistem sonucu oluştuğunu açıklamak hedeflenmektedir. Çalışma alanı olarak tarihçilerin
Sefine-i Nuh olarak adlandırdıkları Düzce şehri seçilmiştir. 19. yüzyılda Kafkasya, Balkan ve
Kırım göçmenlerinin Düzce şehrine yerleştirilmesiyle Düzce çok kültürlü etnik bir yapıya
sahip olmuştur. Halen daha kırsal alanda özgünlüğünü korumaya çalışan köy yerleşimleri
bulunmaktadır. Bu bağlamda Kafkasya‟dan gelen Çerkez göçmenler tarafından kurulan Yeni
Karaköy ve Gürcü göçmenlerin yerleştiği Çiçek Pınar köyü çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Araştırma yöntemi olarak alan çalışmalarına dayanan nesnel verilerin elde edilmesi, rölöve,
fotoğraflama, yüz yüze sözlü görüşmeler ile köylerde gerçekleşmiştir. Bu amaçla ilk aşamada
iki farklı köyde üçer konut toplamda altı konut incelenmiştir. Çalışma sonucunda farklı
kültürel özelliklerin mekân kullanımı ve çevreyi biçimlendirmesindeki tavrın farklılığı
gözlemlenmiştir. Konutların araziye yerleşmesi, birbirleriyle ilişkisi, büyüklükleri ve
mekânsal organizasyonları ile farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmiştir. Kültürel bilişenlerin
mekâna yansıyan görünümleri olan mahremiyet, kişisel mekân ve egemenlik sınırı davranışsal
analiz öğeleri olarak arazi çalışmaları ile elde edilen nesnel çevre verileri kullanılarak
yorumlanmıştır.
Düzce İline bağlı farklı iki köy üzerinden yapılan bu çalışmanın gelecekte örneklerin
arttırılarak daha geniş kapsamda ele alınabileceği ve çevresel davranış odaklı çalışmalar için
bir altlık olarak geliştirilebileceği düşünülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Düzce, kırsal mimari, konut ve yakın çevresi, mekânsal davranış
1. GİRİŞ
İnsan- mekân ve kültür bağlamındaki çalışmalar her geçen yıl ivme kazanarak devam
etmektedir. Yapılan çalışmalar da genel olarak ele alınan konu ise yerel konut ve çevresinin
tarihsel ve etnografik bir kurgu içerisinde mekânsal organizasyonunun irdelenmesidir.
Konutlar, barınma ihtiyacının karşılandığı ve insan yaşamının büyük bir kısmının
sürdürüldüğü alanlar olması bakımından mekânsal organizasyonun gerekliliğinin önemli
olduğu yapıların başında gelmektedir.
Geleneksel Türk Konutu ve yakın çevresi incelendiğinde, mimari tasarımdaki farklılıkların
oluşmasında kültürel değerlerin ve mekânın dinamik yapısının önemi ortaya çıkmaktadır.
Mekân, kendi biçimsel niteliklerinden çok toplumu oluşturan bireyler tarafından bir takım
değerlere göre algılanmaktadır fakat hayatının her döneminde insan sadece mekânı
algılamakla yetinmemiş, kendisini yansıtabileceği ve anlatabileceği mekânın sınırlarını da
kendisi belirlemeye çalışmıştır. Sınır, farklı ölçekler içerisinde mekânı bütünleştirmekte,
birbirleriyle olan bağlantılarını ve etkileşimini ortaya koymaktadır (Mumcu Uçar , 2005).
Fiziksel çevreyi biçimlendiren kültürel farklıların etkinliği üzerine değinilen bu çalışmada
sınır kavramına kuramsal bir altlık oluşturularak, yapılan literatür çalışmaları ile kültürdavranış-mekân ilişkisi sınırlar üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda
Geleneksel Türk konutu örnek veri olarak ele alınıp, tarihi ve etrognafik bir çerçeve içerisinde
organizasyondaki faktörler irdelenmiştir. Bu faktörlerin günümüzdeki geleneksel yapılarda
geçerliliklerini hangi yönde değiştirdiklerini belirlemek için Düzce ilindeki iki farklı kültür
üzerine şekillenmiş köylerde konut ve yakın çevresi üzerinde alan çalışmaları yapılarak
literatürden de elde edilen yazılı ve görsel(plan, fotoğraf) kaynaklar ile desteklenmiş, çevresel
davranış analizleri yapılmıştır.
Öncelikle konu kuramsal olarak incelenmiş daha sonra arazi çalışmaları ile elde edilmiş
nesnel çevre verileri üzerinden yorumlamalar yapılmıştır.
2. KURAMSAL ÇERCEVE

2.1. KÜLTÜR ÇEVRE İLİŞKİSİ
Sözlük anlamı olarak kültür;
“tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin
ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin olarak” tanımlanmaktadır(TDK Türkçe Sözlük,

2020).
Kültür ya da uygarlık, toplumun bir parçası olan insanoğlunun öğrendiği bilgi, sanat, gelenekgörenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür şeklinde kültürün ilk
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bilimsel tanımlaması ise antropolog Tylor (1871) tarafından yapılmıştır(Haviland vd., 2008).
1982 yılında yayınlanan UNESCO bildirgesinde kültür;
“en geniş anlamıyla kültür, bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin maddi,
manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı
değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve
inançlarını da kapsayan bir olgu”olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, 1982).

Rapaport (1969) insan- çevre ilişkilerini kültür kapsamında üç bütünleşik bakış açısı ile
tanımlamaktadır. Bunlar tipik bir grubun yaşam şekli, sembolik kodlardan oluşan bilişsel
şemalar ve son olarak kültürün ekolojik, kaynaklar ile ilgili olarak hayatta kalmak için
uyguladığı stratejiyi savunan bakış açılarıdır. Rapaport, kültür kavramını bileşenlerine
ayırarak kültür ve insan arasındaki etkileşimi, dünya görüşü, inanış, değer, imge ya da şemalar
ile yaşam biçimini, soyuttan somuta giden bir eylem süreci ile açıklamıştır(Şekil 1).

Şekil 1. Çevresel Tasarımda Kültür(Ünlü, 1986)
Yapı-kullanıcı ilişkisi, yapı-yer ilişkisine benzemektedir. Yapılar farklı konum ve farklı
kullanıcı kitlesine hizmet etmekte ve yer kavramının „boş mekan‟ kavramından farklılık
gösterdiği gibi kullanıcı da „evrensel insan‟ kavramından farklılık göstermektedir(Altınyıldız
vd., 2001). Mimarlıkta sınırlar hem kuramsal hem de fiziksel olarak var olmaktadır. „Sınır
kavramı‟ kullanılarak fiziksel, psikolojik, sosyal açılımlar ve ilişkiler betimlendiğinden doğru
bir yaklaşım olarak bulunmakta ve de mimari eylemin her aşamasında, kapatmak, açmak,
ayırmak, korumak, ilişkileri tanımlamak, aktiviteleri ayırmak, haraketi belirlemek gibi
özellikleri ile görülmeye çalışılmıştır (Mumcu Uçar, 2005).
Kültür ve çevre etkileşim sisteminin sonucunda mahremiyet, kişisel alan ve psiko-sosyal alan
olarak adlandırılan bir davranış süreci meydana gelmektedir. Çalışmalarını bu yaklaşımla
yürüten araştırmacılar, farklı kültürlere ait mekansal organizasyonlar üzerinde kullanıcıya
özgü yaşamın etkilerini, mekanların oluşum ve birbiri ile olan ilişkilerini ortaya çıkarmaya
çalışmışlardır(Turgut, 1990; Uçar, 2005; Günal, 2006; Saatçi, 2016).
Kişinin çevresi ile ve diğer insanlarla olan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olan mahremiyet
mekânsal davranış sisteminin bir parçasıdır. Sosyal bir varlık olan insanın birey olarak
toplumsal ilişkilerini ve etkileşimini kontrol edebildiği bir mekanizmadır(Altman, 1980 ;
Rapoport 1969). Talep edilen mahremiyetin tanımı ve derecesi, kişinin karakterine, isteğine
ve ait olduğu kültürün davranış kalıplarına göre oluşmaktadır. Sınırlayıcı elemanlar, mesafe
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bir takım sembollerin kullanımı
mekanizmalardır (Lang, 1987).

mahremiyetin

derecesini

ayarlamada

kullanılan

İnsanların yaşam biçimini ve sosyal yaşantısını anlatan, önemli laboratuvar olma niteliğindeki
kısal yerleşkelerin mekansal analizinde alan çalışması kapsamında ise genel olarak mekan
dizim analizi, bilişsel davranış analizi, söylem analizi vb.
gibi yöntemler
kullanılmaktadır(Sağlamer G., Dursun P., 1998; Dursun, P., Sağlamer G., 2003; Sami, 2013;
Üner ve Kaya, 2018).
Kültür ve mekân arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da
mekânsal davranış üzerinden kültür mekân ilişkisini Düzce kırsalında araştırmaktadır. Düzce
özelinde bu bağlamda yapılmış çalışmanın olmaması araştırmanın özgün yanını
oluşturmaktadır.

2.2.

DAVRANIŞ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

İnsanlar yaşadıkları çevre ile ilişkilerini düzenlemek için mekânsal düzeyde davranışlar
sergilerler. İnsanların mekânsal davranışlarının iki amacı vardır; fiziksel çevre üzerinde
inançların, değerlerin ve kişilik özelliklerinin aracılığıyla düzenlemeler yaparak kimliğin
iletimi ve alanların, objelerin kontrolü ile sosyal etkileşimi düzenlemektir. Bu davranışlar,
mekânsal sınırların anlaşılması açısından önemli parametrelerdir. Mekânsal sınırlar; mekânın
tasarımı ve kullanımını düzenleyen idari kurallar ve pratikler, insan ve bilgi akışını engelleyen
fiziksel ayırıcı-bölücüler, iç-dış geçişi düzenleyen hukuki düzenlemeler ve özel- kamusal
alanların karakterini belirleyen sembolik sınırlar gibi dört temel sınır tanımlayıcı öge olarak
gruplandırılırlar(Altman ve Chemers, 1980). Sınır/ (boundary); sözcük olarak herhangi bir
şeyin alt ve üst limitlerini belirtmektedir(TDK Türkçe Sözlük, 2020). Mekânsal düzende yer
alan fiziksel sınırların sosyo- kültürel bağlamda karşılığı bulunmaktadır. Mekânsal davranış
olan egemenlik sınırı (alansallık), bir kişi veya grubun kullandığı, kendine özgü bir koruma
alanı olan, savunulan sınırların çizildiği alandır. Alansal davranış olgusunun hiyerarşik yapısı,
konut ve yakın çevresini yerleşim ölçeğinde araştırırken, kamusal alandan özel alana geçişteki
farklılaşmaları ortaya koymaktadır. Mahremiyet ise bireylerin veya grupların diğerleriyle olan
görsel, işitsel ve kokusal etkileşimlerini kontrol altında tutma kabiliyetleridir. Alansal
davranış(egemenlik sınırı) istenilen düzeyde mahremiyet elde etmenin bir mekanizması
olmaktadır( Altman ve Chemers, 1980; Göregenli, 2015 ).
Rapoport (1977)‟un tanımına göre mahremiyet, arzulanan etkileşime ulaşmak için seçim
yaparak, ilişkileri kontrol yeteneğidir. Alansal davranış özel ve kamusal alan
kademelenmesinde istenilen mahremiyetin sağlanmasında kontrol mekanizmasının bir parçası
olmaktadır( Altman and Chemers, 1980). Mahremiyet, etkileşimi düzenleyen ve kontrol eden
mekanizmaların toplam görünümüdür (Ünlü, 1998). Mekânsal hiyerarşi, davranışların geçiş
mekânlarındaki görünümlerini tartışabilmek için araştırılacak diğer bir kavramdır. İstenilen
mahremiyetin tanımı ve derecesi o kültürdeki davranış kalıplarına ve bireyin kişilik ve
isteklerine bağlıdır. Duvarların, sembolik veya gerçek ayırıcıların kullanımı ve mesafe,
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çevresel tasarımcının mahremiyete erişmek için, belli ölçülerde kullandığı mekanizmalardır
(Lang, 1987). Gerek mahremiyet gerekse alansallık (terriotarality) üç temel insan gereksinimi
üzerine kurulu mekanizmalardır. Bu gereksinimler, kimlik ihtiyacı, uyarıcı ihtiyacı ve
güvenlik ihtiyacıdır (Lang, 1987).
2.2.1. Mahremiyet
Mahremiyet, kişiye veya bir gruba diğerlerinin optimum seviyede yaklaşma koşulu olarak
tanımlanabilmektedir (Günal , 2006). Rapaport„a (1977)göre mahremiyet ise etkileşimleri
kontrol etme ve istenilen iletişimleri gerçekleştirebilme yeteneğidir.
Mahremiyet kelime anlamı olarak gizli olma durumu olsa da işleyişte „Gizlilik-Girilmezlik‟
süreci değil, toplumsal gelenekler tarafından etkilenen, insanların birbirleri ile olan ilişkilerine
göre değişen, diyalektik bir kontrol mekanizmasıdır. Bu kontrol mekanizması insanlar
arasındaki farklı uzaklıklarda meydana gelen sosyal ilişkiler bağlamında incelendiğinde üç
farklı mahremiyet davranışı meydana gelmektedir(Altman, 1980; Bayazıt, 1976; Turgut,
1990).


Yabancılar arasındaki geçici beraberliklerde oluşan „Kamusal Mahremiyet‟.



Aile bireyleri, misafirler ve aile bireyleri arasındaki sosyal ilişkiler gibi yakın sosyal
ilişkilerin düzenlediği „Toplumsal/Sosyal Mahremiyet‟.



Eşler arasında ya da ebeveyn çocukları arasında çok samimi ilişkilerde ortaya çıkan
„Kişisel Mahremiyet‟.

Bu çalışma kapsamında davranışsal mahremiyet ilişkilerinden toplumsal ve kişisel
mahremiyet düzeyi ele alınmıştır.

2.2.2. Kişisel Mekân
Toplumsal bir varlık olan insan kendisi ile diğer insanlar arasındaki ilişkiyi, sınırları gözle
görülmeyen, fakat tavır ve davranışları ile karşıya hissettirdiği bir alan ile organize eder.
Amerikalı antropolog ve davranış bilimcisi olan E. T. Hall insanların sosyal ilişkilerini
açıklamak üzere kişisel mekân kavramını ortaya atmıştır. Hall‟e göre insanlar sosyal
ilişkilerinin derecesine ve farklı koşullara bağlı olarak dört mekânsal alan kullanmakta ve bu
etkileşim alanları kültürden kültüre değişmektedir (Turgut, 1990; Hall, 1990).
Yakın ve uzak aşamaya göre ayrılan alanlar, farklı uzaklıklar ve bunların oluşturduğu
mekânlar intim, kişisel, sosyal ve kamusal olarak adlandırılmışlardır(Şekil 2).


İntim Uzaklık; eş ve çocukları kapsayan yakın aile üyelerinin birbiri ile olan
uzaklığını ifade eder (0-46 cm).
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Kişisel Uzaklık; insanların günlük ilişkilerinde sürdürdükleri normal uzaklıklardır.
Birbirleri ile ilişkisi olmayan kişileri sürekli olarak birbirinden ayıran uzaklığı
belirtmede kullanılmıştır (46-122 cm).



Sosyal (Toplumsal) Uzaklık; insanlar arasındaki kişisel olmayan iş ve komşuluk
ilişkilerindeki uzaklıktır(122-366 cm).



Kamusal Uzaklık: resmi ilişkilerde kullanılan uzaklıktır. 366-762 cm arası yakın
aşama, 762 cm‟den sonrası ise uzak aşama olarak kabul edilmektedir(Hall, 1990).

Yakınlık (proxemics) insanların kültürel tabanlı olarak mekânı kullanma teorileri ve ilişkide
bulunduğu terimler bütünüdür. Proxemics başlığı altında üç açılımdan bahsedilebilmektedir.
Birincisi kültür ötesi, temel ve basit davranış şekillerine dayanır. İkinci olarak biyolojik bir
geçmişi vardır ve son olarak kültürün de altında yatan bu etkendir (Mumcu Uçar , 2005).

Şekil 2. Kişisel Alan Diyagramı
2.2.3. Egemenlik Alanı
Egemenlik sınırı ve davranışı, bir grup veya bireylerin egemenlik-etkinlik sınırlarının
belirlendiği, kompleks bir davranış mekanizmasıdır. Egemenlik sınırı ise kullanılan mekânın
mülkiyet sınırları belirlenmiş özel bir parçasıdır. Psikolojik bütünleşmeyi temsil eden bu
davranış mekanizmasının özellikleri şu şekilde aktarılabilmektedir(Altman, 1975):


Mülkiyet (bir nesneyi kontrol etme veya ona sahip olma)



Farklı ölçeklerdeki mekânları kapsama, üzerinde hak iddia etme



Yabancı olanlara karşı korunma ve koruma



Fizyolojik ve sosyal gereksinimleri kapsayan farklı eylemlere hizmet etme



Kişiye özelleştirme / benlik kazandırma
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Özelliklerin bütünü incelendiğinde egemenlik sınırı davranışı sayesinde toplumsal ilişkilerin
tanımlanması yapılır ve toplumsal düzenin korunması sağlanır (Altman,1975).
Bu sınırların oluşumunda sosyal statü farklılıkları vardır ve statüler kişiler arasında sosyal
uzaklıklar oluşturmaktadır. Uzaklıkların belirlediği alana göre kişiler arasındaki iletişimin
boyutu mekânsal olarak belirlenmektedir. Belirlenen bu mekân parçalarının üzerindeki
denetim kavramı ise mahremiyeti koruma ya da elde etme isteği sağlayarak kişiye güvenlik ve
özgürlük duygusunu yaşatmaktadır (Turgut, 1990; Göregenli, 2015).
Bu çalışmada iki farklı köye ait konutlarda kişisel alan, egemenlik alanı ve mahremiyet
kavramlarının mekâna yansıması irdelenmiş ve mekânsal hiyerarşi tespit edilmeye
çalışılmıştır.
3. DÜZCE KÖY YERLEŞİMLERİ VE KÜLTÜRLERİ
Rusya‟nın uyguladığı yayılmacı politikalar nedeniyle 19. Yüzyılda Düzce‟ye Kafkasya,
Balkanlar ve Kırım‟dan göçmenler iskân edilmiştir. Osmanlının diğer şehirlerine göre daha az
bir nüfusa sahip olması ve bünyesinde verimli toprakları barındırması nedeniyle ilk tercih
edilen yerlerden birisi Düzce olmaktadır(Tablo1). Osmanlı devleti göçmenleri toplu olarak
yerleştirmeyip dağınık olarak iskân ettirmeye çalışsa da kültüre özgü toplu yerleşkeler halen
mevcuttur. Bölgede yaşayan halk günümüzde dahi kendi örf, adet ve geleneklerini devam
ettirmektedir (Özlü, 2012). Çerkez ve Abazalar bölgeye göç ettiklerinde Türklerin arasına
iskân ettirilmeyip, serbest bırakılmışlar ve istedikleri köylere yerleşme hakkı verilmiştir.
(Konukçu, 1984).
Farklı kültürleri barındırması nedeniyle Düzce çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kültürel
birikimin köylerdeki fiziksel biçimlenmedeki etkisini karşılaştırmalı olarak inceleyebilmek
için genel olarak Gürcülerin yaşadığı Çiçekpınar Köyü ve Kafkasya‟dan gelen Çerkezler
tarafından oluşturulan Yenikaraköy çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Tablo 1. 1324 Tarihli Sâlnâmeye Göre Düzce‟de İslâm Nüfusu (1906-1907).
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3.1.

Çiçekpınar Köyü- Gürcü Kültürü

Eski adı Şipir olan Çiçekpınarı Köyü 1877 yılında Batum ve Acara‟dan gelen Gürcüler
tarafından kurulmuştur (Kalıncı, 2010). Köyün kurucusu Ali Ağa yani Hacı Ali Kanca olarak
bilinmektedir. Köy, ilçe merkezine 7 km uzaklıkta olup, yolları asfalttır. Köyde içme suyu ve
elektrik mevcuttur. Eğitim taşımalı olarak yapılmakta ve köyde bir cami ile bir değirmen
bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı temel olarak çiftçilik ve hayvancılık üzerinedir.
Fındıkçılık tarımda önemli bir yere sahiptir(URL-1, 2019). 1990 nüfus sayımında 358 olan
toplam nüfus, 1997 yılında 252, 2017 yılındaki nüfus sayımında ise 101 erkek, 113 kadın
olmak üzere toplam 214 kişi olarak belirtilmiştir(Akçakoca Nüfus Müdürlüğü).

Şekil 3. Çiçekpınar köyünden fotoğraflar(Yazarların kendi arşivinden)
Gürcüler; Güneybatı Gürcistan Gürcülerinin Anadolu topraklarına göçü 1828-1829
Osmanlı-Rus Savaşı ile başlamıştır. Göçün en önemli sebepleri Rusya‟nın uyguladığı baskılar
ve Müslümanlığa geçen Gürcülerin kimliklerini korumak istemesidir. Gürcü köyleri genel
olarak sarp kayalıklarla ve dik vadilerle çevrili coğrafyada şekillenmiştir. Gürcü evlerinin
geleneksel yapım tekniğine bakıldığında tümüyle ahşap malzemeden yapıldığı bilinmektedir.
Zemin taş yığma, diğer katlar ise ahşap yığma tekniği ile yapılmaktadır. Ambar, depo, merek
gibi evin yardımcı yapıları vardır ve bunlar da kütüklerin yatay da üst üste dizilmesiyle
oluşmaktadır (Saatçi, 2016).

3.2.

Yenikaraköy - Çerkez Kültürü

Köye ilk yerleşim Kafkasya‟dan gelen Çerkezler tarafından olup Çerkez Karaköy olan ismi
zaman içerisinde Yenikaraköy şeklinde değişmiştir. Daha sonra Bulgaristan göçmenlerinin de
bölgeye dahil olması ile birlikte mevcut sınırlarını büyütmüştür. 1970 yılında gerçekleşen
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dışarıya göç hareketleri ile nüfusunda değişimler meydana gelmiştir. Düzce merkez
köylerinden biri olup merkeze olan uzaklığı 7 km‟dir (URL-2). Köyün ekonomisi tarım ve
hayvancılıktan oluşmaktadır. Köyde mevcut bir ilköğretim okulu olmasına rağmen eğitim
taşımalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Şekil 4. Yeni Karaköy‟den fotoğraflar(Yazarların kendi arşivinden)
Çerkezler; 1880‟den itibaren Anadolu‟ya göç etmeye başlamış Kafkas göçmenleridir.
Osmanlının düzenlemiş olduğu iskân politikalarına göre Anadolu ve Rumeli sancaklarına,
Karadeniz sahillerine ve Konya, Sivas gibi bölgelere yerleştirilmişlerdir (Demir ve Bolat,
2017). Kadın, Çerkezler arasında statüsü en yüksek olan kişidir ve sosyal hayatta öğütleri en
çok dinlenen kişilerdendir. Kafkas ailelerinde terbiye son derece yüksek seviyelerdedir. Aile
içerisinde sıkı bir ağırbaşlılık, ciddiyet, saygı ve hoşgörü vardır (Koç, 2018).
4. YÖNTEM
Çalışma konusu öncelikle literatürde araştırılmıştır. Daha sonra alan çalışmaları yapılacak
olan köyler belirlenmiştir. Köyler belirlenirken yerleşim dokusu ve yaşam şeklinin özgün
olmasına dikkat edilmiştir. Bu amaçla bir araştırma yapılmıştır. İlk aşamada her köyden üçer
konut olmak üzere toplam altı konutun rölövesi alınmıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalarla
bu sayının artırılması hedeflenmektedir. Alan çalışmalarına dayanan araştırma yöntemi nesnel
verilerin elde edilebilmesi için rölöve, fotoğraflama, yüz yüze görüşmeler ile köylerde
gerçekleştirilmiştir. Bilişsel davranış analizi yapılan konutlarda kültürün etkisi ile şekillenen
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Şekil 5. Avlu- konut ilişkileri
Geleneksel Türk Evlerinde mahremiyet kavramını oluşturan en önemli faktör İslamiyet
inancıdır. Geleneksel Türk Evlerinde „Harem ve Selamlık‟ ayrımına neden olan mahremiyet
kavramı Düzce‟deki incelenen konut örneklerinde bulunmamaktadır. Konutlardaki selamlık
bölümü „misafir odasına‟ dönüşmüştür(Şekil 5). Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün
misafirler bu odada kabul edilmektedir.

Şekil 6. Konutlar içerisinde misafir odasının konumlandırılması
Gürcü ve Çerkez konutlarının genellikle bir - iki katlı olduğu ve plan şemalarının içe dönük
bir yapıda olduğu gözlenmiştir. Ailelerin sosyo-ekonomik durumuna ve aile büyüklüğüne
göre mekânsal organizasyon ve plan şemaları değişmektedir. Gürcülerde genel olarak
çekirdek aile tipi gözlenirken Çerkezlerde geniş aile modeli gözlenmiştir. Genel olarak her iki
kültürde odalar kare veya dikdörtgen planlıdır. Gürcü kültüründe plan organizasyonunda
odalar fonksiyonlarına göre ayrılmıştır. Yabancıların konutun her alanına dâhil edilmesi
istenilmediğinden misafir odaları girişe yakın bir alanda konumlandırılmıştır. Misafir odası
sadece yabancı konuklar için kullanıma açılmaktadır. Misafir erkekler ve evin kendi erkek
bireyleri misafir odasında ağırlanırken, kadınlar mutfak veya oturma odasında vakit

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

196

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

geçirmektedirler. Çerkez kültüründeki konut modelinde ise odalar karışık fonksiyonlu olarak
kullanılmakta ve yaklaşık her oda hem oturma hem de yatma birimi olarak kullanılmaktadır.
Misafir odası olarak kullanılan bölüm yine çıkışa yakın bir şekilde ve tefrişleri oturma ve
yatma eylemine uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Günün büyük bir bölümü mutfakta
geçmektedir. Mutfaktaki arka kapı avludaki günlük işler için kadına kolaylık sağlayan bir
geçit olarak işlev görmektedir. Böylece kadının hem sokakla fazla ilişki kurmasının önüne
geçilmiş hem de geçiş kolaylığı bakımından avantaj sağlanmıştır.

5.2.

Kişisel Mekân Davranışı Analizi

Konut ve odalarının şekillenmesindeki faktörlerden birisi de kişisel mekân kavramıdır. Kişisel
mekân algısı çeşitli toplum ve kültürlerde farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Mutlu (1975)‟ya
göre oda ve sofalardaki oturma alanları insanın rahat görme ve işitme mesafesine göre
ayarlanmaktadır (Mutlu, 1975). Ele alınan örneklerde de sabit ve hareketli oturma
ekipmanlarının ayarlanması ile esnek kullanıma olanak veren, çok amaçlı orta alanlar
oluşturulmuştur. Sabit oturma alanları genel olarak pencere kenarında konumlandırılmış,
hareketli minderler ise kullanıcı durumuna göre hareket ettirilerek kişiler arasındaki uzaklıklar
kişisel mekâna göre esnek bir şekilde ayarlanmaya çalışılmıştır.
Hall‟in tanımladığı uzaklıklar irdelendiğinde bir mekân içerisindeki uzaklıkların kişisel
mekân sınırları içerisinde kaldığı gözlenmektedir. Kişisel ve toplumsal mahremiyet bu
uzaklıklar sayesinde biçimlenmektedir(Şekil 7).

Şekil 7. Kişisel Mekân Davranışının Sedir Konumu ve Taşınabilir Minder Konumuna Etkisi
(Turgut, 1990)
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Şekil 8. Kişisel Mekân Davranışının Odaların Biçimlenişi ve Boyutlandırılmasına Etkisi

Tablo 2. Gürcü ve Çerkez evlerinde oda boyutlandırılması
KÖYLER

GÜRCÜ

ÇERKEZ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

3.45

3.42

3.44

3.45

3.20

3.20

3.20

3.00

3.00

Boy (m)

4.58

3.14

3.20

4.51

3.70

4.53

2.86

2.86

3.79

Yükseklik (m)

2.65

2.65

2.65

2.65

2.61

2.61

2.61

2.61

2.61

ODA
BOYUTLARI
En (m)

Gürcü ve Çerkez köylerindeki konutların oda boyutları incelendiğinde „Toplumsal Uzaklık‟
sınırı olan 3.66 m. ile Gürcü evindeki oda boyutlarının Hall(1990) kuramının değerlerine
yakın olduğu görülmektedir(Şekil 8). Gürcü kültüründeki odalar fonksiyona göre ayrılmıştır
ve kişisel mekân algısı daha yüksektir. Sosyal bölge ile mahrem bölge kavramları daha
okunabilir bir şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Çerkez kültüründeki konut yerleşiminde ise
odalar karma fonksiyonlu olarak kullanılmaktadır. Konutlarda daha çok aile bireyleri bir
arada yaşadığı için mekân algısındaki kişisel mekân olgusu daha az hissedilmektedir.
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5.3.

Egemenlik Sınırı ve Davranışı Analizi

Egemenlik sınırı kavramı konutlardaki odaların biçimlenmesi, konut ve çevresindeki güvenlik
sistemi, kontrol ve sahip olma gibi birçok mekanizma ile ilişkilidir (Turgut, 1990). Düzce
evlerinde harem veya selamlık ayrımı olmadığı gibi başoda ayrımı da yapılmamıştır fakat aile
büyüğü ve gelen konuk erkekler, misafir odasında ağırlanmaktadır. Böylece evin reisi o
alanda bir egemenlik sınırı oluşturmaktadır. Her iki kültürde de aile içerisindeki statüye göre
yer düzenlemesi yapılmıştır. Gürcüler çekirdek aile tipine sahip oldukları için aile reisi baba
olurken, genel olarak geniş aile tipinde yaşayan Çerkezlerde aile reisi büyük babadır. Mekân
organizasyonunda oda girişini görebilen, girişe en uzak köşeye aile reisi olan büyük baba
diğer köşeye ise büyükanne oturmaktadır. Ailenin diğer bireyleri ise büyükbaba ve kısmen
büyükannenin denetimi altındadır(Şekil 9).

Şekil 9. Kontrol Mekanizması Olarak „Egemenlik Sınırı Davranışı‟nın Odanın Farklı
Alanlarına Etkisi (Turgut, 1990)

Şekil 10. Egemenlik Sınırı Davranışının Odaların Farklı Kullanıcı ve Fonksiyonlara Özgü
Alanlara Ayrılmasına Etkisi (Turgut, 1990)
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Şekil 11. Egemenlik Sınırı Davranışı ile Günlük Yaşam İlişkisi

Şekil 12. Egemenlik Sınırı Davranışı ile Misafir Ağırlama İlişkisi
Egemenlik alanı günlük yaşamdaki durum ile misafir ağırlama durumunda farklılıklar
göstermektedir. Odaların giriş çıkışı, genel olarak ulaşımın sağlandığı mekânlar günlük
hayatta egemenliğin baskın olduğu alanlar olurken(Şekil 11), evde misafirin bulunduğu
durumlarda daha pasif alanlar haline gelmektedir. Odanın giriş kapısını gören, en uzak köşesi
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günlük hayatta pasif durumda iken misafirler geldiğinde aktif kullanılan egemenlik alanı
olarak işlev görmektedir(Şekil 12). Kadınların egemenlik alanı Çerkez kültüründe daha net bir
şekilde mutfak olurken, Gürcülerde ocağın bulunduğu, hizmete açık olan alanlardır. Erkekler
her iki kültürde de misafir ile birlikte egemenlik alanı olan, dışa açık mekân, servis alan
kısımda olurken kadınlar hizmet veren, dışa kapalı olan alan içerisinde bulunmaktadır.

6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kırsal mimarinin en önemli belirleyicileri olan çevresel faktörlerin yanında kültürel faktörler
de önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz, kırsal mimari ile doğrudan ilişkili olan yerel kültürel
değerler bakımından zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Çevresel değerlerin ve
geleneklerin çeşitliliği ile yerel mimarinin karakteristiği ortaya çıkmaktadır.
Yapılan çalışma sonucunda Gürcü ve Çerkezlerin mekân kullanımı ve mekânı
biçimlendirmesinde benzerliklerin ve farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, konutun
bahçe içerisindeki konumlandırılışı mahremiyet davranışı ile ilintili olarak insanların günlük
yaşamındaki ev işleri, sosyal organizasyon ve toplanma işlevlerine göre farklılık
göstermektedir. Gürcülerde mahremiyet daha ön planda tutulup konut, bahçe ön cephesinden
geriye doğru çekilmiştir. „Harem ve Selamlık‟ ayrımı Düzce‟de incelenen konutlar da
görülmemiştir. Gürcü ve Çerkez konutlarının genel olarak az katlı inşa edildiği ve plan
şemalarının içe dönük bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Yabancılar her iki kültüre özgü
konut tipinde de konutun her alanına dâhil edilmemiş, kadın ve erkeklerin vakit geçirme
alanları birbirinden ayrı olarak yürütülmeye çalışılmıştır.
Çeşitli toplum ve kültürlerde farklı ele alınan kişisel mekân algısı; Gürcü ve Çerkez
köylerinde incelenen kırsal konut alanlarında da küçük değişiklikler etrafında şekillenmiştir.
Gürcü evlerinde odaların genel olarak farklı fonksiyonlara göre şekillendirilişi „Toplumsal
Uzaklık‟ sınırı olan 3.66 m ile kişisel alanın korunması ve toplumsal mesafenin sağlanması
daha dışa dönük bir sosyal yapı olduğunu göstermektedir. Çerkez konutlarında ise konut daha
aile içi ve mahrem ölçülerde ilişkilere yer verecek boyutlarda olup, toplumsal/sosyal mekân
olgusu daha az hissedilmektedir. Her iki kültürde de aile içerisindeki statüye göre yer
düzenlemesi yapılarak, egemenlik sınırı çizilmiştir. Mekân organizasyonunda oda girişini
görebilen en uzak köşeye aile reisinin oturması ortak bir tavırdır.
Düzce İline bağlı farklı iki köy üzerinden yapılan bu çalışmanın gelecekte örneklerin
arttırılarak daha geniş kapsamda ele alınabileceği ve çevresel davranış odaklı çalışmalar için
bir altlık olarak geliştirilebileceği düşünülmektedir.
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MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK ETĠĞĠNE SAHĠP TASARIMCILARIN
YAPI TEKNOLOJĠSĠNE GETĠRDĠKLERĠ YENĠLĠKLERĠN
KÖPRÜLER ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ
Ġzzettin Kutlu
Arş. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi
Asena Soyluk
Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
Zeynep YeĢim Ġlerisoy
Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
Özet
Mimarlık, yapıyı tasarlamak ve inşa etmek üzere iki ana süreci kapsayan bir bilim dalıdır.
Yapının tasarımını etkileyen faktörler; işlev, ihtiyaç programı, çevreye uyumluluk, kullanıcı
ihtiyacına yanıt verme vb. fonksiyona yönelik gereklilikler ile kullanılan malzeme, taşıyıcı
sistem seçimi ve yapım teknikleri gibi dayanıma dayalı fiziksel özelliklerdir. Mimarlar,
tasarımı kendi mimari deneyimleriyle ve tecrübeleriyle birlikte yorumlayarak özgün bir yapı
oluşturur. Oluşan eser kuram ve akımla beslenip, günün teknolojisi ile biçimlenmektedir.
Mimarlık; tektonik yapısından ötürü birçok bilim dalı ile kesişmekte ve bu kesişmelerden
aldığı ve yorumladığı içsel bileşenler ile zenginleşmesi sayesinde geçmişten günümüze
çevrenin, ülkelerin ve buna bağlı olarak medeniyetlerin oluşumunda önemli bir role sahip
olmaktadır. İnşaat mühendisliği disiplini mimarlıktan en temel şekilde fonksiyon ve estetikten
uzak ancak performansa dayalı taşıyıcı sistem ve malzeme mukavemeti konusunda
uzmanlaşması ile ayrılmaktadır. Özellikle standartların dayattığı güvenilirlik sınırlarına göre
yapılan matematiksel hesaplarla mimarin fonksiyon ve estetik tasarım tercihi bazen tezatlık
göstermekte bazen de tamamen olanaksızlığa yol açmaktadır. Bu nedenle bu iki disiplin ne
birbirinden ayrılabilmekte ne de tamamen birbirini desteklemektedir. Yapılan çalışmada hem
mimarlık hem de mühendislik etiğine sahip üç tasarımcının yaptığı köprüler incelenmiştir. Bu
iki etiği de çok iyi kurgulamış üç mühendis ve mimar Robert Maillart, Pier Luigi Nervi, ve
Santiago Calatrava’dır. Kendi dönemlerinin en önemli tasarımcıları arasında gösterilen bu
mimarlar strüktürün mimari tasarımın zorunlu bir bileşeni olarak görülmemesi ve tasarımın
kendisi olarak strüktürün de ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu sav, mühendislik ve
mimarinin ayrılmaması ve iki disiplinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği anlamına
gelmektedir. Bu çalışmada Robert Maillart, Pier Luigi Nervi ve Santiago Calatrava'nın
malzeme kullanımı ve strüktür sistemine yaklaşımları ile beraber yapı çözümleri, yapılarının
benzer ve farklı yönleri ele alınmış araştırmalar sonucu elde edilmiş veriler kronolojik olarak
tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak medeniyeti şekillendiren mimarlık ve inşaat mühendisliği
etiğinin her ikisine de sahip bu üç tasarımcının dönem olarak teknolojiyi zorladıkları yeni
teknikler ve detay çözümleriyle tasarımlarını gelecek kuşaklara aktardıkları, malzeme
bilgilerinin yüksek olması nedeni ile malzemeyi ergonomik olarak birçok açıdan tasarım
kriteri olarak köprü özelinde yapılarında kullandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler; Strüktür ve Tasarım İlişkisi, Köprüler, Mimari Tasarım, Yapım Tekniği
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INVESTIGATION OF THE INNOVATIONS OF THE DESIGNERS WITH
ENGINEERING AND ARCHITECTURE ETHICS BRING TO CONSTRUCTION
TECHNOLOGY
Abstract
Architecture is a science that encompasses two main processes for designing and building the
structure. Affecting the design of the building; function, requirements program, environmental
compatibility, responding to user needs and so on. the requirements for function and the
physical properties based on the material used, such as the choice of carrier system and
construction techniques. Architects create an original structure by interpreting the design
together with their own architectural experiences and creativity. The resulting work is fed
with theory and current and shaped by the technology of the day. Architecture; due to its
tectonic structure, it intersects with many disciplines and thanks to its enrichment with the
internal components it receives and interprets from these intersections, it has an important role
in the formation of environment, countries and related civilizations from past to present. The
discipline of civil engineering differs from architecture by its specialization in structural
system and material strength, which is far from functional and aesthetic in the most basic way
but based on performance. Especially, mathematical calculations made according to the
reliability limits imposed by the standards, the choice of architectural function and aesthetic
design sometimes contradictory and sometimes completely impossible. Therefore, these two
disciplines can neither be separated or fully support each other. In this study, bridges made by
three designers with both architectural and engineering ethics were examined. These two
ethics are Robert Maillart, Pier Luigi Nervi, and Santiago Calatrava. These architects, who are
considered among the most important designers of their time, argue that the structure should
not be seen as an essential component of architectural design and the structure itself should be
considered as the design itself. This assertion means that engineering and architecture should
not be separated and the two disciplines should be considered as a whole. In this study, the
approaches of Robert Maillart, Pier Luigi Nervi and Santiago Calatrava to the use of materials
and structure system together with the structure solutions, similar and different aspects of the
structures have been discussed and the data obtained have been tabulated chronologically. As
a result, these three designers, who have both the ethics of architecture and civil engineering,
which shape the civilization, transfer their designs to the next generations with new
techniques and detail solutions that they force the technology as a term, and they use the
material as a design criterion in many respects ergonomically.
Keywords; Structure and Design Relation, Bridges, Architectural Design, Construction
Technique
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1. GĠRĠġ
Mimarın profesyonel rolü, en yalın haliyle “bina sanatı ve bilimi” olarak tanımlanmakta ve
fiziksel bir ortamı belirli insan davranışları için uygun bir yer olarak tasarlamaktır. Bu ortam;
hayatta kalma, güvenlik, fiziki sağlık, ruh sağlığı ve kabul edilen rahatsızlıklar gibi normları
kolaylaştıracak bir alan oluşturmalı ve kullanıcının temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bununla
birlikte; bir mimari eser, sınırlı sayıda insan etkinliği için bir bağlam sağlarken ve kendi özel
amaçlarına ve işlevlerine odaklanırken, bağımsız değildir; hiyerarşik bir çevre sisteminin
parçasıdır. Dolayısıyla bir mimari yapı, içinde bulunduğu doğal ya da insan yapımı, büyük bir
çevreye müdahale ve adaptasyondur. Bu bağlamda mimarlık eşzamanlı olarak içe dönük ve
spesifik olan özel bir eylem; aynı zamanda çevre ile ilgili ve genel bir kamu eylemidir
(Herbert, 1999; s108). İnşaat mühendisinin rolü de on dokuzuncu yüzyılda “insanın kullanımı
ve rahatlığı için doğada büyük güç kaynaklarını yönetme sanatı” ve makro çevreyi insanın
ihtiyaçlarına göre şekillendirmek olarak tanımlanmıştır. Bu, pratikte, köprüler ve su
kemerleri, yollar ve otoyollar, kanallar ve demiryolları, limanlar ve barajlar ve drenaj ve
kanalizasyon için altyapı şemaları gibi büyük kentsel ve bölgesel projelerin tasarımı anlamına
gelmektedir. On dokuzuncu yüzyıl boyunca ve günümüze kadar devam eden süreçte;
geleneksel olarak mühendisin faaliyet alanını tanımlayan kapsam; yenilikçi yapısal tasarım
veya karmaşık mekanik tesisatların baskın olduğu tren istasyonları, fabrikalar, sergi salonları
veya spor stadyumları gibi genellikle büyük ölçekli binaların tasarımını ve yapımını içerecek
şekilde önemli ölçüde genişletilmiştir (Skempton, 1996).
Mimar ve mühendislerin arasındaki mesleki farklılıklara rağmen topluma karşı
sorumluluklarını Kumbasar (2003); “mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak
çıkarları; evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının
gelişimi için kullanırlar. Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı için duymuş oldukları
sorumluluk her zaman kendi kişisel çıkarlarının, meslektaşlarının çıkarlarının ya da mimar ve
mühendisler topluluğunun çıkarlarının üstünde yer alır.” ifade etmektedir (Kumbasar, 2003;
s17).
Erken tasarım döneminde, mimarlar esnek ve özgür tasarımı benimserken; o dönemde
mimarlar, bir yapı mühendisinin tasarım sürecine erken katılması durumunda, tasarım
keşiflerini bastırabileceğinden endişelenmiştir. Mimar Arthut Erickson ise bunun aksine
konuşmasında “yapı formun en güçlü unsurdur ve hatta tasarımın başında yapının
strüktürüne karar verilmezse, sonrasında binanın diğer tüm belirleyicilerini bozar veya
değiştirebilir.” ifadesine yer vermiştir. 20. ve 21.yüzyıl yapılarında mimar ve mühendis ortak
çalışmalı tasarımların başarısı meslekler arasında altta yatan olumlu bir tutumun olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte, her mesleğin diğerini eleştirdiği alanlar olmaktadır. Yapı
mühendisleri; mimarların yapısal anlayış eksikliğini, uygun yapısal çözümler için çok geç
yapısal tavsiye aramalarını ve mimarların genel olarak işbirliği standartlarını
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eleştirmektedirler. Mimarlar ise mühendislerin yenilik eksikliği ve mimari tasarım fikirleriyle
zayıf katılımı nedeniyle eleştirmektedirler (Charleson ve Pirie, 2009; s102). Bu karşılıklı
eleştirilere rağmen; mimarlık ve mühendislik, insan varlığının barınma ihtiyacının
başlangıcından beri hayatın temel unsurlarından biri olmuştur. İlk örnekler Antik Mısır ve
Mezopotamya bölgelerinde, insanların yerleşik hayata geçerek barınak yapma ihtiyacı olduğu
sıralarda başlamıştır (Çubukçuoğlu, 2016; s2). Göçebe olarak yaşayan insanların yerleşik
hayata geçme süresi zarfında, tekerlek ve yelken gelişimiyle beraber ulaşım ve ulaşım
araçlarının önemi gitgide artan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda zamanla engebeli
bölgelerde ulaşımı kolaylaştıran en önemli öğelerden biri olan “köprüler” önem
kazanmaktadır.
Yaklaşık 1950 yılı öncesine kadar köprüler, mühendis ve mimarlar arasında net bir ayrım
olmaksızın inşa edilmekteydi. O dönemde mühendis ve mimar arasında da ayrım
yapılmazken; 1950 yılı sonrası köprüler ve diğer tüm yapı gruplarında mühendis-mimar
ayrımı yapılmış; mimarın yaptığı tasarımlar ile beraber mühendisin strüktürel çözümü
sonucunda eserler yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada ise hem mimar hem de mühendis
etiğine sahip kişilerin farklı bakış açılarının ―köprüler‖ üzerinde nasıl yorumlandığı
değerlendirilmiştir.
2. MĠMAR VE MÜHENDĠS KÖKENLĠ TASARIMCILAR
Bu bölümde mimarlık ve mühendislik tarihinde; bu iki meslek etiği ışığında yaptığı eserleri
ile önemli role sahip olan Robert Maillart, Pier Luigi Nervi ve Santiago Calatrava incelenmiş,
köprü örnekleri üzerinden genel bir değerlendirme yapılmıştır.
2.1.Robert Maillart
Çoğu karayolu köprüsü, demiryolu köprülerinden daha hafif yükler taşır ve yolları keskin bir
şekilde kavisli veya dik eğimli olmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için, yüzyılın çoğu köprü
tasarımcısı yeni bir yapı malzemesi olarak içine çelik çubuklar yerleştirilmiş betonarme ile
çalışmaya başlamıştır. Bu yeni malzemenin ustası, modern çağın en orijinal ve etkili
köprülerini tasarlayan İsviçreli yapı mühendisi Robert Maillart kabul edilmiştir. 1872 yılında
Bern'de doğan Maillart, Zürih'teki Federal Politeknik Enstitüsü'nde mühendislik eğitimi
alarak; kariyerinin başlarında köprüler, binalar ve diğer beton yapıları tasarlamak için
yenilikçi bir yöntem geliştirmiştir. Kendi döneminde benimsenen yüklerin ve streslerin
karmaşık matematiksel analizlerinden ve zamanının birçok mühendisi tarafından kullanılan
dekoratif elemanlardan kaçınmıştır. Mimari stilleri taklit etmeyerek ve süsleme için tasarım
öğeleri kullanmayarak tasarımlarını şekillendirmiştir. Maillart klasik mühendislik
problemlerini çözmek için yeni şekiller tasarlamıştır (Billington, 2000; s86).
Robert Maillart (1872-1940) beton konstrüksiyonun öncüsü olarak kabul edilmektedir.
1937'de Eugene Freyssinet ve Robert Maillart, İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü'nün
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onursal karşılık gelen üyeleri olarak seçildiler. 1991'de Maillart'ın Salginatobel Köprüsü
(1930) Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği tarafından uluslararası tarihi bir inşaat
mühendisliği simgesi olarak ilan edildi. Köprü tasarımcısı olarak ilk deneyimlerinden sonra,
Maillart 1902 yılında İsviçre'nin Zürih şehrinde kendi inşaat şirketini kurdu (Laffranchi ve
Marti, 1997; s1280).
Maillart köprü dışında fabrika ve mağazalarda yapmıştır. Zürich’teki Giesshubel Mağazası,
mantar döşemenin ilk uygulandığı yapı olarak bilinmektedir. Kolonu, mantar biçimindeki
başlığı ve kirişsiz döşemesiyle bir bütünü oluşturan bu sistem, kısa zamanda başka mimarlar
tarafından da benimsenerek uygulanmaya başlamıştır. Uzun yıllar donatılı betonun
dayanıklılığı üzerine çeşitli deneyler yapmış, direnebileceği en yüksek gerilimi araştırmıştır.
Bu çalışmalarına dayanarak ilk köprüsünü 1901’de Zuoz’da tasarlamıştır (Billington, 1979).
2.1.1. Zuoz Köprüsü
40 metre açıklığı olan Zouz Köprüsü (1901), şimdiye kadar yapılmış ilk beton içi boş, kutu
yapısıdır. Maillart, gelişen yenilikçi somut yapı görüşünü tasarımına yansıtmıştır (Resim 2.1).
Mimar ve mühendis Maillart, Stauffacher'da (1899) inşa ettiği ilk beton kemer köprüsünü
geliştirerek, Zuoz köprüsü için “yapı taş ile yapılmış gibi büyük bir erdeme sahip olacak ama
büyük ağırlığı olmadan” ifadelerini kullanmıştır. Maillart bu köprüsünde, beton köprü
yapımında yeni bir dönem başlatmış, yeni kemer formunun karşılaştırmalı bir duvar
yapısından daha güçlü, daha hafif ve daha ucuz olabileceğini kanıtlamıştır (Bruun, 2014;
s364-2).
Köprü yaklaşık 4m genişliğindedir. Merkezi mafsal, bitişlerdeki mafsallardan yaklaşık 3m
yüksektedir. Köprü döşeme plakası 200 mm kalınlığında ve kemer, merkezdeki 180 mm'den
taş olan bitişlerde 500 mm kalınlığa değişmektedir (Billington, 1979).

Resim 2.1. Zuoz köprüsü görünümü (Billington, 1979)

2.1.2. Tavanasa Köprüsü
Tavanasa Köprüsü Robert Maillart’ın mafsallanmış sandık kirişler kullanarak tasarladığı ilk
köprüsüdür. Önceki eserlerine göre daha incelikli bir tasarıma sahiptir. Maillart, Zürih'teki
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(1899) Stauffacher ve Zuoz'daki (1901) köprülerinde üç mafsallı kemer gelişimi üzerinde
çalışıyor olmasına rağmen, uygulayamamıştır ancak Tavanasa'daki köprü daha önce böyle bir
şey uygulanamadığından dolayı büyük bir önem teşkil etmiştir. Köprü toplamda 61 metre
uzunluğunda ve bir yıldan biraz az bir sürede tamamlanmıştır (Resim 2.2). O dönemde
İsviçre'de yaygın olan yenilikçi tasarımların, sağlamlığı doğrulanmak amacıyla tam ölçekli
yük testi yapılması gerektiğinden; 28 Eylül 1905'te köprü, aşırı yükleme ile testleri yapılarak
trafiğe açılmıştır. 22 sene boyunca kullanılan köprü, 25 Eylül 1927 tarihinde kasabanın
üzerindeki toprağın kayması sonucu köprü tamamen yıkılmıştır. Profesör Mirko Ros; kısa bir
süre sonra bazı beton kalıntılarını analiz etmiş ve malzemenin gücünün bozulmadığını tespit
etmiştir. Köprünün yıkımı sadece doğanın bir talihsizliği olduğu kanıtlanmıştır (Web kaynak
1).

Resim 2.2. Tavanasa Köprüsü görünümü ve Maillart’ın tasarım aşamasındaki çizimi (Web kaynak 1)

2.1.3. Salginatobel Köprüsü
20.yy köprü tasarımında önemli yer tutan Salginatobel köprüsü; 1930 yılında
tamamlanmasıyla birlikte mühendislik ve modern sanatın birleşimi olarak hemen hemen
bütün uzmanların ve sanatçıların ilgisini çekmektedir. İngiliz geleneksel gazetesi dünya
çapında yaptığı anket sonucunda “köprü tasarımı ve mühendisliği” alanında yüzyılın en iyi
köprüsü Salginatobel Köprüsü seçilmiştir. Mimar ve mühendis Maillart, köprü tasarımında
birkaç farklı tasarım yapmıştır ancak Salginatobel'i oluşturan yumuşak kayadaki olası küçük
temel hareketleri hakkında endişe ederek eski Tavanasa köprüsünde kullandığı formuna geri
dönmüştür. Maillart'ın kullandığı formda; bu tür kemerlerin hem tasarım hem de yapımındaki
sahip olduğu önceki deneyimi, onu Salginatobel'deki üç mafsallı çözümü kullanmaya teşvik
etmiştir (Resim 2.3, Billington, 1974; s69).

Resim 2.3. Salginatobel köprüsü görünümü (Billington, 1974; s62)

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

210

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Salginatobel Köprüsü 135 metre uzunluğunda, kemer 90 metre genişliğindedir (Resim 2.4,
Tapping, 2007).

Resim 2.4. Salginatobel köprüsü yapımı (Tapping, 2007)
2.2. Pier Luigi Nervi
1960 ve 1964 yıllarında Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü (RIBA) ve Amerikan Mimarlar
Enstitüsü (AIA) Altın Madalyalarını Nervi çağının en etkili yapısal tasarımcılarından biri
olarak kabul edilmektedir (Cresciani ve Forth, 2014; s51). Nervi, yapısal mimari için yenilikçi
bir dönem yaratmaya katkı sağlamış ve Nikolaus Pevsner onu “zamanımızın betonarme en
parlak sanatçısı” olarak nitelendirdi. Pier Luigi Nervi; Wayss, Hennebique ve Maillart gibi
birkaç öncünün, inşaatçının ve tasarımcının katkısı sayesinde 20. yüzyılın ilk yıllarında yeni
betonarme tekniği hızla yükseldiği süre içerisinde, 1913'te Bologna Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği bölümünden verimli bir dönemde bilimsel, teknik ve mimari fikirler alarak
mezun olmuştur. Pier Luigi Nervi’nin profesyonel kariyeri betonarmenin yenilikçi şekilde
kullanılma döneminde başladı. Kendisinden önce gelen öncüler gibi, bir inşaat şirketinin
teknik ofisinde ilk eğitim döneminden sonra, Nervi 1920 yılında kendi inşaat işini kurdu.
Nervi; bir mühendisin cüretkarlığına, bir mimarın hayal gücüne ve bir işadamı pratik
gerçekçiliğine sahip olan tasarımcı ve yapı mühendisi olarak tanımlanmaktır. Her zaman
gelişmiş teknik çözümleri kullanması sadece biçimsel zarafet arayışıyla değil, aynı zamanda
bina sürecinin teknik ve ekonomik yönlerine de eşit derecede ele almıştır (Chiorino, 2010;
s107).
1963'te yazan Nervi, eserlerinin ana özelliklerini özetleyen “yapısal mimarinin” genel bir
tezahürü olarak: “Yapısal mimarlığın temel koşullarının:
1. Gerçek ve zorlu bir statik zorunluluğa ikna edici bir cevap vermeli ve onun
tarafından belirlenmelidir.
2. Statik; yapıcı bir plan içeride ve dışarıda görünür ve anlaşılır hale gelmelidir.
3. Yapının yürütüldüğü malzemeyi açık bir şekilde ifade etmeli ve malzemenin
teknolojik özelliklerinde, mimarisinin ayrıntıları kadar kaynak ve yolları bulmalıdır.”
(Nervi, 1963; s43)
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Nervi’nin yapıları mühendislik alanındaki başarılar olmaktan öteye; biçimlenişleri, yarattıkları
mekanlar, işlevsel çözümleri, güzel ve etkili oluşlarıyla da birer mimarlık başyapıtı olarak
değerlendirilmektedir. Nervi pek çok yapısının tasarımını kendi üstlenmiş, yalnızca strüktür
tasarımına katıldığı yapılarda da mimarlarla yakın işbirliği içinde olmuştur. Bütün bu
özellikleri onu hem yapı mühendisleri, hem de mimarlarca aynı ölçüde benimsenen, en
önemli çağdaş tasarımcılardan biri durumuna getirmiştir (Web kaynak 2).
2.2.1. Opera Köprüsü
4 açıklığı bulunan köprü, Ankara’nın merkezinde bulunmaktadır. Köprü projesi 1969'da
tamamlandı; küçük değişikliklerin ardından, inşaat 1970'lerin başında başlamış ve 1972'de
açılmıştır. Belediye, projeyi orijinal ayrıntılarıyla gerçekleştirmek için özel bir özen göstermiş
ve proje için özel bir bütçe oluşturmuştur. Köprünün yer aldığı opera kavşağı, Attila ve
Atatürk caddelerinin kesiştiği ve Atatürk caddesi yönetim merkezini ticaret merkezine
bağlayan ana bulvar, Atilla caddesi ise 1930'larda şehir kapısı olarak işlev gören tren
istasyonuna bağlamaktadır (Örmecioğlu ve Er Akan, 2012; s257). Köprü; sıkı virajlı yolları,
ana yaylarla oluşturulan biçimi bakımından oldukça farklı görünmektedir. Bunlar, bir koni ve
bir haç biçimli kesitin özelliklerini birleştiren, taşıyıcı kalitesini arttırmak ve beton
kullanımını en aza indirmeyi amaçlayan bir dizi destek üzerine oturmaktadırlar (Resim 2.5).
Nervi, Corso di Francia viyadüğü de dahil olmak üzere diğer bazı yapılarda haç biçiminde
kesit sütunları kullanmıştır (Web kaynak 3).

Resim 2.5. Ankara Opera Köprüsü görünümü (Web kaynak 3)

2.2.2. George Washington Köprüsü – Otobüs Terminali
Bina ünlü İtalyan mühendis Pier Luigi Nervi tarafından İtalya dışında tasarlanmış nadir
yapılardandır. Yaklaşık 10.000 m2 olan büyük kompleks, New Jersey ve New York
arasındaki tek terminal olarak tasarlandı. Bina dev çelikten ve betonarme kirişlerden
oluşmaktadır. Bunlardan 14'ü Trans-Manhattan Expressway'in ortasında bulunan desteklerden
konsolide edilmiştir. Çatıyı destekleyen ana kirişlerin özel şekli; aslında doğal ışık ve
havalandırma ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturuldu. Nervi, bu üçgen kafes kirişleri
kullanarak doğal hava ve ışığın iç mekanlara ulaşmasını kolaylaştırdı. Yapının temel amacı;
yolcuların transit geçişini kolaylaştırmak olan bir 'hizmet binası olmasına rağmen, İtalyan
mühendis, daha ikonik işleve sahip projeleriyle aynı detaylar kullandı (Resim 2.6, Cresciani
ve Forth, 2014; s52).
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Resim 2.6. George Washington Otobüs Terminalı görünümleri (Cresciani ve Forth, 2014; s52)

Beton Endüstrisi Kurulu'nun bir ödülü ile projenin tamamlanmasının ardından tanınan George
Washington Bridge Otobüs Terminali, sadece dışavurumcu formları için değil; aynı zamanda
tasarımı ile de dikkat çekmektedir. Otobüs Terminalinin yüksek görünümünü oluşturan açıkta
kalan beton formlar, büyük bir mühendislik örneği olarak gösterilmektedir (Taylar, 2012;
s60).
2.3.Santiago Calatrava
Uluslararası üne ve başarıya sahip olan İspanyol mimar, mühendis, heykeltıraş ve ressam
Calatrava; strüktürün yapının mimari tasarımın zorunlu bir bileşeni olarak değil, tasarımın
kendisi olduğunu savunmaktadır. Estetik ile strüktürel uyumun amaç edinildiği projelerde
mühendislik ve mimarlığı bir araya getirmektedir. Calatrava; köprü tasarımları, havaalanı
binaları, müze ve konser salonu projeleri onu Avrupa'daki son mimari gelişmelerde ön plana
çıkarmaktadır (Sharp, 2003; s13). Yirminci yüzyıl mühendisliğinin seçkin mimarlarının
arasında gösterilen Calatrava; sadece teknik problemleri çözen bir yaklaşımın ötesine
geçmektedir. Bu mühendisler için yapı, etkinliğin bilimsel kriteri ile yeni formların yeniliği
arasındaki dengededir. Calatrava, mühendisliği "mümkün olanın sanatı" olarak görmekte ve
teknik bilgiye dayalı yeni bir form arayışında tasarım yapmaktadır (McQuaid, 1993; s9).
Projelerinde genellikle canlı organizmalara benzeyen heykel formları kullanmaktadır (Şekil
3.3). Projelerinin hem hayranlıkla hem de bir eleştiri dalgası ile buluşmasına rağmen,
20.yüzyıl mimarisine yenilik kattığı görülmektedir. Mühendis ve mimar olarak yaptığı özgün
ve yenilikçi çalışmalarda, yakın çevreyi değiştiren ve doğaya/canlılara atıfta bulunan birçok
yapı tasarlamıştır (Mazur, 2019; s8).
Biyomorfik tutum, Calatrava strüktürlerinin hayvan iskeletlerine ya da iskelet bileşenlerine
olan benzerliğinden kaynaklanmaktadır. Yapılarında, canlı strüktürlerde rastlanan biçimleme
özellikleri görülmektedir. Calatrava’nın bu biyomorfik yaklaşımı çağın düşünsel atmosferiyle
de uyum içinde görünmektedir. Çünkü bu durum asal geometrik biçimlerin statiğiyle tatmin
olmayan bir mühendis-tasarımcısının bilinçli arayış sürecinin olağan sonucudur (Ekincioğlu,
2000).
Hallgren (2014), Calatrava ile ilgili yazısına “hareket, dinamizm, doğadan esinlenme”
kelimelerini kullanarak başlamaktadır. Santiago Calatrava’nın yapıları; sanatın, mimarinin,
mühendisliğin karışımı ile doğal form ve hareketi yansıtmaktadır. Yapılarındaki tek renk
olarak beyaz seçimi, biçim ve harekete olan vurguyu güçlendirmektedir. Kendi çizdiği eskiz
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defterleri; tasarım sürecinde, insan formunu oluşturduğu biçimler ile arasındaki doğrudan
bağlantıyı göstermektedir. İnsan formu ve doğadan esinlenmesine rağmen eserleri bireysel
olarak benzersizdir ve tekrar eden inşa edilmiş formlardan ayrılır (Hallgren, 2014; s9).
2.3.1 Bac De Roda Felipe II Köprüsü
140 m açıklık geçen bu köprü iki ana caddeyi (Sant Marti ve Sant Andreu) bağlamak için
tasarlanmış olup, kent için bir referans noktası oluşturmaktadır. Köprünün tasarımında
arazinin kotlarındaki farklılık, demiryolu bölgesinde bir havza yaratmak için kullanılmıştır.
Demiryolu raylarının 8 m yukarısında iki çelik kemer; bir tarafı raylara doğru uzanırken, diğer
tarafı strüktürün arasından akıp giden yaya trafiğine izin vermektedir (Resim 2.7). Bu
kemerleri takip eden ve aşağı kotla bağlantıyı sağlayan dört adet merdiven, aynı zamanda
yayaları istasyon ve parka doğru yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır (Web kaynak 4).

Resim 2.7. Bac De Roda Felipe II köprüsü görünümleri (Kutlu, 2016)

Calatrava’nın 1992 yılında Barcelona’daki olimpiyatlara hazırlık için kalkınma amaçlı
planlanan köprü tasarımında; köprüyü yakın çevresiyle bütünleştirmek, denizi dağlarla
birleştirmek ve dik bir eksen (park ve ana yol) yaratmak ve strüktürel tasarımı ile kimi zaman
yaya kaldırımını kapalı bir alana dönüştürerek, kentsel bir mekan yaratılmasını sağlamaktadır.
Köprünün geneli, mühendislik tekniğinin verdiği güvenle tasarlanan profilinin yenilikçi
çizgisi sayesinde; hafif ve ince, aynı zamanda zarif ve cesur görünmektedir. Köprüde,
Calatrava’nın farklı bakış açıları (kültürel, sanatsal) sunması; kentsel bağlamda belirlediği,
kentsel mekanı yeniden yaratmak, süslemek ve geliştirmek hedefini yansıtmaktadır
(Cadafalch, 1994; s360). Tasarımda dikkat edilen noktalardan biri, oluşturulan bu yeni
strüktür ile kentsel mekan arasında bir bütünlük yaratabilmektir.
Köprünün çevre çevresi açısından ölçeği çok iyidir: kemerlerinin zirveleri çevredeki
binalardan daha yüksek değildir, aslında bazı binalardan önemli ölçüde daha düşüktür. İlk
görünüşlerine rağmen, bu köprü doğadan etkilenen bir biçime sahiptir. Kemer formunun ve
dirsekli yan kemerlerin, Barselona'nın denizle olan ilişkisinden sonra basit bir balık şeklinden
türetildiği ve her bir yay sisteminin şeklini vermek için iki balığın kuyruklarının kullanıldığı
görülmektedir (Şekil 2.1, Thoume, 2009; s4).
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Şekil 2.1. Köprünün kesiti ve Calatrava’nın balık çizimleri (Thoume, 2009; s4)

Bu köprüde ilk defa simetrik çift kemer gerçek olmayan uzamsal kemer köprü örneği
tasarlanmıştır (Sarmiento-Comesías, Ruiz-Teran ve Aparicio, 2013). Uzamsal kemer
köprüler, kendi geometrik ve strüktürel konfigürasyonu nedeni ile kemer düzleminde yer
almayan, eğilme momenti ve kesme kuvveti üreten dikey döşeme yükleri içeren köprülerdir
(Sarmiento-Comesı´as, 2009).
2.3.2 Alamillo Köprüsü
Alamillo köprüsü, 1992 yılında Sevilla'da düzenlenen Expo '92 vesilesiyle inşa edilen
Guadalquivir nehrini geçen uzun açıklıklı köprülerden biridir. Köprü, ara destekleri olmadan
200 m'yi kapsayan kablo destekli bir yapıdır ve dengelenmesi; büyük bir pilonun geriye doğru
eğimi ile sağlanmaktadır (Resim 2.8).

Resim 2.8. Alamillo Köprüsü görünümleri (Orr, 2008; s2)

Köprünün çelik bir gövdesi olmasına rağmen, pilon; dolgu betonuna yapısal olarak bağlı bir
dış çelik kalıp ile oluşturulmuş kompozit bir elementtir (Aparicio ve Casas 1997; s432).
Sevilla’daki sergi alanının sonunda yer alarak özel bir karaktere sahip olan köprünün
tasarımında Calatrava, hem köprü hem de yayalar için bir yol olarak iki farklı fonksiyona
yanıt veren bir tasarım gerçekleştirmiştir. Projede özellikle 4.5 m genişliğindeki yaya yolu
sayesinde, yaya trafiğine özel bir önem verildiği görülmektedir (Casas ve Aparicio, 1998;
s24). 58 derece eğilmiş pilonunn ağırlıklarıyla dengelenmiş destek halatları ile Calatrava yeni
bir kablo destekli köprü tipi kullanmıştır. 200 metreyi geçen 13 çift destek halatlar; Meandro
San Jeronimo Nehri üzerinde uzanan altıgen çelik sandık kirişleri desteklemektedir. Bununla
beraber Alamillo köprüsü, statik elemanların simetrik ve rijit olmaları gerektiği yolundaki
önyargıyı ortadan kaldırmaktadır (Şekil 2.2, Web kaynak 5). Bu tasarımında da Calatrava’nın
doğa ve canlılardan ilham alarak tasarımını oluşturduğu görülmektedir (Şekil 2.3).
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Şekil 2.2. Alamillo Köprüsü yüklerin zemine aktarılması (Orr, 2008; s2)

Şekil 2.3. Tasarımda doğadan esinlenen Calatrava ve Alamillo köprüsü (Orr, 2008; s2)

2.3.3 Puente de La Mujer Köprüsü
Puente de la Mujer (Kadın Köprüsü), Buenos’ta betonarme ve çelikten yapılmış hareketli ve
dönen bir köprüdür (Resim 2.9). Calatrava’nın bugüne kadar Latin Amerika’daki tek
projesidir. Köprü, bir çift dans eden tangonun soyutlanması anlamına gelmektedir. Kabloları
tutmak için ayakta duran otuz dokuz derece eğimli direği, yatay olarak eğilen kadını tutan
adamı temsil etmektedir. 2001 yılında açılan köptü, Seville'deki Alamillo Köprüsü ile
benzerlik göstermektedir (Groysman, 2011; s105).

Resim 2.9. Puente de La Mujer Köprüsü görünümleri (Wrana, 2016; s172)

Sadece yaya kullanımını için yapılan köprü, asma (kablolu) bir yapıya sahiptir. İki hareketsiz
bölüm - rıhtım tarafında ve ortada - ve bir hareketli bölüm olmak üzere üç bölümden
oluşmaktadır (Wrana, 2016; s172). 35 m yüksekliğinde bir sivri uç şeklindeki pilon, dikeyden
39 derece eğimlidir. 170 m uzunluğunda ve 6,2 m genişliğinde platform, 19 halatla
desteklenmektedir. Pilonun halatlarla inşası köprü eksenine göre asimetriktir. Bununla
birlikte, bir döner destek üzerine monte edilmiş bölüm, su yolunun liman kanalında
açılmasına imkan sağlamaktadır. Açık pozisyonda, pilon ekseni köprünün ana eksenine diktir.
Tüm Calatrava tasarımlarının karakteristik rengi, limanda kalan diğer yapılarla zıttır ve
yapısal hafifliği vurgulamaktadır (Resim 2.10, Dąbrowiecki, 2009; s42).
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Resim 2.10. Puente de La Mujer Köprüsü görünümleri (Dąbrowiecki, 2009; s42)

Calatrava bu yapısında strüktürel olarak değil mimari tasarım açısından önemli bir gerekliliği
sağlamıştır. Proje için başvuran kurum olan La Corporación Antiguo, köprünün
konumlanacağı aksta yaya sirkülasyonunu geliştirecek, setin her iki yanındaki plazaları
birbirine bağlayacak ve aynı zamanda hala deniz trafiği için kullanılan bir yükleme limanına
yer bırakacak bir yaya köprüsü tasarlamaktı (Web kaynak 6). Calatrava bütün bu gereklilikleri
sağladığı gibi estetik açısından bölgeye de önemli bir röper noktası kazandırmıştır.
3. DEĞERLENDĠRME
Çalışma kapsamında ele alınan 20.yüzyıl mimarlığına ve strüktür tasarımına getirdiği
yenilikçi özellik yönünden önemli olan, mühendislik ve mimarlık etiği ile gelişen üç mimarın
ele alınan köprülerinin özellikleri ve kronolojik olarak değerlendirmesi Tablo 3.1’de
verilmiştir.
Köprü
Özelk.

Yapım
YılıKonum

Genel Özellikleri
ve YapılıĢ
Amacı

Yükseklik

Geçtiği
Açıklık

Malzeme

Getirdiği
Yenilik

1901İsviçre

Inn Nehri yatağının
üstüne kurulmuştur.

51 m.

40m.

Beton

―Üç mafsalli
ilk kemer
köprü―

Robert
Maillart

Tavanasa
Köprüsü

1905 –
İsviçre

Vorder Rhine
Nehri’nin üzerine
kurulmuştur.

61m.

Beton

―Mafsallandırı
lmış sandık
kirişler‖

Robert
Maillart

Salginatobel
Köprüsü

19291930
İsviçre

Salgina Deresi’nin
üstüne kurulmuştur.

135m.

Beton

―En ekonomik
köprü‖

Robert
Maillart

G.Washingto
n KöprüsüOtobüs
Terminali

1963New
York USA

Beton

―Beton
Endüstrisi
Kurulu
Ödülü‖

Pier Luigi
Nervi

Opera
Köprüsü

19681973
Ankara
Türkiye
1987İspanya

F.Washington ve
Wadsworth
Bulvarlarını
bağlamak için
tasarlanmıştır.
Talatpaşa B.ve
Atatürk B.
bağlamak için
tasarlanmıştır.
Köprü
iki
ana
caddeyi (Sant Marti
ve Sant Andreu)
bağlamak
için
tasarlanmıştır.

Beton

―Haç
biçiminde
kesit sütunlar‖

Pier Luigi
Nervi

Çelik,
öngerilmeli
beton

―Simetrik çift
kemer gerçek
olmayan
uzaysal kemer
köprü‖

Santiago
Calatrava

Köprü
Ġsmi
Zuoz
Köprüsü

Bac De Roda
Köprüsü

TAM METİN KİTABI

90 m.

8 m.

140m.

www.artuklukongresi.org

Mimarı

217

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Alamillo
Köprüsü

1992İspanya

Puente De La
Mujer
Köprüsü

1998 –
Arjantin

Sevilla ve Camas
kentlerini birbirine
bağlamak
için
tasarlanmıştır.
Yükleme limanına y
er
bırakacak bir yaya
köprüsü sağlamak
için tasarlanmıştır.

140 m.

250m.

Çelik,
öngerilmeli
beton

―Kablo
destekli köprü
tipi‖

Santiago
Calatrava

35 m.

170m.

Çelik,
öngerilmeli
beton

―Mimari
çözüm
benzersizliği‖

Santiago
Calatrava

Tablo 3.1. Çalışma kapsamında ele alınan köprülerin değerlendirilmesi
Kronolojik sıra ile oluşturulan tabloda; köprü yapım malzemelerinde çelik sanayisinin de
gelişmesiyle beraber, çeliğin daha sık kullanılmaya başlandığı ve çelik malzemesinin
özellikleri sayesinde de köprülerde geçilen açıklığın artmış olduğu görülmüştür.
Üç tasarımcının da farklı ülkelerde, farklı dokular için farklı alternatifler ürettiği; zaman ile
estetik kaygının arttığı ve köprünün sadece ulaşımı sağlamak fonksiyonu dışında kendisinin
de bir tasarım ögesi olarak şehirde odak noktası oluşturabildiği gözlenmiştir. Fonksiyon ve
biçim ile ilgili Maillart ve Nervi net bir ayrım yapmazken; Calatrava’nın, Louis Sullivan’ın
formun işlevi izlediğini söyleyen ünlü deyimiyle çelişen „işlev -biçimi dikte etmez- biçimi
izler‟ dünya görüşü ile zaman içerisinde köprülerdeki estetik anlayışının değiştiği
desteklenmektedir. Calatrava bu anlayışını köprülerinde tasarlamaya çalıştığı heykelsi
formlara yansıtmıştır.
Robert Maillart 1900’lü yılların başında tasarladığı farklı kiriş tiplerine sahip tasarımlar
günümüze kadar ulaştırmıştır. Bir yapının sahip olması gereken en önemli üç unsurdan biri
olan maliyet kavramını Salgina Deresi’nin üstünde kurduğu Salginatobel Köprüsü’nde
sağlamış ve mimarlık dünyasında bir ilke imza atmıştır.
Nervi’nin malzemeye hakimiyeti G.Washington Köprüsü-Otobüs Terminali tasarımından
dolayı aldığı ―Beton Endüstrisi Kurulu Ödülü‖ ile tescillenmiştir.
Calatrava’nın köprülerinde kullandığı kemer formuna tasarımdan doğan yenilikler kattığı
görülmektedir. Mühendislik eğitiminin etkileri güçlü statik ve dinamik bilginin varlığı onun
tasarımlarını uygulamaya yöneltmektedir. Günümüzün en ilgi duyulan biyomimetik tasarımın
öncülerinden olan Calatrava, köprülerinde de bu yaklaşım ile dinamik etkileri yakalamaktadır.
4. SONUÇ
Robert Maillart, Santiago Calatrava ve Pier Luigi Nervi’nin mimarlık ve mühendislik etiği
ışığında yaptığı eserler genel olarak incelenmiş ve konu “köprüler” üzerinde
özelleştirilmiştir. Seçilen örnekler incelendiğinde her üç mühendisin da köprüye sadece
ulaşımın bir parçası olmak dışında, farklı mimari bakış açısını getirdiklerini görmekteyiz. Bu
mimari bakış açısı mühendislik etiğiyle harmanlanmış ve her bir mimar her bir tasarımında
köprüye farklı bir özgünlük kazandırmıştır. Bu özgünlük kimi zaman kullanılan malzemeyle
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sağlanırken, kimi zaman geçtiği açıklıkla kimi zamanda köprüye getirdiği ek işlevlerle
sağlanmıştır. Yaşadıkları dönemin yapı teknolojisinin getirdiği sınırlılıkları kendi çözümleri
ile aşmaya çalışan bu mimarlar; gelecekte yapılı çevreyi biçimlendirecek olan mimar ve
mühendisler için önemli birer rol model olacaktır. Biçimin strüktür ve malzeme ile ilişkisini,
aynı zamanda mimari tasarımın köprü ölçeğinde kentle kurduğu inovatif kurguyu yakalayan
tasarımcılar geçmişte olduğu gibi gelecekte de imzalarını kente ve kullanıcılara
hissettireceklerdir.
Köprü örneklerinden tartışılan mühendislik ve mimarlık ilişkisinde, köprü yapıları her ne
kadar mühendis yapısı gibi olarak algılansa dahi; iki disipline de hakim kişilerce estetik,
yenilikçi, uygun maliyetli vb. köprülerin tasarlanabildiği görülmüştür. Bu etiğe sahip
tasarımcılar, sınırları zorlayarak, sanat ve teknik arasındaki kırılmayı oluşturma yeteneğine
sahiptirler; ilhamın bir tasarıma ve tasarımın bir yapıya dönüştürülmesini de orijinal ve
yenilikçi katkılarla sağlamaktadırlar. Çalışma kapsamında ele alınan üç tasarımcı; yapısal
sanat görüşlerini ifade eden formları deneyerek başlamış; daha sonra istedikleri formların
planlarını geliştirmek için analitik teknikler kullanmışlardır. Yaptıkları eserler günümüzde
eğitim olarak iki farklı meslek etiği olan mühendislik ve mimarlık için de değerli dersler
sunmakta: sanatsal duyarlılığa, geniş inşaat deneyimine ve derin teknik yeterliliğe sahip
oldukları için de şaşırtıcı derecede orijinal köprüler ve endüstriyel yapılar üreterek günümüz
tasarımcılarına inceleme fırsatı tanımaktadırlar. Bu bağlamda köprüler özelinden mimari tüm
yapılar geneline; mimarlık etiğinin mühendislik etiği ile birleştiğinde sürece katkısının birçok
özellik açısından olumlu yönde olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Günümüz yapı tasarım
sanatında da bu iki etiğin beraber ele alınması gerekmektedir.
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PLAN TYPOLOGIES AND SPATIAL CHARACTERISTICS OF
HAMMAMS IN OTTOMAN SOCIAL COMPLEXES IN GAZIANTEP
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ABSTRACT
Like in any Middle Eastern city, the public bath, or hammam, was a vital social institution in
Ottoman cities for centuries. Hammams played a primary role in promoting hygiene and
public health, but they also served as meeting places where people, especially women, could
rest and socialize. Although hammams throughout the Middle East resembled each other in
terms of their basic outlines, the articulation of the hammam's structure and its decoration
were usually regionally specific. For instance, Ottoman hammams, even those from the early
period, are distinguished by certain architectural features and technicalities. Seljuks and
Ottomans often built the hammams as part of külliye's, a complex of buildings centered
around a mosque, located in residential areas that united the vicinity and residents and served
them with its various functional buildings such as schools (madrasahs), hospitals, public
kitchens, shops, and fountains. Gaziantep, a city in southeastern Turkey and among the oldest
continuously inhabited cities in the world, was mainly developed during the Ottoman period.
Although historical hammams in Gaziantep were mainly built in the classical Ottoman style,
they show significant differences due to the influence of its geographical location and mixed
culture. Three of the city’s many hammams were built as part of social complexes.
This paper focuses on hammams in Gaziantep's külliyes and defines their architectural
characteristics and original elements. The methodology adopted in this study includes
fieldwork and desk research. Firstly, measured drawings of the hammams were produced.
After, their architectural characteristics were analyzed. Plan typologies of buildings, façade
characters, space usage, covering systems were studied in detail. Historical documents, oral
sources, maps, registration slips, and photographs were also used.
It is hoped that the findings of this paper will contribute to the identification and
documentation of different characteristics of the hammams studied, and help to decide on
possible conservation-restoration interventions in the future.
Keywords: Turkish baths, hammams, külliyes, cultural sustainability, heritage
conservation, Gaziantep
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1.INTRODUCTION
Humans have been washing for thousands of years. Most early settlements occurred along
rivers and other bodies of water and among other things, they were used for washing. For
health promotion and disease prevention, and with the influence of religious beliefs, washing
has become a regular cleaning habit. Bathhouses were developed because a room reserved for
washing was needed after the transition to settled life.
A bathhouse, commonly known as "hammam" in the Islamic world, is a building equipped
for bathing. The word, “Hamam”, originating from the Arabic hamma (means “heating up”),
means steam bath and is based on the heating of cold water. Bath buildings, from the earliest
times to the present day, saw some developments and changes in their architectural scheme
with the influence of different religious beliefs and cultures.
The history of baths dates back to 2500-1500 B.C (Eyice, 1997). Ancient Egyptians had
primitive bathhouses and ancient Greeks had building complexes that included rooms for
bathing (Ulgen 1950). The custom of bathing was introduced to Italy from Greece towards
the end of the 3rd century B.C. In the 2nd century B.C. the first bathhouses were built by the
Romans.
The baths built during the Byzantine period are the continuation of the Roman Empire.
Byzantine bathhouses were built as places of entertainment, relaxing and drinking (Eyice,
1997). Some baths included areas where bathers could exercise. Public baths, or hammams,
have been an important part of daily life in the Ottoman Empire too. Hammams are the
Ottoman version of Roman thermal baths, they were places that combined cleanliness with
social interaction.
The Ottomans became prolific patrons of baths, building several structures, particularly in
Constantinople, whose Greek inhabitants had retained a strong Eastern Roman bath culture.
Like its Roman predecessor, a typical hammam consists of three basic, interconnected rooms:
sıcaklık or hot hall (Lat. caldarium); ılıklık or the warm hall (Lat. tepidarium); soğukluk or
cold hall (Lat. frigidarium); and külhan or furnace (Lat. Praefurnium). The main evolutionary
change between Roman baths and Turkish baths concerned the cool room. The Roman
frigidarium included a quite cold water pool in which clients would immerse themselves
before moving on to the warmer rooms. Medieval Muslim customs put a high priority on
cleanliness but preferred running water to immersion baths, so the cold water pool was
dispensed with. Also, the order of rooms was revised so that people generally used the cool
room after the warmer rooms and massages, rather than before. Whereas the Romans used it
as preparation, the Ottomans used it for refreshment and recovery.
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2. OTTOMAN HAMMAMS
After Turks accepted Islam, they were introduced to its strict rules of hygiene. Thus, many
Turkish baths of every size were built to carry out a proper washing, especially after Istanbul
was captured by the Turks. The hammam became central to the community serving as both a
place of spiritual retreat and for socializing, especially for women. Apart from public baths,
small-scale masonry private baths were also built in some mansions of Istanbul and smaller
cities in Anatolia. There are two reasons why so many Turkish baths were built during the
Ottoman period. Firstly, the baths were given as a source of income for charity works
because of the good income they bring, secondly, they served the mosque community, which
was the center of the building complex (Eyice, 1997).
The Ottomans followed the architectural scheme of the baths in the Seljuk period, renewed
the old Byzantine baths, but gradually formed their characteristic plan scheme (Kuban,2007).
Hammams were built as part of külliyes by the Seljuks and the Ottomans, in the areas of
trade, near the city gates, and also in residential areas. The mosques and baths were
intertwined because of their functions (Kuban, 2007) Interestingly, baths of this period
display simple exteriors with nothing more than a few window openings on the solid walls
and an unpretentious crown door. However, they are decorated with dome trumps enriched
with muqarnas, ponds with fountains, paintings, and even mosaics inside.
2.1. Architectural Scheme of Ottoman Hammams
The general scheme consisted of four main zones corresponding to the apodyterium,
tepidarium, caldarium, and praefurnium of the classical Roman baths.
a) Soyunmalık; also called soğukluk, is a square or rectangular shaped, large unheated
entrance hall and lounge. Usually covered with a dome, it is generally the biggest space of a
hammam. In soğukluk, customers are greeted by the owner, undress, receive towels and
enjoy a pipe or a drink as they relax at the end of their bath.
b) Ilıklık; is a small unheated or indirectly heated passage. This lukewarm room is a cooling
and drying station between the soyunmalık and the sıcaklık and is designed as a simple
corridor or several domed units. In neighborhoods with sizable Jewish populations, it is
common to provide an immersion tub here for Jewish ritual bathing. It also involves the toilet
and the tıraşlık sections (Eyice 1997). Besides, it was used for bathing by the elderly and by
people with blood pressure problems (Aru 1949).
c) Sıcaklık; is the bathing area that is usually a centrally planned domed hall opening into
alcoves (Turk. halvet) for private bathing. Along the side of the sıcaklık, there are also iwans.
A raised marble platform occupies the center of the sıcaklık, under a dome illuminated by
dozens of holes glazed with bottle-glass. The sıcaklık usually has a large dome decorated
with small glass clerestory windows that create a half-light; in the center of the room is a
large heated marble table (göbek taşı or navel stone) that the customers lie on, and niches
with fountains in the corners. This room is for soaking up steam and getting massages. The
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warm room is used for washing with soap and water and the soğukluk is to relax, dress, and
have a refreshing drink.
d) Külhan; is the furnace of the hammam that contains a water tank. Its length is equal to the
length of the water tank and its width varies depending on whether the bath is single or
double (Onge, 1988).
2.2. Spatial Characteristics of Ottoman Hammams
Ottoman hammams are categorized based on the organization of their sıcaklık spaces. The
most common categorization was created by Eyice.
2.2.1. Type 1: Cross-axial sıcaklık with four corner halvets
This type has a sıcaklık expanding into four iwans on the major axes and alcoves on the
corners. In most early hammams in the Ottoman Empire, sıcaklık was arranged this way
(Eyice,1997). Orhan Gazi Hammam in Bursa is among the purest expressions of this type
(Figure 1).

Figure 1: Plan and section of Orhan Gazi Hammam (Ayverdi, 1966))
2.2.2. Type 2: Star-shaped sıcaklık
This star-shaped type is inspired by the architecture of the early ages. In this plan type, sofas
are placed around the central space with a radial arrangement. The first known example of
this plan is the Haseki Hürrem Sultan Hammam in Istanbul (Figure 2)

Figure 2: Plan of Haseki Hürrem Sultan Hammam (Kuban, 2007)
2.2.3. Type 3: Halvets arranged around a square-shaped sıcaklık
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Unlike hammams of Type 1 and 2, this type has a simple plan. It consists of alcoves arranged
next to one, two or three corners of a rectangular or square-shaped sıcaklık (Eyice, 1997 ).
Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Hammam is an example of this type (Figure 3).

Figure 3: Plan of Gazi Hüsrev Bey Hammam (Eyice, 1996)
2.2.4. Type 4: Multi-domed sıcaklık
This type has a sıcaklık that is divided into equal parts by arches and each part is covered
with domes of the same size. There is no marble stone (göbek taşı) under the big dome. The
arches in the middle are carried by two columns (Eyice, 1997). The only known example of
this type is the Haseki Bath in Eminönü (Figure 4).

Figure 4: Plan of Istanbul Haseki Hammam (Cebioglu, 2013)
2.2.5. Type 5: Sıcaklık with a domed central halvet and two more halvets
In this type, the sıcaklık is a narrow and transverse rectangular space. The center of the threepart sıcaklık is covered with a dome. There are two rooms in the form of halvets covered with
a dome placed side by side from the central space. The characteristic of this type is the niche
in the form of a mihrab (Eyice, 1997), on the wall parting the two halvet cells. An example of
this type is the Sokullu Mehmet Pasha Hammam in Edirne (Figure 5).
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Figure 5: Plan and dome of Edirne Sokullu Mehmet pasha Hammam (Onge, 1989)

2.2.6. Type 6: Sıcaklık, soğukluk and halvet of the same size
This type is generally found in smaller hammams. The units are about the same size and they
are covered with domes. Each unit is in connection with the other (Eyice, 1997). Ismail Bey
Hammam in Iznik is an example of this type (Figure 6)

Figure 6: Plan and section of Ismail Bey Hammam (Akyıl Kantarcioğlu, 1991)
3. KÜLLIYE HAMMAMS OF GAZİANTEP
A külliye is a complex of structures concentrated on a mosque and managed within a single
institution, often based on a charitable foundation, and composed of a madrasa, a clinic, a
library, kitchens, bakery, hammams, and other buildings for various charitable services for
the community. Especially after the capture of Istanbul, many hammams were built as part of
külliyes. Being a developing Ottoman city, some hammams in Antep were also built as
külliye hammams.
The most notable feature of Gaziantep hammams is that they were designed to reduce heat
loss, hence they were buried partially below the road level. Therefore, they may be difficult
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to notice from a distance, but they are remarkable with their fine stonework and other
decorations.
3.1. Lala Mustafa Paşa Hammam
The building is located in Karagöz Neighbourhood of Şahinbey District. It was built in 1577
as part of a complex among Pasha (Hışva) Inn, Susamhane, Karanlık Bedesten and Mini
Miran Masjid. Bedesten section has not survived to our time. The building, which served as a
hammam for a long time, was restored by Gaziantep Metropolitan Municipality in 2015 and
converted into a museum where Gaziantep bath culture is kept alive (Figure 7).

Figure 7: Plan of Lala Mustafa Pasha külliyes ve plan of hammam (Ozkarcı,1995)
The hammam is adjacent to the western wall of the inn. It consists of soğukluk, ılıklık,
sıcaklık, a water tank, and külhan units. Upon entering the hammam through its main door on
the west, visitors go down on the nine-step stairway and reach its soğukluk.
The soğukluk has a square plan and there are an iwan and an arched door on the north side of
it that connects the hammam to the inn. Covered with a large dome, the lighting is provided
by the small glass clerestory windows located on the dome and windows on the west side. A
door on the south wall of soğukluk leads to the ılıklık.
The ılıklık is divided into three parts: a central space and two iwans. Halvets are located in the
corners of the iwans. A fountain was subsequently installed in the center. The central space,
iwans, and halvets are covered with domes. The lighting is provided by the small clerestory
windows on the central dome and the windows on the western wall. Through a flat-arched
door on the southern wall of the ılıklık, the sıcaklık is reached.
The sıcaklık consists of an octagonal space in the center and eight iwans and four halvets
arranged around it, which means it is of star-shaped sıcaklık type. In the center, there is an
octagonal 30 cm high marble stone (göbek taşı). The central space and halvets are covered
with domes, the east and west iwan by barrel vaults, and the four other iwans by half domes.
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Lighting is provided by glazed holes on the domes of sıcaklık and halvets. A water tank and
külhan are located right next to the sıcaklık (Figure 8).

Figure 8: Lala Mustafa Pasha Hammam (2017)
The ashlar stone walled hammam has a very simplistic design. Most of the building is below
the road level. The alternate arrangement of the black and white stones of the arch on the
western wall, the pattern of the glazed holes on the dome of sıcaklık, and the colored stones
of the floor are its remarkable features.
3.2. Hüseyin Pasha Hammam
The hammam is located in İsmet Paşa Neighbourhood of Şahinbey District. It was built in
1727-28 as part of a külliye by Hüseyin Pasha and Mehmet Effendi, son of Mufti Hacı Ömer.
The külliye consists of a mosque, a hammam, a madrasah, and seventeen shops under it and a
covered bazaar called "Zincirli Bedesten" with more than eighty shops (Canbakal, 2009). The
hammam has soğukluk, ılıklık, sıcaklık, a water tank, and külhan units, situated on the eastwest direction. Today it is used as a covered bazaar with a few shops (Figure 9)
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Figure 9: Location of Huseyin Pasha hammam (taken and edited from master thesis Sasmaz,
2018) and hammam plan (taken and edited from the doctoral thesis of Dagtekin, 2007)
The arched portal on the south opens into the great domed soğukluk. Its four iwans were
subsequently turned into chambers and are used as shops today. Lightning is provided by the
cupola lights and the glazed holes on the dome.
The ılıklık is a rectangular shaped place containing a square-shaped central space and two
iwans on the north and the south. These iwans were later turned into chambers with the
installment of glass walls and are used as shops today. Also, a second entrance door was
opened on the southern façade of ılıklık and some space for new shops were created on its
east and west. The central area and the iwans are covered with domes and lighting is provided
by the glazed holes on them.
The dodecagon shaped sıcaklık has six iwans and six halvets arranged around its center,
meaning that it is of star-shaped sıcaklık type. It is covered with a large dome and its lighting
is provided by glazed holes on the dome. Below the dome, there is a marble stoned platform
(göbek taşı) (Figure 10).

Figure 10: Hüseyin Pasha Hammam (2017)
The hammam is ashlar stone walled and the entire building is about at the road level. Its
extraordinary features are its stonework on the entrance door and floor covering. Each unit of
the hammam has a floor covered with strips of black, pink and white stones. Besides, the
muqarnas of the arches and pendants in sıcaklık are remarkable.
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3.3. Sheikh Fettullah Hammam
The hammam is located between Hamacı and Kepenk Neighbourhoods in Şahinbey District.
Its construction date is unknown. However, when Evliya Çelebi visited Antep in the XVI.
century, he mentioned this hammam in his famous travel book, the Seyahatname. As a typical
Ottoman hammam, it consists of soğukluk, ılıklık, sıcaklık, and külhan. It is in remarkably
good condition and still serves as a hammam today (Figure 11)

Figure 11: Plan of Sheikh Fettullah Hammam (taken and edited from the archive of GVBM,
2009)
The soğukluk of this hammam is reached by climbing down a 12-step stairway, accessed
through the entrance door. It involves a square-shaped central space with iwans on its four
sides. There is an octagonal basalt stone pool with a height of 1.30 m. in the center. It is
covered with a dome, and the iwans are covered with vaults. Its lighting is provided by
cupola lights.
The ılıklık consists of three iwans covered with a barrel vault located north, south and west
around the center, which features a large dome. Toilets are to its northwest and tıraşlık is to
its southwest. There are benches along the edges of the walls for the clients to rest. Its
lighting is provided by cupola lights, glazed holes, and another window on the western iwan.
The sıcaklık consists of a large space in the center, iwans on the north, south and east sides of
it, and four halvets in the corners. It is of cross-axial sıcaklık type. Under its dome, there is an
octagonal marble stone (göbek taşı). The floor is covered with red, white and black basalt
stones. The center and halvets are covered with domes and the iwans in the north and south
are covered with barrel vaults. Lighting is provided through the glazed holes on the dome.
The hammam is equipped with a water tank, a furnace, and storage (Figure 12).
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Figure 12: Sheikh Fettullah Hammam (2017)
The hammam is entirely ashlar stone walled and most of the building is below the road level.
Its interior walls are covered with marble to some extent. The colored stonework of its floor
covering and göbek taşı, especially the star-shaped arrangement of its glazed holes are
remarkable.
4. CONCLUSION
In this study; the common spatial characteristics and plan typologies of Ottoman hammams
are described, and külliye hammams of Gaziantep are studied in detail. Their spatial analysis,
architectural schemes, building materials, covering systems, and their current conditions are
described.
While Lala Mustafa Pasha bath is used as a museum and Hüseyin Pasha Hammam as a
covered bazaar, Sheikh Fettullah Hammam still maintains its original function.
Generally, the layout of the Ottoman hammams is as follows: soğukluk, ılıklık, sıcaklık, a
water tank, and külhan. Gaziantep hammams have the same layout with the addition of taşlık
at the entrance. Also, some hammams may have aralık units which included toilets and
tıraşlık. It is noted that Lala Mustafa Pasha Hammam and Hüseyin Pasha Hammam are of
star-shaped sıcaklık type, whereas Sheikh Fettullah Hammam is of cross-axial. Needless to
say, building materials vary by region and climate. Since different types of stones are
abundant in Gaziantep, they were used as the hammams' main building material.
Starting from the XIV. century, the Ottoman hammam's soğukluk is covered with a large
dome. Particularly the 15th-17th. century hammams have geometric schemes, stone carvings,
and muqarnases on their domes. These features are also found in the külliye hammams of
Gaziantep. Their soğukluk sections are covered with large domes and pendentives are used as
transition elements. The dome muqarnases of Hüseyin Pasha Hammam and Sheikh Fettullah
Hammam are remarkable.
Bathhouses represent a city's bathing culture. These buildings have evolved and developed
since the early times of their invention. It is essential to protect, preserve and maintain them
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for cultural preservation.
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ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE ERİŞEBİLİRLİK AÇISINDAN
MEKÂNSAL PLANLAMA KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ VE KÜTÜPHANE
BİNASI
Beyzanur KILIÇ
Mimar/Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi
Nihal Arda AKYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi
Oz
Kentsel alanlar içinde önemli eğitim yapılarından biri olan üniversiteler; sahip olduğu
mekânsal çeşitlilik ve bütünlük açısından kentlerin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır.
Üniversiteler ile beraber şekillenmiş ve kendini yaşatmış bir kavram olan kampüs ise eğitim
yapılarıyla beraber birçok farklı işlevde yapıyı içinde barındırmaktadır. Üniversite
kampüsleri, kentteki konumu, verdiği eğitim sistemi, kent ekonomisine katkısı, barındırdığı
öğrenci sayısı ile kentin gelişim sürecine etkin bir biçimde müdahale edebilme kapasitesi olan
yapılardır. Bu nedenle çalışmada, yaş ve beceri farkı gözetmeksizin herkesin, tüm mekânsal
ürün ve doğal çevreyi kullanabilmelerinin ‘evrensel tasarım ilkeleri’ ve ‘erişilebilirlik’
kavramları açısından ortaya konması hedeflenmiştir.
Kentsel mekânlar için önemli bir makro planlama olan üniversite kampüsünün, kent içindeki
konumu ve dizaynı, erişilebilirlik kavramı gibi önemli bir parametreyi daha az dikkate alarak
planlandığı görülmektedir. Bu referansla çalışma, üniversite kampüslerinin kentlere sağladığı
gelişimi de irdeleyerek erişilebilirlik kavramını ne denli önemli bir tasarım kriteri olduğunu
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Üniversite kampüsünün erişilebilirliğini incelemek için Fırat
Üniversitesi çalışma bölgesi olarak seçilmiştir. İlk olarak, Mühendislik kampüsünde yer alan
Mimarlık Fakültesi ile Rektörlük kampüsünde yer alan Kütüphane binası tasarım kararları ve
erişilebilirlik kriterlerine uygunluğu açısından incelenecektir. İkinci olarak, iki bina arasındaki
ulaşım ağı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri, literatür çalışması ve gözlemler
temelinde analiz edilecektir. Bunların ışığında, mekânsal değerleri vurgulanacaktır.
Çalışmada, üniversite içerisinde yeni yapılmış olan bu iki önemli yapının, mekânsal tasarım
ve uygulama kararları açısından ne denli erişebilir olduklarının irdelenmesi hedeflenmiştir.
Çalışma evrensel tasarım ilkeleri ve erişebilirlik kavramlarının, mekânsal üretim sürecinde
önemli tasarım kriterleri olduğunu ortaya koymayı ve yapılacak diğer yeni binalarda nelere
dikkat edilmesi gerektiği hakkında katkı sunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler Erişilebilirlik, Evrensel tasarım ilkeleri, Mekânsal tasarım, Üniversite
kampüs planlama kriterleri
INVESTIGATION OF SPATIAL PLANNING CRITERIA FOR ACCESSIBILITY IN
UNIVERSITY CAMPUSES:
FIRAT UNIVERSITY ARCHITECTURE FACULTY AND LIBRARY BUILDING
Abstract
Universities, which are one of the essential educational structures in urban areas, contribute
significantly to the development of cities in terms of their spatial diversity and integrity. On
the other hand, the campus, which is a concept shaped and kept alive with universities,
contains many different structures, especially education. University campuses are structures
that have the capacity to contribute effectively in the development process with its location in
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the city, the education system it provides, its contribution to the city economy and the number
of students it hosts. Therefore, in this study, it is investigated that how everyone can use all
spatial products and natural environments regardless of age and skill differences in terms of
‘universal design principles’ and ‘accessibility’ concepts.
The location and design of the university campus, which is an important macro-planning for
urban spaces, is built with less consideration of an important parameter, such as the concept of
accessibility. With this reference, the objective of this paper is to reveal the importance of
accessibility as an important design criterion by examining the development of university
campuses to cities. Fırat University has been selected as the study area to analyze the
accessibility of the university campus. Firstly, the Faculty of Architecture in the Engineering
campus and the Library building in the Rectorate campus will be examined in terms of their
compliance with design decisions and accessibility criteria. Secondly, the transportation
network between the two buildings will be analyzed based on Geographical Information
Systems (GIS) techniques, literature study, and observation. In the light of these, their spatial
value will be emphasized. In this study, it is aimed to examine the accessibility of these two
important structures which are newly built in the university in terms of spatial design and
implementation decisions. The study aims to reveal that universal design principles and
accessibility concepts are important design criteria in spatial production process and to
contribute to what needs to be considered in other new buildings.
Keywords: Accessibility, Universal design principles, Spatial design, University campus
planning criteria
Giriş
Mekân kavramı kendi ontolojisi üzerinden, uzun bir zaman diliminde varlığını gösterir. Bu
sürecin etkin faktörleri; toplumun sosyo-kültürel seviyesi, bulunduğu coğrafya, tarihsel ve
mekânsal kurgu tarzı ve gündelik yaşam biçimi olarak ele alınabilmektedir (Relph, 1976, Akt.
Şentürk ve Gülersoy, 2019). Doğası gereği insanın yaşadığı mekânlar ve etkileşim içerisinde
bulundukları sosyal, ekonomik, kültürel, fiziki ve beşeri ortamlar bir bütün olarak içinde
yaşadığımız çevre kavramını oluşturmaktadır. Bulunduğumuz çevre içerisinde, insan merkezli
tasarlanmış ve oluşturulmuş yapılardan, kentsel dış mekânlara ve kenti saran doğaya kadar
birçok olgu doğal ve yapılandırılmış çevre içinde yer almaktadır. Bu yapısal çevre içerisinde
barınma, yeme-içme, sosyalleşme, eğitim, sivil ve kamusal alanlar gibi pek çok mekânsal
alanlar yer almaktadır.
Kentsel alanlar içinde eğitim yapılarından önemli biri olan yükseköğretim kurumları; sahip
olduğu mekânsal çeşitlilik ve bütünlük açısından kentlerin gelişimine büyük katkılar
sağlamaktadır. İlk olarak kentsel bir kurum olarak oluşan üniversiteler, zaman içerisindeki
büyümesi ve gelişimiyle kentten ayrı şekilde biçimlenip kendi içinde yetinebilir olan
kurumlara evrilirler. Bugün kentten bağımsız olarak ifade ettiğimiz ve üniversiteler ile
beraber anmaya başladığımız bu yapılaşmaya, evrensel dilde ‘kampüs’ yani yerleşke
denilmektedir (Sönmezler, 2003). Tarih boyunca ilk üniversitelerin genellikle kent içerisinde
yer aldığı, sonrasında değişen ihtiyaçlar ve beklentilerle kent dışında yerleşim yeri buldukları
görülmektedir. Bu doğrultuda üniversite kampüslerinin, kent içi ve kent dışı üniversiteler
olarak iki farklı şekilde biçimlendiği söylenebilmektedir (Öztürk, 2009). Kentteki konumu
itibariyle üniversiteler irdelendiğinde çok sayıda parametre söz konusu olmuş ve kent içi ile
kent dışı üniversitelerin birçok farklı avantajları ve dezavantajları farklı kategorilerde
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değerlendirilmiştir. Bu konuda hala çalışmalar yapılıyor olup, yükseköğretim kurumlarının
kentlerdeki konumu tartışılmaktadır.
Üniversiteler 1960’dan bu yana, Avrupa’da birçok ülkede genellikle bölgeler arası ekonomik
ve kültürel eşitsizliği gidermek amacıyla bir araç olarak görülmüş ve özellikle gelişmemiş
bölgelerde yapılandırılmaya çalışılmıştır (OECD, 1982, Akt. Gültekin, Çelik, Nas, 2008). Bu
kurumların yapılandırılacakları bölgeleri çok yönlü etkiledikleri ve mekânsal değişimlere
dönüştürdükleri de öngörülmüştür. Bu öngörüleri şu şekilde dile getirebiliriz (Florax, 1987,
Akt. Gültekin vd., 2008);
•
•
•
•

Bölgenin kazanç ve istihdam açısından refahının sağlanması açısından; ekonomik,
Ulaşım, haberleşme ve sağlık alanlarındaki gelişmeleri açısından; altyapısal,
Hayat standartlarında ve kültürel faaliyetlerdeki artış açısından; sosyo-kültürel,
Eğitim öğretim, göç alma ve göç verme verilerindeki olumlu yöndeki değişimlere
katkısı açısından; eğitimsel ve nüfus demografisindeki beklentilerdir.

Üniversiteler, bireyin topluma kazandırılması, eğitilmesi, toplumsal bilincin oluşturulması
bakımından ulusal ve uluslararası alanlardaki önemli kurumlardan olduğunu söylemek gerekir
(Ökten, 2018). Kamusal mekân olarak kabul ettiğimiz üniversitelerin, çok yönlü işlevleri göz
önünde bulundurulduğunda; sağladığı eğitimdeki fırsat eşitliğiyle açık oluşu, birçok eyleme
mekânsal ortam tanıyabilme özelliği ve farklı pek çok amaca hizmet ediyor oluşlarıyla
toplumsal açıdan önemi açıktır.
Üniversite kampüslerinin kentteki lokasyonlarının, mekân planlama açısından erişilebilir
olması gereklidir. Eğitim-öğretim gibi birçok temel hakka istinaden, kampüs içerisindeki her
yere bağımsız bir şekilde iştirak edebilmenin ve orada aktif şekilde yer alabilmenin temel şartı
erişilebilir mekânsal üretimin sağlanabilmesidir (Tutal, 2018).
Bu çalışma, evrensel tasarım ilkeleri ve erişebilirlik kavramlarının mekânsal üretim sürecinde
önemli tasarım kriterleri olduğunu ortaya koyarak; Fırat Üniversitesi’ni bu açıdan bir örnek
kabul ederek yerinde inceleme, literatür araştırması ve gözleme dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir.
1.Evrensel Tasarım ve Erişilebilirlik
Evrensel tasarım, insanlar arasında yaş, cinsiyet, kabiliyet gibi kavramları yok sayarak her
kullanıcı tarafından bütün mahsul, çevre ve mekânların ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalarını
hedefleyen bir tasarım anlayışıdır. Bu anlayış, mimarlığın yanı sıra kentsel tasarım, ürün
tasarımı ve bilişim gibi örneklendirilebilecek birçok farklı alanı da kapsamaktadır (Coruh,
2018). Çeşitli engellere sahip ve bunlarla yaşamını devam ettirmek durumunda olan bireylerin
sayısındaki artışla birlikte, alım güçlerinin çoğalışı, gelişen sağlık sektörüyle hayat sürelerinin
artışı, tasarlanan çoğu mekânın/ürünün hareket yetenekleri kısıtlı kişilerin isteklerine karşılık
veremeyişiyle birlikte evrensel tasarım kavramının temellerini de oluşturmaya başlatmıştır
(Steinfeld, 1994, Akt. Ökten, 2018).
Evrensel tasarımın daha açıklayıcı ve belirleyici olabilmesi adına 1989’da Mimar Ronald L.
Mace ile ilk adımları atılan ve sonrasında 1996’da North Carolina State Üniversitesi’nde
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Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) adıyla oluşturulan merkez
tarafından 7 temel ilke olarak belirtilmiştir;
•
•
•
•
•
•
•

Eşit-Adil Kullanım İlkesi
Kullanımda Esneklik İlkesi
Basit ve Sezgisel Kullanım
Algılanabilir Bilgi
Hata için Tolerans
Düşük Fiziksel Güç
Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân (Dostoğlu ve ark, 2009).

Bu ilkelerle birlikte evrensel tasarım kavramı daha açıklayıcı bir hal alarak, birçok soruya
yanıt vermiştir. Sonrasında yapılan çoğu çalışmaya referans nitelikte olan bu sınıflandırma,
kavramın sadece literatürde kalmayışına da vesile olmuştur.
Erişilebilirlik kavramı ise insanların veya ürünlerin, hedeflenen noktaya ulaşılabilirliğinin
sağlanması şeklinde ifade edilmektedir (Litman, 2003, Akt. Soydan, 2017). Tutal (2014)’a
göre erişilebilirlik, var olan tüm haklarımızı kullanabilmek, hayata etkin ve bağımsız
katılabilmenin ana şartıdır ve bundan dolayı global olarak tüm insanlar için kabul gören bir
temel haktır.Bu kavram belirlenmiş herhangi bir noktaya ulaşım sağlama konforu ve kolaylığı
olarak da ifade edilebilmektedir. Sirkülasyonun sağlandığı mekânsal alana erişilebilirliğin,
kentsel tasarımlarda ve kamusal alanlarda daha mühim bir konu olduğu zaman içerisinde daha
da net olarak anlaşılmıştır. Bu bakımdan kent kullanıcılarının, kent donatılarına en makul
biçimde erişilebilir olmaları hem kent için hem de kentte yaşayanlar için önemlidir (Kaygısız,
2006). Kavak (2010)’a göre, kamusal mekânın herkesçe erişilebilir/ulaşılabilir ve evrensel
tasarım kriterlerine göre tasarlanmış olması da kamusallığın vazgeçilmez yapısal
öğelerindendir.
Kamusal dış alanlarda erişebilirliğin kriterleri olarak da ifade edebileceğimiz kategorileri
fiziksel engeliler için de evrensel tasarım standartları olarak şu şekilde sayabiliriz (Kısakürek
ve ark, 2019);
Bina Girişleri: Engelli kullanıcılar için düzenlenen asıl girişin zemin kotundan direkt
erişebilir şekilde ve tercihen binanın ana girişi olarak düzenlenmesi gerekmektedir
(Şekil 1). Gerekli sirkülasyon alanları giriş hollerinde sağlanmalıdır. 150 cm çaplı bir
dairenin oluşturduğu net bir alana ihtiyaç duyulur. Yeterli şekilde aydınlatılmış
olmalıdır (Kısakürek ve ark, 2019).
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Şekil 1: Bina girişleri uygulamaları (Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu,
ty.)
Yönlendirme ve İletişim: Yönlendirme ve bilgilendirme işaret ve tabelaları karışık
olmayacak, düzgün okunacak ve açık şekilde görülebilecek şekilde düzenlenmelidir
(Şekil 2) (Kısakürek ve ark, 2019).

Şekil 2: İki veya daha fazla duyu yoluyla bilgilendirme (Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu, ty.)
Rampalar: Döşeme seviyesinden 2 cm kadar kot farkı olan yerlerde rampa
uygulanmalıdır. 10 metreden kısa uzunluklardaki rampaların eğimi en çok %8, 10
metreden daha uzun rampalarda ise eğim en çok %6 olmalıdır (Şekil 4). 70 ve 90 cm
yükseklikte iki ayrı aralıksız düzenlenen küpeştelerin düzenlendiği net 90 cm genişliği
olan rampalar düzenlenmelidir.(Şekil3) Yüzey malzemesinin kaygan olmamasına
dikkat edilmelidir (Kısakürek ve ark, 2019).
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Şekil 3: Korkuluk/Küpeşte yükseklikleri (Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu, ty.)

Şekil 4: Rampalarda güvenli eğim aralıkları (Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu, ty.)

Yaya Kaldırımları: Rıht yüksekliği 6 ile 15 cm aralığında olan kaldırımlar
yapılmalıdır. Kaldırımlar üzerinde düzenlenecek rampalar için yer uygun tayin
edilmeli
ve
eğimi yaklaşık %8 olacak şekilde düzenlenmelidir (Kısakürek ve ark, 2019). Kılavuz
iz standartlara uygun şekilde uygulanmalıdır(Şekil 7). Yaya geçitleri rampaları ve yaya
geçit düzenlemeleri engelli kullanımı için uygun olacak şekilde düzenlenmelidir(Şekil
5,6)

Şekil 5: Yaya geçitleri rampası (Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu, ty.)
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Şekil 6: Yaya geçidinde zebra işaretlemesi (Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu, ty.)

Şekil 7: Kaldırımda kılavuz iz (Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu, ty.)

Otoparklar: Otopark kapasitesinin yaklaşık olarak %5’i engellilere ait şekilde
yapılmalıdır. Engelli araçları için gerekli ölçülerde yer ayrılmalıdır (Şekil 8,9) ve
kaldırıma ulaşımları için erişim koridoru düzenlemeleri yapılmalıdır (Şekil 10)(Kuter
ve Çakmak, 2017).

Şekil 8: Park yeri genişliği (Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu, ty.)
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Şekil 9: Açık otoparkta engelli park alanı (Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu, ty.)

Şekil 10: Erişim koridoru ile düzenlenmiş park yeri (Engelliler İçin Evrensel
Standartlar Kılavuzu, ty.)

Çöp kutusu: Kaldırım kenarlarından 40 cm uzaklıkta ve yerden yüksekliği min.90 cm
max.120 cm olacak şekilde düzenlenmelidir (Şekil 11) (ÖZİ, 2011).

Şekil 11: Çöp kutusu (Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu, ty.)
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2.Çalışma Alanı
Çalışmanın ana materyali araştırma alanı olan Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampüsü
içerisinde yer alan Mimarlık Fakültesi ve Rektörlük Kampüsü içerisinde yer alan Kütüphane
binasıdır. Mühendislik ve Rektörlük Kampüsü, Elazığ’ın kuzeybatısında merkez sınırları
içerisinde yer almaktadır. Araştırma alanının konumu ve sınırları Şekil 12’de görülmektedir.

Şekil 12: Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Kütüphane Binası konumu.
Üniversite kampüsünün erişilebilirliğini incelemek için Fırat Üniversitesi’nde yer alan
Mimarlık Fakültesi binası ve Kütüphane binası odak noktaları olarak kabul edilmiş olup;
kamusal alanlarda dış mekânların evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmesi
amacıyla ‘bina girişleri, yönlendirme ve levhalar, rampalar, yaya kaldırımları, otoparklar, çöp
kutuları’ ana parametler olarak belirlenmiştir.
2.1.Mimarlık Fakültesi Binası
Mühendislik kampüsü içerisinde yer alan Mimarlık Fakültesi bina girişi engelli manevra
ölçülerine uygundur (Resim 1a). Yönlendirme ve iletişim tabelaları okunaklı ve
açıklayıcıyken (Resim 1b), giriş rampası olması gereken eğim yüzdesinin oldukça üzerindedir
(Resim 1c). Uygun rampa eğimi Şekil 4’te gösterilmiştir. Fakülte sınırları içerisinde rampaya
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ihtiyaç duyulan, ancak rampanın olmadığı belirli alanlar tespit edilirken uygun rampa
ölçüleriyle erişimin sağlandığı alanların da bulunduğu belirtilmelidir.

(b)

(a)
(c)
Resim 1: (a) Ana giriş, (b) Yönlendirme ve iletişim öğesi, (c) Ana giriş rampası

Yaya kaldırımları ve yürüyüş yollarında, hissedilebilir yüzey elemanları kullanılmış olmasına
rağmen, doğru detay uygulamalarının gerçekleşmediği ve rampa eğimlerinin olması gereken
oranlarda uygulanmadığı tespit edilmiştir (Resim 2a). Uygun yaya kaldırımlarından yaya
geçitleri için uygun şekilde düzenlenen rampa eğimi Şekil 5’te gösterilmiştir. Fakülte sınırları
içerisinde yer alan yürüyüş yollarının genişlikleri engelli bireylerin rahat bir şekilde kullanımı
için uygun ölçülerdedir. Otopark düzenlemelerinde engelliler için park yerleri
belirtilmemişken (Resim 2b), çöp kovalarının uygun sıklık ve ölçülerde yapıldığı tespit
edilmiştir (Resim 2c).

(a)

(b)

(c)
Resim 2: (a) Yaya kaldırımı, (b) Otopark, (c) Çöp kutusu

2.2.Kütüphane Binası
Rektörlük Kampüsü içerisinde bulunan Kütüphane binasının ana girişi engelli hareket alanı
için uygun ölçülerde yapılmıştır. Ana giriş kapısı döner kapı tercih edilse de, engellilerin giriş
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çıkış yapabileceği uygun ölçülerde tek kanatlı bir kapı da planlanmıştır (Resim 3a). 2019
yılında faaliyete geçmiş olan kütüphane binası için, mekânsal algılama açısından yeterli
yönlendirme elemanlarının olmadığı ayrıca tabelaların da henüz güncellenmediği
görülmektedir (Resim 3b). Bina ana giriş rampasının genişliğinin ve korkuluk/küpeşte
yüksekliğinin standartlar açısından uygun olduğu, ancak eğiminin oldukça fazla ve
erişebilirlik kriterleri açısından uygun olmadığı tespit edilmiştir (Resim 3c). Uygun
korkuluk/küpeşte ve eğim standartları Şekil 3, 4 ‘te gösterilmiştir.

(a)

(b)

(c)
Resim 3: (a) Ana giriş, (b) Yönlendirme ve iletişim öğesi, (c) Ana giriş rampası
Yaya kaldırımlarının ve yürüyüş yollarının uygun genişliklerde olduğu görülürken,
hissedilebilir yüzey uygulamalarının tam anlamıyla doğru yapılmadığı tespit edilmiştir (Resim
4a). Uygun kılavuz izlerinin kullanımı Şekil 7’de belirtilmiştir. Kütüphanenin kendine ait
otopark alanı bulunmamakta olup (Resim 4b), çöp kutularının da uygun ölçü ve sayıda
yapıldığı görülmektedir (Resim 4c).

(a)

(b)

(c)
Resim 4: (a) Yaya kaldırımı, (b) Otopark, (c) Çöp kutusu

2.3 İki Bina Arasındaki Ulaşım
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Mühendislik kampüsü içerisinde yer alan Mimarlık Fakültesi ve Rektörlük Kampüsü
içerisindeki Kütüphane arasında bulunan ve belediyeye ait yol üzerinde; üniversite otobüsleri,
özel araç, kampüs içi bisiklet yolu ve yaya yolu işlevleri gerçekleşmektedir. Belirlenen iki
bina arası motorlu bir taşıtla ortalama 3-5 dakika, yürüyerek ortalama 15-20 dakika arasında
bir sürede ulaşım sağlanmaktadır. Yapılan yerinde gözlemler sonucunda, iki bina arasındaki
erişilebilirliğin tam anlamıyla sağlıklı bir biçimde uygulanamadığı görülmektedir.
Hissedilebilir yüzey uygulamalarının var olduğu, ancak süreksiz ve hatalı şekilde düzenlenmiş
olması nedeniyle işlevsiz kaldığı söylenebilmektedir (Resim 5a, b). Yaya kaldırımlarında
deforme olmuş ve onarılmamış kaplama malzemelerinin yanı sıra yetersiz sayıda çöp kutusu
olduğu da gözlemlenmiştir.

(a)

(b)

Resim 5: (a) Sürekli olmayan hissedilebilir yüzey, (b) Doğru uygulanmayan hissedilebilir
yüzey
Yaya sirkülasyonunun devamlılığı sağlanamadığı gibi karşıdan karşıya güvenli şekilde
geçmek üzere yapılmış yay geçişlerinin de kaldırım birleşim noktalarında yanlış çözümlendiği
görülmüştür (Resim 6a). İki kampüs arasındaki kamuya ait yolların birleştiği noktalarda
bulunan trafik lambalarının da yaya ve engellilere uygun olmadığı ve yaya geçitlerine
erişimin sağlıklı ve güvenli olarak sağlanamadığı tespit edilmiştir (Resim 6b).

(a)

(b)

Resim 6: (a) Yaya geçidi ve kaldırım bağlantısı, (b) Yaya geçidi

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

246

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Sonuç
Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir yere sahip olan kentsel dış mekanlar,
insanlar için toplanma, dağılma, bekleme, sosyalleşme gibi birçok faaliyete imkan
tanımaktadır. Üniversite kampüsleri bu kentsel dış mekanların oluşturulması, uygun bir örnek
niteliğinin sergilenmesi amacıyla aynı zamanda kentle olan sürekli ilişkisinden mütevellit
oldukça önemli sayılmaktadır.
Toplumdaki her bireyin eğitimle beraber üniversite içi veya dışı tüm kamusal olanaklardan
aynı oranda faydalanması gerekmektedir. Bu yüzden evrensel tasarım kararlarının hayatın her
alanında kullanılabilirliği ve birçok fırsat eşitliğine yol açışı bu kavramı günden güne daha
önemli bir hale getirmektedir. Toplumsal olarak tüm bireyler için gündelik yaşamda kent
içindeki mekânsal alanlara erişim ve ulaşımının sağlanması; çevre ve mekânsal üretim
sorumluları olan mimar ve kentsel tasarımcıların önemli bir sorumluluğudur; çünkü;
•
•
•

Kısa süreli engellilik, yaralanma ve hareket zorluğu yaşayan bireyler,
Hamile, çocuklu veya çocuk taşıma pusetiyle yaya olarak yol kullanımını sağlayan
bireyler,
Sağlıklı bireylerin yaş alarak -hareket kısıtlılığıyla birlikte- engelliler için düzenlenen
kriterlerden faydalanmak zorunda olacağı düşünülecek olursa tüm bireyleri içeren ve
kuşatan tasarımlara özen gösterilmesi; hem toplum, hem de kent adına önemli faydalar
sağlayacağı unutulmamalıdır.

Fırat Üniversitesi Mühendislik ve Rektörlük Kampüslerinde yapılan bu çalışmayla, iki bina ve
aralarındaki ulaşım ağının erişebilirlik standartlarına uygun olup/olmadığı birçok
parametreyle incelenmiş ve tespit edilen eksiklikler belirtilmiştir.
Çalışma, yeni tasarlanacak/revize edilecek üniversite kampüsleri ve diğer eğitim
kurumlarında mekânsal tasarım kriterleri açısından önemli referanslar sağlayacağı
düşünüldüğünden kaleme alınmıştır. Kullanıcı birey, hangi yaş ve fiziksel durumda olursa
olsun; sosyal yaşam içinde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündelik yaşamında istediği
ve ihtiyaç duyduğu hemen her mekâna ulaşımının sağlanması temel hakkıdır. Herkes için
adaletli ve fırsat eşitliğini gözeten tasarım kararları, tüm mimar ve kentsel tasarımcıların temel
sorumluluğudur. Bu bilincin arttığı ve kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının gözetildiği kentlere
duyulan ihtiyaç; hemen her gün önemini daha da arttırarak konunun ehemmiyeti daha görünür
olmaktadır.
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MEKÂN VE BĠREY ĠLĠġKĠSĠ BAĞLAMINDA
AĠDĠYET ve KĠġĠSELLEġTĠRME KAVRAMLARININ
AÇIK OFĠS SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ

(1)

Hatice Yıldız(1), Nihal Arda Akyıldız(2)
Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi
(2)
Dr.Öğr.Üyesi, Fırat Üniversitesi

Öz
Mekân kavramı, kendi ontolojisinin sağladığı nesnel düzlemde; bireyin tecrübe ettiği duygu
ve davranışların sahnelendiği yer olarak ele alınmaktadır. Toplumun yapı taşı olan bireyin
yaşam tecrübelerine ev sahipliği eden bu düzlem, incelenmeyi ve irdelenmeyi hak eden
bağlamıyla bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.
Birey taleplerine cevap verebilme kapasitesiyle ‘mekân’ kendi ontolojik varlığını kullanım
değeriyle ilan etmeye ihtiyaç duyar. Kullanımındaki azalma veya tercih edilmeme mekânın
anlam değerini kaybetme tehlikesini doğurmaktadır. Bir alan veya hacmi, fiziksel veya sosyal
anlamda bir ‘mekân’ olarak tanımlamak veya sınırlandırmak için birey kullanımına
gereksinim duyulmaktadır. Aynı doğrultuda bakıldığında mekânların da insanların
ihtiyaçlarına sağlıklı bir biçimde cevap vermesi ve taleplerini karşılaması beklenmektedir.
Mekân verdiği kullanım konforuyla bireyi etkilerken, kurduğu bağ ve kullanım değeriyle de
kendi varlığını ilan etmektedir. Bu dinamik ilişki, hem bireyin yaşamını/alışkanlıklarını
doğrudan etkileme kapasitesini, hem de toplum açısından sosyal sürdürülebilirliğe imkân
sağlayan fiziksel mekân algısını var ederek kendisine kimlik kazandırmaktadır.
Mekâna kimlik kazandıran davranış göstergelerinden en önemlisi aidiyet duygusudur.
Aidiyetin oluşmasında bireyin öznel nitelikleri etkili olsa da, tasarlanan mekânın bireyi
etkileyebilecek potansiyeli ve davranış kalıplarını yönlendirme durumu da yadsınamaz.
Aidiyet duygusunun oluşması için, mekânın bireylerarası etkileşimleri en etkili şekilde
yönetmesi/yönlendirmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan kullanım kalitesini sağlayabilmek
adına mekân, bireyin kişisel alan oluşturmasına imkân verebilecek biçimde tasarlanması
gereken hacim olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda mekânın aidiyet ve kişiselleştirme
davranışları ile kurduğu ilişki arasında doğru orantı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu çalışmanın mekân-birey-aidiyet arasındaki dinamik ilişki döngüsünü incelerken, mekânın
bireyle kurduğu ilişki açısından, aidiyet ve kişiselleştirme davranışlarının hangi faktörlerden
etkilendiğini bilimsel çalışma ve literatür taramaları doğrultusunda ortaya koyması
hedeflenmiştir. Çalışma, bu dinamik ilişkinin özellikle açık ofis sistemlerinde; birey, aidiyet
ve kişisel alan bağlamında mekân formunun nasıl bir rolü olduğunu incelemekte ve bireyin iş
hayatındaki mekân konforunun, kurduğu aidiyet duygusu ile olan ilişkisini ortaya koymayı
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hedeflemektedir. İncelenen örnekler, mekânsal planlama ilkelerinin bu bakış açısıyla elde
edilen hassasiyet doğrultusunda ele alınması gerektiğini ortaya koymayı planlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mekân, Aidiyet, Kişiselleştirme, Mekân Sosyolojisi, Sosyal
Sürdürülebilirlik, Açık Ofis Sistemleri.
EXAMINING THE CONCEPTS OF BELONGING AND PERSONALISATION
IN THE CONTEXT OF SPACE AND INDIVIDUAL RELATIONS
THROUGH OPEN –PLAN OFFICES SYSTEMS
Abstract
The concept of space in the object plane provided by its ontology; the place where the
emotions and behaviors experienced by the individual are staged. This plane, which host the
life experiences of the individual who is the building block of the society, has been the subject
of many scientific researches.
‘’Space’’ with its context that deserves to be examined with the capacity to respond to the
demands of the individual, needs to declare its ontological existence with its use value. The
decrease in use or non-preference poses the danger of losing the meaning value of the place.
Individual use is needed to define or limit an area or volume as a ‘’space’’, physically or
socially. At the same time , spaces are expected to respond to the needs of people in a healthy
way and meet their demands. While the place affects the individual with the comfort of use, it
also declares its existence with the bond and usage value it establishes. This dynamic
relationship gives an identity to itself by creating both the capacity to directly affect the
individual's life / habits and the perception of physical space that enables social sustainability
for the society.
The most important indicator of behavior that gives identity to the place is the sense of
belonging. Although the subjective qualities of the individual are effective in the formation of
belonging, the potential of the designed space to influence the individual and the direction of
behavior patterns cannot be denied. In order to develop a sense of belonging, the place must
manage / direct interpersonal interactions in the most effective way. In order to provide the
required usage quality, space should be considered as the volume that should be designed to
allow the individual to create a personal space. In this context, it will not be wrong to say that
there is a direct proportion between the relationship of belonging and personalization
behaviors of the place.
In this study, while examining the dynamic relationship cycle between space-individualbelonging, it is aimed to reveal which factors affect the feelings of belonging and
personalization in terms of the relationship that the space establishes with the individual in the
light of scientific studies and literature reviews. In this study, this dynamic relationship,
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especially in open office systems; It examines the role of the individual, belonging and
personal space place form and aims to reveal the relationship between the space comfort of
the individual in the business life and the sense of belonging it establishes.The examined
examples are intended to demonstrate that spatial planning principles should be handled in
line with the sensitivity obtained from this perspective.
Key Words: Space, Belonging, Personalisation, Space Sosyology, Social Sustainability, Open
Office Systems.
GiriĢ
Farklı zamanlarda ve farklı disiplinlerde incelenen mekân, toplumu anlamak için oldukça
önemlidir. Konusu insan olan her çalışmada mekân zorunlu bir faktördür [1]. Toplumun yapı
taşı olan bireyin, yaşam tecrübelerine ev sahipliği eden bu düzlem incelenmeyi ve irdelenmeyi
hak eden bağlamıyla, birçok bilimsel araştırmaya konu edilmiştir. Mekân insan
ihtiyaçlarından doğan yerdir. Fakat sadece bireyin etkilendiği basit bir düzlem değil,
‘toplumsal bir morfoloji’dir [2] ve insanla dinamik bir etkileşim içinde olan sahnedir.
Mekân, birey taleplerine cevap verebilme kapasitesiyle kendi ontolojik varlığını ilan etmeye
ihtiyaç duymaktadır, aksi halde kullanım değerinin azalması onun mekân olma etiketini
kaybetme tehlikesini doğurmaktadır. Bir alanı fiziksel veya sosyal anlamda bir mekân olarak
tanımlamak ve sınırlandırmak için birey kullanımına gereksinim duyulmaktadır. Aynı
doğrultuda, mekânların da insanların ihtiyaçlarına sağlıklı bir biçimde cevap vermesi ve
talepleri karşılaması beklenmektedir.
Mekân yaşam biçimlerini, yaşam standartlarını ve toplumsal davranışları düzenleme
potansiyeline sahiptir; yönlendirme ve yasakları olan bir hükmedicidir [2]. Bir yapıyı tarif
eder ve birey bu kavramı algıyla, anlamlar ile özdeşleştirir ve mekân bir takım davranışlara
yol açar.
İnsan ve mekân diyaloğunun çıkış noktası ihtiyaçları gidermek ve anlamsal ilişkiler
kurabilmektir. Bu dinamik ilişki bireyin yaşamını etkilerken, toplum için de sosyal
sürdürülebilirliğe imkân sağlayan fiziksel mekân algısıyla ona önemli bir kimlik
kazandırmaktadır. Mekâna kimlik kazandıran davranış göstergelerinden en önemlisi aidiyet
duygusudur. Bu duygu zaman, mekân, yaş, tecrübe, cinsiyet, kimlik gibi faktörlerle birlikte
çevrenin algılanması ile gelişir.
Maslow (1954)’un da belirttiği gibi, aidiyet duygusu psikolojik bir ihtiyaçtır [3] ve kişi için
hayati bir öneme sahiptir. Aidiyet ‘varlığın özünü gösteren’ [4] yerler yapma isteği uyandırır.
Ait hissedemeyen insan mekânı terk eder ve mekân anlamını yitirir.
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Bu çalışma, açık ofis sistemlerinde; birey, aidiyet ve kişisel alan bağlamında mekân formunun
nasıl bir rolü olduğunu incelemekte ve bireyin iş hayatındaki mekân konforunun, kurduğu
aidiyet duygusu ile olan ilişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir.
1.Aidiyetin Sosyolojik Anlamı
Farklı düzlemlerde birçok kez ele alınan aidiyet kavramı bu çalışmada mimarlık ve sosyoloji
disiplinleri bağlamında incelenmiştir. Küreselleşme ve modernizm kavramları gibi aidiyet
kavramının da herkes tarafından kullanılan ortak bir tanımı yoktur [5]. TDK’ da ilişkinlik, ilgi
olarak tanımlanmaktadır [URL 1]. Aidiyet kavramı, inanç ve duyguların, deneyim ve
hareketlerin etkileşimi çerçevesinde ortaya çıkmaktadır [6]. İnsanlarla ‘yer’ arasındaki ilişkide
bir bağ olarak tanımlamaktadır [7]. Aidiyet insan için doğal bir ihtiyaçtır. Aidiyet bir ‘şey’ in
parçası olduğunu düşünmektir. Bütün olmak istemektir. Bu duygusal bir histir ve
davranışlarla desteklenir. Psikolojinin en önemli kurucularından olan Maslow’un ihtiyaçlar
piramidinde [8] ait olma/aidiyet ihtiyacı, fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçlarının
hemen ardında yer almaktadır. Öyle ki insan varoluş çerçevesinde, içinde bulunduğu kaosu
anlamlandırmak ve buradaki yerini tanımlamak zorundadır. Kaos içerisinde kaybolan ve
kontrol sağlayamayan insan beslenme, çoğalma gibi temel ihtiyaçlarını dahi düşünemez [8].
İnsanlar mekânı istediği şekilde planlayarak ve ona hükmederek mekâna kimlik kazandırmış
olurlar. Böylelikle mekân bireyde aidiyet duygusu oluşturma potansiyeline sahip olur [9].
Hâkimiyet kurma isteği kişinin mekâna karşı bireysel farkındalık kazanmasından kaynaklanır.
Bireyin mekân üzerinde yaptığı değişimler sonucu kendisini mekânda görmesi kimliğini ve
varlığını pekiştirmektedir [10]. Aidiyet duygusunun kişide oluşturduğu güven hissi ve
bağlılık, mekânı pozitif duygularla algılamasını ve yaşamı anlamlandırmasını sağlayacaktır.
Böylece yaşam standartları yükselen bir toplumda sosyal sürdürülebilirlik, dolayısıyla da
kuşaklararası süreklilik sağlanacaktır.
2.KiĢisel Mekânın (KiĢiselleĢtirme) Sosyolojik Anlamı
Antropolog ve davranış bilimci Hall (1966), kişisel mekân kavramını kişilerarası mesafe
belirleme mekanizması olarak önermiştir. Kişisel alan farklı disiplinler tarafından incelenen
önemli bir araştırma konusudur [11]. İnsanlar kendi benliklerini bedeniyle sınırlamamakta ve
bedeni çevreleyen fiziksel alanı da sahiplenmektedirler [12]. Kişisel alan olarak adlandırılan
bu alan bireyin hâkimiyetinde ve diğerine yabancı olan mekân parçasıdır [13]. Kişisel alan
istenilen uzaklıktaki rahatlık hissi ya da fazla yakın/uzak mesafelerdeki rahatsızlık hissi ile
ifade edilmektedir [14]. Bu alan bireyle vardır; esnektir ve bireyle birlikte hareket eder.
Karşılıklı etkileşim içinde olan birey öznel niteliklerine (yaş, cinsiyet, kültür vb.), çevreyle
kurduğu bağa ve aidiyet hissine göre kişisel alanını genişletir ya da daraltır. Kişisel alan iki ya
da daha çok kişinin arasındaki mesafeyi ifade ettiğinden, karşı tarafın öznel nitelikleri de bu
mesafeyi etkiler.
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Bir şeye sadece almak koşuluyla değil, o şeyi biçimlendirerek, kendi kişiliğini yansıtarak
gerçekten sahip olunmakta ve aidiyet hissedilmektedir. Mekânın ‘yer’leşmesi de bu
doğrultuda gerçekleşir [15]. Birey bulunduğu ortamı kişiselleştirerek kendi çevresindekilerden
farklı, ayırt edici bir yere sahip olur. Benim alanım denilen yer kimlik kazanır. Kişi diğer
insanları kendisini ifade edebileceği, yönlendirebileceği, kendine ait semboller ve anlatımlar
içeren bir mekâna davet eder. Bu anlatımlar her zaman objektif olmak zorunda değildir.
Birey sadece tanıdıkları ve yakın çevresindekilerle değil, bir mekânda bir araya geldiği
insanlarla da iletişim kurmaktadır. Bu iletişim sınırı ve mesafesini belirleyen şey kişisel
alandır. Hall (1966) yaptığı çalışmalarda, bu mesafeleri kişisel (0-15 cm), samimi (45-75
cm), sosyal (1,2-2 m) ve kamusal mesafe (7 m+) olarak 4 farklı düzeye ayırmıştır [11].
Çevreyle araya konan mesafe düzeylerinin her biri ait olunan alana saygı duyulmasını
beklemektedir. Kendine ait olanı korumak düşüncesi aidiyet ve kişisel mekân arasındaki bağı
açıklamaktadır. Kullanıcı mahremiyet isteği doğrultusunda diğerlerinin izinsiz temasından
kurtulmak için kişisel alan davranışı sergiler. Bir mekândaki insan yoğunluğunun artmasına
bağlı olarak da kişisel mekân mesafesi azalabilir fakat bireylerin yüksek yoğunluklu alanlarda
çoğu kez geri çekilme davranışı sergiledikleri açıkça desteklenmektedir [12].
3. Bir EtkileĢim Alanı Olarak Açık Ofis Mekânı
Yaşantıdan memnun olmanın koşulu iş ve iş dışı yaşam dengesini kurabilmek, her iki alanda
da memnuniyeti sağlayabilmektir. Modern çağda toplumun büyük bir kesimi günün büyük bir
kısmını ofiste geçirmektedir [16]. Ofis yapıları çalışma esnasında sağladığı ortam koşullarıyla
günlük yaşamı doğrudan etkilemektedir. Verimli çalışma sağlanabilmesi için yaşam kalitesini
korumak önemlidir. Bu sebeple giderek artan açık ofis tasarımlarını aidiyetle ilişkisi
bağlamında incelemek sosyal ve mekânsal sürdürülebilirlik açısından oldukça kıymetlidir.
1980 sonrasında gelişen teknolojiyle birlikte çalışma ve yönetim alışkanlıkları değişmiş, artan
bilgi ve iletişim olanakları, hareketli çalışma düzenine izin veren esnek çalışma mekânları
tasarlamaya yöneltmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan açık ofis sistemleri, izole edilmiş
alanlardan ziyade büyük hacimlerde bölmeler ya da modüler mobilyalarla bölünmüş çalışma
alanları olarak tanımlanmıştır [17]. Yeni kullanıcıların esnek çalışma anlayışıyla birlikte
çalışma süreleri değişmiş ve ofiste ev konforu beklentisi doğmuştur.
Modernizm akımıyla birlikte esnekliğin yanı sıra şeffaflık kavramı da çalışma alanlarındaki
yerini almıştır. Her şeyin saydam olduğu bu alanlarda kontrolü sağlamak ve iletişimi artırmak
istenmiştir. Lefebvre görünür olmanın ve kontrol etme isteğinin insanlar üzerindeki etkisini
şöyle açıklar:
‘Bu mekânların giderek daha belirginleşen görsel bir niteliği vardır. Bunlar görünür
olmak için imal edilir: insanlar ve şeyler, mekânlar ve kapsamları. Bu egemen özellik,
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görselleşme (‘seyredilir kılma’yı içerse de, ondan daha önemlidir.), tekrarı maskeler.
İnsanlar, hayatı, görünümü, görüntüyü birbirine karıştırarak bakarlar’ [2].
Açık planlı ofislerin duvarları kaldırarak çalışanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi arttırdığı,
alanı verimli bir şekilde kullanarak maliyeti azalttığı ve değişen durumlara göre planın
esneklik sağladığı düşünülmektedir. Bu ofis sistemi olumlu yönleriyle gündeme gelse de bu
durumu destekleyecek fazla bilimsel kanıt yoktur [18]. Araştırmalar sonucunda stres, baş
ağrısı, konsantrasyon zorluğu ve yorgunluk gibi hastalık semptomları açık ofis plan çalışma
koşullarına bağlanmaktadır [18], [19]. Nitekim geleneksel planlı ofislerden açık planlı ofislere
taşınan bireyler, yeni düzenin kişilerarası etkileşimi arttırdığını, grup çalışmalarına katkı
sağladığını ve açık planlı esnek yapıdan memnun olduklarını belirtmişlerse de zaman geçtikçe
mahremiyet, akustik, havalandırma gibi fiziksel mekân unsurlarının denetimini
sağlayamamanın kendilerini rahatsız ettiğini dile getirmişlerdir [13].

Şekil 1 Açık planlı ofis örneği (Worthington, 2006) [29]
Harvey’e göre, insansal ilişkiler mekânsal boyuttan bağımsız değildir [20]. Biz yapıları
şekillendirirken yapılar da bizi etkilemektedir [21]. Mekânı algılayışımızı etkileyen en önemli
faktörlerden biri kontroldür. İki oda arasındaki kapıyı kapatarak ya da bir komşuluk
durumunu yıkarak inşa edilmiş çevre üzerinde kontrol sağlayabiliriz [21]. Bireyin bir mekâna
ait hissedebilmesi için o mekânla bağ kurması gerekmektedir. Kişiselleştirilen mekân aidiyet
duygusunu da beraberinde getirerek bağ kurmayı sağlamakta ve pozitif duyguları
arttırmaktadır. Nitekim çalışma alanlarında mekân ve çevreyle bağ kurulamaması halinde,
fiziksel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkarken, iş yaşamında da düşük verim ve mekânsal
memnuniyetsizlik artmaktadır [22].
Tüm mekânlarda olduğu gibi, açık ofis mekânlarında da tasarım öğeleriyle mekânın karakteri
oluşturulur. Büro mekânlarında görsel çevre kişiliğimizin, eğitimimizin ve sanatsal
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anlayışımızın göstergesidir. Öyle ki, görsel çevre algısını sağlayan renk kullanımının ofis
yapılarındaki psikolojik etkileri incelendiğinde renklerin çalışanların içe dönüklük seviyesine
dahi etki ettiği belirtilmektedir. Uyumlu ve rahatsızlık düzeyini giderecek renkler kullanmak
çalışanların ortama adaptasyonunu arttırmaktadır [23].
Mekân karakterinin kişisel alana dönüştürülmesi sırasında net olmayan bir sınır oluşur. Bu
sınır bireyin etkileşim ve sosyal mesafe alanlarını yönetir [24]. Bireyin çalışma alanında algı
ve zevkine göre yaptığı tercihler kişiliğini, duygu durumunu, ofis içindeki ve ofis dışındaki
yaşantısını ortaya çıkarmaktadır [25]. Çalışan birey, kişiselleştirmeyle nasıl hissetmek ve
hissettirmek istediğini çevresine yansıtmaktadır [26]. Nitekim bir anket sonucunda ev konforu
sağlayabilecek bir ofiste, kişisel eşyalarını konumlandırabileceği bir alanda çalışmak isteyen
çalışan oranı % 46,1 olmuştur [27].
Birey için kişisel alan, açık ofis mekânlarında kapalı ofis sistemlerine göre daha dar olduğu
söylenebilir. Öyle ki kendine ait odası olan birey, o odaya karşı aidiyet hisseder ve kişisel alan
sınırını büyütebilir. Fakat bulunulan ortamdaki fiziksel koşulları denetlemek ve konfor
şartlarını sağlamak isteyen çalışanlar; yüksek etkileşimli çalışma alanlarındaki geniş bir
masada, çok sayıda insanın yan yana çalıştığı bir durumda fiziksel bağımsızlık
sağlayamadığından; birey kişisel alanını küçültmek durumunda kalmaktadır. Ayrı masaların
yan yana bulunduğu ofislerde ise, kendi masasıyla diğerleri arasındaki mesafeyi arttırma
talebinde bulunmaktadır. Açık ofislerde panelsiz ya da şeffaf panelli çalışma alanları, çok
sayıda kişinin yan yana çalışmasından dolayı; mahremiyet, akustik gibi sorunların aidiyeti
olumsuz etkilediği bilinmektedir. Açık plan ofis tiplerinde farklılaşmaya ve kişisel
mahremiyet, akustik ve kişisel alan algısına bağlı olarak memnuniyet ve tatmin değerlerinin
değiştiği bilinmektedir [28]. Mesta (2014)’ya göre, çalışanlar işlerini sevmelerine rağmen
fiziksel çevre kontrolü sağlayamadıklarından açık ofis yapılarından memnun
olamamaktadırlar [29]. Kullanıcının açık planlı esnek çalışma mekânlarında kişisel alanı
hissedememesi, kişisel eşyalarını çevresinde görememesi bellek ve mekân arasında bağ
kurmasına olumsuz etki etmekte ve hissedemediği aidiyet duygusu çalışma verimliliğini
olumsuz etkilemektedir.
Mekânda aidiyet hissetmek isteyen birey, çevresindeki fiziksel alan koşullarını iyileştirmek
ister. İnsan fizyolojisinin dikkate alındığı ve beklenen konfor koşullarının sağlandığı şartlarda
doygunluğa erişen birey, ortamdaki ısı, ışık, nem, rüzgâr ve daha birçok unsuru kontrol altına
almayı hedefler. Bu durumda ofis çalışanları dâhil oldukları fiziksel çevreyi kontrol ederek ya
da konfor koşulları sağlanmış bir çevre temin ederek psikolojik anlamda kendilerini rahat
hissedebilir ve daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilirler. Psikolojik ve sosyal anlamda rahat
hisseden çalışan, hem iş doyumuna ulaşacak, hem de yaşam dengesini sağlayarak daha
verimli çalışma ortamında olacaktır.
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İzmir’deki bir ofis binasında yapılan çalışmada ofisin üçüncü katındaki Ofis C olarak
adlandırılan birimde masalar arasındaki bölmeler ve dolaşım alanlarındaki döşeme
kaplamalarında gürültü denetimi sağlamak için önlemler alınsa dahi gün içinde çok fazla
sayıda insanın sirkülasyonu ile işitsel konfor sağlanamamaktadır. [17].

Şekil 2 Ofis C’nin iç mekânından bir görünüm [13]
Mestan (2019)’ın tezinde, açık ofis düzeninde planlanan bir çağrı merkezinde 4 farklı
konumdaki masalarda oturan çalışanların ofisin çevresel koşullarını farklı yorumladıkları
gözlenmektedir. Tezin sonucunda pencere önündeki masalarda çalışanların orta ve iç kısımda
çalışanlara oranla fiziksel çevreyi daha olumlu algıladıkları belirtilmektedir. Pencere
önündeki masalarda çalışanlar servis mekânlarına uzaklıkları sayesinde çevresel koşulları orta
ve iç kısımlarda çalışanlara göre daha sade, rahat-konforlu, daha özgür, iyi planlanmış ve
mahremiyet seviyesine göre daha huzurlu ve sessiz olarak tanımlamaktadırlar.[30].
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Şekil 3 Çalışanların ofis çevresel koşullarını değerlendirme sonuçları [30]
Yapılan araştırmalarda [29] çalışanın çevresel faktörleri kontrol edebilme olanağı kapalı ofis
sitemlerinde açık ofis sistemlerine oranla çok daha yüksektir. Kapalı ofis sisteminde akustik,
aydınlanma düzeyi ve ısı kontrolü çalışanın oda sınırları içerisinde kendi kontrolüne verilir.
Kapalı ofislerde çalışan istediği zaman kapısını kapatabilir ya da müzik dinleyebilirken açık
ofislerde insan yoğunluğu fazla olan mekânlarda çok sayıda insana göre düzenlenen çevresel
faktörler kullanıcıyı her zaman olumlu etkilememektedir. Öyle ki yapılan araştırmalarda [18],
[19], [31] akustik sorunların ciddi problemler oluşturduğu gözlenmiştir.
4.Sonuç
Bireyin varlığını devam ettirmek için mekâna ihtiyaç duyduğu ve mekânın birey yaşantısıyla
kimlik kazandığı aşikârdır. Bu bakımdan, bireyin toplumsal yaşam içindeki paylaşımları ve
etkileşimleri mekânın niteliği ile yakından ilişkilidir. Gündelik yaşamda, zamanının büyük bir
kısmını ofiste geçiren insanlar gelişen teknolojiyle evlerinde hissettiği konforu çalışma
mekânlarında da talep etmektedirler. Çalışanların iş ve iş dışı yaşam dengesini sağlamak, daha
verimli çalışılan ortamlar üretmek artık daha önemli bir konu haline gelmektedir. Nitekim
çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sosyal
sürdürülebilirliğin temel koşullarındandır.
Maliyeti en aza indirmek, teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte esnek çalışma alanları
oluşturmak ve modern insanın yeni çalışma anlayışına çözüm üretmek üzere ortaya çıkan açık
ofislerin iletişimi ve kişisel ilişkileri arttırdığı düşünülse de; zamanla kişisel alanın
zedelenmesi, mahremiyet eksikliği, havalandırma ve akustik gibi iç mekân çevresel
faktörlerindeki olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. Bir yandan da maksimum kontrolü
hedefleyen sistem bireyde izlenme hissini oluşturarak mahremiyete zarar vermekte ve aidiyet
duygusunu zedelemektedir.
Birey açısından çalışma mekânlarında, kontrollü çevre, güvenlik, konfor, mahremiyet, fiziksel
bağımsızlık, özel alan (kişiselleştirme) gibi kavramlarının sağlanması beklemektedir.
Aidiyetin ön koşulu kabul edilen kişisel alan örgütlenmesi, kişisel elemanlardan önce
tasarımla sağlanmalıdır. Tasarımın hedefi mekâna ve kullanıcıya uygun alanlar oluşturmak ve
sürdürülebilirliğe katkı sağlamak olmalıdır. Mekânsal tasarımın, sağladığı fiziksel çevre
kontrolü ve istenen mahremiyet düzeyiyle; birey için kişisel alanı tanımlamalı, korumalı ve
aidiyet duygusunu pekiştirmelidir.
Açık ofislerdeki en önemli noktalardan biri olan sirkülasyon alanları; bireyin ana dolaşım
alanından uzakta ve dikkatini dağıtmamak üzere sırtı dönük bir biçimde planlanmalıdır.
Çalışanları, sirkülasyonun yani çalışan trafiğinin yoğun olduğu alandan uzaklaştırmak ve
kalabalık çalışma ortamındaki sirkülasyonu kullanıcıları rahatsız etmeyecek biçimde
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planlamak iş performansını da etkileyecek unsurlardandır. Çalışma alanlarında masaların
uygun ölçülerde kapalılık hissini uyandıracak panellerle ayrılması gerekmektedir. Nitekim
kapalılık hissi duvarlardan yararlanılarak veya mimari elemanlar kullanılarak da
oluşturulabilmektedir. Açık ofislerdeki bir başka problem de, masadaki çalışma ve depolama
alanı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Güvenlik ve gizlilik adına yeterli depolama alanları
üretildiğinde kullanıcı konforuyla birlikte kişiselleştirme için mekânsal oran da artacaktır.
Büyük hacimlerde çok sayıda çalışanın bir arada olduğu açık ofis mekânları, her meslek
grubu ve çalışma disiplini için uygun olmamaktadır. Bu mekânlar bir birimdeki iletişimi
kolaylaştırırken diğer birimler arasındaki iletişime engel olabilmekte ya da yüksek gürültü
seviyesiyle performans düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Çevresel kontrol
sağlanamadığında bireyin de kişisel alanı zedelendiğinden psikolojisini ve performansını
etkilemektedir. Bu nedenle akustik konforu sağlayacak koşulların oluşması adına her nesne
özenle tasarlanmalı ve kullanıcılar için sessiz çalışma alanlarına imkân veren tanımlı
mekânlara yer verilmelidir.
Mekânsal planlamalarda değişkenler iş grubu, birimi ve yapılan işin mahiyetine göre
değişiklik gösterse de; yapılacak değişikliklerle, şirket hedefleri ve çalışan memnuniyeti
dolayısıyla da iş verimliliği en yüksek seviyeye ulaşabilmektedir. Modern hayatta her geçen
gün sayısının artması ve bireyin tüm yaşamını etkilemesi nedeniyle; disiplinler arası
çalışmaların önemle üzerinde durduğu çalışma mekânlarının incelenmesinin ve revize
edilmesinin önemi artmaktadır. Gündelik yaşamda önemli bir yer tutan çalışma hayatı birey
açısından sağlık ve güvenliğinin korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gereken bir
platformdur. Bu birey için daha sağlıklı koşullarda çalışma ortamlarını sağlarken, toplum
açısından; hem mekânsal, hem de sosyal sürdürülebilirliğe sağlayacağı katkılarla önem arz
eden konulardandır.
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YAPILARIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: TERMAL GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİNİN MİMARİDE KULLANIMI
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Öz:
Gelişen teknoloji sayesinde gözle görülemeyen sinyallerin de kaydedilmesi artık mümkün olmakla birlikte
giderek yaygınlık kazanmaktadır. Işık dalga boyları içerisinde görünür bölge dışındaki gözle görülemeyen ve
kızılötesi olarak adlandırılan bu bölgede bulunan ısı enerjisi ancak termal(kızılötesi) görüntüleme sistemleri ile
ölçülebilmektedir. Bilimin birçok alanında aktif olarak kullanılabilecek olan görüntüleme sistemleri, yapıların
fiziki durumunu ve malzeme içeriklerini ortaya çıkartarak yapı hakkında birçok bilgi sunmaktadır. Yapıya
herhangi bir zarar vermeden malzeme içeriklerinin belirlenmesini sağlayan tahribatsız yöntemler arasında en çok
kullanılan sistemlerdir. Yalnızca termal kameralar ile alınan ölçümler üzerinden bile yapıların birçok özelliği
teşhis edilebilmekte ve bizlere birçok veri kazandırabilmektedir. Yerinde uygulanan sistemlere göre zahmetsiz
ve kesin kararlar verilebilmektedir.
Bu çalışmada termal görüntüleme sistemlerinin içeriklerinin ve teknik özelliklerinin neler olduğu, kullanım
alanları ve mimari olarak nasıl değerlendirilebileceği bilimsel çalışmalar ve literatür taramaları yapılarak
incelenmiştir. Böylece tahribatsız bu yöntemin daha da geliştirilerek yapıya entegre edilebileceği konusunda yapı
fiziği alanında çalışan kişilerin bilinçlenmesi de hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Termal Görüntüleme, Tahribatsız Yöntemler, Yapı Fiziği Sorunları.

INVISIBLE FACE OF STRUCTURES: USING THERMAL IMAGING SYSTEMS IN
ARCHITECTURE
Abstract:
Under favour of developing technology, it is now possible to record signals that cannot be seen and they are
becoming more widespread. In the wavelengths of light, which cannot be seen outside the visible region and
called infrared, the heat energy in this region can only be measured by thermal (infrared) imaging systems.
Imaging systems, which can be used actively in many fields of science, provide a lot of information about the
structure by revealing the physical condition and material contents of the structures. They are the most widely
used non-destructive methods to determine the material contents without damaging the structure. Even with the
measurements taken by thermal imagers alone, many features of the structures can be identified and given us a
lot of data. Effortless and precise decisions can be made according to on-site systems.
In this study, the contents and technical properties of thermal imaging systems, their usage areas and how they
can be evaluated in architecture are investigated by scientific studies and literature surveys. It is aimed to raise
awareness of the people working in the field of building physics that this non-destructive method can be further
developed and integrated into the structure.
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1. Giriş
Optik bilimi ilk olarak İbn-i Heysem tarafından ortaya çıkartılmış ve yapılan deneyler ile ilk
somut çalışmalar elde edilmiştir. Günümüze kadar optik bilimi birçok çalışma ile gelişmeler
göstermiş ve akabinde bulunduğumuz çağın yüksek teknolojisi ile elde edilen görüntüler
kamera sistemleri ile birlikte kayıt altına alınarak kullanılmaya başlanmıştır.İçerisinde
olduğumuz dijital çağda, her türlü sinyalin ölçülüp kaydedilmesini sağlayan araçlar
mevcuttur. Bu sinyaller genellikle kendiliğinden oluşmaz, doğrusal olmayan sistemler
tarafından üretilirler. Sinyallerin tespiti ve üzerilerinde çalışmak amacıyla birçok yöntem
geliştirilmiştir[1]. Normal şartlarda insanların gözü Şekil 1’de görüldüğü gibi elektromanyetik
spektrumun 400 nm ile 700 nm arasını görebilmekte ve bu aralığın altını ve üzerini
görememektedir. Termal görüntüleme sistemleri ışığın dalga boyları arasında 700 nm’den
büyük olan kısımda yapılan ölçümlerin kaydedilmesini sağlamaktadır. Algılayamadığımız bu
bölgeler ısı, sıcaklık farkından ortaya çıkan enerji akışı vasıtasıyla belirlenebilmekte ve
bunların sağladığı avantajlarla birlikte pekçok alanda kullanılmaktadır.

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ve görünür bölge
Tahribatsız ve temassız test yöntemi olan kızılötesi termografi bir nesnenin yüzey sıcaklığını
belirlemek için kullanılır. Kızılötesi dedektör topları yüzeyden yayılan radyasyonu ölçerek
onu ısıya dönüştürür ve yüzey sıcaklığını belirli bir renk aralığında ifade ederek görüntü
ortaya çıkartmaktadır [2]. Kızılötesi görüntüler kantitatif veya nitel olarak analiz
edilebilmektedir [3]. Gerek sıcaklık gerek enerji olarak ölçülen ısı enerjisi radyasyon olarak
yayılmaktadır. Radyasyon farkından dolayı ortaya çıkan ayrımlar neticesinde nesnelerdeki
farklı durumlar bu sistemlerle birlikte belirlenebilmektedir. Şekil 2’de görüntüsü verilen
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termal kameralarda ısı değerlerine göre ortaya çıkan görüntülerde açık renkli bölgeler sıcaklık
değeri yüksek, koyu renkli bölgeler ise sıcaklık değeri düşük bölgelerdir ve ısı geçirgenliğinin
belirlenmesinde değerlendirilebilir. Renkli şekilde görüntü veren termal kameralarda mavi
bölgeler soğuk, sarı renkli bölgeler ise sıcak olarak ortaya çıkar [4]. Bu sayede gözle
görülebilen renklerle sıcaklığın hangi kısımlarda fazla ya da az olduğu algılanabilmektedir.
Termal olarak alınan görüntülerin daha net bir şekilde belirlenmesine olanak sağlamaktadır.
Anlık alınan görüntü verilerinde ilk tespitlerin yapılmasına ve üzerinde fikir yürütülmesine
olanak sağlamaktadır.
Genellikle tahribatlı tekniklerle daha fazla denetim yapılması gerekip gerekmediğine karar
vermek adına ön araştırma için en iyi teknik olarak görülmektedir [5]. Belirli noktalarda
yapılan istenilen sayıda ölçümlerde yapıda ve bileşenlerinde tahribat olmamasını sağlayan bu
yöntemler büyük ölçüde avantaj sağlamaktadırlar. Anıtsal yapılarda kullanılan bu test
yöntemleri son derece önemlidir [6]. Enerji etkinliği hakkında bilgi vermesinin yanı sıra
tahribatsız test yöntemlerinin en dikkat çekici özelliği tarihi yapılarda kullanılabilinmesidir.
Bu alanda kullanılması ile birlikte üzerinde hiçbir şekilde yıpranma olmaması gereken tarihi
yapılar en ufak zarara uğramadan ön çalışma yapılabilinmekte ve gerektiğinde yapı
malzemeleri hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir.

2. Binalarda Kullanım Amaçları
William Herschel 1800’lü yıllarda kızılötesi ışığı keşfetmesine rağmen termal görüntüleme
sistemleri ilk olarak askeri amaçla 1950’lerin başlarında gece görüşü için kullanılmıştır [7].
Termal görüntüleme askeri ve sivil sektörlerde fazlaca kullanım alanına sahiptir. Askeri
alanda izleme, takip, savunma sanayi ve gece görüş sistemlerinde kullanılmaktadır [8].
Aradan geçen yaklaşık 150 yıl boyunca araştırmalar devam etmiştir. Ancak ülkelerin savunma
sanayisine daha fazla önem vermesi üzerine sivil olarak araştırma ortamları kısıtlı kalmıştır.
Günümüzde mühendislik, tıp ve savunma sanayi gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılan
termal kameralar mühendislik alanında genel olarak sorunların tespitinde kullanılmaktadır.
Genel olarak yapı dostu, ucuz ve hızlıdır. Binalarda su kaçaklarının (Şekil 2), problemli ısı
yalıtımı uygulamalarının, nemli bölgelerin ve elektrik kablolarındaki aşırı ısınmanın
belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tahribatsız bir yöntem olan kızılötesi termografi
yıllarca birçok binaya yalıtım hatalarının tespiti, zemin kaplama konforunun
değerlendirilmesi, hava sızıntıları, yapı detaylarını incelemek ve ısı köprülerini belirlemek
amacıyla da uygulanmıştır[3, 9-12]. Bina ölçeği dışında kentsel alanda kullanımını görmek de
mümkündür. Martinelli ve diğ. [13], termal kamera verilerinden elde edilen parametrelerin
kentsel alanlardaki sıklığı önemli ölçüde etkili olduğu ve dağılım modelini belirlemede,
kentsel planlamada ve yenileme çalışmalarında yarar sağladığını ifade etmişlerdir.
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Şekil 2. Bina içinden termal görüntüleme ile su kaçaklarının belirlenmesi
Termal kameralar binalarda ısı kaybını incelemek için yıllardır kullanılmaktadır. Termal
görüntüleme, ısı kaybı tespitinin yanında sıva yüzeylerinin arkasındaki sorunları tespit etmek
ve tarihi binaların izlenmesi için de kullanılmaktadır [14]. Termal görüntülerin en büyük
avantajı, sıcaklığın belirlenmesi ve bu sayede birçok uygulama ile çalışmada
kullanılabilmesidir. Bunun yanı sıra yapı elemanlarının görünmeyen kısımlarındaki ve üzeri
kapatılmış bölgelerin özelliklerini de verebilmektedir. Isı ve malzeme bilgisi ile ilgili
konularda sıkça yararlanılmaktadır. Sektörel olarak toplam enerjinin büyük bir kısmının
yapılarda kullanıldığı göz önüne alındığında yapı kusurlarının belirlenmesinin hem mimari
anlamda hem de kentsel ölçekte büyük bir katkı sağlayacağı aşikârdır.
Genel olarak tüketim kaynaklarından alınan veriler ve termal görüntüler, binaların enerji
tüketimini belirlemektedir [15]. Enerji kaybını tespit edebilen termal görüntüleme aynı
zamanda cephelerdeki ısı kaçakları, duvarlar, pencereler, kapılar, çatılar vb. yapı bileşenleri
hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar [16]. Isı köprüleri veya hava sızmaları, opak yapı
elemanlarındaki çatlaklar ve su-nem sızıntılarının bulunmasıyla sonuçlanmaktadır [17, 18].
Termal görüntüleme yapı projesinin her aşamasında kolayca kullanılabilmesinden dolayı çok
fonksiyonel bir kullanıma sahiptir. Yapının tasarım, yapım, kullanım ve yenileme safhalarında
yararlanılabilinmektedir. Yapının doğru yapılıp yapılmamasının tespitinin yanı sıra çatlak
kontrolü de sağlamaktadır.
Verilerin anlık olarak elde edildiği ve tahmin etmeye yarayan bu yöntem yapıların durumunun
kısa sürede tespit edilmesine fırsat vermektedir. Tarihi yapıların onarılıp geri kazandırılması,
planlanması ve korunması için lazım olan nitel ve nicel tüm verilerin belirlenebilmesi
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tahribatsız test yöntemleri ile mümkün olmaktadır. Kızılötesi termografi bu yöntemler
içerisinde uygulanan ve en bilinenidir (Şekil 3).

Şekil 3. Tarihi yapılarda termal görüntüleme yönteminin kullanılması [31]
Kullanılmasının en önemli sebebi güçlü, hızlı olması ile birlikte duvar ve opak bileşenlerden
dolayı gizli kalan yapının, kopmalar, nem ve beraberinde getirdiği problemlerinin
belirlenmesini sağlamasıdır [19]. Yüzey malzemesinin iç yapısından dolayı ortaya çıkan
farklılıklar kaplanılan herhangi bir malzeme olmasına rağmen bu yöntemler ile birlikte tespit
edilebilmektedir. Termal görüntüleme sistemleri bu yönüyle anıtsal yapıların iç
malzemelerinde oluşan ısı ve çatlak sorunlarını iç malzemeden numune almak için dış
malzemeye zarar verilmeden sağlamış olmaktadır.
3. Termal Görüntüleme ve Fonksiyonları
Genel olarak termal kameralar (Şekil 4) algılayıcı ve lenslerden oluşan, alan ve parçaların ısı
değerlerini normal değerlerinden ayrı olarak ölçen cihazlardır. Ölçülecek nesnelerin sıcaklık
modellerini termal kameralar temas kurmadan algılayabilmektedir. Bu ısı değerleri insanlar
tarafından algılanamazlar ve meydana gelen bu enerjiyi belirlemekte şekiller ve renkler
kullanılır [20]. Kullanılan renkler ve şekiller normal görüntü üzerinde oluşan sıcaklık farkı ve
ısı akışını temsil etmektedir. Bu farklı renk ve şekiller insanların ayırt edemediği radyasyon
boyutundan gözle görülebilinecek hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede veriler gözle
görülür hale gelmekte ve üzerinde işlem yapılarak sonuç çıkartılmaktadır.
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Şekil 4. Termal kamera
Kızılötesi termografi, enerji aktarımı teorisine dayanır. Tüm vücutlar 0 °K’den (mutlak sıfır)
daha yüksek bir sıcaklıkta olduğu zaman radyasyon yaymaktadır. Yüzeyin sıcaklığı ne kadar
artarsa o kadar büyük radyasyon enerjisi yaymaktadır [21]. Radyasyon maddenin kendi
içeriğinden ve özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sıcaklık değerlerinden yola çıkarak
yüzeylerin sıcaklık dağılımını gözlemlemekte kullanılan termal görüntülemeler, mimaride
yapı elemanının iç yapısındaki farklılıklarını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır [22].
Radyasyon miktarı sıcaklık değerine bağlı olmakla birlikte malzemenin veya yapının ısı
emme ve depolama değerlerine bağlı olarak da değişebilmektedir. ‘Teknik olarak kızılötesi
bantlar dalga boylarına göre 5 bölüme ayrılmaktadır: Yakın kızılötesi(NIR), kısa dalga
kızılötesi (SWIR), orta dalga kızılötesi(MWIR), uzun dalga kızılötesi (LWIR) ve uzak
kızılötesi olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlar sırası ile 0,75-1 μm, 1-2,5 μm, 3-5 μm, 7,5-14,5
μm ve 50-1000 μm arasındadırlar[23]. Binalardan alınmak istenilen ölçümün özelliklerine
göre genel olarak orta ve uzun dalga kızılötesi bant aralığı kullanılmaktadır. Yapılacak olan
ölçümde istenilen bant aralığı farklı teknik veya makineler aracılığı ile de sağlanabilmektedir.
Kızılötesi termografi çevre şartları ve malzeme özellikleri ile ilgili çeşitli parametrelerden de
etkilenmektedir. Bunlar kusurları gizleyebilecek yüzey renkleri, yansıtıcı değeri yüksek
yüzeyler [9], meteorolojik koşullar [24], ölçüm alanı yakınındaki ısı kaynakları[3], gündüzgece süreleri ve mevsim koşulları [24], termal kamera ve hedef arasındaki mesafe[24] olarak
sıralanabilirler. Termal kamera sistemleri ölçüm yapılan mahalin fiziksel çevre şartlarından,
yapıda kullanılan ve yapının yüzeyini oluşturan malzemelerin özelliklerinden
etkilenmektedirler. Gerekli ölçümler yapılırken ve alınan veriler işlenirken bu şartların
getirebileceği farklılıklar göz önüne alınmalıdır. Ne kadar hassas çalışılmak isteniyorsa aletin
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özellikleri dışında ortam şartlarına da o kadar önem verilmeli ve alınacak veri tek bir özelliği
kapsıyorsa ona göre işlem uygulanmalıdır. Aynı zamanda hangi kızılötesi bant aralığında
olduğuna dikkat edilmeli ve ona göre mekân ile birlikte uygun alet seçilmelidir.
Termal görüntüleme ile yapılan ölçümler ve bu ölçümlerden alınan veriler ne kadar hassas
olursa üzerinde yapılacak çıkarımlar ve sonrasında yapılması gereken testler ile konulacak
tanılar daha sağlıklı olarak belirlenecektir. Kullanılan aletlerin hassaslık derecesi ve son nesil
teknolojilerle hata payının düşürülmüş olması sonuçlara netlik kazandırmaktadır. Kullanılan
cihazlar çalışma kapsamında yüksek hassasiyetli uygun niteliklere sahip olmalıdır. Kamera
sisteminin termal görüntüleme sağlaması için 9Hz–60Hz görüntü yakalama sıklığında,
minimum ±2C hassasiyetinde ve 7,5 µm–14 µm spektral bant aralığında olması
gerekmektedir[25]. Cisim veya yüzeylerin yapılan ölçüm ve görüntülemelerinin daha sağlıklı
olabilmesi için kızılötesi enerjiyi algılayan sensörlerinin gürültüsünün minimum ve
hassasiyetinin maksimum şekilde ayarlanması gerekmektedir [8]. Bunlara ek olarak kızılötesi
termografide kusurların belirginliğini ve doğrulunu artırmak, bulunan sorunları karakterize
edebilmek için kantitatif yöntemler de kullanılabilir [26]. Bu yöntemlerle birlikte elde edilen
nicel veriler vasıtası ile sayısal girdi gereken durumlarda veri tabanı için yeterli olacaktır.
Bunun sonucunda ise edilen sonuçlar net olarak ortaya çıkmış olacaktır ve belge ile somut
deliller şeklinde de kullanılabilinecektir.
En iyi sonuçların, termal görüntüleme çalışmaları sonucunda yüksek sıcaklılarda olduğu
saptanmıştır. Isıtıcı kullanılması düşük sıcaklıktaki binaların içerisinde alınan sonuçları
olumlu olarak etkilemiştir. Cephelerde kullanılan yapı malzemeleri güneşte ısındıktan sonra
dışarıdan yapılan ölçümlerde belirgin bir şekilde anlaşılabilmektedir [14]. Bundan dolayı
düzgün sonuçların termal kamera ile alınabilmesi için ortam şartlarının uygun olması gerekir.
İç ortamda çekim yapılırken çekim çadırı ve ışık düzeneği ile uygunluk sağlanırken dış
ortamda gün içindeki güneş vurma açısı ve saatleri hesaplanarak sağlanır. Doğru sonuçlar elde
edebilmek için dışarıdan müdahaleler ile bazı teknikler de kullanılmaktadır.Aktiftermografide
ölçüm yapılacak yüzey öncesinde yapay yollarla ısıtılır veya termal kontrast alanları elde
etmek için soğutulmaktadır. Bu sayede termografi görüntüsü termal denge durumuna geri
dönüşü sırasında yakalanmış olur. Termal kontrast ölçüm yapılacak yüzeye çeşitli enerji
kaynakları kullanılarak farklı şekillerde müdahale edilmesiyle uyarılabilinmektedir. Bu enerji
kaynakları, doğrudan numuneye enerji enjekte ederek kusurların bulunmasına ve artırmaya
etki etmektedir. Bu durumlarda ultrasonik sistemler ile parçacıkların ve bileşenlerin
titreşimine neden olarak yüzeylerin ısıtılmasına gerek duyulmamaktadır [27, 28]. Enerji
verildiği takdirde çatlak veya nem bölgelerinin ısınma değerlerinin farklı olacağından dolayı
termal kamera görüntülerinde renk ayrımı olarak daha net biçimde ortaya çıkmaktadır.
Pasif termal görüntüleme durumlarında ise herhangi bir yapay ısıtma veya soğutma kaynağı
gerekmeden iç ve dış ortamlar arasında çalışma gerçekleşir. Bu yaklaşımın en büyük avantajı
termal kamera dışından ekipmana ihtiyaç duyulmamasıdır [29]. Ekipman kullanımını
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olmadığı takdirde çevresel koşullardan dolayı aksilik yaşanmaması ve daha sağlıklı sonuçlar
alınabilmesi için dış ortam koşullarının istikrarlı olması gerekmektedir. Bundan dolayı genel
olarak test yapmak için gün batımı saatleri seçilmektedir [30]. Veya ölçüm yapılan saatlerde
güneşin sürekli etki ederek yüzeyi ısıtması gerekmektedir. Böylece en üst sıcaklık anında ve
tam soğuma anı yakalandığında aktif sistem ile sağlanan netlik elde edilmiş olmaktadır.
4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada termal görüntüleme sistemlerinin mimaride kullanım alanları ve uygulamada
dikkat edilmesi gerekenler ele alınmıştır. Yöntemin kullanılmasıyla yapı özelliklerinin ortaya
çıkartılmasında ve elde edilen sonuçlar neticesinde yapıya ne şekilde müdahale edilmesi
konusunda doğru bilgi sahibi olunmaktadır. Tahribatsız yöntemler arasında bulunan termal
görüntüleme sistemleri yapıya hiçbir şekilde zarar vermemektedir. Bu yönü ile de anıtsal
yapılar üzerinde rahatlıkla kullanılabilinmektedir. Diğer bir açıdan yapının tek bir bölgesinden
alınan ve yalnızca o bölge hakkında bilgi veren diğer yöntemlerden ayrı olarak yapının bütünü
ile ilgili fikir vermesi konusunda sağladığı avantaj daha sağlıklı sonuçların ortaya konmasına
fırsat vermektedir. Yapılan ölçümlerde veriler anlık olarak elde edilebilmektedir ve bunun
sonucunda laboratuar, test sonuçlarına gereksinim duyulmadan yapı ile ilgili kararlar
verilebilmekte ya da tahribatlıtestlerin yapıların doğru bölgelerinde gerçekleştirilmesi
sağlanmaktadır. Yapı yüzeyinde ve içerisinde oluşan çatlak ve deformasyonların belirlenmesi
ile ısı kayıp bölgeleri belirlenmesi ile debinalarda enerji kayıplarının önüne geçilmesine
olanak sağlamaktadır.
Sonuç olarak, termal görüntüleme sistemleri mimari alanda yapılar üzerinde özelliklerinin
belirlenmesi anlamında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yapılara herhangi bir zarar
vermemesiyle birlikte onların korunmasını sağlamaktadır. Enerji kayıplarının olduğu
bölgelerin tespiti ile bu alanlarda önlem alınmasına yol göstererek kullanılan enerjinin ve
dolayısıyla maliyetinin azaltılmasına yol açarak, yapısal ve kentsel olarak sürdürülebilirliğe
önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
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Öz
Çeşitli disiplin anlayışlarının yaptığı araştırmalar sonucu insanların doğa ile bağlantı
kurmadıklarında stres seviyelerinin arttığı, konsantrasyon seviyelerinin düştüğü, verim ve
üretkenliklerinin azaldığı, iyileşme sürelerinin uzadığı gibi birçok fizyolojik ve psikolojik
rahatsızlıklar yaşadıkları kanıtlanmış ve bu araştırmaların sonucunda mimarlıkta biyofilik
tasarım kavramı tartışılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada mimarlıkta biyofilik tasarım konusuna açıklık getirmek için biyofilik tasarım
anlayışının ne olduğu, ne zaman ortaya çıktığı, nasıl olması gerektiği ve biyofilik tasarım
unsurlarının neler olduğu gibi problemler irdelenmiştir. Çalışmanın amacı bu unsurlar
kullanılarak oluşturulacak yapılı çevrede insanın ve diğer canlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal
açıdan iyi olma halini destekleyerek doğuştan var olan eğilimleri doğrultusunda yaşamalarını
sağlamak ve biyofilik tasarımın toplumsal düzeyde bir kültür haline dönüşmesine katkı
sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Biyofili, Biyofilik Tasarım, Biyofili ve Mimarlık, İnsan ve Doğa
Abstract
As a result of interdisciplinary researches, it is proven that people have physiological and
psychological problems such as raise of stres level, decline of concentration level, decreasing
of productivity and yield, prologation of healing process when they disconnect with nature.
As a result of these researches the concept of biophilic design in architecture started to be
discussed.
In this study, to clarify biophilic design in architecture these problems are studied onto what is
the concept of biophilic design, when does it arise, how does it need to be and what are the
elements of biophilic design. The aim of the study is to support the physcial, psychological
and social well-being of people and the other living species in the structured environment to
be created by using these elements, to ensure them live with their innate tendencies and to
contribute the biophilic design turn into a culture at social level.
Keywords: Biophilia, Biophilic Design, Biophilia and Architecture, Human and Nature
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GiriĢ
İnsanlık yaşam tarihi boyunca doğa ile uyum içinde yaşamaya alışmıştır. Doğanın kendisine
sunduğu güzellikleri memnuniyetle karşılarken ondan gelen zararlara karşı da mutlaka bir
çözüm yolu bulmuştur. Bu tehlikelerin en başında gelen yağmur, dolu, kar gibi doğa olayları
ile vahşi hayvan saldırılarından korunmak amacıyla ortaya çıkan sığınma ihtiyacından dolayı
barınaklar üretmeye başlamıştır. Bu barınaklar dünya üzerindeki mimarlığın başlangıcını
oluşturmuştur.
İnsanlar barınakları tasarlamaya başladıkları ilk andan itibaren doğadan ilham alarak, ağaçları,
hayvan organizmalarını, denizleri, dağları ve daha birçok doğal elemanı taklit etmişlerdir.
Böylelikle mimarlıkta doğa temelli tasarım anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda doğa
temelli mimarlık anlayışı mimarlığın ilk doğduğu zamandan beri varlığını sürdüren en eski
mimarlık biçimidir diyebiliriz.
Günümüzde mimarlık disiplini birçok doğa temelli tasarım yaklaşımı geliştirmiş ve bu
yaklaşımları doğanın ve kullanılan malzemelerin sürdürülebilirliği üzerine kurgulamıştır.
Ancak bu yaklaşımlar doğa ve yapı arasında ilişki kurarken insan ve doğa arasındaki bağın
giderek koptuğunun farkına varamamış hatta neredeyse bu bağın kopmasına hizmet eder hale
gelmiştir. Bu sorunun ne olduğunu kanıtlamak ve çözüm üretmek için çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar insanların doğa ile bağlantı kurmadıklarında stres
seviyelerinin arttığı, konsantrasyon seviyelerinin düştüğü, verim ve üretkenliğin azaldığı,
iyileşme sürelerinin uzadığı gibi birçok fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını
kanıtlamıştır.
Bu konuda çalışmalar yapan Ulrich, 1972-1981(1 Mayıs 1972-20 Ekim 1981) yılları arasında
Pensilvanya Hastanesi’nde yaptığı bir araştırmada, safra kesesi ameliyatı olmuş 20-69 yaş
arası sekizi erkek on beşi kadın hastayı iki gruba ayırmıştır. Birinci grubu tuğla duvarlarla
örülü penceresi olan yapay aydınlatılmış bir odada, ikinci grubu ise bahçeye bakan pencereleri
olan ve doğal aydınlatılmış bir odada tedavi oldukları süre boyunca incelemiştir. Bu
araştırmalar sonucunda ikinci gruptaki hastaların birinci gruptakilere göre daha kısa sürede
iyileştiği ve ağrı kesici, yatıştırıcı gibi ilaç kullanımlarının daha az sayıda ve daha düşük
dozajda olduğunu saptamıştır. Böylece sadece doğayla görsel bağlantı kurmanın bile insanın
stres seviyesini düşürdüğü kanısına varmıştır (Ulrich, 1984; Gündüz, 2019).Tablo 1’de her iki
grubun belirli gün aralıklarında kullandıkları ilaç dozlarının miktarları gösterilmiştir.
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Tablo 1. Duvar görünümü ve ağaç görünümü grupları için hasta başına kullandıkları analjezik
dozlarının karşılaştırılması(Ulrich, 1984).

Doz Sayısı
Analjezik Dayanım

0-1
Gün

2-5
Gün

6-7
Gün

Duvar
Grubu

Ağaç
Grubu

Duvar
Grubu

Ağaç
Grubu

Duvar
Grubu

Ağaç
Grubu

Kuvvetli

2.56

2.40

2.48

0.96

0.22

0.17

Orta

4.00

5.00

3.65

1.74

0.35

0.17

Zayıf

0.23

0.30

2.57

5.39

0.96

1.09

Doğa ile temas halinde olma sadece fizyolojik sağlık açısından değil kişilerin ruhsal açıdan da
iyi hissetmesine fayda sağlamaktadır. Stres seviyesini azalttığı, üretkenliği ve yaratıcılığı
arttırdığı da araştırmalarla kanıtlanmıştır. Nitekim Browing ve Cooper’ın yaptığı bir
araştırmada bitki ve gün ışığı bulunan ofislerde çalışanların diğer ofis çalışanlarına oranla
%15 daha iyi hissettiği, %15 daha yaratıcı düşünebildiği ve %6 daha üretken olduğu kanısına
varılmıştır. (Browing ve Cooper, 2014; Şenozan, 2018).

Şekil 1: Ofis ortamında bulunan doğal elementlerin çalışanlar üzerindeki etkileri (Browing ve
Cooper, 2014; Şenozan, 2018).
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İsveç’te yapılan bir çalışmada ise bir okulda penceresi olmayan iki ayrı sınıftaki öğrenciler
incelenmiştir. Bu sınıflardan biri doğal güneş ışığına benzetilmiş aydınlatma sistemine
sahipken diğeri geleneksel aydınlatmaya sahiptir. Araştırma sonucunda güneş ışığına benzer
aydınlatması olan sınıftaki öğrencilerin diğer sınıftakilere oranla konsantrasyon seviyelerinin
daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada güneş ışığına benzer aydınlatmaya
sahip sınıftaki öğrencilerin hastalıklara yakalanma risklerinin azaldığı ve stres seviyelerinin
daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Küller ve Lindsten, 1992; Gündüz 2019).
Doğayı anımsatan görünümlerin dahi insanı bir şekilde doğal ortamındaymış gibi hissettirdiği
ve bu yönde eğilim gösterdikleri bu tür araştırmalarla kanıtlanmış bulunmaktadır.
Bir başka çalışmada da Katcher hayvanlarla temas halinde olmanın insanlarda oluşturduğu
pozitif etkilerden bahsetmiştir. Akvaryumdaki balıkları izlemenin insanlarda kan basıncı
seviyesini düşürdüğünü, rahatlık ve sakinlik verdiğini gözlemlemiştir. Aynı şekilde
hayvanlarla arkadaşlık kuran çocukların davranış bozukluklarının düzelmeye başladığını,
dikkat ve odaklanma problemleriyle daha az karşılaştıklarını, saldırganlıklarının azaldığını ve
hayvanlara acımasızca muamele etmekten kaçındıklarını saptamıştır. (Katcher ve Wilkins,
1993, Akt. Gündüz, 2019). Ayrıca doğal oyun alanları olan okul ve kreşlerdeki çocukların
oyun alanları betondan yapılmış okullardaki çocuklara oranla daha yaratıcı, karmaşık ve
sosyal oyunlara ilgilerinin arttığı da gözlemlenmiştir (Heerwagen, 2001).
Doğa ile temas halinde olmanın insanlar üzerindeki yadsınamaz gerçekliği fark edilince objesi
insan olan birçok disiplin bu duruma sessiz kalamamış ve bütün bu araştırmaların sonuçları
mimarlıkta yeni bir akımın doğmasına sebebiyet vermiştir.
Biyofilik Tasarım ve Amacı
Biyofili ‘bio’ ve ‘philia’ kelimelerinden oluşmuştur. Bio: canlı, yaşamak anlamlarında
kullanılırken; philia: insanların doğal ortamlara olan çekim gücünü ifade eder (Kayıhan,
Güney, Ünal, 2017; Beyhan, Selçuk Arslan, Genç, 2018). Bu kavramı ilk kez ünlü Psikolog
Erich Fromm’un kullandığı ileri sürülmektedir. Fromm biyofiliyi açıklarken ‘Yaşam ve
canlılara karşı duyulan güçlü sevgi’ şeklinde ifade etmiştir (Fromm, 1973; Beyhan vd. 2018).
Daha sonra 1996’da Doğanın Gizli Bahçesi (In Search of Nature) adlı kitabında Biyolog
Edward O. Wilson biyofiliyi ‘’yaşama ve yaşam benzeri süreçlere karşı olan doğuştan gelen
eğilim” olarak tanımlamıştır (Wilson, 1996, Akt. Kayıhan vd. 2017).
‘’Biyofilik Tasarım’’ kavramı ise ilk defa 2005 yılında Wilson ve Kellert’in biyofili
hakkındaki fikirlerini beyan ettikleri ‘’Building for Life’’(Kellert ve Wilson, 2005) adlı
çalışmalarında kullanılarak mimarlık ortamına taşınmıştır. Daha sonra biyofilik tasarım
kavramına katkıda bulunmak amacıyla araştırmacıların bu konudaki makaleleri eşliğinde
‘’Biophilic Design’’(Kellert, Heerwagen, Mador, 2008) kitabını kaleme almışlardır.
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Kellert’in çalışmalarından sonra Judith Heerwagen ve Gordon Orians hazırladıkları liste ile
doğal çevrelerde tercih edilen fiziksel elemanlar ve mekânsal örüntülerin özelliklerini ortaya
koymuşlardır. Bu özellikler: KarmaĢa, düzen, tehlike, sığınma, gözetleme, gizem olarak
belirlenmiştir(Heerwagen ve Orians, 1993, Akt. Çorakçı, 2016; Akt. Beyhan vd. 2018).
2014 yılında ise TBG(Terrapin Bright Green) firmasında çalışan Ryan ve arkadaşları(Ryan
vd. 2014) bu özellikleri biraz daha genişleterek biyofilik tasarım alanında yaptıkları önemli
bir çalışma olan Biyofilik Tasarımın 14 Biçimi’ni yayımlamışlardır(TBG, 2014).
Bu çalışmada önce biyofilik tasarım kriterlerini Cramer ve Browning’in belirlediği şekilde
Mekân Ġçinde Doğa, Doğa Ġle BenzeĢmeler ve Mekânın Doğası olarak üç ana başlık altında
incelemişlerdir(Cramer ve Browning, Akt. Ryan vd. 2014). Daha sonra bu üç başlığın 14 alt
parametresini belirlemişlerdir(TBG, 2014). Tablo 2’de belirlenen parametreler
gösterilmekle birlikte bu parametreler tasarlanacak mekânların coğrafi konum, iklimsel
koşullar, kültürel durum, kullanım amacı vb. özelliklerine göre çeşitlilik de gösterebilir.
Tablo 2. Ryan ve arkadaşlarına göre biyofilik tasarım parametreleri(TBG, 2014; Ryan vd.
2014; Beyhan vd. 2018; Şenozan, 2018 ).
Mekânda Ġçinde Doğa
(Nature In The Space)

Doğa ile BenzeĢmeler
(Naturel Analogues)

1-Doğa manzarasına görsel
bağlantı (Visual Connection with
Nature)
2-Doğaya görsel olmayan bağlantı
(NonVisual Connection with Nature)
3-Ritmik Olmayan Duyusal
Uyaranlar (Non-Rhythmic Sensory
Stimuli)

8- Biyomorfik formlar
ve örüntüler
(Biomorphic Forms &
Patterns)
9-Doğa ile malzeme
bağlantısı (Material
Connection with Nature)
10-KarmaĢa ve düzen
(Complexity & Order)

4-Isı&hava Akımı DeğiĢkenliği
(Thermal & Airflow Variability)

Mekânın Doğası
(Nature Of The
Space)
11-Gözetleme
(Prospect)

12-Sığınma (Refuge)

13-Gizem (Mystery)

14-Risk ve tehlike
(Risk/Peril)

5- Suyun varlığı (Presence of
Water)
6-Dinamik ve dağınık ıĢık
(Dynamic & Diffuse Light)
7-Doğal Sistemlerle Bağlantı
(Connection with Natural Systems)
Biyofilik tasarım anlayışı güneş ışığının bulunduğu, hayvanlarla kolaylıkla temas ettiğimiz,
ağaç, çiçek, su öğesi, kuşlar vb. gibi doğal elemanların bulunduğu ortamlarda daha iyi
hissettiğimiz esasıyla oluşturulmuştur(Bayraktaroğlu, 2013; Beyhan vd. 2018). Bu anlayış,
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belirlenen parametreleri kullanarak oluşturulacak yapılı çevrede insan ve doğayı bir bütün
olarak düşünüp insanın genlerine kodlanan doğa sevgisine yabancılaşmayan bir yaşam tarzı
öngörmektedir.
Biyofilik tasarımın amacı insan-doğa ilişkisini kullanarak insanın genel ruh halini
iyileştirmek, stres seviyesini düşürmek, bu ilişkinin kopmasından kaynaklanan fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıkların önüne geçmeyi sağlamaktır(Gillis ve Gatersleben, 2015, Akt.
Gündüz, 2019). Aynı zamanda estetik açıdan daha yaşanabilir mekânlar üretmeyi
amaçlayan biyofilinin mimari tasarım kapsamında açıklanmasının amacı ise, insanın doğa
yoluyla elde edeceği faydaların önemini belirtmektir(Bayraktaroğlu, 2013; Şenozan, 2018).
Sürdürülebilirlik bağlamında bakıldığında ise diğer bütün doğa temelli tasarım
yaklaşımlarının amaçları doğadaki kaynakların sürdürülebilirliği üzerinde yoğunlaşırken
biyofilik tasarımın amacı insanın doğa ile olan bağlantısının ve psikolojik, fizyolojik ve
sosyolojik açıdan iyi olma halinin sürdürülebilirliği üzerinde durmaktır.
Biyofilik tasarım doğadan esinlenen diğer tasarım anlayışları içinde insan-doğa ilişkisine en
çok önem veren anlayış olduğu için sadece yapılaşmaya yeni bir anlayış getirmekle kalmayıp
insan-doğa-mekân etkileşimiyle bir bilinç oluşturmakta ve bu bilincin bir kültüre dönüşmesini
sağlamak amacındadır(Şenozan, 2018). Çünkü mimarlık doğa ve insan arasındaki ilişkinin
somut ürünlere dönüştüğü en iyi alandır( Jormakka, 2007, Akt. Şenozan, 2018).
Değerlendirme Ve Sonuç
Sonuç olarak günümüzde insanlar zamanlarının büyük bir çoğunluğunu kapalı mekânlar
içinde geçirdikleri için biyofilik tasarımla oluşturulacak çevrelerin insan sağlığı için bir tercih
olmaktan öte bir zorunluluğa dönüşmeye başladığı savunulabilir. Ayrıca bu tasarım
anlayışının yayılması ile birlikte oluşacak kültürün daha sağlıklı ve üretken bireyler
yetiştirmesi mümkündür. Ancak bu konuda araştırma yapanların çoğu konunun yeni olması
dolayısıyla bu kanılara varabilmek için daha çok araştırma yapılması gerektiğini
savunmaktadırlar.
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ÜRGÜP SOĞANINDA MĠKORĠZA AġILAMASI VE FARKLI FOSFOR
DOZU UYGULAMALARININ BĠTKĠ GELĠġĠMĠNE ETKĠSĠ
Hasine ELÇĠ
Yük. Ziraat Müh., Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Anabilim Dalı
Ahmet ALMACA
Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Özet
Bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yanı sıra çoğunlukla mikoriza diye adlandırılan ve
teşhisi mikroskop altında yapılan, çok miktarda hif üreten mantar türleri tarafından alındığı
bilinmektedir. Mikoriza aşılaması ile kimyasal gübrelerin daha az kullanımı söz konusu
olacaktır. Bu durum sürdürülebilir tarım açısından önem arz etmektedir. Mikorizanın bitki
gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde saksı
denemesi yapılmıştır. Bu denemede Şanlıurfa bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen Ürgüp
soğanı bitkisinin kök ve gövde gelişimine etkisi incelenmiştir. Eşit miktarda toprak ilave
edilen 18 saksıya 3 arpacık soğanı gelecek şekilde ekim yapılmıştır. Denemede 9 saksıda
mikoriza aşılaması yapılmış, diğer 9 saksıda ise yapılmamıştır. Fosfor dozları 0, 5 ve 10 kg
da-1 P2O5 olarak alınmış, her saksıya 10 kg da-1 N gübrelemesi yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlar incelendiğinde, üst aksam uzunluklarında mikoriza aşılaması yapılan bitkilerin
gelişiminin daha iyi olduğu ve farklı fosfor dozlarının da bitki gelişimine olumlu yönde katkı
sağladığı görülmüştür. Üst aksam ve kök bölgesi kuru ağırlıklarında mikoriza aşılaması
yapılanların, mikoriza aşılaması yapılmayanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mikoriza, Ürgüp soğanı, Bitki gelişimi
THE EFFECT OF MYCORRHIZA INOCULATION AND APPLICATIONS OF THE
DOSE OF DIFFERENT PHOSPHORUS ON ÜRGÜP ONION PLANT GROWTH
Abstract
As well as plant roots, plant nutrients are known to be taken by fungus species that produce
large quantities of hyphae, often called mycorrhiza and diagnosed under a microscope.
Mycorrhiza inoculation can reduce the use of chemical fertilizers. This situation is important
for sustainable agriculture. In order to investigate the effect of mycorrhiza on plant growth, a
pot experiment was conducted at Harran University Faculty of Agriculture. In this study, it
was investigated the effect of Mycorrhiza inoculation on growth of Ürgüp onion plant and its
root and stem development. The equal amounts of soil were added to 18 pots and 3 shallots
were planted per pots. Mycorrhiza was inoculated in 9 pots, but not in 9 pots. Phosphorus
doses were taken as 50 ha-1 and 100 kg ha-1 P2O5 and 100 kg ha-1. N fertilizer was applied to
each pot. When the results obtained were examined, it was seen that the growth of the
mycorrhiza inoculated plants in the upper parts was better and different doses of phosphorus
contributed positively to the plant development. Mycorrhiza inoculation was found to be
higher in the dry weights of the upper parts and root regions than those without mycorrhiza
inoculation.
Key words: Mycorrhiza, Ürgüp onion, Plant growth
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GiriĢ
Dünya nüfusunun hızla artması ve teknolojik gelişmeler doğa üzerinde büyük
tahribatların oluşmasına yol açmıştır. Bunların sonucu olarak çevre kirliliği toprak ve
yaşamını toprakta sürdüren canlıları tehdit eder duruma gelmiştir. Tarımsal üretimde verimin
artması için yapılan yoğun girdi kullanımı ile birlikte, sürdürülebilirlik ters oranda bir gelişme
göstermiş ve bu durumdan tarımsal üretim olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuzluk başta
toprağın biyolojik ve kimyasal parametreleri olmak üzere toprak mikroorganizmalarını da
olumsuz yönde etkilemiştir.
Bitki gelişimini etkileyen en önemli faktörler toprak, bitki ve iklimdir. Toprak
verimliliği toprağın doğal zenginliği olarak görülebileceği gibi, aynı zamanda toprağın bitki
büyüme ve beslenme kabiliyeti olarak da adlandırılabilir. Günümüzde mikroorganizma
aktivitesinin toprak verimliliğinde ve bitki beslemede zorunlu unsurlardan biri olduğu artık
bütün gerçekliği ile anlaşılmış bulunmaktadır. Mikoriza, mikroorganizma aktivitesi içerisinde
yer alan ve ilk kez 1885 yılında Frank tarafından kullanılmış ve kökeni Yunancaya dayanan
kök mantarıdır. Mikoriza doğada en yaygın simbiyotik yaşam oluşturmakta olup varlığı
mikroskopla görülebilen ve çok miktarda hif üretebilen mantar olup bitki kökleriyle bitkiye
besin elementi ve su kazandırmaktadır (Ortaş 1996; Ortaş 1997; Ortaş ve ark. , 1999).
Mikoriza toprakta var olan sporları aracılığıyla ekosistemdeki bitkilerin yaklaşık %95’inin
köklerine enjekte olmaktadır. Mikorizal mantar çok miktarda hif üreterek bitki kök yüzey
alanını artırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki besin elementlerini söz konusu hifleri
aracılığıyla alabilmektedir. Mikorizanın buğday bitkisinin verimini % 22 oranında arttırdığı
Mengel (1983) tarafında yapılan bir araştırmada belirlenmiştir (Young ve ark., 1985).
Mikoriza genel olarak topraktan alımı zor olan bitki besin elementlerini, hareketli
elementleri ve kökün etki alanı dışında olup ulaşılamayan besin maddelerini hifler yardımıyla
alarak bitki gelişimini arttırır (O’Keefe ve Sylvia, 1991). Mikorizanın kontrollü koşullar
altında bitkinin P, Zn, Ca, Cu, Mn, Fe, Mg içeriğini arttırdığı görülmüştür (George, 2000;
Smith ve Read, 2008). Mikoriza bitki köklerini patojenik olan organizmalara karşı koruduğu
gibi ağır metal toksisitesi ve tuzluluk stresine karşıda bitkiyi korur ve bitkinin direncini arttırır
(Smith ve Read, 1997). Bir araştırmada Güzel ve ark. (1988) buğday bitkisine uygulanan
fosfor gübrelemesine cevap alınamadığını belirlemişlerdir. Yine Ortas ve ark. (1996)’nın
bulgularına göre fosfor uygulanan parsellerde yetişen bitkilerin mikorizal infeksiyonu fosfor
uygulanmayan parsellerde yetişen bitkilerin mikorizal infeksiyonlarından düşük olmuştur. Bu
bulgulara göre toprakta bulunan fosfor miktarının mikorizal infeksiyonun da yardımıyla bitki
gelişimi için yeterli olduğu kanısına varılmıştır. Mikorizanın toprakta bulunuşu, bitki kökleri
içindeki oluşumu ve aktivitesi toprak verimliliği tarafından önemli ölçüde etkilenmektedir;
özelikle de ortamın P konsantrasyonuna bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır (Kitt ve ark.,
1988;. Tinker, 1980). Bitki türlerinin ihtiyacına göre belirli bir P düzeyine kadar kök
infeksiyonu artmakta bu noktadan sonra ilave edilen her P miktarı bitkinin mikoriza ile olan
infeksiyonunu azaltmaktadır. Toprakların P düzeyi yüksek olduğu zaman mikorizal fungus
aktivitesi azalmaktadır. Bunun nedeni ya köklerin infekte edilmemesi yada infeksiyon
sağlansa bile besin elementi sağlanamamasıdır. Böyle durumlarda mikorizal infeksiyon
bitkiye besin elementi sağlayamadığı gibi bitkinin fotosentez ürünlerini kök bölgesinde
tüketerek yarar sağlama yerine zararlı olabilmektedir (Bolan, 1991). Lu ve ark,.(1994) orta
düzeyde fosfor uygulamasının mikoriza oluşumu ve etkinliğini teşvik ettiğini belirlemişlerdir.
Toprakların verimliliğini yükseltmek için ise aşırı derecede N ve P’lu gübreler
kullanılmaktadır. Fazla N ve P gübrelemesi ise aynı şekilde doğal mikoriza oluşumunu
azaltmaktadır. Aynı zamanda uzun süreli P uygulaması fazla P birikmesine neden olmakta ve
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bunun sonucu P diğer mikro besin elementleri ile negatif interaksiyonlar oluşturarak bunların
alınmasını engellemektedir.
Mikoriza toprakta var olan sporları aracılığıyla ekosistemdeki bitkilerin yaklaşık
%95’inin köklerine enjekte olmaktadır. Mikorizal mantar çok miktarda hif üreterek bitki kök
yüzey alanını artırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki besin elementlerini söz konusu
hifleri aracılığıyla alabilmektedir. Toprakta hareketliliği zayıf olan fosfor (P) gibi besin
elementleri yetersiz olduğunda veya fikse edildikleri zaman bitki kökleri tarafından bitkinin
gereksinimini karşılayacak oranda alınamamaktadırlar. Özellikle kök sistemi kalın olan bitki
türleri oluşturdukları toplam kök yüzey alanları çok düşük olduğundan, bu tür bitkilerin
büyüdükleri toprak ortamı ile değindikleri toplam yüzey alanları da az olmaktadır (Marschner,
1995; Smith ve Read, 2008). Bunun doğal bir sonucu olarak bitkilere besin elementleri ve su
yeterince sağlanamadığı durumlarda doğal gereksinimlerini karşılamak için bitkiler rizosfer
pH’sının değiştirilmesi, kök salgıları, kök morfolojisi ve fizyolojisinde değişimler yaratması
ve mikroorganizmalarla simbiyotik yaşam oluşturması gibi doğal adaptasyon mekanizmaları
gerçekleştirmişlerdir. Rodriguez ve ark (2011), yaptıkları çalışmada düşük P düzeylerinde
AM mantarı ile aşılanmış bitkinin büyümesinin ve P içeriğinin arttığını bildirmişlerdir.
Bu çalışmamızın amacı; aynı yetiştirme ortamın da farklı fosfor dozlarında mikoriza
aşılaması uygulanan ve uygulanmayan soğan bitkilerinin gelişimi ve besin elementi alımı
üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir.
Materyal ve Metot
Deneme Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi çalışma alanında kurulmuştur. Mikoriza
aşılamasının, Şanlıurfa bölgesinde yaygın bir şekilde üretilen Ürgüp soğanı bitkisinin kök ve
gövde gelişimine etkisi incelenmiştir. Eşit miktarda toprak ilave edilen 5 litrelik 18 saksıya 3
arpacık soğanı gelecek şekilde ekim yapılmıştır. Denemede 9 saksıda mikoriza aşılaması
yapılmış, diğer 9 saksıda ise yapılmamıştır. Fosfor dozları 0, 5 ve 10 kg da-1 P2O5 olarak
alınmış, her saksıya 10 kg da-1 N (TSP ve Amonyum) gübrelemesi yapılmıştır. Deneme tarla
kapasitesinde ihtiyaç duyuldukça sulanmıştır. Yaklaşık 2 ay sonra bitki hasat edilmiş, üst
aksam uzunluklarına ve kök kuru ağırlıklarına bakılmış gerekli istatiksel analizler yapılmıştır.

ġekil 1: Mikoriza aşılaması ve Ürgüp soğanı ekimi
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Bulgular ve TartıĢma
Mikoriza aşılaması ve farklı fosfor dozu uygulamalarında denemeye dair üst aksam
uzunlukları ve kök ağırlıkları ile ilgili sonuçlar ve istatiksel değerlendirmeler Çizelge 1 ve
Şekil 2’de verilmiştir.
1. Üst aksam uzunlukları
Çizelge 1: Mikoriza aşılaması ve farklı fosfor dozu uygulamalarının Ürgüp
soğanı üst aksam uzunluğuna etkisi (cm)

Kaynak
Tekerrür
Mikoriza
Hata1
Fosfor
Mikoriza*Fosfor
Hata2
Genel

SD
2
1
2
2
2
8
17,000

KT
0,754
40,801
0,341
2,434
17,881
7,131
69,343

KO
F
Önem
0,377
2,212 0,311ns
40,801 239,221 0,004**
0,171
0,191
1,217
1,366 0,309ns
8,941 10,030 0,007**
0,891

** %1,* %5 düzeyinde önemli, ns: önemsiz

Üst Aksam Uzunluğu (cm)
MM+ Ortalamalar
31.00c 35.60ab
P0
34.10b 34.30b
P5
31.67c 35.90a
P10
Ortalamalar 32.26b 35.27a

ġekil 2: Bitki hasat sonrası mikoriza aşılamalı ve mikoriza aşılamasız üst aksam uzunluğu sonuçları

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde mikoriza aşılaması ve farklı fosfor dozu
uygulamalarının bitki üst aksam uzunluğuna etkisi Çizelge 1’de incelendiğinde sıfır fosfor ve
10 kg da-1 fosfor dozlarında mikoriza aşılaması yapılan saksıların yapılmayanlara göre daha
iyi üst aksam gelişimi gözlenmiştir. Ortalama bitki üst aksam uzunluğu kontrol grubunda 31
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cm olarak belirlenirken mikoriza aşılaması yapılan saksılarda 35.6 cm bulunmuştur. Fosfor
dozu 10 kg da-1 olan uygulamada ise mikoriza aşılamasız ortalama 31.6 cm olarak
belirlenirken mikoriza aşılamalı saksılarda bu değer 35.9 cm olmuştur, 5 kg da-1 fosfor
dozunda ise istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Toprağa uygulanan
fosfor miktarındaki artışın mikoriza aşılamalı saksılarda bitki üst aksam uzunluğuna etkisinin
olmadığı görülmüştür.
2. Kök kuru ağırlıkları: Çizelge 2 ve Şekil 3’te farklı fosfor dozu uygulamalarının mikoriza
aşılamalı ve aşılamasız saksılarda bitki kök kuru ağırlığına etkisi değerlendirilmiştir.
Çizelge 2: Mikoriza aşılaması ve farklı fosfor dozu uygulamalarının Ürgüp
soğanı kök kuru ağırlıklarına etkisi (g bitki-1)

Kaynak
SD
KT
KO
F
Önem
Tekerrür
2
0,004 0,002 0,759
0,569ns
Mikoriza
1
5,368 5,368 2201,114 0,001**
Hata1
2
0,005 0,002
Fosfor
2
12,930 6,465 171,778 0,000**
Mikoriza*Fosfor
2
2,980 1,490 39,592 0,000**
Hata2
8
0,301 0,038
Genel
17,000 21,588
** %1,* %5 düzeyinde önemli, ns: önemsiz

Kök kuru ağırlığı (g bitki-1)
MM+
Ortalamalar
1,12d
3,21b
2,16c
P0
2,22c
3,30b
2,76b
P5
4,13a
4,23a
4,18a
P10
2,49b
3,58a
Ortalamalar

ġekil 3: Bitki hasat sonrası mikoriza aşılamalı ve mikoriza aşılamasız kök kuru ağırlık sonuçları
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Mikoriza aşılaması ve farklı fosfor dozu uygulamalarının bitki kök kuru ağırlıklarına
etkisine Çizelge 2’de bakıldığında mikoriza aşılamasının kök üzerindeki aktivitesini olumlu
yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda mikoriza aşılanan saksılarda ortalama
kök kuru ağırlık 3.21 g bitki-1 iken, aşılamasız saksılarda bu değer 1.12 g bitki-1 olmuştur.
Genelde toprakta P konsantrasyonu az olduğu zaman iyi bir mikorizal infeksiyon bitkinin
beslenmesi için gerekli fosfor eksikliğini tamamlayabilir. Denemede toprağa uygulanan 5 kg
da-1 fosfor dozunda mikoriza aşılanan saksılarda ortalama kök kuru ağırlık 3.30 g bitki-1 iken,
aşılamasız saksılarda bu değer 2.22 g bitki-1 olmuş ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur.
Dekara 10 kg’da ise mikoriza aşılamasında 4.23 g iken diğerinde 4.13 g olmuştur ve aradaki
fark istatiksel olarak önemli bulunmamıştır. Fosfor dozundaki artışın kök kuru ağırlık
üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur.
Sonuç ve Öneriler
Denemede elde edilen bulgular sonucunda; farklı fosfor dozlarında mikoriza
aşılamasının bitki verimi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Uygun yetiştirme
ortamlarında mikoriza aşılaması, ileriye yönelik tarımsal üretimi destekleyecektir. Bunun
yaygınlaştırılması ise önemli bir tarım stratejisi olacaktır. Tohum ekim aşamasında, fide ve
fidan yetiştiriciliğinde başlangıçta mikoriza ile aşılama yapılması önemli ve gerekli
görülmüştür. Sürdürülebilir ekolojik tarım ve çevre sağlığı açısından gübre tasarrufuna da
katkıda bulunmasından dolayı önemli ve gerekli olabileceği kanısına varılmıştır.
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ÖZET
Gelişmekte olan ülkelerde altyapı sistemleri ve atıksu yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu
kapsamda altyapı sistemlerinden biri olan kanalizasyon sistemleri atıksular için bir taşıyıcı
sistemdir. Kanalizasyona doğrudan bağlantısı olmayan bölgelerde atıksuyun karakteristiğinin
belirlenmesi ve atıksu yönetiminin yapılabilmesi önem taşır. Bu çalışmada, seyrek nüfusluküçük yerleşim yerlerinde kurulabilecek yerinde atıksu arıtma sistemleri ve bu konuda
yapılmış uluslararası literatür çalışmaları incelenmiştir. Pilot bölge olarak belirlenen Silivri
ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Selimpaşa Mahallesinde bulunan 3
örnekleme noktası ve Yeni Mahalle’de bulunan toplama çukurundan bir yıl boyunca aylık
periyotlarda

örnekleme

yapılarak

atıksuların

karakterizasyonları

belirlenmiştir.

Karakterizasyon çalışması sonuçlarına ve atıksu miktarına göre uygun atıksu uzaklaştırma
sistemi seçilerek atıksu yönetimi uygulanmıştır.

ABSTRACT
In developing countries, infrastructure systems and wastewater management are of great
importance. In this context, sewerage systems, which is one of the infrastructure systems, are
a carrier system for wastewater. It is important to determine the characteristics of wastewater
and to be able to manage wastewater in areas that do not have direct connection to sewage. In
this study, on-site wastewater treatment systems that can be installed in sparsely populated
and small settlements and international literature studies on this subject are examined. The
characterization of wastewater was determined by sampling from the sampling pits in Silivri
district, Cumhuriyet Quarter, Fatih Quarter and Selimpaşa Quarter, which were determined as
pilot regions, and the collection pit in Yeni Quarter for a period of one year. Wastewater
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removal system was selected according to the characterization results and wastewater amount
and wastewater management was applied.

1. GĠRĠġ
Seyrek nüfuslu alanlarda, atıksu arıtımı için bölgeye merkezi kanalizasyon, atıksu arıtma
uzaklaştırma sistemlerinin kurulması ekonomik olarak uygun değildir. Bu nedenle bu küçük
yerleşim yerlerinde, daha uygun maliyetli ve küçük ölçekli yerinde atıksu arıtma tesisleri
kullanılmaktadır.
Yerinde atıksu arıtma sistemlerinde, öncelikle atıksu septik bir tankta toplanır ve burada
çamur ayrıştırılması gerçekleştirilir ve ardından durultulmuş atıksuyun yeraltı suyuna veya
yüzey suyuna deşarjı gerçekleştirilir.
Türkiye’de nüfusu az olan kırsal bölgelerde, yazlık yerlerde ve tatil köylerinde yerinde atıksu
arıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada 500 milyondan fazla yerinde atıksu
arıtma sistemi bulunmaktadır (Conn ve diğ., 2006). Örneğin, 2001 yılında, yerinde atıksu
arıtma sistemleri, ABD’nin yaklaşık % 25’inde, Avustralya’nın% 12’sinde ve Yunanistan’nın
% 14’ünde kullanılmıştır (Subedi ve diğ., 2015).

İsveç'te, yaklaşık 750.000 özel hane

(Olshammar ve diğ., 2015) şu anda kamu atık su arıtma tesisi ile bağlantılı değildir. İsveç'teki
en yaygın küçük ölçekli atıksu arıtma sistemleri, sızma yataklarıdır (% 30) ve bunu takiben
toprak yatakları (% 16), paket arıtma olarak bilinen küçük ölçekli kimyasal / biyolojik arıtma
(% 3) sistemleri ve bitkiler ve kaynakla ayrılmış sistemler (%1) kullanılmaktadır (Olshammar
ve diğ., 2015). Amerika’daki müstakil evlerin %25’inde septik tanklar kullanılmaktadır
(Demir, 2015).
Bu çalışmada, kanalizayon şebekesine doğrudan bağlantısı olmayan yerleşim yerlerinde
kurulabilecek arazi arıtma sistemleri incelenmiştir. Bu konuda yapılmış literatür çalışmaları
araştırılmıştır. Pilot bölge olarak belirlenen Silivri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih
Mahallesi ve Selimpaşa Mahallesinde bulunan 3 örnekleme noktası ve Yeni Mahalle’de
bulunan toplama çukurunda atıksuların karakterizasyonları incelenmiş ve atıksu yönetimi
uygulanmıştır.
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2. YERĠNDE ATIKSU ARITMA SĠSTEMLERĠ
Küçük, kırsal yerleşim yerlerinde kullanılmakta olan yerinde atıksu arıtma sistemleri aşağıda
sıralanmaktadır (Demir, 2015);


Foseptik



Yağ tutucu



Sızdırma sistemleri



Yavaş kum filtreleri



Gri Su Sistemleri

2.1.Foseptik
Foseptik, diğer ismiyle septik tank, ilk olarak 1860 yılında John Louis Mouras ve arkadaşı
Abbe Moigno tarafından Fransa’da kullanılmıştır. Ev tipi septik tank ise, ilk kez 1883'te
Amerika Birleşik Devletleri'nde Philbrick tarafından iki odalı bir tank tasarımında
kullanılmıştır. Bu yıllardan sonra, septik tank hızla yayılmış ve dünyanın birçok yerinde
kullanılmıştır (Butler ve Payne, 1995). Amerika’daki müstakil evlerin %25’inde hala septik
tanklar kullanılmaktadır. Günümüzde ise beton ve CTP septik tankların kullanımı oldukça
yaygındır (Demir, 2015).
Foseptikler, binalardan gelen evsel atıksuların biriktirildiği bir ön arıtım hazneleridir.
Foseptiklerin tasarımı, atıksudaki askıda ve çökebilen organik maddelerin burada
bekletilmesini ve çürümesini sağlayacak şekilde olmalıdır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).
Foseptikler, aynı zamanda sızdırmaz ve sağlam bir yapıda olmalıdır. Bu nedenle inşaa
edilmeden önce sızdırmazlık testleri ve sağlamlık kontrolleri de yapılmalıdır (Demir, 2015).
Foseptiklerdeki temel prensip, atık su içerisindeki katıların tank içerisinde tutulup
çürütülmesi, kalan sıvıların ise septik tank çıkışından alınarak deşarjının yapılmasıdır (Milli
Eğitim Bakanlığı, 2012).
Şekil 2.1’de çift gözlü bir foseptik şematik olarak gösterilmektedir. Atıksu girişinin olduğu
birinci bölme çökeltme bölgesi, septik sıvı çıkışının olduğu ikinci bölme ise süzme veya
durulama bölmesidir. İlk bölmede katılar dibe çökerek çamur hale gelmekte, bu şekilde
bölmeden aşan sıvı toprağa daha az zarar vermektedir.

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

287

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Şekil 2. 1. Çift Gözlü Foseptik (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).
Foseptik;


Çürütme Tipi Foseptik (Çok Gözlü Foseptik)



İki Katlı Foseptik (İmhoff Tankı)

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Çürütme tipi fosseptikler, kanalizasyon şebekesinin olmadığı küçük, kırsal yerleşim
yerlerinde atıksuların arıtımı için uygulanan kullanışlı sistemlerdir (Fesliyen, 2017). Bunlar,
üstü kapalı olan çöktürme çukurlarından oluşur ve genellikle üç veya dört gözlü inşa edilir.
Çürütme tipi fosseptikler, genellikle atıksuyun sızdırma ile giderilebileceği yerleşim
yerlerinde tercih edilir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012). İki katlı fosseptikler (İmhoff tankı), iki
farklı bölmeden oluşmaktadır. Bu fosseptiklerin üst bölmesinde çöktürme, alt bölmesinde ise
anaerobik çürütme işlemi gerçekleşir. Katılar, çökelme bölmesinin tabanındaki açıklıktan
çürütme için alttaki bölüme geçer. Bu bölmede oluşmakta olan gaz, havalandırma bacasından
çıkış yapar (Şekil 2.2.) (Öztürk, 2017).
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Şekil 2. 2. Küçük Yerleşim Yerlerinde Kullanılan İmhoff Tankı Şematik Gösterim; a)
planı, b) kesiti (Öztürk, 2017)

2.2. Yağ Tutucu
Yağ- gres ve deterjan içerikli atıksuların foseptiğe girmesi durumunda, bu atıklar çıkış suyuna
karışır ve bu şekilde alıcı ortama deşarj olurlar. Bu durumda, askıda katı maddeler toprak
yüzeyinde birikme yapar ve toprak geçirimliliğinin azalmasına neden olurlar (Öztürk, 2017;
Demir, 2015). Bu sebeple, bu atıkların arıtımı oldukça önemlidir. Yağ tutucuda, atıksu soğur
ve böylece gres katılaşır, sonrasında ise su yüzeyinde birikerek atıksudan ayrılır (Fesliyen,
2017). Yağ tutucuda, etkili bir yüzdürme işlemi yapılabilmesi için hidrolik kalış süresinin 30
dakikadan az olmaması gerekmektedir (Demir, 2015).
2.3. Sızdırma Sistemleri
Sızdırma sistemlerini;


Uzaklaştırma yatağı ve çukuru



Arazi üzerine akıtma sistemleri



Sızdırma boruları



Sızdırma kuyuları

olmak üzere dört kısımda inceleyebiliriz.
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Foseptiklerden çıkan suyun nihai arıtımı, zeminde veya arazi yüzeyinde absorbsiyon yöntemi
ile yapılmaktadır. Şekil 2.3’de, içerisi genellikle çakıl taşları ile dolu olan granüler
malzemeler ile doldurulmuş 0,6- 1,5 m ölçülerinde hendek görülmektedir (Öztürk, 2017;
Çobanoğlu, 1994).

Şekil 2. 3. Foseptik Çıkışı Zemine Sızdırma Hendeği a)plan b)kesit (İleri, 2000).
Arazi üzerine akıtma yönteminde (Şekil 2.4) ise, eğimli bir arazinin üst kısmından, bitki
örtüsü arasından akıtılan atıksular, akış toplama hendeğinde biriktirilir. Arıtma işlemi, bu
atıksular aşağıya doğru akarken gerçekleşmektedir. Arazi, %2-8 eğimli olmalıdır ve yeraltı
suyu seviyesi 0,6 m’den daha derinde bulunmalıdır. (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

290

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

Şekil 2. 4. Arazi Üzerine Akıtma Sistemi (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012)

Sızdırma boruları ise, atıksuların ön arıtma sonrası, yeraltına döşenmiş borular vasıtasıyla
zemine sızdırılması şeklinde çalıştırılmaktadır. Zeminin yapısına göre, boru şebeke uzunluğu
değişiklik göstermekte olup ortalama kişi başı 10-20 m şeklinde hesaplama yapılmaktadır.
Fakat zemin kum ve çakıllı ise bu değer 10 derinliğinde m, kumlu kil zeminde 20 m, killi kum
zeminde ise 15 m alınabilmektedir. Sızdırma Kuyuları, çukur kısımları 2 ila 4 m aralığında,
derinliği 3 ila 6 m olan derin kuyular olarak tasarlanmaktadır (Şekil 2.5). Bu kuyularda
sızdırma işlemi, genellikle yan duvarlardan olmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012;
Çobanoğlu, 1994).

Şekil 2. 5. Sızdırma Kuyusu (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012)

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

291

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

2.4.YavaĢ Kum Filtreleri
Septik tank çıkışı atıksu yavaş kum filtreleri ile arıtıldıktan ve dezenfeksiyonu sağlandıktan
sonra alıcı ortama verilmektedir. Yavaş kum filtrelerinin basit işletilmesi en büyük avantajı
iken; fazla alan ihtiyacı gerektirmesi ise en büyük dezavantajıdır (Milli Eğitim Bakanlığı,
2012).
Yavaş Kum Fitreleri;


Kum filtre hendek sistemi



Kesikli kum filtresi

olarak iki farklı grupta değerlendirilebilir.
Kum filtre hendek sisteminde, 0,5 cm taban genişliği ve 1,20 -1,50 m derinlikten oluşan
hendeklere, öncelikle tabana süzülmüş olan suyu uzaklaştırmak için 100 mm çapında borular
döşenir. Üzerine 0,60 m yüksekliğinde köşeli kumdan yapılmış filtre tabakası konur. Filtre
tabakasının üzerinde ise, 100 mm çaplı drenaj boruları ile pis su isale hattı döşenir. Ek
yerlerinin üst kısmının da karton ile örtülmesinden sonra 0.30 m yükseklikteki kum- çakıl
malzemesi, onun üzeri de kazı malzemesi ile doldurulur. (Şekil 2.6) (Milli Eğitim Bakanlığı,
2012; Çobanoğlu, 1994).

Şekil 2. 6. Yavaş Kum Filtresi (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).
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Kesikli kum filtresi, 600- 760 mm derinliğinde sığ kum yatağıdır. Bu filtrenin yüzeyinde
dağıtım sistemi ve altında ise drenaj sistemi bulunmaktadır (Şekil 2.7). Foseptik çıkışı, aralıklı
bir şekilde kum yatağı üzerine verilir. Arıtılmış olan su, filtre tabanındaki drenaj sisteminde
toplanır. Filtreden çıkan su, dezenfekte edildikten sonra yüzey sularına veya uzaklaştırma
alanına deşarj edilir (Öztürk, 2017; Çobanoğlu, 1994).

Şekil 2. 7. Kesikli kum filtreleri; a) plan, b) kesit (İleri, 2000)
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2.5. Gri Su Sistemleri
Su kıtlığı nedeniyle, atıksuların yeniden kullanımı konusu, endüstriyel ve gelişmekte olan
ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde giderek daha fazla dikkat çeken bir
konudur. Gri su; duş, banyo, yıkama havzası, çamaşır yıkama ve mutfak lavabosu atıkları
dahil olmak üzere evlerde üretilen atık su olarak tanımlanır, ancak gri su, tuvalet atık suyunu
(siyah su) içermemektedir (Otterpohl ve diğ., 1999; Eriksson ve diğ., 2002). Göreceli olarak
düşük besin ve patojen içeriği ile evsel atık suyun büyük bir hacmini (% 60-75) temsil
etmektedir (Eriksson ve diğ., 2002).
Geri kazanılan gri su yeniden kullanım için dört kritere uymalıdır:


hijyenik güvenlik,



estetik,



çevresel tolerans



ekonomik fizibilite.

Bu hedeflere ulaşmak için, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri içeren farklı yaklaşımlar
uygulanmıştır. Bu yöntemler arasında membran prosesleri, yüksek atık su kalitesi (Marti ve
diğ., 2011) ve az yer kaplaması nedeniyle çok cazip bir çözüm gibi görünmektedir (Ding ve
diğ., 2017).
2.6. Literatür AraĢtırmaları
Yerinde atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıkların, deşarj edildiği bölgede ötrofikasyona yol
açabileceği düşünülmektedir (Eveborn ve diğ., 2014).

Atıksuların yerinde atıksu arıtma

tesislerinden deşarjı İsveç'te iç ve kıyı sularına önemli bir fosfor ve azot girdi kaynağı olarak
tanımlanmıştır (Djodjic ve diğ., 2015; Eveborn ve diğ., 2014) ve mevcut yerinde atıksu arıtma
tesislerinin fosfor giderimindeki etkinliğini araştırmak için birçok çaba gösterilmiştir
(Eveborn ve diğ., 2014; Renman ve Renman, 2010; Nilsson ve diğ., 2013; Gustafsson ve diğ.,
2008).

Bununla

birlikte,

yerinde

atıksu

arıtma

tesislerinde

mikro

kirleticilerin

uzaklaştırılmasına odaklanan çalışmaların sayısı şimdiye kadar seyrektir. Çalışmaların çoğu
ya laboratuvar ölçekli kolon testlerine (Teerlink ve diğ., 2012) dayanmaktadır ya da
nonilfenol etoksilatlar (Huntsman ve diğ., 2006; Conn ve diğ., 2010), östrojenler (Stanford ve
Weinberg, 2010) farmasötikler ve kişisel bakım ürünleri (PPCP'ler) ve kalıcı hidrofobik
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kimyasallar gibi sınırlı sayıda mikro kirletici maddeye (Garcia ve diğ., 2013) odaklanmıştır
(Conn ve diğ., 2010; Carrara ve diğ., 2008).
Wang ve diğ. (2019) Çin'de Sichuan Havzasının merkezinde, kırsal atık sulardan besinleri
uzaklaştırmak için ekolojik bir hendek sistemi tasarlamışlardır. Çalışma sonuçları, toplam
azot (TN) giderim verimlerinin,% 14.87- 84.24 arasında (ortalama olarak % 47.97), ve toplam
fosfor (TP) giderim verimlerinin, % 13.93- 86.22 arasında (ortalama olarak %49,79)
değiştiğini göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, kırsal evsel atık suları yüksek
besin konsantrasyonlarıyla işleme tabi tutmak için ekolojik hendek sisteminin çalışma
alanında veya benzer topografyaya sahip alanlarda kullanılabileceğini göstermektedir.
Han ve diğ. (2019) yapılan çalışmada kırsal atık su arıtımı için Yeni Entegre Self- Reflux
Döner Biyolojik Kontaktöre (NISRRBC) dayalı yeni ekipman geliştirilmiştir. Çalışma
sonuçlarında, pilot ölçekli NISRRBC'de arıtılan atıksuyun belediye atıksu arıtma tesisleri için
B Sınıfı Deşarj standardını karşıladığı görülmektedir (GB, 18918-2002).
Honga ve diğ. (2019) tarafından yapılan çalışmada, özellikle kırsal alanlarda düşük C/N
oranındaki evsel atıksuları arıtmak için modifiye edilmiş birçok toprak katmanlama (MSL)
sistemi geliştirilmiştir. Araştırmada, kompleks koşullarda MSL’lerin atıksu arıtımındaki iyi
performansını gösteren sonuçlar elde edilmiştir.
150 yıldan uzun bir süredir septik tankın, yerinde anaerobik atıksu arıtma işlemi için geniş
çapta uygulama alanı bulunmaktadır. Anil ve Neera (2015) foseptikten yeraltına sızan
atıksuları engellemek için modifiye edilmiş bir foseptik sistemi geliştirmişlerdir. Bu
araştırmada, anaerobik bir reaktörle birleştirilmiş dikey bölmelerin, foseptik üzerindeki etkisi
analiz edilmiştir. UASB-septik tank sistemi ile yukarıya akışlı ve gaz/katı/sıvı ayırma cihazı
uygulanarak son 20 yılda septik tankta önemli bir iyileşme sağlanmıştır (Lettinga ve diğ.,
1991; Bogte ve diğ., 1993). Reaktör hem katı maddelerin fiziksel olarak uzaklaştırılmasını
hem de çözünmüş bileşenlerin gelişmiş biyolojik dönüşümünü sağlayan bir UASB reaktörü
olarak bir yukarı akış modunda çalıştırılır ve çamur yavaş yavaş bir septik tankta olduğu gibi
reaktörde birikir ve dengede kalır. UASB-septik tankı ilk önce Hollanda ve Endonezya'nın
çevre koşullarında Lettinga ve arkadaşları tarafından yapılan atıksu arıtımı için araştırılmıştır
(Lettinga ve diğ., 1991, Lettinga ve diğ., 1993; Bogte ve diğ., 1993). Lijo ve diğ. (2017)
yaptıkları çalışmada, evsel atıksu ve evsel organik atıkların (DOW) birlikte işlenmesi için
yenilikçi bir planın teknik ve çevresel değerlendirmesini, bir yukarı akışlı anaerobik çamur
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örtüsü sitemi (UASB), bir sıralı seri reaktörü (SBR) ve bir fermantasyon reaktörü birleştirerek
gerçekleştirmişlerdir. Alternatif arıtma yapılandırmaları, farklı atık toplama uygulamalarının
yanı sıra azot ve fosfor giderimi için çeşitli şemalarla değerlendirilmiştir. Tüm arıtma
sistemleri, kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) ve toplam askıda katı madde (TSS)
konsantrasyonları bakımından arıtılmış atık maddenin istenen kalitesini sağlamıştır. Bununla
beraber, sadece biyolojik olarak fosfor giderimi ile kısa yollu nitrifikasyon / denitrifikasyon
gerçekleştiren konfigürasyonlar suyun yeniden kullanımı için beklentileri karşılamıştır.
Ding ve diğ. (2017) yaptıkları çalışmada, sentetik gri suyu, düşük basınçlı bir yerçekimi
tahrikli membran biyoreaktör (GDMBR) sistemi ile arıtmışlardır. Çalışma sonuçları, gri
suyun bir membran reaktörde temizleme, yıkama ve havalandırma işlemi yapılmadan
arıtılabileceğini göstermektedir. Bu durum işlemi, merkezi olmayan atıksu arıtımı için uygun
hale getirmekte ve enerji tüketiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır.
3. PĠLOT BÖLGE ÇALIġMASI
Pilot bölge olarak belirlenen Silivri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi ve
Selimpaşa Mahallesinde bulunan 3 örnekleme noktası ve Yeni Mahalle’de bulunan toplama
çukurunda atıksuların karakterizasyonları incelenmiş ve atıksu yönetimi uygulanmıştır.
Çalışmada, 2019 yılı Ocak- Aralık ayları arasında olan 12 aylık süreçte atıksu
karakterizasyonları yapılmıştır. Bu kapsamda, 4 adet örnekleme noktalarından alınmış olan
atıksu numunelerine Toplam KOİ (T-KOİ), BOİ5, pH, Askıda Katı Madde (AKM), Çözünmüş
KOİ (S-KOİ) ve Toplam Koliform analizleri yapılmış ve bulgular aylık olarak
değerlendirilmiştir. Örnekleme noktalarında oluşan atıksu miktarları Tablo 3.1’de verilmiştir.
Tablo3.1. Çalışma Bölgesi için Hesaplanan Atıksu Miktarları
Örnekleme
Noktası

Nüfus

Yıllık su
sarfiyatı (m3)

1.Ev
2.Ev
3.Ev
Toplama
Çukuru

17
21
18
35.129

952.200
1071.770
716.840
7306.460
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3.1. ÇalıĢma Bulguları
Çalışılan örnekleme noktalarında ve toplama çukurunda hesaplanan yıllık değerler Tablo
3.2’de verilmiştir. Kirlilik derecesinin, 1, 2 ve 3. örnekleme noktalarında ortalama aynı
konsantrasyonlarda, toplama çukurunda ise örnekleme noktalarından daha yüksek
konsantrasyonlarda olduğu görülmüştür. Kirlilik derecesinin, 1, 2 ve 3. örnekleme
noktalarında ortalama aynı konsantrasyonlarda, toplama çukurunda ise bu üç örnekleme
noktasından daha yüksek konsantrasyonlarda olduğu görülmüştür. Toplama çukurunda, tüm
mahallenin atıksuyu toplandığından ve henüz döküm aşamasındayken numune alındığından
yüksek kirlilik derecesi görülmesi beklenen bir durumdur.
Tablo 3. 2. Çalışılan Örnekleme Noktalarında Hesaplanan Yıllık Değerler
1. Örnekleme
Noktası

Min

Max

Ortalama

Standart
Sapma

T-KOİ (mg/L)
BOI5 (mg/L)
Ph
AKM (mg/L)
Çözünmüş KOİ
(mg/L)

285
114
7,31
456

381
180
7,95
582

347
149
7,71
509

30,97
22,93
0,18
42,32

21

32,2

27

2,87

T-Koliform

28,5

52,7

37,71

6,70

2. Örnekleme
Noktası

Min

Max

Ortalama

Standart
Sapma

T-KOİ (mg/L)
BOI5 (mg/L)
Ph
AKM (mg/L)
Çözünmüş KOİ
(mg/L)

293
128
7,22
456

420
170
7,96
596

354
149
7,61
497

45,22
12,01
0,23
38,00

21,4

31,9

26

3,80

T-Koliform

28,4

56

38,10

7,13

3. Örnekleme
Noktası

Min

Max

Ortalama

Standart
Sapma

T-KOİ (mg/L)
BOI5 (mg/L)
Ph
AKM (mg/L)
Çözünmüş KOİ
(mg/L)

271
110
7,08
465

408
186
7,92
570

354
135
7,61
510

43,81
23,88
0,26
35,85

21,2

276

47,13

72,14

T-Koliform

31

51,5

41,81

5,49
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Toplama Çukuru Min

Max

Ortalama

Standart
Sapma

T-KOİ (mg/L)

325

480

413

36,34

BOI5 (mg/L)

160

205

179

13,18

Ph
AKM (mg/L)
Çözünmüş KOİ
(mg/L)

7,27
520

7,95
610

7,62
568

0,24
29,51

24,9

35,4

31,18

2,64

T-Koliform

50,8

68,7

61,21

5,93

3.1.1. Toplam KOĠ Bulgularının Aylara Göre DeğiĢimi
Bulgular değerlendirildiğinde, 2019 yılı içerisindeki en düşük KOİ değeri Nisan ayında
(309,25 mg/l), en yüksek KOİ değeri (418,25 mg/l) ise Haziran ayında görülmüştür (Şekil
3.1).

Aylara Göre Toplam KOİ Değerleri

Toplam KOİ, mg/l

440

390

340

290

Aylar, 2019
Şekil 3. 1. Toplam KOİ Bulgularının Aylara Göre Değişimi
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3.1.2. BOĠ5 Bulgularının Aylara Göre Değerlendirmesi
Bulgular değerlendirildiğinde, 2019 yılı içerisindeki en düşük BOİ5 değeri Nisan ayında
(138,5 mg/l), en yüksek BOİ5 değeri (170 mg/l) ise Temmuz ayında görülmüştür (Şekil 3.2).

Aylara Göre Toplam BOİ5 Değerleri

BOİ5, mg/l

190

170

150

130

Aylar, 2019
Şekil 3. 2. Toplam BOİ5 Bulgularının Aylara Göre Değişimi

3.1.3. pH Bulgularının Aylara Göre Değerlendirmesi
Bulgular değerlendirildiğinde, 2019 yılı içerisindeki en düşük pH değeri Ağustos ayında
(7,45), en yüksek pH değeri Ocak ve Aralık ayında (7,81) görülmüştür (Şekil 3.3).
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Aylara Göre Ortalama pH Değerleri
8

pH

7,8

7,6

7,4

Aylar, 2019

Şekil 3. 3. Toplam pH Bulgularının Aylara Göre Değişimi

3.2.4. Aslıda Katı Madde (AKM) Bulgularının Aylara Göre Değerlendirmesi
Bulgular değerlendirildiğinde, 2019 yılı içerisindeki en düşük AKM değeri Nisan (492,5 mg/l
), Ağustos (492,5 mg/l ) ve Aralık aylarında (499,25 mg/l), en yüksek AKM değeri Ocak
ayında (580,75 mg/l) görülmüştür (Şekil 3.4).

Aylara Göre AKM Değerleri

AKM, mg/l

580

530

480

Aylar, 2019
Şekil 3. 4. Toplam AKM Bulgularının Aylara Göre Değişimi
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3.2.5. ÇözünmüĢ KOĠ (S-KOĠ) Bulgularının Aylara Göre Değerlendirmesi
Bulgular değerlendirildiğinde, 2019 yılı içerisindeki en düşük S-KOİ değeri Nisan (23,6 mg/l
), en yüksek S-KOİ değeri Ocak (29,77 mg/l), Haziran (30,65 mg/l) ve Ağustos (30,47)
aylarında görülmüştür (Şekil 3.5).

Aylara Göre Çözünmüş KOİ Değerleri
Çözünmüş KOİ, mg/l

34

30

26

22

Aylar, 2019
Şekil 3. 5. Toplam S-KOİ Bulgularının Aylara Göre Değişimi
3.2.6. Toplam Koliform Sayısı Bulgularının Aylara Göre Değerlendirmesi
Bulgular değerlendirildiğinde, 2019 yılı içerisindeki en düşük koliform sayısı değeri Kasım
(36,27 adet/100 ml), en yüksek koliform sayısı değeri Ocak (49,55 adet/ 100 ml) ve Ağustos
(50,13 adet/100 ml) aylarında görülmüştür (Şekil 3.6).
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Aylara GöreToplam Koliform Sayısı Değerleri

Toplam Koliform Sayısı (EMS)

55

50

45

40

35

Aylar, 2019
Şekil 3. 6. Toplam Koliform Sayısı Bulgularının Aylara Göre Değişimi

3.2.7. Toplam KOĠ, ÇözünmüĢ KOĠ Bulgularının KarĢılaĢtırılması
Şekil 3.7’de T-KOİ ve S-KOİ bulguları karşılaştırılmıştır. Bu bulgulara göre;
 1. Örnekleme noktasında, Toplam KOİ’nin %7,78’i çözünmüş formdadır.
 2. Örnekleme noktasında, Toplam KOİ’nin %7,37’i çözünmüş formdadır.
 3. Örnekleme noktasında, Toplam KOİ’nin %13,31’i çözünmüş formdadır.

T-KOİ, S-KOİ Değerleri (mg/l)

 Toplama çukurunda, Toplam KOİ’nin %7,55’i çözünmüş formdadır.

T-KOİ- S-KOİ Karşılaştırması
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1. Örnekleme Noktası 2. Örnekleme Noktası 3. Örnekleme Noktası

Toplama Çukuru

Numune Alım Noktaları
T-KOİ

S.KOİ

Şekil 3. 7. T-KOİ, S-KOİ Bulgularının Karşılaştırılması
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4. TARTIġMA
Bu çalışmada hesaplanan, KOİ konsantrasyonları 310-420 mg/l arasında (ortalama. 366,85
mg/l) değişmektedir. Metcalf ve Eddy, 1991 yılında evsel atıksuların kirlilik yüklerine göre
sınıflandırılmasını yapmışlardır (Tablo 4.1) (Metcalf ve Eddy, 1991). Tablo 4.1 göz önünde
bulundurulduğunda, bu çalışmada kullanılan atıksuların, orta konsantrasyonda kirlilik yüküne
sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca daha önceki yıllarda yapılmış literatür çalışmalarında atıksu
KOİ değerlerine bakıldığında, bizim çalışmamızla ortalama aynı değerlerde oldukları
görülmüştür (Tablo 4.2).
Tablo 4. 1. Bu çalışma ile Metcalf ve Eddy,1991 yılında yaptıkları kirlilik yükü sınıflarının
karşılaştırılması
Parametre

Bu Çalışma

Kirlilik Yükü Sınıfı (Metcalf ve Eddy, 1991)
Zayıf

Orta

Kuvvetli

KOİ (mg/l)

366.85

250

500

1000

BOİ5 (mg/l)

153.15

110

220

400

AKM (mg/l)

521.06

100

220

350

pH

7.89

-

Bu çalışmada hesaplanan, BOİ5 konsantrasyonları 138-170 mg/l arasında (ortalama: 153,15
mg/l) değişmektedir. Tablo 4.1 göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmada kullanılan
atıksuların, orta konsantrasyonda kirlilik yüküne sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca daha
önceki yıllarda yapılmış çalışma (Orhon ve diğ., 1997) ile kıyaslandığında (Tablo 4.2), bu
çalışmaya çok yakın değer çıkmakla birlikte, bizim çalışmamızın BOİ5 değerinin daha düşük
olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada hesaplanan, AKM konsantrasyonları 490-580 mg/l arasında (ortalama: 521,06
mg/l) değişmektedir. Tablo 4.1 göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmada kullanılan
atıksuların, kuvvetli konsantrasyonda askıda katı madde içerdiği söylenebilir. Literatür ile
karşılaştırıldığında (Tablo 4.2), bu çalışmada çok daha yüksek AKM değerleri belirlenmiştir.
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Tablo 4.2. Çalışma sonuçlarının Literatürdeki İstanbul Evsel Atıksu Karakterizasyonu
Çalışmaları ile Karşılaştırılması
Parametre

Orhon

ve

diğ., Okutman, 2001

Bu çalıĢma

(mg/L)

1997

KOİ

410

406

366.85

BOİ5

180

-

153.15

AKM

210

190

521.06

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalışmada, kanalizasyon şebekesine doğrudan bağlantısı olmayan yerleşim yerlerinde
kurulabilecek arazi arıtma sistemleri incelenmiştir. Literatürde, merkezi kanalizasyon
şebekesine bağlı olmayan küçük yerleşim yerleri için yapılabilecek yerinde atıksu arıtma
sistemleri ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılacak yeni
çalışmaların bu konuya yönelmesi, çevre açısından oldukça faydalı olacaktır. Küçük yerleşim
yerlerinde oluşan atıksuların miktar ve özellikleri belirlenerek, arazi incelemesi yapılarak
uygun yerinde uzaklaştırma sistemi seçilmeli ve bu sisteme göre arıtım prosesi
belirlenmelidir.
Pilot bölge olarak belirlenen Silivri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi ve
Selimpaşa Mahallesinde bulunan 3 örnekleme noktası ve Yeni Mahalle’de bulunan toplama
çukurunda atıksuların karakterizasyonları incelenmiş ve atıksu yönetimi uygulanmıştır.
Çalışmada, 2019 yılı Ocak- Aralık ayları arasında olan 12 aylık süreçte atıksu
karakterizasyonları yapılmıştır. Bu kapsamda, 4 adet örnekleme noktalarından alınmış olan
atıksu numunelerine Toplam KOİ (T-KOİ), BOİ5, pH, Askıda Katı Madde (AKM), Çözünmüş
KOİ (S-KOİ) ve Toplam Koliform analizleri yapılmış ve bulgular aylık olarak
değerlendirilmiştir.
Üç adet örnekleme noktasından elde edilen ortalama değerler esas alındığında; toplam KOİ,
BOİ5 ve AKM konsantrasyonları sırasıyla 347-354 mg/L, 135-179 mg/L ve 496-568 mg/L
aralığında değişmektedir.
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pH değerlerinin tüm örnekleme noktalarında yaklaşık olarak aynı değerlerde olduğu
görülmüştür.
Toplam KOİ’nin; 1. Örnekleme noktasında, %7,78’inin, 2. Örnekleme noktasında,
%7,37’sinin, 3. Örnekleme noktasında, %13,31’inin, toplama çukurunda ise %7,55’inin
çözünmüş formda olduğu görülmüştür.
Toplam Koliform sayısının; 1. örnekleme noktasında 37,71 adet/ 100ml, 2. örnekleme
noktasında 38,10 adet/ 100ml, 3. örnekleme noktasında 41,81 adet/ 100ml, toplama
çukurunda ise 61,21 adet/ 100ml olduğu görülmüştür.
Kirlilik derecesinin, 1, 2 ve 3. örnekleme noktalarında ortalama aynı konsantrasyonlarda,
toplama çukurunda ise bu üç örnekleme noktasından daha yüksek konsantrasyonlarda olduğu
görülmüştür. Toplama çukurunun üzeri kapalıdır ve burada tüm mahallenin atıksuyu
toplanmaktadır. Toplama çukurunda, tüm mahallenin atıksuyu toplandığından ve henüz
döküm aşamasındayken numune alındığından yüksek kirlilik derecesi görülmesi beklenen bir
durumdur.
Çalışılan bölgede KOİ ve BOİ5 değerlerinin, diğer literatür çalışmalarına kıyasla orta kirlilik
derecesinde olduğu belirlenmiştir. AKM değerinin ise yüksek konsantrasyonlarda olduğu
görülmüştür. Numune alınırken yüzeysel değil, döküm şeklinde alınması bu durumun nedeni
olarak görülebilir.
Çalışılan bölgede fosseptik (toplama çukuru) mevcuttur. Kirlilik düzeylerinin orta
konsantrasyonlarda seyretmesi ve özellikle AKM konsantrasyonunun yüksek olması
dolayısıyla, fosseptik çıkışı suyun nihai arıtımı için; uzaklaştırma yatağı ve çukuru, sızdırma
boruları, sızdırma kuyuları veya yavaş kum filtreleri gibi sızdırma sistemlerinin kurulması
önerilmektedir.
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KBRN VE DEKONTAMİNASYON
Ahmet KIRÇİÇEK
KBRN Yüksek Lisans Öğrencisi , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yüksek Fen Bilimleri Fakültesi
Durmuş ASLANTAŞ
KBRN Yüksek Lisans Öğrencisi , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yüksek Fen Bilimleri Fakültesi
Oğuz İNCEDERE
KBRN Yüksek Lisans Öğrencisi , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yüksek Fen Bilimleri Fakültesi
Doc. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Aytunç ATEŞ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KBRN Tehditleri Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
GİRİŞ
KBRNKimyasal–Biyolojik–Radyolojik-Nükleer
KBRN terimi; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kelime grubunun kısaltması olarak
kullanılır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten
veya kazaen yayılmasıyla oluĢan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder
KBRN tehdidi; kitle imha silah ve maddeleri ile bu nitelikteki zararlı atıkların barıĢ, kriz ve
savaĢ dönemlerinde; terörist gruplar tarafından kullanılması, nakliyat ve kaçakçılıktaki
kazalar sonucu yayılması, çevredeki nükleer ve kimyasal enerji ve sanayi tesisleri ile
araĢtırma laboratuvarlarındaki kaza ve sızıntılar nedeniyle, bölgesel afet etkileri meydana
getirmesi, cereyan eden veya edebilecek bölgesel savaĢlarda kullanılması Ģekillerinde
karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsanlık tarihi boyunca gerçekleĢen KBRN olayları büyük ölçekli can
kayıplarına, büyük yıkımlara, çok sayıda insanın yer değiĢtirmesine sebep olmuĢtur.
TEHLİKE ÖNCESİNDE VE SONRASINDAKİ DURUM
Bütün bu risklere karĢı eksikliklerin giderilmesi, tehlike ortaya çıkmadan önce, tespit ve teĢhis
yeteneğinin artırılması, korunma önlemlerinin zamanında alınması, erken uyarı ve ikaz
sistemlerinin geliĢtirilmesi, araç, gereç ve malzemelerin temin edilmesi zorunludur.
Tehlike ortaya çıktıktan sonra, kirlenen yerlerin bir an önce yaĢanabilir hale getirilmesi ve
daha fazla can ve mal kaybının olmaması için öncelikle, keĢif, tespit ve iĢaretleme, numune
alma, arama ve kurtarma, dekontaminasyon çalıĢmalarının yapılması gerekir.
KONTAMİNASYON VE DEKONTAMİNASYON
Kontaminasyon; KBRN maddelerinin, personel, arazi, malzeme, teçhizat ve gıda maddelerine
bulaĢmasıdır.
Dekontaminasyon; Görevin yapılmasını sağlamak maksadıyla kimyasal, biyolojik veya
radyolojik kirlenmeden dolayı meydana gelecek tehlikeden arındırma iĢlemidir
Decontamination ve contamination Ġngilizce'den değiĢim göstererek, dekontaminasyon ve
kontaminasyon olarak dilimize girmiĢtir. Kontaminasyon kirlilik oluĢması veya bulaĢması

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

310

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

anlamlarında kullanılmaktadır. Dekontaminasyon da kontaminasyonu kaldırma ya da ters
çevirme anlamında kullanılmaktadır. Türkçe karĢılık olarak arındırma anlamını
kullanılmaktadır.

KİRLENMENİN ZARARLARI
1. Zayiata sebep olabilir.
2. Arazinin, binaların ve teçhizatın kullanılmasını zorlaĢtırır.
3. Teçhizat giymek zorunda kalan askeri birliklerin hareket kabiliyetleri zayıflar.
4. Arındırma yöntemlerinin uygulanması sırasında zaman kaybı olur.
5. Arındırma iĢlemleri ilave lojistik desteğe ihtiyaç gösterir.
KBRN maddeleri veya KIS maddeleri yüksek bulaĢırlık sağlayan maddelerdir. Çok
zehirlidirler ve ölüme sebebiyet verebilirler. Genetik yapıya göre dayanıklılık değiĢim
gösterebilir. Size bir Ģey olmadığı halde, üzerinizdeki bulaĢma baĢkalarına ciddi zararlar
verebilir.
Dekontaminasyon yaparken;
– Ekibin koordinasyonunu sağlayın ve görevleri belirleyin.
– Ekipler arası yedeklemeleri belirleyin.
– Ölçüm ekibinden gelecek verilere göre yeterli malzemeyi hazır bulundurun ve birden fazla
olay olabileceğini değerlendirin.
– Uygun dekontaminasyon alanını belirleyin.
– Dekontaminasyon alanının güvenliğini sağlatın.
– Sistemin düzgün kurulmasını sağlayın.
– Temizlenmeye gelen personel için güzergahları belirleyin ve güzergah dıĢına çıkmasını
engelleyin.
– Enerjinizi yavaĢ kullanmaya dikkat edin.
– YavaĢ hareket edin nefesinizi kontrolde tutun.
– Personel için hızlı kaçıĢ yolları belirleyin.
– Sıkıntı hisseden personeli kaçıĢ yolundan çıkartın yedeklemeyi yapın.
– Sıkıntınız ne olursa olsun dekontaminasyon alanında koruyucu malzemeyi çıkartmayın.
– Dekontaminasyon alanı haberleĢme hareketlerinizi belirleyin.
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– Alanda kimsenin sizi duymayacağını unutmayın.
Dekontaminasyon yöntemleri;
•

Havalandırma zamana bırakma

•

Kapatma

•

Emme, kazıma

•

Yakma

•

UzaklaĢtırma

•

Su ile temizleme

•

BuharlaĢtırma

•

Nötralize etmektir.
Tablo 1. Dekontaminasyon Yöntemleri
HAVALANDIRMA ZAMANA BIRAKMA

Kullanım

Uygulama
Risk

Kullanım
Uygulama
Risk
KAPATMA
Kullanım
Uygulama
Risk
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Genellikle nükleer patlama sonrası oluĢan radyolojik serpinti
kirlenmelerinde kullanıldığı gibi bazı kimyasal ajanlardan oluĢan
kirlenmelerde ve biyolojik ajan kirlenmeleri içinde kullanılabilir
Bölgenin terk edilmesi ve doğa koĢullarına bırakılması, güneĢ, yağmur
ve zamana bırakılma iĢlemidir.
Bu iĢlemin uygulanmasında rüzgâr faktörü kirlenmeyi yayacağı için
büyük tehlike oluĢturmaktadır.
GÜNEġ IġIĞI
Biyolojik ajanların çoğu (- sporlar)
Doğal alçalma/maruz kalma
Çevre ve teçhizat
Herzaman Bulamayabiliriz

Kapatma tüm KBRN kirlenmelerinde kullanılır
Olay mahallinin üzerinin en az 10 cm toprakla kapatılma iĢlemidir.
Derin çukur açılarak gömmede yapılabilir
Bu iĢlemin uygulanmasında toprak seçimi ve toprak tabakanın
bozulması kirlenmeyi yeniden açığa çıkaracak ve buhar tehlikesi
oluĢturacaktır
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KAPATICILAR
Kullanım
Uygulama
Risk

Bütün ajanları kapatır.
Ajanı toprağın 10 cm altına gömüp üstünden bastırın
Toprak dağılıp ajanın yüze çıkmasına yol açabilir
EtkisizleĢmez

EMME KAZIMA
Kullanım
Kimyasal kirlenmelerde kullanılır KirlenmiĢ bölgeyi toprak talaĢ kumaĢ
parçaları üstübü vb maddelerle yüzeye uygulanması sonucu emici
maddeye geçmesi emici maddenin toplanarak kirlenme azaltılması ve
toprak tabakanın kazılma iĢlemidir. Bu iĢlem tam temizlik sağlamaz
kirlenmeyi azaltıcı niteliktedir, Büyük kimyasal ajan miktarlarının
fiziksel kaldırılması.
Uygulama
Hiç bir hazırlık gerekmez (toprak, talaĢ, kül, eski bez)
Risk

YAKMA
Kullanım
Uygulama
Risk

EtkisizleĢmez Emmek zehirlidir.

Kimyasal ve biyolojik kirlenmelerin giderilmesinde kullanılır
.
Kimyasal veya biyolojik ajanların bulaĢtığı nesneleri ateĢle imha etme
iĢlemidir
Bu iĢlem kimyasal kirlenmelerde buharlaĢma sonucu yayılma tehlikesi
vardır. Radyolojik olaylarda kesinlikle kullanılamaz.

UZAKLAġTIRMA
Kullanım
Kimyasal ve serpinti olaylarında kullanılır
Uygulama
Kimyasal kirlenmenin bulaĢtığı elbiselerden kurtulmak
tanelerinin vücuttan uzaklaĢtırma iĢlemidir
Risk
Ġlk hareket olarak yapılır güvenli bir yöntem değildir

serpinti

SU ĠLE TEMĠZLEME
Kullanım
KBRN kirlenmelerinde Kullanılır
Uygulama
KBRN kirlenmelerinin tazyikli su ile yıkanarak temizlenmesi iĢlemidir.
Suyun sıcak olması tercih edilir.
Risk
Bu iĢlem uygulanırken kimyasal maddenin cinsi bilinmiyorsa
kullanılmaması gerekir. Kimyasal madde su ile temas ettiğinde buhar ve
yanma tehlikesi oluĢturabilir
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BUHARLAġTIRMA
Kullanım
Kimyasal ve biyolojik için kullanılır, Yüksek ısıda üretilen buharın
kirlenmeye uygulanması iĢlemidir, Kimyasal kirlenmede buhar tehlikesi
oluĢturur. Buhar G-ajanını hidrolize eder
Uygulama
Isı ister
Risk
Bazı ajanları çıkarır ama etkisizleĢmez; tehlikeli maddeler çıktıkları
halde kalır, Çıkarılan bileĢimlerin kontrolü gerekir.
NÖTRALĠZE ETMEK
Kullanım
KBRN kirlenmelerinde kullanılır.
Uygulama
Kimyasal maddelerle kirlenmeyi nötralize etme iĢlemidir
Risk
Bu iĢlem uygulanırken kimyasal ajanı tanımak, kullanılacak kimyasal
maddeyi uygun seçmek gerekir. Aksi taktirde alevlenme ve zehirli gaz
tehlikesi vardır

Dekontaminasyon malzemeleri; dekontaminasyon yapmak için üretilen özel kimyasal
maddelerin haricinde bu amaç için uygulanan bir çok kimyasal madde vardır. Kimyasal
maddelerin etkileĢimlerini bilmek zor bir iĢlemdir.
Dekontaminasyon malzemeleri:
–

Su

–

Buhar

–

Emiciler

–

Rüzgar

–

GüneĢ ıĢınları

–

Sabun ve deterjanlar

–

Kalsiyum hipoklorit

–

Aseton ve eter ( propanon )

–

Etilen glikol (antifiriz)

–

Sodyum hipoklorit (ağartıcı)

–

Formalin (formaldehit)

–

Sodyum hidroksit (çamaĢır s)

–

Sodyum karbonat (çamaĢır sodası)

–

Amonyak/amonyum hidroksit
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–

Özel üretim maddeler

–

STB

–

DS2

–

Powershower

–

RM…

–

BX…

–

Ġyot su temizleme tabletleri

–

Klor

–

Detroklorit

–

Parasetik asit

–

Etilen oksit

–

Karboksit

–

Karboksit

–

Hiyamin ( benzetonyum klorit )

–

Dietil eter

–

Eritici maddeler ( Benzin JP – 4 Gaz yağı Mazot vb )

–

Potasyum hidroksit ( kostik potas )

–

Hegzakloramelamin

–

Perkloroetilen

–

Dikloramin B ve Dikloramin T

–

Sülfirik asit

–

Hidroklorik asit

–

Asetik asit

–

Oksalik asit

–

Tartarik asit

–

Sodyum sitrat

–

Sodyum tatrat

–

Sodyum oksalat
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–

Ortofosforik asit

–

Potasyum permanganat

–

Potasyum dikromat ( sodyum dikromat )

–

Nitrik asit

–

Aqua regia

–

Versen

–

Sekuesteren

Tablo 2. Dekontaminasyon malzemeleri
SABUN VE DETERJANLAR
Kullanım
Hem kimyasal hem de biyolojik ajanların temizlenmesinde fazlaca
sürülerek temizleme yapıldığında etkili olabilir
Uygulama
0.5 kg sabun: 18 litre su
Risk
Akan madde zehirlidir; etkisizleĢmez
KALSĠYUM HĠPOKLORĠT
Kullanım
L, V-ajanları, G-ajanları, yakıcı ajanlar Bütün biyolojik ajanlar - 15
dakika temas süresi
Uygulama
Kimyasal: % 5 eriyik (teçhizat), % 0.5 eriyik (personel)
Biyolojik: % 2 eriyik (teçhizat), % 0.5 eriyik (personel)
Bulamaç = 97 ölçü suya 3 ölçü Kalsiyum Hipo Kl.
Risk
G- ajanlarıyla temasta toksik buharlar çıkarır, VX’le temas eder etmez
yanar, Elbiseleri kullanılmaz hale getirir, deriyi yakar (bol suyla yıkamak
gerekir), Teçhizatın tamamen yıkanıp kurutulup yağlanması gerekir
ASETON VE ETER
Kullanım
G, V ve yakıcı ajanları eritir ve akıtır
Uygulama
Olduğu gibi seyreltilmeden kullanılır
Risk
EtkisizleĢmez BulaĢtığı akıntı kontrol edilmelidir son derece yanıcıdır.
ETĠLEN GLĠKOL
Kullanım
Ajanları eritip akıtır
Uygulama
Hazırlamak gerekmez
Risk
Akan su control altında tutulmalıdır, EtkisizleĢmez
SODYUM HĠPOKLORĠT( AGARTICI)
Kullanım
G-ve V-ajanları, yakıcı ajanlar, Biyolojik ajanlar (sporlar hariç) - 15 dak
temas süresi
Uygulama
Kimyasal.-Teçhizat için Hazırlık gerekmez. Sulandırmadan uygulanır,
Ġnsanlar için 10:1 oranında sulandırılır.
Biyolojik- Teçhizat için:2 ölçü NaOCl (kuru) + 10 ölçü su
TAM METİN KİTABI
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Risk

V-ajanlarıyla hızlı reaksiyona girer, Deri ve elbise için tehlikeli (suyla
yıkanmalı), Metalleri aĢındırır (kurulayıp ve yağlamalı)

SODYUM HĠDROKSĠT VE POTASYUM HĠDROKSĠT(SU KÜLÜ)
Kullanım
G-ajanları 15 dakika temas, Bütün bakteriler (sporlar dahil)
Uygulama

% 10eriyik = 5 kg su külü + 45 litre su

Risk

G-ajanıyla çabucak reaksiyona girer (temasla tesirsiz olur ) Cilt, gözler,
solunum sistemine zararlıdır. (A düzeyi elbise ile müdahale gerekir).
Elbiseleri çıkarılıp, SulandırılmıĢ asetik asit/sirke ile yada Suyla
yıkanmalıdır. Asla aliminyum, çinko veya teneke kutuda hazırlanmaz.
Demir veya çelik kullanılmalıdır. Her zaman suya kül suyu eklenmelidir.
KarıĢım hazırlanan kutu çıplak elle tutulmaz. Akıtılan su zararlı ve
zehirlidir; sınırlanmalıdır. Teçhizat tamamen kurutulup yağlanmalıdır.

SODYUM KARBONAT (ÇAMAġIR SODASI-SODA KÜLÜ)
Kullanım
G-ajanları (normalde 5 dakika)
Uygulama
% 10 eriyik halde uygulanır.
Risk
VX üzerinde kullanılırsa zehirli yan ürünler ortaya çıkar.

AMONYAK
Kullanım
Uygulama
Risk

G-ajanları
% 10 eriyik halde uygulanır.
VX üzerinde kullanılırsa zehirli yan ürünler ortaya çıkar.

SÜPERTROPĠK AGARTICI (STP)
Kullanım
Lewisit, V-ajanları,G-ajanları
Uygulama
Sulu çimento kıvamında bulamaç 22 kg STB ve 22 litre su 30 dakika
temas süresi
Risk
DS-2 ile derhal tutuĢur, G-ajanlarıyla temas edilince toksik buhar çıkarır.
DS 2 ERĠYĠĞĠ
Kullanım
Uygulama
Risk

Kimyasal ve Biyolojik olaylarda
KarıĢtırma gerektirmez hazır bulamaç halinde dağıtılır 30 dakika temas
süresi vardır.
STB ve HTH ile derhal tutuĢur ,Cilde zarar verir, Dedektör kağıdına
yanlıĢ sonuç verir, Çok aĢındırıcıdır.

POWERSHOWER
Kullanım
Fosgen, klor,V-ajanları,G-ajanları
Uygulama
Sulu çimento kıvamında bulamaç 22 kg STB ve 22 litre su 30 dakika
temas süresi
Risk
Gözle temastan kaçınılmalı, Az miktarda zehirlidir.
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SÜPERTROPĠK AGARTICI (STP)
Kullanım
Lewisit, V-ajanları,G-ajanları
Uygulama
Açık yeĢil renkte sıvı haldedir, 5 lt powershower ve 95 litre su
karıĢtırırlır, 10 dakika temas süresi vardır.
Risk
DS-2 ile derhal tutuĢur, G-ajanlarıyla temas edilince toksik buhar çıkarır.

RM 21
Kullanım
Uygulama

KBRN olaylarında personel temizliği için kullanılır.
Berrak Sıvı 1 litre RM21 ve 99 litre su – 2 litre RM21 98 litre su, 30
saniye temas süresi vardır.
Göze kaçtığında bol su ile yıkanmalıdır.

Risk

RM 31
Kullanım

Kimyasal ve biyolojik ajanlarda malzeme, araç dekontaminasyonunda
kullanılır.
Açık kırmızı sıvı 6 litre RM 31 ve 94 litre su ile seyreltilir. 20 dakika
temas süresi vadır.
Cilde ve göze zarar verir, Yüksek aĢındırma ve metal yüzeylerde
paslanma yapar.

Uygulama
Risk
.
RM 35
Kullanım
Uygulama

Biyolojik ajanlarda kullanılır.
Sulu çimento kıvamında bulamaç haldedir.22 kg STB ve 22 litre su ile
seyreltilir. 30 dakika temas süresi vardır.

Risk

DS-2 ile derhal tutuĢur G-ajanlarıyla temas edilince toksik buhar çıkar.

RM 54
Kullanım

Lewisit, V-ajanları, G-ajanları

Risk

Sulu çimento kıvamında bulamaç haldedir.22 kg STB ve 22 litre su ile
seyreltilir. 30 dakika temas süresi vardır.
DS-2 ile derhal tutuĢur G-ajanlarıyla temas edilince toksik buhar çıkar.

DĠ 60
Kullanım

Lewisit, V-ajanları, G-ajanları

Uygulama

Uygulama
Risk
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BX 24-29-30-40
Kullanım

Uygulama

Ġtalyan üretimi kimyasallar birkaç kimyasal maddenin karıĢtırılması ile
meydana getirilmiĢ kimyasal ve biyolojik ajanların arındırılmasında
kullanılır.
BX 24 kimyasal ve biyolojik için malzeme araç
BX 29 NBC personel
BX 30 BX 24 eğitim kimyasalı
BX 40 NBC özellikle radyoaktif malzeme araç

Risk
SONUÇ
Dekontaminasyon da önemli noktalar;


Müdahalecilerin emniyetinin sağlanması,



Acil temizlemenin çabuk yapılması,



Çok sayıda insanın acil temizliğe ihtiyacı olduğu ve



Teknik uzmanlık gerektirdiğidir.

KAYNAKLAR:
1) Afad Ders Notları http://afad.gov.tr
2) Askeri NBC okulu ders notları http://www.kkk.tsk.tr
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PROPİONİBACTERİUM ACNES’E BAĞLI OMUZ CERRAHİSİ
SONRASI GELİŞEN SEPTİK ARTRİT
Sevil ALKAN ÇEVİKER1, Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY2
1

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kütahya
2
Bitlis Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Bitlis.

Giriş
Propionibacterium acnes (Cutibacterium acnes) enfeksiyonları, özellikle omuz, femur, diz
protez eklem enfeksiyonlarında artan sıklıkta izole edilmeye başladığından son zamanlarda
ilgi çekmektedir (1). P. acnes, cildin pilosbaceous zengini bölgelerinde neredeyse her yerde
bulunan gram-pozitif anaerobik-aero tolerant cilt komensal basiller olup akne
etyopatogenezinde rol oynar. Yağ bezleri ve kıl folikülleri dışında ayrıca; deri , oral mukoza ,
ürogenital sistem, dış kulak yolu, kolon ve çevresel yüzeylerde kontaminan olarak
bulunabilir (2). Bakteri pilosebase bezlerin sınırları içinde kaldığı için P. acnes'in cilt
dekontaminasyonu ile ortadan kaldırılması zordur. Antibiyotik profilaksisi ve standart
preoperatif klorheksidin ile deri hazırlığı kullanılarak primer ters omuz artroplastisi uygulanan
hastaların % 18.8'inin derin katmanlarında P. acnes izole edildiğini bildiren literatür bilgisi
mevcuttur (1,3-5). Bu vaka sunumunda, P. acnes'e bağlı omuz cerrahisi sonrası gelişen septik
artrit olgusu sunulmak istenmiştir.
Olgu
Elli yaş diyabetik erkek hasta polikliniğimize sağ omuzda şişlik, kızarıklık ve ateş yüksekliği
yakınmasıyla başvurdu. Öyküsünde iki gün önce başlayan ateş yüksekliği, üşüme ve titreme,
halsizlik ve bulantısı vardı. Hastaya şikayetleri nedeniyle başvurduğu acil serviste üst
solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla klaritromisin 2×500 mg/gün başlanmıştı. İki günlük
tedaviye karşın şikayetleri gerilemeyince hasta polikliniğimize yönlendirilmişti. Hasta ileri
tetkik ve tedavi amaçlı yatırıldı. Hastanın öyküsünde beş ay önce omuz ameliyatı ve diyabetes
mellitus dışında kronik hastalığının ve oral antidiyabetik dışında ilaç kullanımının olmadığı
öğrenildi. Fizik muayesinde ateş 38.6°C, kan basıncı 100/80 mmHg, nabız 100/dakika idi.
Sağ omuzda kızarıklık ve sağ omuz hareketlerinde kısıtlıklık dışında diğer sistem muayeneleri
doğaldı. Laboratuvar bulgularında, lökosit 28.100/mm3 , hemoglobin 11.7 gr/dl, eritrosit
sedimantasyon hızı (ESH) 101 mm/saat, C-reaktif protein (CRP) 325 mg/lt olarak saptandı.
Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanama profili tetkikleri normal sınırlarda saptandı.
Ampirik olarak hastaya ampisilin sulbaktam 4x1,5 gr intravenöz (ıv) tedavisi başlandı. İdrar
kültüründe üreme olmadı. Omuz ağrısı nedeni ile Ortopedi kliniğinden konsültasyon istendi.
Hasta değerlendirilerek direk grafi istendi. Direk grafide patoloji ekartasyonu
yapılamadığından ve hastadan omuz manyetik rezonans (MR) istendi. Omuz MR'da sağ
omuz eklem aralığında ve subakromiyal bursada cilt altına kadar taşan sıvı birikimi, eklem
kapsülünde süperior kesimde bozulmuş bütünlüğe ilaveten efüzyon ve biseps kası tendon
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kılıfında sıvı birikimi izlendi (Resim 1). Ortopedi hekimi tarafından hasta operasyona alındı.
Hastanın tarif edilen efüzyonu drene edildi. Ameliyat sırasında alınan materyal
mikrobiyolojik incelemeye gönderildi. Alınan operasyon sırasında alınan sıvının gram
boyamasında bol polimorfonükleer hakim lökosit ve gram basiller görüldü. Hastadan alınan
materyal kan kültür şişesine ekildi. Kan kültür şişesine ekilen operasyon sırasında alınan
materyalde ve hastanın yatışında alınan kan kültürlerinde P. acnes üremeleri bildirildi. Üreyen
mikroorganizmaların identifikasyonu hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında VITEK
Compact 2 (Biomerieux clinical diagnostics, France) ile yapıldı. Üreyen mikroorganizmanın
antibiyogramının yorumlanılmasında CLSI kriterleri kullanıldı. Hastanın ameliyat sonrası
takibi bitince servisimize devir alındı. Hastanın tedavisi vankomisin 2x1 gr ıv olarak
değiştirildi. Takiplerinde lökositozu, CRP ve ESR değerleri normal değerlere geriledi. Klinik
ve laboratuvar bulguları düzelen kontrol görüntülemede sıvı koleksiyonu saptanmayan hasta 4
hafta vankomisin 2x1 gr ıv/gün tedavisinin ardından 2 haftalık oral ardışık tetradoks 2×100
mg/gün tedavisi ile poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Poliklinik takiplerinde
problem yaşanmadı.
Tartışma
Propionibacterium acnes enfeksiyonları üç farklı klinik tabloya neden olabilir. Bu
klinik tablolar; gençlerde akne, cerrahi alan enfeksiyonları ile invaziv enfeksiyonlardır (kalp
pili, şant, protez gibi implante edilebilir cihazların neden olduğu) (1).
Propionibacterium acnes düşük virülanslı olmasına rağmen, adherans ve biyofilm
oluşturma yeteneğine sahip olması nedeniyle protez ilişkili enfeksiyonlarda etken olarak
karşımıza çıkabilir (1-5). P. acnes’in implante edilmiş biyomateryallerde kronik düşük
dereceli enfeksiyonu ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (6).
Ortopedik enfeksiyonlar genellikle, cerrahiden sonraki ilk 2 yıl içinde görülür. Erken
enfeksiyonlarda; eklemde sıvı, ağrı, ateş, protez disfonksiyonu, pürülan akıntı ve sinüs traktı
oluşumu olurken geç dönem enfeksiyon tablolarında bulgular silik olabilir (1). P. acnes
kolonizasyon riski, omuzda diz veya kalçaya göre daha fazla olduğundan,omuz eklemi bu
infeksiyonun daha sık görülebileceği tahmin edilmektedir (7). Sunulan olguda da beş ay önce
omuz ameliyatı öyküsü mevcuttu.
Bu enfeksiyon özellikle omuz cerrahisi geçirenlerde önemli olup çoğu zaman gözden
kaçmaktadır. Enfeksiyon belirtisi olmayan 117 primer omuz cerrahisi geçirmiş hastayı içeren
bir çalışmada, vakaların yüzde 18'inde uzun süreli inkübasyon sonrası sonra en az bir
perikapsüler doku kültür pozitifliği olduğu ve çoğu kültürde C. acnes üremesinin saptandığı
bildirilmiştir (8). Sunulan olguda da geçirilmiş omuz cerrahisi öyküsü ve implant mevcuttu.
Propionibacterium acnes enfeksiyonları için risk faktörlerinin; uzun süreli cerrahi, çoklu
ameliyatlar, erkek cinsiyet (kıl folikülleri ve yağ bezlerinin kadınlara göre daha fazla olması
nedeniyle) olduğu bildirilmektedir (9). Sunulan olgu da erkek idi.
Propionibacterium acnes’in çeşitli enfeksiyonlarda etken olarak identifikasyonu,
mikrobiyolojik olarak yavaş üremesi nedeniyle, kültürünün uzun inkübasyon gerektirmesi
nedeniyle zordur. Bu etkenin vücudun bir çok bölgesinde flora elemanı olması, çevresel
kontaminan olarak bulunabilmesi gibi nedenlerle, klinik örneklerden izole edilmesinde ve
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enfeksiyon/kontaminan olup olmadığını ayırt etmek oldukça zordur (1). Ancak sunulan
olguda hem operasyon sırasında steril şartlarda alınan ve zenginleştirilmiş besiyeri olan kan
kültür şişesine ekilen materyallerde üreme olması bizi kontaminasyon olasılığından
uzaklaştırmıştır.
Perioperatif topikal antisepsi uygulamaları ile cerrahi profilakside sıklıkla kullanılan
intravenöz sefazolinin P. acnes kolonizasyonunu ortadan kaldırmadığı bildirilmektedir (9).
Sonuç
Bu olgu sunumu, özellikle cerrahi alan enfeksiyonlarında uygun doku kültürleri ve
kan kültürleri gibi değerli örneklerin dikkatli çalışılması, P. acnes gibi nadir etkenlerinin
düşünülmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Ayrıca cilt dezenfeksiyonunda omuz
cerrahisi gibi riskli bölgeler için alternatiflerin ne olabileceği hakkında ileri çalışmalara
ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeleler: Propionibacterium acnes, Septik artrit, omuz cerrahisi.
Resim 1. Omuz MR'da sağ omuz eklem aralığında ve subakromiyal bursada cilt altına kadar
taşan sıvı birikimi, eklem kapsülünde süperior kesimde bozulmuş bütünlüğe ilaveten efüzyon
ve biseps kası tendon kılıfında sıvı birikimi
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BİSFENOL-A (BPA)’NIN KARACİĞER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF BISPHENOL-A (BPA) ON THE LIVER
Emine SARMAN
Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji
AD, Isparta, Türkiye, (Sorumlu yazar)
Abdullah SARMAN
Öğretim Görevlisi, Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bingöl,
Türkiye
ÖZET
Bisfenol A (BPA), polivinil klorür (PVC) gibi birçok plastikte katkı maddesi olarak
kullanılan, hormon reseptörlerinin agonisti, antagonisti veya modülatörü olarak görev yapan,
endokrin bozucu kimyasal (EDC)’ dır. Dünya çapında en yaygın kullanılan endüstriyel
bileşiklerden biri olan BPA’nın, yılda yaklaşık 8 milyon ton üretildiği ve atmosfere 100 ton
salındığı bilinmektedir. Plastik ürünler ısıtıldığında veya ultraviyole ışığa maruz kaldığında,
yiyecek ve suya salınır. Bu sebeple, BPA ile temas halinde olmak kaçınılmazdır. İnsanlar
tarafından maruz kalındığında, çeşitli sebeplerle emilmesi, solunması ve yutulması nedeniyle
dolaşımda 10-100 nM aralığında BPA seviyesi meydana gelmiştir. Yapılan araştırmalar,
doğum öncesi dönemde amniyotik sıvı ve serumda BPA varlığının olduğunu ve doğumda
fetüse aktarılması nedeniyle bu kimyasal bileşiğe maruz kalındığını, sonraki dönemde ise sinir
sistemi, üreme sistemi, deri, böbrek, karaciğer gibi birçok doku ve sistem üzerinde ciddi
hasarlar meydana getirdiğini göstermektedir.
Birçok çalışma toksik maddelerin normal karaciğer fonksiyonunu bozduğu ve çeşitli
hastalıklara neden olduğunu göstermiştir. Karaciğer insan vücudundaki en önemli
detoksifikasyon organıdır ve karaciğer fonksiyonundaki hasar genellikle metabolik
hastalıklara işaret eder. Karaciğerdeki BPA'nın, bisfenol A-glukuronid (BPAG) olarak
adlandırılan daha az toksik bir bileşiğe dönüştürülmesi gerçeği göz önüne alındığında, söz
konusu organda bu bileşiğin daha yüksek konsantrasyon ve toksisitesinin mevcudiyeti
olasılığı vardır. BPA'nın hayati bir vücut organı olan karaciğeri oksidatif stresin indüklenmesi
yoluyla etkilediği bilinmektedir. Mitokondriyal hasar temel olarak elektron taşıma zincirinin
bozulmasından ve oksidatif stresin indüklenmesinden kaynaklanır. BPA'ya maruz kalmak,
elektron transfer zincirinin ilk kompleksinin inhibisyonu yoluyla oksidatif fosforilasyonda
kusurlara neden olmaktadır. BPA'nın hepatositler ve hepatik doku üzerindeki etkileri ile ilgili
sınırlı miktarda literatür vardır. Bununla birlikte, bazı yeni çalışmalar, BPA'ya maruz
kalmanın, mitokondri aracılı apoptozis gibi oksidatif stres yoluyla hepatik travmaya neden
olduğunu göstermiştir. Diğer çalışmalar, yüksek ve düşük doz BPA'ya maruz kalmanın,
karaciğer enzim seviyelerinde değişikliklerin yanı sıra genomik hasara neden olduğunu
göstermiştir. BPA'ya maruz kalan karaciğer dokusu histopatolojik olarak incelendiğinde ise;
gözlenebilir vakuoler dejenerasyon, sinüzoidal dilatasyon ve vasküler tıkanıklık görülmüştür.
İncelediğimiz literatürler ışığında, deneysel çalışmalarda BPA’nın karaciğer üzerinde ciddi
hasarlar meydana getirdiği görülmüştür. Bu hasarı bilimsel olarak gerekçelendirdiğimizde
BPA’nın gelişmekte olan çocuklar başta olmak üzere, insanlar üzerinde hepatotoksik etkisinin
olduğunu söyleyebiliriz.
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Anahtar Kelimeler: Bisfenol A (BPA), Endokrin Bozucu Kimyasal (EDC), Oksidatif Stres,
Hepatosit
ABSTRACT
Bisphenol A (BPA) is an endocrine disrupting chemical (EDC) that acts as an agonist,
antagonist or modulator of hormone receptors, used as additives in many plastics such as
polyvinyl chloride (PVC). It is known that BPA, one of the most widely used industrial
compounds worldwide, produces about 8 million tons per year and releases 100 tons into the
atmosphere. Plastic products are released into food and water when heated or exposed to
ultraviolet light. Therefore, contact with BPA is inevitable. When exposed to humans, BPA
levels in the range of 10-100 nM occurred in the circulation due to absorption, inhalation and
ingestion for various reasons. Research shows that BPA is present in amniotic fluid and serum
in the prenatal period and that it is exposed to this chemical compound due to transfer to the
fetus at birth.
Many studies have shown that toxic substances impair normal liver function and cause
various diseases. The liver is the most important detoxification organ in the human body, and
damage to liver function often indicates metabolic diseases. Given the fact that BPA in the
liver is converted to a less toxic compound called bisphenol A-glucuronide (BPAG), there is a
possibility of higher concentration and toxicity of the compound in question. It is known that
BPA affects the liver, a vital body organ, through the induction of oxidative stress.
Mitochondrial damage is mainly caused by disruption of the electron transport chain and
induction of oxidative stress. Exposure to BPA causes defects in oxidative phosphorylation by
inhibition of the first complex of the electron transfer chain. There is limited literature on the
effects of BPA on hepatocytes and hepatic tissue. However, some recent studies have shown
that exposure to BPA causes hepatic trauma through oxidative stress, such as mitochondriamediated apoptosis. Other studies have shown that exposure to high and low doses of BPA
causes genomic damage as well as changes in liver enzyme levels. Liver tissue exposed to
BPA was examined histopathological; observable vacuolar degeneration, sinusoidal dilatation
and vascular occlusion.
In the light of the literature we reviewed, experimental studies have shown that BPA causes
serious damage to the liver. When we scientifically justify this damage, we can say that BPA
has a hepatotoxic effect on humans, especially on developing children.
Keywords: Bisphenol A (BPA), Endocrine Disrupting Chemical (EDC), Oxidative Stress,
Hepatocyte
GİRİŞ

Bisfenol A (BPA), polivinil klorür (PVC) gibi birçok plastikte katkı maddesi olarak
kullanılan, hormon reseptörlerinin agonisti, antagonisti veya modülatörü olarak görev yapan,
endokrin bozucu kimyasal (EDC)’ dır. Dünya çapında en yaygın kullanılan endüstriyel
bileşiklerden biri olan BPA’nın, yılda yaklaşık 8 milyon ton üretildiği ve atmosfere 100 ton
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salındığı bilinmektedir (1). Plastik ürünler ısıtıldığında veya ultraviyole ışığa maruz
kaldığında, yiyecek ve suya salınır. Bu nedenle, BPA ile temas halinde olmak kaçınılmazdır
(2). Birçok çalışma BPA'nın çeşitli gıdalarda ve hatta insan vücut sıvılarında bulunduğunu
tespit etmiştir (3). Bu nedenle BPA'nın insan sağlığı üzerindeki etkisi büyük önem
taşımaktadır.
Yapılan araştırmalar, doğum öncesi dönemde amniyotik sıvı ve maternal serumda var
olduğunu ve doğumda fetüse aktarılması nedeniyle bu kimyasal bileşiğe maruz kalındığını
(4), sinir sistemi, üreme sistemi, deri, böbrek, karaciğer gibi birçok doku ve sistem üzerinde
ciddi hasarlar meydana getirdiğini göstermektedir (5).

İnsanlar tarafından maruz

kalındığında, çeşitli sebeplerle emilmesi, solunması ve yutulması nedeniyle dolaşımda 10-100
nM aralığında BPA seviyesi meydana gelmiştir (6). Karaciğerdeki BPA'nın, bisfenol Aglukuronid (BPAG) olarak adlandırılan daha az toksik bir bileşiğe dönüştürülmesi gerçeği göz
önüne alındığında, söz konusu organda bu bileşiğin daha yüksek konsantrasyon ve toksisite
olasılığı vardır (7).
Karaciğer

insan

vücudundaki

en

önemli

detoksifikasyon

organıdır

ve

karaciğer

fonksiyonundaki hasar genellikle metabolik hastalıklara işaret eder (8). Birçok çalışma toksik
maddelerin normal karaciğer fonksiyonunu bozarak çeşitli hastalıklara neden olduğunu
göstermiştir (9, 10). BPA'nın, hayati bir vücut organı olan karaciğeri oksidatif stresin
indüklenmesi yoluyla etkilediği bilinmektedir. Mitokondriyal hasar temel olarak elektron
taşıma zincirinin bozulmasından ve oksidatif stresin indüklenmesinden kaynaklanır. Yapılan
bir çalışmaya göre; BPA'ya maruz kalmak, elektron transfer zincirinin ilk kompleksinin
inhibisyonu yoluyla oksidatif fosforilasyonda kusurlara neden olmaktadır (11).
Karaciğer hücreleri çok sayıda mitokondri içerir ve karaciğer hastalıkları, kronik hepatit C,
steatoz (yağ birikimi) ve mitokondride oksidatif hasar ile ilişkilidir (12). Mitokondri, hücre içi
oksidatif fosforilasyonun ana bölgesidir ve hücresel aktivite için enerji sağlayan adenosin
trifosfat (ATP) sentezi için gereklidir. Hücre yaşam aktiviteleri için gereken enerjinin % 95'i
mitokondriden gelmektedir. Bu nedenle mitokondri aynı zamanda “hücre güç fabrikaları”
olarak da bilinir. Mitokondri vücutta çeşitli biyolojik işlemlere katılır ve mitokondriyal
disfonksiyon ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilir (13,14). Bu sonuçlardan en önemlisi
apoptozistir. Apoptoz, hücrelerin düzenli ölümünü ifade eder ve homeostazı korumak için
genler tarafından kontrol edilir. Apoptozis, bir dizi genin aktivasyonunu, ekspresyonunu ve
düzenlenmesini içeren aktif bir süreçtir (14). Apoptozis mekanizması oldukça karmaşıktır ve
temel olarak içsel ve dışsal yollara bölünmüştür (15). Ekstrinsik yol, tümör nekroz faktörü
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(TNF) reseptörü 1 ve TNF ile ilişkili apoptoz indükleyen ligand (TRAIL) reseptörleri dahil
olmak üzere ölüm reseptörlerine yanıt verirken; intrinsik yol, mitokondriyal dış membran
geçirgenliği olan merkezi bir olay ile işaretlenmiştir. Sitokrom c'nin mitokondriyal membran
alanından salınmasına neden olur. Bu nedenle, iç yolak, mitokondriyal enerji metabolizması
aracılığıyla gerçekleşebilir (14,15). Mitokondriyal solunum zinciri, reaktif oksijen türlerinin
en önemli kaynağıdır. Aşırı süperoksit üretimi, eğer endojen antioksidanlar tarafından elimine
edilmezse, oksidatif stres hasarına ve mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna yol açarak
apoptoza yol açabilir

(15, 16). Apoptozdan etkilenen önemli yapılardan biri ise

hepatositlerdir. Fakat BPA'nın hepatositler ve hepatik doku üzerindeki etkileri ile ilgili sınırlı
miktarda literatür vardır. Bununla birlikte bazı yeni çalışmalarda, BPA'nın mitokondri aracılı
apoptozis gibi oksidatif stres yoluyla hepatik travma oluşturduğu (16), yüksek ve düşük doz
BPA'ya maruz kalmanın karaciğer enzim seviyelerinde değişikliklerin yanı sıra genomik
hasara neden olduğu gösterilmiştir (17). Hayvan deneyleriyle yapılan çalışmalarda BPA'ya
maruz kalan karaciğer örneklerinde vakuoler dejenerasyon, sinüzoidal dilatasyon ve vasküler
tıkanıklık seviyeleri gözlemlenmiştir. Bu hasarı özellikle gelişmekte olan çocuklar başta
olmak üzere insanlar için düşündüğümüzde, BPA'ya maruz kalmanın, maruz kalma seviyesine
bağlı olarak benzer hepatik travmaya da neden olabileceği düşünülmektedir (15-17). BPA'nın
hepatotoksik olabileceğini gösteren çalışmalarla tutarlı olan başka bir çalışmada ise, BPA
alımının farelerde karaciğer ağırlığını önemli ölçüde azalttığı, oksidatif stresi indüklediği,
antioksidan kapasiteyi azalttığı, mitokondriyal fonksiyonu bozduğu ve karaciğere zarar
verdiği görülmüştür (18).
SONUÇ
Yapmış olduğumuz bu çalışmada, endokrin bozucu kimyasal olarak kullanılan BPA’nın
oksidatif stres hasarına ve mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna yol açarak apoptoza neden
olduğu, histopatolojik bulgularda ise vakuoler dejenerasyon, sinüzoidal dilatasyon ve vasküler
tıkanıklık meydana getirdiği hayvan deneylerinde görülmüş olup; bu hasarı özellikle
gelişmekte olan çocuklar başta olmak üzere insanlar için düşündüğümüzde karaciğer üzerinde
toksik etkisinin olduğu ve ciddi hasarlar meydana getirdiği ilgili literatürler ışığında
görülmüştür.
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KANSER TANISI ALMIġ HASTALARDA KEMĠK
METASTAZLARININ BELĠRLENMESĠNDE KEMĠK SĠNTĠGRAFĠSĠ
ĠLE KEMĠK SPESĠFĠK ALKALEN FOSFATAZ VE TOTAL ALKALEN
FOSFATAZ DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Uz.Dr. SerdarALTINDAĞ1, Doç.Dr. Ayten GEZĠCĠ2
1Diyarbakır

Memorial Hastenesi Nükleer Tıp Birimi, Diyarbakır, TÜRKİYE

2 Dicle

Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE

ÖZET:
GiriĢ ve amaç: Hayatı tehdit eden bir sağlık sorunu olan kanserlerin takibinde metastazların
erken tespiti önemlidir. Kanserlerin kemik metastazlarının belirlenmesinde kemik sintigrafisi
önemli bilgiler veren ve öncelikle tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmamızda kemik
sintigrafisiyle iskelet sisteminde metastaz saptanan hastalarda, kemik spesifik alkalen fosfataz
ve total alkalen fosfataz değerlerinin kemik sintigrafisi bulguları ile uyumunu göstermeyi
amaçladık.
Materyal metod: Patolojik olarak kanser tanısı almış 92 hastaya rutin Tc-99m HDP ile kemik
sintigrafisi çekildi. Hastaların kemik spesifik alkalen fosfataz ve total alkalen fosfataz
değerleri çalışıldı.
Bulgular: Doksan iki hastanın 54’ünde kemik sintigrafisinde kemik metastazı tespit ettik, 92
hastanın 38’inde ise metastaz tespit etmedik. Sintigrafik olarak kemik metastazı saptadığımız
hasta grubu ile kemik metastazı saptamadığımız hasta grubu arasında kemik spesifik alkalen
fosfataz ve total alkalen fosfataz değerleri açısından anlamlı fark bulduk (p<0.001). Ancak
kemik metastazı saptanan 54 hastanın 25’inde kemik spesifik alkalen fosfataz ve 54 hastanın
23’ünde de total alkalen fosfataz değerleri normal sınırlarda saptandı.
Sonuç: Biz çalışmamızda kanserli hastalarda kemik metastazlarının tespitinde total ALP ve
kemik spesifik ALP değerlerinin özgüllüğünü yüksek olarak saptadık (%89.4 ve %92.1).
Ancak kemik metastazlarının saptanmasında kemik spesifik alkalen fosfatazın kemik
sintigrafisinin yerini alması beklenemez. Kemik sintigrafisi normal olan hastalarda bir sonraki
görüntüleme zamanının tayininde kullanılabilir, ani yükselen kan değerleri sintigrafik
çalışmanın erken programlanmasını sağlayabilir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kemik sintigrafisi, kemik metabolizması, kemik metastazı,
kemik alkalen fosfataz, kanser

TAM METİN KİTABI

www.artuklukongresi.org

330

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE

ABSTRACT:
The comparison of bone scintigraphy to bone-specific alkaline phosphatase and total
alkaline phosphatase levels determination of bone metastasis in patients with cancer
Aim: At the follow-up of a cancer which is a health problem with life-threatening, early
detection of metastases is important. Bone scintigraphy in detecting bone metastases of
cancers is providing important information and preferred method. In this study, in the patients
with cancer we detected bone metastases with bone scintigraphy; we aimed to show the
accordance of the bone specific alkaline phosphatase and total alkaline phosphatase values
with bone scintigraphy findings.
Material-Methods: Pathologically diagnosed 92 patients with cancer were taken routine
bone scintigraphy with Tc-99m HDP. Patients were studied values of bone specific alkaline
phosphatase and total alkaline phosphatase.
Findings: We have detected bone metastases 54 of ninety-two patients in bone scintigraphy,
we did not detect metastases in 38 of 92 patients. We have found significant difference in
values of bone specific alkaline phosphatase and total alkaline phosphatase between the
group of patients detected bone metastasis and group of patients not detected bone metastases
(p<0.001). However, in 25 of 54 patients detected bone metastases bone specific alkaline
phosphatase and in 23 of 54 patients total alkaline phosphatase values were within normal
limits.
Results: In our study, in determining of bone metastasis we found the specificity of total and
bone specific ALP values were high in the patients with cancer (%89.4 and %92.1). However,
in the detection of bone metastases bone specific alkaline phosphatase can not be expected to
replace with bone scintigraphy. Bone scintigraphy in patients with normal findings is
available viewing time for the next determination the sudden rise of blood values can provide
an early programming of scintigraphic study.
KEYWORDS: Bone scintigraphy, bone metabolism, bone metastasis, bone specific alkaline
phospatase, cancer

GĠRĠġ VE AMAÇ:
Günümüzde kanser vakalarının ve kanserden ölüm oranlarının artmış olması nedeniyle erken
tanı, tedavi ve takip hastanın prognozu açısından önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra tanısı
konmuş ve takipli hastalarda rekürrensi ve/veya metastazlarının erkenden tespiti de önem
taşımaktadır.
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Kanserli hücreler çeşitli yollarla çevre dokulara, yakın-uzak organlara metastaz yapabilmekte
ve iskelet metastaz yapması ayrı bir önem kazanmaktadır. Tümörlerin metastazlarını ve
yaygınlığını saptamada çeşitli laboratuar ve görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.
Metastatik kemik tümörleri, erişkinlerde görülen en sık kemik tümörüdür (1). Kemik
sintigrafisi kemik metastazların saptanmasında major rol oynamaktadır. Tc-99m ile
işaretlenmiş fosfatlı bileşikler ile yapılan tüm vücut kemik sintigrafisi metastatik kemik
tutulumlarını saptamada çok sensitif bir metot olarak bilinen ve kemik metastazı yönünden
yüksek insidansı olan kanserlerde (meme, prostat ve akciğer kanserleri) rutin olarak kullanılan
bir yöntemdir (2-4). Ancak dozimetri ve maliyet-etkinlik asemptomatik hastaların takibinde,
tekrarlanan kemik sintigrafilerinin kullanımını kısıtlayabilir (5,6).
Konvansiyonel radyolojinin sensitivitesi düşük olup genellikle kemik sintigrafisi ile kombine
olarak kullanılmaktadır (7). Laboratuar testleri ise noninvazif, ucuz, kolay yapılabilir olup
hasta tarafından rahat tolere edilirler.
Çeşitli kemik hastalıklarında kemik metabolizmasındaki biyokimyasal parametreleri, kemik
remodeling faliyetlerinden doğrudan etkilenen kemik hücreleri ile dolaylı olarak etkilenen
kemik matriksinden salınan metabolitler kemik metastazlarını değerlendirme araçları olarak
önerilmektedir (8).
Alkalen fosfataz (ALP) birçok doku tarafından sentezlenmektedir. Karaciğer (lALP) ve kemik
(bALP) orijinal alkalen fosfataz; serum alkalen fosfataz düzeyinin büyük kısmını oluştururlar.
bALP izoenzimi kemik dokusundaki osteoblastik aktiviteyi yansıtır ve serumda tayini
kolaydır. Kemik metastazlarında artan osteoblastik aktivite sonucu serum total ALP (tALP)
ve bALP izoenziminde artış beklenmektedir.
Çalışmamızda kemik sintigrafisinde kemik metastazı saptanan kanserli hastalarda; kemik
spesifik ALP ve total ALP değerlerinin kemiğe metastazlarının belirlenmesindeki önemini ve
sintigrafik bulgular ile uyumunu araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM:
Bu çalışma için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 18.03.2011/46 tarih ve sayı
ile etik kurul onayı alındı. Nükleer Tıp bölümümüze yönlendirilen patolojik olarak kesin
tanısı konulan yeni tanılı veya takipli 43’ü erkek 49’u kadın toplam 92 kanser olgusu dahil
edildi. 92 kanser olgusu kemik sintigrafisi bulgularına göre metastatik ve non-metastatik
olmak üzere iki gruba ayrıldı. 92 kanser olgusu içerisinden hasta sayıları dikkate alınarak
patolojik tanılara göre Meme kanseri, Akciğer kanseri ve Prostat kanseri tanılı hastalar kendi
içinde kemik sintigrafisi bulgularına göre non-metastatik ve metastatik iki alt grup olmak
üzere altı gruba ayrıldı.
Hastalara kemik metastazı taraması için rutin kemik sintigrafisi uygulandı. Kemik spesifik
ALP ölçümü için hastalardan 3 ml kan alındı.
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Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarımıza çekilen kemik sintigrafisi ve kemik spesifik ALP
laboratuar tetkikleri için hastalardan bireysel onamları alındı.
Çalışmaya dahil edilen 92 hastaya rutin protokole uyarak Tc99m-HDP ile kemik sintigrafisi
uyguladık. Sintigrafik görüntülemeler için Nükleer Tıp Anabilim Dalımızda bulunan tek
dedektörlü (General Electric, Millenium Sequare, USA) gama kamera ile düşük enerjili genel
amaçlı (LEGP) kolimatör kullandık. Hastalara 18-20 mCi (erişkin doz) Tc99m-HDP
intravenöz yolla enjekte edilken 3 saat sonra anterior-posterior pozisyonda 5.3 cm/dk hızda
ilerleyecek şekilde tüm vücut ve lezyon bölgelerinden statik imajları aldık. Gerekli
gördüğümüz durumlarda hastalarımızdan ek görüntüler aldık. Sintigrafiler tez/proje yöneticisi
nükleer tıp uzmanı tarafından farklı zamanlarda iki kez değerlendirildi.
Sintigrafi sonuçlarına göre hastalar iki gruba ayırdık:
Tablo 1. Metastatik ve non-metastatik gruplarda kanserlerin dağılımı
Kanser Tipi

Grup 1
(non-metastatik grup)

Grup II
(metastatik grup)

Meme Ca
Akciğer Ca
Prostat Ca
Mide Ca
Tiroid Ca
Kolon Ca
Lenfoma
Nazofarenks Ca
Deri Tm
Larenx Ca
Mesane Ca

18
8
5
1
1
1
0
1
1
1
1

20
14
12
2
0
1
3
0
1
0
1

Hastalardan EDTA’lı tüplere 3 ml kan aldık. Serum kemik spesifik alkalen fosfataz düzeyi
tayini için kendi maddi imkanlarımız ile temin ettiğimiz Ostease IRMA kiti (Immunotech
Company, Çek Cumhuriyeti) kullanılarak, Dicle Üniveristesi Nükleer Tıp Dalımızda bulunan
RIA Laboratuarında radyoimmunoassay tekniği ile ölçümler yaptık. Total ALP ölçümü
hastaların son 1 hafta içinde Abott Clinical Chemistry kiti kullanılarak yapılan testlerin
sonuçları not ettik. Referans aralıkları kit kataloglarına göre tALP için 50-140 U/L, bALP için
3.7-20.9 U/L olarak kabul ettik.
Çalışmada elde edilen sayısal verilerin istatistiksel analizleri için Windows XP tabanında
çalışan SPSS ( Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 paket programı
kullanıldı. Elde edilen sonuçların anlamlılık düzeyi “p” değeri ile yorumlandı. p<0.05
değerleri istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirildi.
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BULGULAR:
Non-metastatik grupta yaş ortalaması 56.13±15.7 (min-max 30-79) yıl ve metastatik grupta
yaş ortalaması 54±16.2 (min-max 14-85) yıl idi. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı fark bulmadık (p=0.51). Non-metastatik grupta bulunan 38 hastanın 15’i
(%39.5) erkek, 23’ü (%60.5) kadınlardan oluşmaktadır, metastatik grupta bulunan 54 hastanın
28’i (%51.8) erkek, 26’sı (%48.2) kadınlardan oluşmaktadır.
Tüm olguların bulunduğu grupta kemik sintigrafisine göre kemik metastazı saptanmasında
tALP değerinin spesifitesi %89.4, sensivitesi %53.7 ve pozitif belirleyici (prediktif) değeri
%85.3; bALP değerinin spesifitesi %92.1, sensivitesi %57.4 ve pozitif belirleyici (prediktif)
değeri %91.2 olarak hesapladık.
Meme kanserli hastaların bulunduğu grupta kemik sintigrafisine göre kemik metastazı
saptanmasında tALP değerinin spesifitesi %94.4, sensivitesi %40 ve pozitif belirleyici
(prediktif) değeri %85.7; bALP değerinin spesifitesi %100, sensivitesi %40 ve pozitif
belirleyici(prediktif) değeri %100 olarak hesapladık.
Akciğer kanserli hastaların bulunduğu grupta kemik sintigrafisine göre kemik metastazı
saptanmasında tALP değerinin spesifitesi %87.5, sensivitesi %42.8 ve pozitif belirleyici
(prediktif) değeri %85.7; bALP değerinin spesifitesi %100, sensivitesi %57.1 ve pozitif
belirleyici(prediktif) değeri %100 olarak hesapladık.
Prostat kanserli hastaların bulunduğu grupta kemik sintigrafisine göre kemik metastazı
saptanmasında tALP değerinin spesifitesi %80, sensivitesi %91.6 ve pozitif belirleyici
(prediktif) değeri %91.6; bALP değerinin spesifitesi %60, sensivitesi %91.6 ve pozitif
belirleyici(prediktif) değeri %84.6 olarak hesapladık.
Tüm olgularda ve alt grublardaki non-metastatik grup (Grup I) ile metastatik grup (Grup II)’ta
tALP ve bALP değerleri arasında anlamlı fark bulduk (p<0.001).
TARTIġMA VE SONUÇ:
Kemik metastazlarının belirlenmesinde nükleer tıp yöntemleri, radyolojik yöntemler ve
laboratuar metotları kullanılır. Kemik sintigrafisi kemik metastazlarının taramasında hala gold
standart olarak kullanılmasına rağmen akciğer kanserlerindeki gibi yalancı negatif görünüm
ve kemiğin benign patolojileriden kırık ve artritlerde olduğu gibi yalancı pozitif görünümler
vermektedir. Bu nedenlerle kemik metastazlarının saptanmasında kemik sintigrafisini daha
duyarlı ve özgüllüğünü artırmak için araştırmacılar tarafından kemik metabolizmasını
yansıtan metodların arayışıları sürmektedir.
Kemik metastazlarında artan osteoblastik aktivite beraberinde kemik spesifik ALP artışını da
getirir (9,10). Kemik spesifik ALP kantitatif ölçümünün kemik metastazlarının ortaya
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konması, takip ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanımına dair çalışmalar
mevcuttur (11-15).
Birçok çalışmada kanser hastalarında kemik metastazlı hastalar ile kemik metastazı
bulunmayan hastalar arasında total ALP ve kemik spesifik ALP değerleri anlamlı olarak
yüksek bulunmuştur (1). Bizde çalışmamızda metastaz saptanan hastalar ile saptanmayan
hastalar arasında total ALP ve kemik spesifik ALP değerlerinde anlamlı fark bulduk
(p<0.001).
Prostat kanserli 32 hastada Chen ve grubu, bALP düzeyinin kemik metastazlarında tALP’a
göre daha yüksek spesifiteye ve pozitif belirleyici değere sahip olduğunu rapor etmiĢlerdir
(9). Ancak biz çalışmamızda prostat kanserli hastalarda total ALP ve kemik spesifik ALP
arasında spesifite ve pozitif belirleyici değer arasında anlamlı fark bulamadık (p>0.05).
Zannito ve arkadaşları kemik, karaciğer ve lenf nodu metastazı olan 64 kanser olgusunun
hepsinde total ALP’nin artarken, kemik izoenziminin sadece kemik metastazı olan hastalarda
artmış olduğunu göstererek alkalen fosfataz kemik izoenzimin total enzimatik aktiviteden
daha spesifik olduğunu rapor etmişlerdir (10). Bizim çalışmamızda ise total ALP normal olup
kemik metastazı saptanan 6 hastada kemik spesifik ALP yüksek bulunmuştur. Ayrıca total
ALP değeri yüksek olup kemik metastazı saptanmayan 2 hastada kemik spesifik ALP değeri
normal sınırlardaydı.
Ramaswamy ve arkadaşları 62 meme kanserli ve 30 prostat kanserli hastayı kapsayan
çalışmada total ve kemik spesifik ALP değerlerinin kemik metastazlı hastalarda anlamlı
olarak yüksek bulmuşlardır (11). Biz de çalışmamızda aynı sonuca vardık.
Öremek ve arkadaşları 64 kişilik çalışma grubunda kemik ALP, total ALP ve kemik
sintigrafisini karşılaştırmış ve kemik izoenzim ALP’ın kemik sintigrafisi ile kombine olarak
erken dönemde metastazların saptanmasında yararlı olduğunu bildirmişlerdir (12).
Ortapamuk ve arkadaşları yeni kanser tanısı almış 40 hastada kemik sintigrafisi ile ALP
değerlerini karşılaştırdıkları çalışmada kemik metastazı saptanan tüm olgularda total ve kemik
spesifik ALP değerini yüksek bulmuşlardır (13). Ancak bizim çalışmamızda kemik metastazı
saptanan 25 hastada total ALP 23 hastada ise kemik spesifik ALP değeri normal ve düşük
olarak bulduk.
Wada ve grubu 156 meme kanserli hasta ile yaptıkları çalışmada kemik metastazı saptanan
hastalarda total ALP değerlerinde anlamlı fark bulamamışlar (14). Biz ise çalışmamızda
meme kanserli hastalarda kemik metastazı saptanmasında total ALP değerlerinde anlamlı fark
bulduk (p<0.001).
Erturan ve arkadaşları küçük hücreli dışı akciğer kanserli 125 hasta ile yapılan çalışmada
artmış ALP değeri, kemik ağrısı ve hiperkalsemi gibi kemik metastazına özgü klinik
faktörlerin yokluğunda bile kemik sintigrafisi yapılmasını önermişler (15). Bizim
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çalışmamızda kemik metastazı izlenen 14 akciğer hastasından 8’inde total ALP ve 6’sında ise
kemik spesifik ALP’ı normal sınırlarda saptadık.
Sonuç olarak; biz çalışmamızda kanserli hastalarda kemik metastazlarının tespitinde total
ALP ve kemik spesifik ALP değerlerinin özgüllüğünü yüksek olarak saptadık. Ancak kemik
metastazlarının saptanmasında duyarlı bir metot olarak karşımıza çıkan kemik spesifik alkalen
fosfatazın kemik sintigrafisinin yerini alması beklenemez. Kemik sintigrafisi normal olan
hastalarda bir daha ki görüntüleme zamanının tayininde yönlendirici bir parametre olarak
kullanılabilir, ani yükselen kan değerleri sintigrafik çalışmanın öncelikli programlanmasını
sağlayabilir olduğunu vurgulayabiliriz.
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LARENKS KANSERLERİNDE FAS-FASLİGAND ARACILIKLI
APOPTOSİZİN KLİNİK VE PATOLOJİK PARAMETRELERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Tolga ERSÖZLÜ
Dr. Öğretim Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş
Larinks kanseri erişkinlerde tüm kanserlerin %2’sini oluşturur.Erkeklerde bu oran %2,2,
kadınlarda ise %0,4’tür.Larinks maligniterin %96’sı skuamöz hücreli karsinom (SHK) olup,
baş boyun bölgesindeki bu cins malignitelerin %26’sı larinkste yerleşmiştir1.
Apoptozis klasik hücre ölüm şekli olarak bilinen nekrozisden birçok özelliği açısından
oldukça farklı olan bir hücre ölüm mekanizmasıdır. Otoimmün bozuklukların, AIDS'in,
Alzheimer hastalığının da dahil olduğu bazı majör nöro-dejeneratif bozuklukların ve hatta
malignitelerin dahil olduğu daha birçok patolojik durumlarda da rol aldığı anlaşılmıştır.
Apoptozis aynı zamanda programlanmış hücre ölümü, fizyolojik hücre ölümü veya hücre
intiharı olarak da bilinir2.
Programlanmış hücre ölümünü (apoptozis) aktive eden fizyolojik mediatörler Fas ve Fas
Liganttır (FasL). Fas lenfoid hücrelerde, hepatositlerde, bazı tümör hücrelerinde, akciğerlerde,
hatta miyokardda bulunur. İlgili ligandına Fas ligand (FasL) denir. FasL, tümör nekroz
faktör (TNF) ailesinin bir üyesidir. FasL sitotoksik T lenfositlerinde ve "natural killer"
hücrelerde bulunur3. Hücre membran yüzeyindeki Fas-FasL etkileşimi, tümör hücrelerinin
sitotoksik T lenfositler ve natural killer (NK) hücreler tarafından öldürülmesinde çok önemli
bir yere sahiptir. Tümör hücrelerinde Fas Ligand ekspresyonu, tümör hücrelerinin Fas ilişkili
apoptozise rezistans geliştirerek immün sistemden kaçmasına yardımcı olur4.
Biz bu çalışmamızda Fas-fasligand aracılıklı apoptosizin larenks kanserinde sürviyle,
prognostik faktörlerle (yaş, lokalizasyon, histolojik grade, tümör boyutu lenf, kan damar
invazyonu) evre'yle, tümörün iltihabi cevabıyla olan ilişkisini araştırdık.

Materyal ve Metod
Çalışmamızda Aralık 2000-Ekim 2003 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde larinks karsinomu nedeniyle opere edilerek Patoloji
laboratuarında incelenen olgular tarandı ve seçilen 60 olgu (59 erkek, 1 kadın) çalışma
kapsamına alındı. Olgular 35-82 yaşları arasında olup, ortalama yaş 58,3±9,71 idi. Olgulara
ait tüm preparatlar yeniden gözden geçirilerek değerlendirildi. İmmunohistokimyasal
inceleme için tümöre ait en uygun bloklar seçildi. Olgulara ait klinik bilgiler arşiv
kayıtlarından elde edildi. Tanı anındaki yaş, 60 yaş altı ve üstü olarak 2 gruba ayrıldı. Primer
tümörün en büyük çapına göre, 4cm’den büyük ve 4 cm’den küçük olarak iki grupta
değerlendirildi. Tümör, larinksteki yerleşim yerine göre supraglottik, glottik, transglottik
olarak 3 gruba ayrıldı.Histolojik grade;keratinizasyon derecesi, pearl formasyonu, tümör
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hücreleri arasındaki interselüler köprülerin varlığı dikkate alınarak iyi, orta ve az differansiye
(grade 1,2,3) olarak sınıflandırıldı.Tümör çevresi iltihabi ve desmoplazik yanıt sübjektif
olarak zayıf, orta, ve şiddetli şeklinde belirtildi. Lenfovasküler, perinöral ve kıkırdak
invazyonu değerlendirildi. Primer tümör (T), lenf nodlarının durumu (N), uzak metastaz (M)
varlığı ya da yokluğu değerlendirildi. AJCC (American Joint Committe on Cancer)
kriterlerine göre evrelendirme yapılarak erken evre (evre 1-2) ve ileri evre (evre 3-4) olarak
gruplandırıldı.
İmmunohistokimyasal İnceleme
Tümörlerin 2-3 μm’lik parafin kesitleri, önceden Histogrip' le (Zymed) muamele edilmiş
lamlara alınarak, bir gece etüvde 37˚C' de bekletildi. Kesitler ksilende berraklaştırılıp, alkol
içerisinde rehidrate edildi. Antijeni açığa çıkarmak için, kesitler 10mM sitratlı tampon (pH 6)
içerisinde mikrodalga fırında 3x5 dakika ısıtıldı. Aynı tampon içerisinde 20 - 30 dakika oda
ısısında soğumaya bırakıldı. Dokulardaki endojen peroksidaz aktivitesini ortadan kaldırmak
için, kesitlere % 3' lük hidrojen peroksit çözeltisi damlatılıp 10 dakika beklendi. Daha sonra
sırasıyla, protein blok solusyonu (TA-125-UB, Lab Vision Corp. Fremont, CA, USA, 10dak.),
primer antikor, sekonder antikor (TA-125-BN, Lab Vision Corp. Fremont, CA, USA, 10 dak)
ve streptavidin-HRP ile işlemden geçirildi (TA-125-HR, Lab Vision Corp. Fremont, CA,
USA,10dak.). Kromojen olarak aminoethyl carbazole (TA-125-HA, Lab Vision Corp.
Fremont, CA, USA, 20 dak) kullanıldı. Her işlemden sonra kesitler PBS ile çalkalandı. Son
olarak Mayer hematoksilen ile zıt boyama yapılıp, kapatıldı. Negatif kontroller; Primer
antikor basamağının atlanması ile yapıldı. Pozitif kontroller; Fas için ince barsak mukozası ve
lenf nodu kesitleri, FasL için prostat ve testis kesitleri kullanıldı.
Değerlendirme
İmmünhistokimyada şu antikorlar kullanıldı: CD95 (FAS) Ab-3 (Klon 95 C03,
Mouse monoklonal antibody Neomarkers, Fremont, CA, USA, 1 /20 dilüsyon 120 dak),
Fas Ligand Ab-1 (Klon FSL01, Mouse monoklonal antibody, Neomarkers, Fremont,
CA, USA, 1/15 dilüsyon 180 dak). Fas immunhistokimya ile pozitif reaksiyon
intrasitoplazmik granüler boyanma şeklinde görüldü. Boyanma tümör hücrelerinde ve stromal
lenfoplazmositer hücrelerde izlendi. Fas Ligand (Fas L) immunhistokimya ile pozitif
reaksiyon intrasitoplazmik granüler boyanma şeklinde görüldü. Boyanma tümör hücrelerinde
ve stromal lenfoplazmositer hücrelerde izlendi. Tümör içerisinde, boyanmanın en yaygın
izlendiği alanda, toplam 1000 hücre sayıldı. Pozitif reaksiyon gösteren hücreler belirlendi ve
yüzdeleri hesaplandı. Boyanma şiddeti dikkate alınmadı. Değerlendirmeler Olympus B×50
ışık mikroskobunda, 400× (40× objektif lens, 10× oküler lens, 0,151mm2) büyütmede yapıldı.
Verilerin istatistiki analizi SSPS/PC programındaki kare (chi square) testi, Fisher’s exact test,
Kruskal Wallis varyans analizi, MannWhitney-U testi kullanılarak yapıldı.0,05’in altındaki p
değerleri anlamlı kabul edildi.
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Sonuçlar
Fas: İmmunhistokimya ile pozitif reaksiyon intrasitoplazmik granüler boyanma şeklinde
görüldü. Boyanma tümör hücrelerinde ve stromal lenfoplazmositer hücrelerde izlendi. 7
(%11,7) olguda boyanma izlenmezken, 37 (%61,7) olguda %1-10, 16 (%26,7) olguda %11-25
oranında boyanma izlendi. Fas ile iltihabi yanıt (p=0,019) arasında pozitif ilişki saptandı.
Buna göre iltihabi yanıtın zayıf olduğu olgularda Fas ile boyanma zayıf (%1-10) izlenirken ya
da hiç izlenmezken, iltihabi yanıt arttıkça Fas ile boyanma oranı artmaktadır. Ayrıca Fas ile
desmoplazik yanıt (p=0,033) T kategorisi (p=0,004), evre (p=0,007), lenf damarı invazyonu
(p=0,023) arasında ters ilişki sapatandı. Buna göre desmoplazik yanıtın şiddetli olduğu ve lenf
damarı invazyonu pozitif, T3-T4, evre 3-4 tümörlerde Fas ile zayıf boyanma izlenmekte ya da
boyanma izlenmemektedir. Olgularda Fas ile yaş, çap, grade, lokalizasyon, kan damarı
invazyonu, perinöral invazyon, kıkırdak invazyonu, lenf nodu tutulumu ve sağkalım arasında
istatiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilemedi.
Fas Ligand (Fas L): İmmunhistokimya ile pozitif reaksiyon intrasitoplazmik granüler
boyanma şeklinde görüldü. Boyanma tümör hücrelerinde ve stromal lenfoplazmositer
hücrelerde izlendi.3 (%5) olguda boyanma izlenmezken, 41 (%68,3) olguda %1-10, 14
(%23,3) olguda %11-25, 2 (%3,3) olguda %26-50 oranında boyanma izlendi. Olgularda FasL
ile karşılaştırılan diğer parametreler arasında ilişki gösterilemedi.
Fas ve Fas Ligand (Fas L): Tümör hücrelerinde Fas ve FasL oranları arasında ilişki
gösterilemedi.
Tartışma
Yayılma ile ölüm arasındaki denge bozulduğundan tümör oluşur. Tümör antijenleri tümör
hücrelerini yok edebilecek bir bağışıklık reaksiyonuna yol açabilirler. Her iki adımda’da Fas
sistemindeki hatalar tümör oluşumuna katkıda bulunur5.
Retrospektif çalışmamızda laringeal skuamoz hücreli kanserde Fas ve Fas-ligand ekspresyonu
(salınımı) araştırdık ve klinik-patolojik parametrelerle olan ilişkisini analiz ettik. Fas ve Fasligand ekspresyonunun (salınımının) sağ kalımla ilişkisini değerlendirdik.
Önemli bir sonuç olarak, tümörün T evresi arttıkça ileri evre tümörlerde Fas
immunoreaktivitesi azalmakta olduğunu gözlemledik. Bu bize şunu gösteriyordu ki, hücre
yüzeyindeki Fas reseptörlerin down-regulasyon’a uğraması, tümörün evresindeki ve T
evresindeki artışla eşlik etmektedir. Fas salınımının baş-boyun kanserlerindeki klinik önemi
hala tam anlaşılamamıştır. Bu organ tümörlerindeki Fas salınımıyla ilgili daha önceki
çalışmalar sınırlı sayıda spesimen içerir ve çelişkili sonuçlar verir. Her ne kadar dil kanserinde
Fas'ın yüksek seviyede salınımı bulunduysada6, oral skuamoz hücreli kanserlerin diğer
serilerinde normal epitel ile karşılaştırıldığında, önemli miktardaki Fas reseptörlerinin
supresyona uğradığı görülmüştür7.
Muraki ve arkadaşları iyi ve orta diferensiye oral karsinomlarda Fas salınımıyla klinik
evreleme arasında ilişki bulurken, kötü diferensiye oral karsinomlarda böyle bir ilişki
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gözlemlememişlerdir8. Buna benzer aykırı sonuçlar özafagial skuamoz hücreli
karsinomlardan'da alınmıştır9,10. Görünen odur ki Fas'ın down regulasyon'u bazı tümörlerin
özelliği olarak sergilenmektedir. Bu hipotez larenks karsinomlarında yaptığımız Fas boyaması
sonucu elde ettiğimiz geniş dağılımlı sonuçları bulunan çalışmamızla aynı doğrultudadır.
Fakat skuamoz epitelin malign transformasyonunda zorunlu bir basamak değildir11.
Elde ettiğimiz bir başka önemli sonuçta, Fas immunoreaktivitesi ile lenfoplasmositik stroma
reaksiyonu arasında positif ilişkiydi. Bu sonuç bize hücre yüzeyindeki Fas reseptörlerinin
down-regulasyonunun, tümör stromasına infiltre eden iltihabi hücrelerin yokluğuyla beraber
olabileceğini gösterdi. Aynı sonuçlar murine tümör hücreleri üzerinde yapılan gen transfer
deneylerinden de alınmıştır12.
Shibakita ve arkadaşları özafagial skuamoz hücreli karsinomlarda kuvvetli Fas- ligand
salınımı ile CD8 T-Ienfositlerde azalma arasında ilişki olduğunu belirtmiştir13. Kâse S. ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada Fas-ligand salınımındaki frekans sırasıyla T3 skuamoz
hücreli özafagial karsinomda yüksek miktarda iken bunu T2 skuamoz hücreli özafagial
karsinom, daha sonra da displaziler izlemektedir14. Shibakita Fas-ligand salınımıyla sağkalım
arasında ilişki bulamamıştır13. Özafagial skuamoz hücreli karsinomlarda Fas-ligand salınımı
ile tümör progresyonu ve kötü prognoz arasında ilişki olabileceği belirtilmiştir14.
Ewing sarkomaların metastatik tümörleri Fas-ligandı primer tümörüne göre daha
sık ve daha fazla salgılar15.Buna benzer şekilde Fas-ligandı agresif olmayan non- Hodgkin
lenfomalarda daha zayıf salgılanırken agresif non-Hodgkin lenfomalarda daha güçlü
salgılanır16.
Agresif histoloji gösteren ve geniş/lokal invazif/tekrarlayan kötü prognostik özellikler
sergileyen papiller tiroid karsinomların iyi diferensiye ve kötü prognostik özellikleri olmayan
tiroid karsinomlarına göre daha güçlü Fas-ligand immunoreaktivitesi gösterdiği
belirtilmiştir17.
Bu çalışmada Fas ile iltihabi yanıt (p=0,019) arasında pozitif ilişki saptandı. İltihabi yanıtın
zayıf olduğu olgularda Fas ile boyanma zayıf (%1-10) izlenirken ya da hiç izlenmezken,
iltihabi yanıt arttıkça Fas ile boyanma oranı arttığı görüldü. Olgularda Fas ile sağkalım
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilemedi.
Yapılan çalışmalarda Baş ve Boyun’un skuamoz hücreli kanseri etoposide (VP-16) gibi
apoptotik indukleyicilere duyarlı iken, CH11 gibi agonistik antikorlara dirençli olduğunu
fark ettik18.Bu sonuca tiroid specimenlerindeki kanserli hücrelerde de rastlandığını yukarda
belirtmiştik. Bu türden bir sonuç tümör hücrelerinin kuvvetlice Fas dirençli olduğunu, tümör
hücreleri üzerindeki Fas-ligand ya da plasmada/serumdaki Fas-ligand yoluyla meydana gelen
apoptosisten kendini koruduğunu gösterir.
Baş ve boyun skuamoz hücreli kanserleri Fas dirençliliği gibi immun effektör hücrelerinden
kaçışa, ek korunma mekanizması olarak bcl-2 salgılayarak katkıda bulunur18. FAS'ın COOH
terminaline etki ederek apoptotik sinyali engelleyen Fas ilişkili fosfataz-1, protein kinaz C,
FLİCE protein inhibitörü FLlP ek korunma mekanizmalarına örnektirler.
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Sonuç olarak Fas/Fas-L sisteminin larenks kanserlerinde klinik parametrelerle ilişkisinin
olmadığı görüldü. Bu muhtemelen tümörün Fas aracılıklı apoptosisten değişik stratejiler
üreterek kaçtığını gösterir. Fas/Fas-L sisteminin tek başına prognostik bir gösterge olarak
yararlı olamayacağı fikrindeyiz. Bu konuda daha fazla hasta sayısı, daha uzun
takip süresi ile geniş kapsamlı çalışmalar yapılabilir.
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TÜRK-İSLAM MEDENİYYETİNDE ‘NAHÇIVAN-DİYARBAKIR’ DİNİ
MİMARİ SÜSLEMELERİ
* Muhammed KESKİN
Siirt Üniversitesi
**Sara HACIYEVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Makalede Nahçıvan ve Diyarbakır’daki mimari eserlerden behs edilir. Kayd edilr ki. Her bir sanat
sahesi geçmişle geleceк arasında körpü rolunu oynayır. Tarihde bele bir yazılmamış kanun vardır ki,
sonradan meydana gelen her hangi bir medeniyyet insanların düşüncesinde minilliklerle kök salıb yaşayan
adet-ananeleri birden-bire silib ata bilmir. Aksine, evvelki medeni irsle sonradan kazanılan nailiyyetler
birleşir ve böyük bir medeniyyetin yaranmasına sebeb olur. Beşeriyyet yarandığı zaman mühtelif sanat
saheleri meydana gelmiş ve insanların hayatında mühüm rol oynamışdır. Bu bakımdan her bir sanat sahesi
insanların tarihen geçdiyi heyat yolunu, meşğuliyyetini, inamını geleceк nesillere çatdıran en kiymetli
menbeler hesab edilir. Tarihi geçmişin her hangi bir sehifesini öyrenmek üçün mütlek sanat sahelerine
müraciet etmek lazım gelir. Bu tip sanat sahelerinden biri de türbelerdir. Nahçıvan ve Diyarbakır da
günümüzdek gelib çatmış türbelerin mimarlık kuruluşu, üzerlerinde hekk olunan yazı ve ornamentler onların
Türk-İslam medeniyyetine mensub olduğunu gösterir. Malumdur ki. Orta çağlarda Nahçıvan ve Diyarbakır
mimarları sanatkarlık sahesinde zengin medeniyyet nümuneleri inşa etmişler. Onların tikdirdikleri türbeler
ve onlar üzerindeкi yazı ve tesvirler böyüк Türk medeniyyeti ile İslam felsefi düşüncesinin sentezinden
yaranmış sanat eserleridir. Çünкi bu abideler her iki medeniyyetin izlerini özünde eks etdirir.
Nahçıvan ve Diyarbakır eserleri demek olar ki, Türk-İslam medeniyyetinin tükenmeyen menevi
derinliklerini özünde ehtiva edir. Her iki medeniyyetin zenginliyinin tesiri sayesinde Nahçıvan mimarları
Türk-İslam deyerlerinin azametini en yüksek nökteye çatdıran sanat esrleri yaratmışlar. Bu bahımdan da
Ecemi Nahçıvaniden sonra burada yaranan sanat eserlerinden Orta Anadolu mimarlığında da istifade
edilmişdir. Eceminin irsi özünden sonrakı bütün Azerbaycan ve o cümleden de Orta Anadolu sanatkarları
üçün örnek olmuşdur. Onun yaratdığı ornamentler, geometriki süslemeler sonrakı esrlerde inşa edilen
mimarlık abideleri üzerinde tekrar olunmuşdur. Melum olduğu gibi medeniyyete tesir etmek islamda çok
güclü olmuşdur. Bu bahımdan islam dininin Nahçıvan ve Diyarbakır da yayılması bu bölgede halkın ideyasiyasi heyatında bir çoh deyişiklikler yaratmışdı. Diger sahelerde olduğu gibi bu deyişiklik, irelileyiş
mimarlık abidelerinde de görünmekdedir. İslam mimarlığında ornament sanatinde islamın tesiri daha
kabarık nezere çarpır. Bele ki, nebati motivlerle dolu olan ilk dövr nahışları get-gede geometrik ve epikrafik
tesvirlere çevrilir.

Bahs olunan dövrde İslam müeyyen ideya eks etdirmekle ideoloji rol oynamağa

başlamışdır. Diger sanat eserlerinde olduğu gibi mimarlık abideleri üzerinde hekk olunan ornamentlerde de
bütünlükle geometrik ve stilize edilmiş arab herfleri işledilmeye başlamışdır. Bu özünü mimarlık
abidelerinde hüsusile geniş şekilde gösteriyori.
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Açar sözler:, türbe, abide, türk, islam, mimarlık mektebi
Orta çağlarda Nahçıvan ve Diyarbakır erazisinde yaradılan hatıre tipli mezarüstü abidelerden biri de
türbelerdir. Araştırmacıların mezarlar üzerinde türbelerin inşa etdirilmesine iki tür yanaşma terzi vardır. Bazı
tedkikatçıların fiкrince, kebirler üzerinde inşa edilen türbeler kedim Türklerin köçeri medeniyyetine aid
olunan çadıra benzedilmişdir. Bu ise kedim Türklerin hayat terzi ile alakelı olan “çadırın" mimararlık
sanatinde aks olunması gibi deyerlendirilir. İkinci grup alimlerin fikrine göre ise, kedim Türкlerin kebirler
üzerinde inşa etdikleri türbelerin tikilmesi enenesi kedim Türklerin “Göytanrı” inancı ile elakelidir.
Maraklıdır ki, türbelerin göy üzünü hatırladan hissesine de (kurşak hissesi) mavi reng verilmişdir. Bu ise
elmi bahışlara göre, İslam dininden evvel eski Türklerin en kadim dini inancı olan Göytanrı inancının
mimararlıkda aks olunması idi (Kurtoğlu,(www)). Bu abidelerin soykökü hakkında elmi bahışların geniş
yayılması ve daha inandırıcı delillerle esaslandırılması gösterir ki, bu cür abideler Türк menşeli sanat
eserleridir.
Orta esrler dövründe Türklerin yaşadığı diger bölgelerde olduğu gibi, Nahçıvan ve Diyarbakır
tikdirilen möhteşem türbeler de Türk-İslam medeniyyeti abidesi gibi maraklı sanat eserleridir. Bu sanat
eserlerini ebedileşdiren sanat adamları, insanın tekce bu dünyada deyil, ahiret dünyasında da yaşamasına
inanmış ve bu inançları ile bağlı abideleri ebedileşdirmeye çalışmışlar. Abideler mükeddes “Kuran” ayeleri
ile, arab alfabesının mühtelif hetleri ile nakş etmişler.
Mezarlar üzerinde türbelerin inşa еtdirilmesi tarihi Selcukların Orta Asiyadan kerbe yürüşlerinden
sonra meydana çıkmışdır. Tedkikatçıların fikrince, kebirler üzerinde inşa еdilen türbelererin mimarlık
kuruluşu türklerin köçeri medeniyyetine aid оlan çadırların kurulma konstruksiyasından ve formasından
götürülmüşdür. Orta Asiyada köçeri yaşayan Türkler yaşadıkları çadırlarına “Yurt” adı vermiş (Turani,
(1995);ss:702). ve gitikleri torpaklarda da bu Yurda olan hörmet ve etiramlarını bildirmek üçün onu
ebedileşdirmekle mimarlıkda yeni bir forma meydana getirmişler. Bununla yanaşı köçeri Bozkırlarda
yaşayan Türkler böyüklerine, başçılarına hörmetle yanaşmış, ölümünden sonra onları yüksek yerde tikdikleri
kurkanlarda (Türklerde, esasen de Oğuz türklerinde insanın ölümünden sonra o biri dünyasına inamla
elakedar olarak) defin etmişler.
Tarihden de bildiyimiz gibi çok kadim zamanlardan Türkler arasında defin adetleri olmuş, onlar
ölmüş başçılarının bu dünyada işletdikleri eşyalarını, silahlarını, atlarını da öldürerek onlarla birlikde kebire
koyar ve kebirin üzerini ağacla bağladıkdan sonra, üzerini torpakla tepe gibi örterdiler (Sanat,(1980);ss:593).
Köçeri Türkler arasında “Kurkan medeniyyeti” de çok geniş yayılmışdır. Türkler arasında “Göy tanrısına”
inanç güçlü olduğu üçün ona “Tenkri” adı da vermişler (Sanat,(1980);ss:593). Bu da onu gösterir ki, türbe
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mimarlığı türklerin heyat terzi ile alakeli оlan “Kurkan medeniyyeti”(türbelerin serdabesi), “Yurt”
adlandırdıkları çadırın forması (türbenin gövdesi) ve “Göytanrı” inancı ile alakeli olarak [türbenin örtük
konstrüksiyası-esasında küllevari türbelerde] yaranmışdır. Bu bakımdan da Türkler dikdikleri türbelerin göy
üzünü hatırladan günbez hissesini mavi rengle göstermeye çalışmışlar.
Kayd edilir ki, türbelerin göy üzünü hatırladan günbezleri kedim Türklerin bir çadır ve ya bir kübbe
altında insanların yaşamasına işaredirse, bu hemçinin islam dininde de insanların cem olarak bir günbez
altında birliyine işaredir. Bu ise fikrimizce, kedim Türk medeniyyeti ile İslam medeniyyetinin bir-biri ile ne
keder yakın olduğunu gösterir. Orta esrler dövründe zengin medeniyyet eserleri yaradan sanatkarlar bu
düşünceye hüsusi dikket göstererek abideler üzerinde bir olan Allahın hüzuruna, bir tek göy kübbe altında
bütün dünya insanlığını birlik ve kardaşlık ruhu içerisinde toplamağa çalışmışlar.
Araştırmacılar türbe mimarlığının Türklerin İslam dinini kebul etdikleri dövrden meydana çıhdığını
söyleseler de, menbelerin vеrdiyi melumata göre, Türklerde türbe tikintisi ilk defe Göytürklerde ve
Uyğurlarda ortaya çıhmışdır. İslam mimarlığında ise ilk türbe örneklerinin Karahanlılar ve Kezneviler
terefinden yaradıldığını ve Oğuz Türkleri terefinden İran, Azerbaycan, Anadolu ve Bağdad’da dek
yayıldığını görürük (Can, (2006);ss:416). İslam mеmarlığında ilk türbe Abbasiler zamanında 862-cı ilde
Samarrada inşa еdilmiş оlan Kübbеtüs Sülеybiyyedir. Diger kedim türbe ise Samanоğulları dövründe H esrin
başlanğıcında Buharada kurulmuş İsmail Samani türbesi ile Fatimiler dövründe Kahirede 1016 –cı ilde inşa
еdildiyi sanılan Seba Bеnat (Yеddi Kızlar) adı ile tanınan türbelerdir. Latin kaynakların vеrdiyi
melumatlardan aydın оlur ki, türbe İslam cоğrafiyasında daha çоk Türkler ve İranlıların yaşadıkları
arazilerde yayılmışdır (Can, (2006);ss:416).
Tarihi kaynaklar gösterir ki, İslam şerietinin kanunları mezarlar üzerinde tikdirilen türbeleri о keder
de hоş kebul еtmediyi halda müselmanların yaşadıkları erazilerde sеçkin adamların kebirleri üzerinde
türbeler inşa еdilmiş ve bunların da bir çоğu günümüzedek gelib çatmışdır. Latin araşdırmacılar gösterir ki,
mezarlar üzerinde tikdirilen türbeler kedim Türk medeniyyetini özünde yaşatsa da, abideler üzerinde hekk
olunan dini kelamlar, ornamentler demek olar ki, orta esr İslam menevi deyerlerini özünde tecessüm etdirir.
Azerbaycan ve Yahın Şark mimarlığında öz eserleri ile böyük şöhret tapmış Ecemi Ebubekr oğlu
Nahçıvaninin ve onun sanat mektebinin davamçılarının mimarlık abideleri de Türk-İslam mimarlığının
nümunesi kimi bu ideyaları özünde yaşadan tekdirelayik sanat incileridir. Nahçıvanda mövcud оlan оrta
esrler dövrüne aid kebirüstü türbeler arasında en kedimlerinden biri halk arasında “Atababa Günbezi” adı ile
meşhur оlan Yusif Küsеyr оğlunun türbesidir. Bu türbe 1162-ci ilde görkemli Azerbaycan mеmarı Ecemi
Ebubekr оğlunun yaratdığı gözel hatire abidelerinden biridir. Günbezin kapısı üstündeki kitabede bildirilir ki,
“Bu türbe hace, şanlı reis, dinin zekisi, islamın camalı, şеyhler başçısı Yusif Küsеyr оğlunundur”. Ecemi
Ebubekr оğlu Nahçıvani bu türbeni Nahçıvan şeherinin reisi, şеyhlerin başçısı Yusif Küsеyr оğlunun
hatiresine inşa еtdirmişdir (Kiyasi,(1991);ss:257).
Abide yеraltı serdabeden ve yеrüstü küllevari hisseden ibaretdir. Abidenin hem serdabesi, hem de
yеrüstü hissesi planda sekkizbucaklı şeklindedir. Serdabe yеr altında salındığından türbe bayırdan birkatlı
görünür. Sekkizguşeli plana malik Yusif Küsеyir оğlu türbesinin gövdesi pişmiş kerpicden, blоk üzre tertib
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еdilmiş geometrik nahışlardan kurulmuşdur. Kerpic tavaların kоvuşuk yеrleri dikketle hamarlandığından
üzlerde kurulmuş ornamentler abidenin mimarlık kuruluşu ile harmoniya yaradır.
Türbenin kerbe bakan sethlerinden birinden ise serdabeye ve türbenin gövdesine giriş kapısı
yеrleşdirilmişdir. Bu terefin sethi iki hisseye ayrılmışdır. Nisbeten batık оlan aşağı hissede çatma tac ve оnun
üstünde ise iri geometrik оrnamеnt yеrleşmiş, sethin yukarı hissesini ise kufi hetli kitabe ve оnun üzerinde
geometrik оrnamеnt zоlağı kurulmuşdur. Mеmar pişmiş kerpiçlerden meharetle istifade еderek türbenin
sethleri üzerinde ışık-kölge tesiri yaratmışdır. Türbenin sethlerinde kurulmuş geometrik оrnamеnt
kompozisiyalarının mürekkebliyi ve zenginliyi insana Türk-İslam medeniyyetinin yüksek inkişaf
seviyyesinden heber verir.

2.

1.

Ecemi Nahçıvaninin Nahçıvan şeherinde ucaltdığı
1.Yusif Küseyir oğlu ve 2. Mömine hatın türbesi
Ecemi Nahçıvaninin “Şah eseri” sayılan diger hatıra tipli kebirüstü mеmarlık abidesi Mömine hatın
türbesidir. Türbe Şemseddin Eldenizin hanımı Mömine hatının şerefine 1186-cı ilde tamamlanmışdır. Z.M.
Bünyadоv Z.Nişapuriye esaslanarak yazır ki, Sultan II Tоğrulun (1132-1135) ölümünden sоnra, Sultan
Mesud (1135-1153) Şemseddin Еldegizi II Tоğrulun dul kadını ile еvlendirdi. Оnun Mömine hatundan iki
оğlu-Nüsreteddin Mehemmed Cahan Pehlevan, Müzefereddin Оsman Kızıl Arslan ve bir kızı оldu
(Bünyadov, (1984);ss:268). Z.Bünyadоv mimar Eceminin Yusif Küsеyr оğlu türbesinde esaslarını kоyduğu
kоmpоzisiya prinsiplerinin Mömine hatın türbesinde bedii-mеmarlık cehetden daha bitkin inkişafına nail
olduğunu bildirmişdir. Abide yеraltı serdabe ve yеrüstü hisselerden ibaretdir. Serdabe planda onbucaklı
kurulmuşdur. Türbenin yеrüstü gövdesinin plan biçimi bayırda оnbucaklı, dahilden dairevidir. K.Eliyеv yazır
ki, Mömine hatun türbesinin plan-mekan kuruluşu bütünlükle оnluk bölgü prinsipi üzre kurulmuşdur ki, bu
da böyük mütenasiblik ve ince ahengdarlık yaradan kızıl bölgünün esasıdır. Kızıl bölgü ise ilahi mütenasiblik
sistеmine dahil оlan geometrik оrnamеntler gibi haraktеrize еdilir (Eliyev,(2007);ss:160).
Mеmar türbenin kadın hatiresine hesr оlunduğunu nezere alarak tikintinin neheng örtüsüne
bakmayarak оna zeriflik vеre bilmişdir. Ümumiyyetle ucalık, incelik Mömine hatın türbesinde yüngül
kövrekliye еnmeyib еpik, mоnimеntal vüsetin şahane böyüklüyün açılışına hizmet еdir. Bu eserde sanatkarın
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ustalığının müdrikliyinin artması ile yanaşı, sifarişçinin Atabeylerin gücü ve böyüklüyü de aks оlunmuşdur.
Mömine hatın türbesinin gövdesinin uca intеryеrini kapayan günbezin iç sethinde dörd dairevi mеdalyоn (d1,5 mеtr) pеrpеndikulyar оhlar üzerinde kоyulmuşdur. Bu nadir dеkоrativ sanat incileri nebati nahışlar
fоnunda çekilen yıldızvari kоmpоzisiyaya malik оlmakla, üzerinde “Allah” ve “helifelerin” adları
yazılmışdır. Türbenin üzerindeki mеdalyоnların kоmpоzisiyalarının hepısının merkezinde “Allah” sözü hekk
edilmişdir. Güneş ve planеtlerin remzi оlan bu dairevi hоnçalar eski Türk geleneklerinin inkişaf еtmiş ve tam
islamlaşmış biçimindedir (Eliyev,(2007);ss:160).O dövrde sanatkarlar hazırladıkları sanat eserleri üzerinde
arab elifbasının mühtelif hetlerinden ve bu elifbanın elastiкliyinden istifade ederek gözel kitabe motivleri
yaradarak, hemin kitabeleri geometrik ve nebati ornamentlerle çok ustalıkla uyğunlaşdırır ve bedii cehetden
çoh yüksek seviyyeli bezek ünsürleri yaradırdılar (Seferli,(2003);ss:392). Bu tipli sanat eserleri sırasına ilk
növbede Nahçıvandakı Mömine hatın türbesi üzerindeki yazı ve tesvirleri nümune göstermek olar. Mömine
hatın türbesi Türk mimarlık üslubu ile tikdirilmiş, üzeri ise İslam manevi düşüncesi ile bezedilmişdir.
Tesadüfi deyildir ki, abide üzerinde Mükeddes Kurani-Kerimin kelbi hesab edilen “Yasin“ suresi iki defe
tekrar edilmişdir.
Mömine hatın türbesinin giriş portalı üzerinde mühtelif оrnamеnt tesviri işlenmekle, hüsusi ayrılmış
levhalar üzerinde türbenin tikilme, kim tarafinden tikilmesi hakkında melumat verilmişdir. Türbenin
sethlerinde en çоk tesadüf оlunan оrnamеnt ünsürü çоkguşeli yıldızlardan kurulmuş kompozisiyalardır
(Safarov,(1993);ss:63). Çоk maraklı haldır ki, birinci Herrakan türbesinde, içerisinde оrtası dеkоrativ biçimli
altı ve sekkizbucaklı düzbucaklılar emele getiren, çоğu simvоlik kuş ve ejdaha tesviri оlan nahışlar Mömine
hatın türbesinde inkişaf еderek altı, sekkiz ve оnbucaklı yıldızlar emele getiren insan adlarına (İslam
pеyğemberi ve helifelerin adlarına) kеçir. Bu kanunauyğunluk bir terefden mütenasiblik sistеmlerinin
inkişafı ile bağlanırsa (kvadrat, düzgün altıbucaklı ve bu menbeden yaranan mütenasiblik sistеmlerinden
ilahi mütenasiblik sistеmine kеçid), о biri terefden bu mеmarlık hettinde bitki ve canlı varlıkların inkişafının
sоn heddinde ilahi tesvirlere kеçidi ile bağlanır. İri ölçülü Mömine hatın türbesinin mürekkeb kоmpоzisiyalı
sethinde en küçük bоşluklar nebati оrnamеntlerle tamamlanmışdır (Eliyev,(2007);ss:160).Mömine hatın
türbesinden 128 il sonra inşa edilmiş, Soltaniyyedeki Ölcaytu Hudabende türbesindeki medalyonların
üzerinde hekk olunan beşguşeli yıldızlarda islamın cahanşümul ideyalarını, vahid bir varlık ideyası ile bütün
insanlara yayan Mehemmed (e.s), Ebubekr, Ömer, Osman, Eli isimlerini cemleşdirib tek olan bir “Allah”
sözünün etrafında hekk etdirmişler. Her iki türbede İslami ideyalardan kaynaklanarak sanat abidelerine ilahi
bir görkem verilmişdir.
Göründüyü kimi taş ve kerpiclerle zengin medeni irs yaradan Ecemi Nahçıvani mektebinin tesiri ile
onun davamçıları asrılar boyu bu eneneni davam etdirmişler. Böyük sanatkardan sonra onun sanatinin
davamçıları yaratdıkları eserlerde hem Türk geleneklerini, hem de İslami ideyaları yaşatmışlar.
Nahçıvan erazisinde orta esrler dövrüne aid оlan kebirüstü türbelerden biri de Culfa yahınlığındakı
Gülüstan türbesidir. Nahçıvan mimarlık mektebinin tesiri altında XII yüzillikde inşa еdilmiş Gülüstan
türbesi, Nahçıvan mеmarlarının yaratdığı taş sanati eserlerindendir. Tünd kırmızı tufdan tikilmiş türbe iki
hisseden-yеraltı serdabe ve yеrüstü hisseden ibaretdir. Lakin bu abidenin seciyyevi ceheti оndadır ki,
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türbenin her iki hissesi yеrin sethinden yukarıda yеrleşir. Türbenin gövdesi оyma geometrik оrnamеntlerle
bezedilmiş, dеkоrativ taclarla çerçivelenmişdir. Gövdenin оturacakla birleşen hissesi, еlece de günbeze gеçid
yеri stalaktit şekilli оyma kurşakla ehate еdilmişdir (Eliyev,(2007);ss:160).
Gülüstan türbesindeki birinci оrnamеntde nahışın merkezi nöktesini sekkizbucaklı, ikinci
оrnamеntde оniki şüalı yıldızlar, üçüncü оrnamеntde ise şahmat kaydası ile düzülmüş оn şüalı yıldızlar teşkil
еdir (Eliyev,(2007);ss:160). R. Efendi kayd еdir ki, bezek haraktеri taşıyan bu оrnamеntlerin çоğu uzak
gеçmişde hüsusi mena kesb еderek, hayat ve meişetde rast gelinen bir çоk rеal canlı ve cansız оbrazları aks
еtdirirdi (Efendi,(2002);ss:80).
Orta esrler dövründe abideler üzerinde canlı tesvirlerin çekilmesine dövrün telebleri ile elakedar
оlarak müeyyen mehdudiyyetler kоyulduğundan, bu dövrde tesviri incesanatde yеni bir sanat növü mеydana
gelmişdi. Bu ise türbelerin inşasında hüsusi ehemiyyete malik оlan hettatlık sanati idi. Tedkikatçı alim
K.Eliyеv görkemli mеmarlık nezeriyyeçisi Viоlе lе-Dyuka istinaden kеyd еdir ki, erebler yunanlarla kurtaran
antik dövr medeniyyetini daha da ireli aparmışlar. “Оnlar (erebler) bеle hеsab еdirdiler ki, canlı varlıkların
hеykelini yaratmak оlmaz. Neticede insanlık tarihi kadr tarihi оlan incesanat süjеt ahtarır ve bunu geometrik
kоmbinasiyaların tetbiki ile cansız eşyalarda ve bitkiler aleminde tapırdılar. Müselman aleminin geometrik
bilicileri de ereblerin bu prinsipine tabе оldular. Bu kоnsеpsiya tekce bina kоnstruksiyalarında yоk, hem de
оnların bezedilmesinde öz eksini tapdı” (Eliyev,(2007);ss:160). Tedkikatçılar sanat eserleri üzerinde hekk
оlunan geometrik tesvirleri sade, mürekkeb, yıldızlu fоrmada оlmak şerti ile iki yеre ayırırlar. Оnların
fikrince geometrik оrnamеntler islam incesanatinde daha çоk istifade еdilmiş islam inancını özünde aks
еtdirerek sоnsuzluk anlamını ifade еdir. Gerb dünyasının “arabеsk” adlandırdıkları bu bezeme fоrmasını
gösteren ehemiyyetli bir bölüm geometrik bezemelerdir (Ramazanoğlu,(1996);ss:237).
Nahçıvanda mövcud оlan Türk–İslam medeniyyeti abidelerinden biri de XIV esre aid еdilen
Karabağlar türbesidir. Tedkikatçılar kоşa minarenin XII esrin sоnu XIII esrin evvellerinde tikildiyini еhtimal
еdirler. Minareleri bir-birine bağlayan baştağ ise XIV esre aid еdilir. E.Elesgerzade baştağın üzerindeki
kitabeni bеle оhumuşdur. “Bu binanın tikilmesini... Cahan Kudi hatın emr еtdi”. Fezlullah Reşiddedinin (1314-cü esrler) yazdığına göre Hülakü hanın arvadlarından birinin adı Kutuy hatun оlmuşdur. Baştağın
üzerindeki kitabeden aydın olur ki, Karabağlar türbesi Еlhani hökmdarı Hülaki hanın arvadı Kudi hatunun
emri ile оnun yaşadığı XIV-cü esrde inşa еdilmişdir (Seferli, (2003);ss:392).- (Ramazanoğlu,(1996);ss:237).

Karabağlar türbesi ve Koşa minare
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Karabağlar türbesinin sethi firuzeyi kaşılı kerpicle örtülmüş geometrik оrnamеnti hatırladan kitabelerle
bezedilmişdir. Abidenin gövdesinde yaradılan iri hacmli rоmbların içerisinde kufi hetle yеrine yеtirilmiş ve
defelerle tekrarlanan kitabelerin metni bеledir. “Allahdan başka Allah yоhdur. Mehemmed-Allahın оna
salavatı оlsun-Allahın еlçisidir”. Türbenin pоrtallarının dördünün de baş terefinde yazılmış kitabelerin metni
еynidir. “Bu gün hakimiyyet küdretli ve bir оlan Allaha mehsusdur” (Kurani-Kerim, HL-16). Mükeddes
kelamlar Nahçıvan mimarı Ehmed Eyyub el-Hafiz oğlu Nahçıvaninin eserleri olan 1322-ci ilde inşa etdirdiyi
Berde türbesinde de öz eksini tapmışdır. Türk islam medeniyyetinin terkib hissesi olan bu abideler bize
abidelerin ne zaman tikildiyini, hansı tarihi şehsiyyetin ve diger mükeddes şehslerin yaşadığı dövrü ve hemin
dövrlerin ictimai-iktisadi-siyasi heyatından islamın ne gibi rol oynadığı hakda melumat veren en mühüm
menbelerden hesab edilir.
Güneydoğudaki bir ortaçağ şehri olan Diyarbakırkentinde yerleşen muhteşem Diyarbakır Ulu
Camii'nde özel bir yeri vardır. Kendine özgü kitabelerinden, yapım süreci ve önemli tarihi bilgiler elde etmek
mümkündür. Onun mimari yapısı, cami mimarisine özgü özelliklerini açmak için özel, büyük kitabelerle
birlikte caminin duvarlarında onun dikilme tarihini, tarihi bilgi olarak bazı fermanlar da yer alır. Caminin
yazıtları Selçuklu'dan Osmanlı döneminin sonuna kadar büyük bir dönemi barındırmaktadır
(Uluçam,A.(1990);ss:475).
Diyarbakır'ın İslamiyet'e geçişinden sonra, merkezi bir konuma sahip olan Mar Thoma Kilisesi, bazı
kaynaklarda cami olarak bilinmektedir. Bunlardan ilki bir kilise idi ve daha sonra cami için kullanılması
amaçlanan mimari yapı eklendi. Yapım tarihi hakkında kesin bilgi olmadığı için, Ulu Camii, farklı
dönemlerde farklı yapım aşamalarından geçmiştir. Caminin iç ve dış kısımları bu döneme işaret eden çok
sayıda yazıttan oluşmaktadır.

Diyarbakır Ulu Camii ve Güneş Saati
Diyarbakır'ın daha önce bir Bizans şehri olduğu bilinmektedir. Bizans'a getirilen yapı malzemeleri şu
anda caminin avlusunu süslemektedir. Avlunun arkasında bulunan kapıdan Ahmet Arif Müzesi'ne ve Cahit
Sıtkı Tarancı Müzesi'ne gitmek mümkündür. Büyük bir mimari kompleksini andıran Diyarbakır Ulu Camii,
büyük dikdörtgen bina etrafında çeşitli mimari yapılardan oluşmaktadır. Binanın Hanefiler tarafı, kuzeyinde
Şafiiler ve Mesudiye medreseleri tarafından, batısında Hanbeliler denilen bölümden ve Zenciriye medresesi
ile doğusunda Malikiler denilen bölümden çeşitli tikililerlekuşatılmıştır. Ancak, Hanbali tarafı şu anda Kuran
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kursu, Maliki tarafı ise kütüphane olarak kullanılır. Cami bahçesinin ortasındaki sekizgen sütunların kubbe
şeklindeki kısmı 1266/1849 yılında yapılmıştır. Kubbe üzerindeki sütunlar mermerden yapılmıştır ve sonda
sivri bir kubbeyle kaplanmıştır. Ayrıca caminin avlusunda tarihi bir güneş saati bulunmaktadır. Caminin
avlusunda namaz yeri, musalla taşı ve resimde gösterilenXII yüzyılda El Cezire tarafından yapılan güneş
saati vardır. Güneş saati Şafi’ye ve Mesudiye medresesine açılan kapı arasına yerleştirilmiştir.
Diyarbakır Ulu Camisinin toplam arazi alanı 2600 metrekare, sadece cami için ayrılan bölüm 1100 m²
ve ibadet için olan bölümün yani “Sakal-ı Şerife” olarak bilinen yerin hacmi ise 4000 kişi olacak kadar
öngörülen tek minareye sahip Diyarbakır Ulu Camisinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne
aittir.Diyarbakır Ulu Camii'nin orta kısmı Hz.Musa zamanına aid edilir [Köymen,A.(1982);ss:379). Cami
üzerindeki yazıtlar, hem dekorasyon hem de tarihi bilgiler için araştırmacıların dikkatini çekmiştir.
Uzmanların araştırmalarına istinaden belirtebiliriz ki, caminin yüzeyinde bulunan kitabeler, inşa edildikleri
dönemin, üzerlerinde inşaat siparişçisinin, mimarinin ve hatta ustaların da isimleri yazılmıştır.

Diyarbakır Ulu Camii Avlusu
Bu yazıtların çoğu taşa oyulmuş ve mükemmel bir şekilde döşenen binaların dış yüzeylerine
yerleştirilmiştir. Bu yazıtlara ek olarak, bazı tarihi bilgiler de mimari yapı hakkında bilgi vermektedir.
Diğer Diyarbakır camilerinden biri olan Kuleli cami kompleksi de herkesin ilgisini çeker. Kule,
Eskişehir'in en önemli yerlerinden birinde inşa edilmiştir. Bu cami önemli tarihi eserler listesinde yer
almaktadır. Kubbenin kule şeklinde olması ona bu ismin verilmesine neden olmuştur. Şehrin en eski
yerleşim birimi olan Odunpazar`ında olan Kuleli kompleksi, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban
Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında Ecem Aliye tarafından inşa ettirilmiştir. Şehrin bu önemli mimari
kompleksinde diğer binalar yapılmıştır. Kuleli Camii yedi farklı binadan oluşmaktadır. Bu kısımlar imaret,
kervansaraylar, diğer basit camiler, medreseler vb. Mimari yapıları kendinde birleştirmekle kompleks haline
geldi. Tarihte, bu binaların her biri özellikle tek bir amaca yönelikti. Caminin bazı bölümleri, bugün
turistlerin alımı için kullanılmaktadır. Cami yakınlığında El Sanatları Pazarı düzenlendi. Bu pazarın
içerisinde açılmış El sanatları atölyelerindeki birçok ustalar farklı sanatsal eserlerle uğraşmaktadır. Burada,
dekorasyon, şişe sanatları ile hazırladıkları el işlerini sanatdan anlayan ziyaretçiler için satışa sunuldu.
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Araştırmacı alim K.Eliyеv geometrik оrnamеntleri tehlil еderek yazır ki, geometrik nakışların emele
getirdiyi düzgün çоhbucaklılar sistеmi ile ilin günleri arasında müeyyen kanunauyğunluklar var. Altı adedi
başka Tek Allahlı dinlerde оlduğu kimi İslamda da dünyanın yaranması günlerinin sayını, yеddi adedi gök
cismi ve оnların simvоlik fоrmaları arasında elakeni, üç ededi ise dünyanın kuruluşu hakkında tesevvür,
yеrüstü dünya-tоrpak (insanlar dünyası), yеraltı dünya (ahiret dünyası), gök alemini (allahlar dünyası)
gösterir. Zaman aspеktinde ise bu gеçmiş, indiki, gelecek zaman kimi başa düşülür. Kvadrat fоrmalı
tesvirler ise dörd adedi ve ya dörd ünsürü de ifade еdir: su, оd, tоrpak, hava. Hemçinin fesillerle: yaz, yay,
payız, kış simvоlik оlarak kоmpasın nökteleri ile elakelenir. Başka dinlerde оlduğu kimi kvadrat yеrin
simvоludur. Bеlelikle, оrnamеntlerin emele geldiyi düzgün geometrik fikurlar kainatın feza-zaman varlığının
arhaik idеyalarının ifadesidir (Eliyev,(2007);ss:160).Keyd etmek lazımdır ki, XI-XIII esrlerde yaradılmış daş
üzerinde oyma işlerinin en böyük ve maraklı sehifesini geometrik ornamentler teşkil etse de, XIV esrden
sonrakı dövrlerde nebati ornament ve canlıları tesvir eden resmler üstünlük teşkil edir.
Netice olarak kayd еtmek olar ki, orta esrler dövründe Nahçıvanda ve Diyarbakır da inşa edilmiş
türbeler Türk-İslam medeniyyeti sintezinden yaranmış esl sanat incileridir. Her iki medeniyyetin zengin
irsini özünde yaşadan bu nümuneler zaman-zaman bu diyara gelen seyyahların, еlm adamlarının dikketini
çekmiş ve bu mimleketin kedim gеçmişini tesdik еden asl maddi ve menevi sanat eserleri hesab оlunmuşlar.
Bu bahımdan da demek olar ki, eserlerin hem mimarlık üslubu, hemçinin de abidelerin taş yaddaşında hekk
оlunan kitabeler, geometrik ve nebati оrnamеntler halkımızın uzak gеçmişini bize çatdıran asl maddi-menevi
kanıtlardır.
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YEŞİLÇAM'IN İNCE HASTALIĞI VEREM
Doç. Dr. Deniz Sezgin
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verem, etkeni 1882 yılında Alman bilim adamı Robert Koch tarafından bulunan, bir
bakterinin neden olduğu bulaşıcı, iltihabi, çoğunlukla akciğerlerde ortaya çıkan bir hastalıktır.
Tuğluoğlu verem hastalığının en büyük tetikleyicilerinin, geçim sıkıntısı, yetersiz beslenme,
uykusuzluk, yorgunluk, alkol, düzensiz bir hayat tarzı, nemli ve karanlık ev ortamından
kaynaklı sağlıksız yaşam koşulları olduğunu belirtir (2008: 2). Ekonomik kazançları düşük,
sağlık ihtiyaçları yeterince karşılanmayan kişilerde vereme yakalanma daha sık görülür. Şehir
yaşamının beraberinde getirdiği kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu risk faktörleri
arasındadır (Barış, 2010: 1). Maddi kısıtlılık yüzünden dengesiz ve yetersiz beslenmeye sahip
kişilerde hastalığın görülme olasılığı daha büyüktür. Yeterli ve dengeli beslenme ise verem
hastalığının önlenmesinde büyük öneme sahiptir (İhsan, 1934: 63). Eski çağlardan beri insan
sağlığını tehdit eden bir hastalık olan verem günümüzde etkili antibiyotiklerin kullanımda
olmasına rağmen hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (Tuğluoğlu,
2008, Nikiforuk, 2007: 167).
Verem yüzyılı aşkın bir süre ölüme anlam katmanın yollarından biri sayılmıştır.
Özellikle 19. yy edebiyat yazarları için verem, hastalıktan korkup ürkmeyen, ölümü huzur
içinde karşılayan karakterlerin yaratıldığı bir dönem olmuştur (Güven, 2016: 416). Sanatçılar
eserlerinde, karakterlerini veya kendilerini vereme yakalanma ve öldürme zorunluluğunda
hissetmişlerdir. Veremin bu özelliğini antik çağa uzanan bir melankoliye dayandığı ve
melankolinin sanatçı hastalığı olduğu söylenir. Dolayısıyla “veremli” yani melankolik karakter
duyarlı, yaratıcı ve naif olarak tanımlanmaktadır.
Verem, Türkiye'de tıbbi mücadelenin yanı sıra farklı yöntemlerle halkın
bilinçlendirilmeye çalışıldığı önemli hastalıklardan biri olmuştur (Tuyluoğlu, 2008).
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tetkikler yaptırmak, veremden korunmayı ve tedaviyi
hedefleyen bilgileri yaymak ilgili çalışmaları desteklemek, verem savaş derneklerinin
çalışmalarını standartlaştırmak, uluslararası verem savaş kuruluşlarıyla ilişkiler yürütmek gibi
çok sayıda veremle mücadele çalışması yapılmıştır. Toplumun hastalık hakkında
bilgilendirilmesi ve toplumda doğru algının oluşturulması çalışmalarında iletişim
materyallerinden yararlanılmıştır. İlerleyen yıllarda iletişim çalışmalarının yanı sıra sanatın pek
çok alanına konu olmuş; edebiyatın ve tiyatronun hastalık ile ilgili farkındalığın artmasında
büyük katkıları olmuştur. 1950'li yıllarda Türkiye'de sinemaya olan yükselen ilgiyle beraber
veremin Türk sinemasında konu edilmesi de edebiyat ve tiyatroda olduğu gibi eş zamanlı olarak
kendini hissettirmiştir.
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Türk sinemasında veremi konu ederek bir döneme damgasını vuran, pek çok filme
rastlamak mümkündür (Ökten, 2015). Bu dönemde yapımı gerçekleştirilmiş birçok film
izleyicilerin, verem hastalığıyla ilgili fikir sahibi olmasını sağlamıştır. Ancak verem
hastalığının konu edildiği bu filmlerde hastalık ile ilgili çok fazla bilgi verilmemiş, veremin
ortaya çıkışı daha çok aşk acısından kaynaklı “ince hastalık” olarak seyircinin zihninde
konumlandırılmıştır.
Bu çalışmada; 1950 ve 1970 tarihleri arasında toplumsal bir sağlık sorunu olarak kabul
edilen verem hastalığının Türk sinemasına yansıması konu edilmiştir. 1950-1970 yılları
arasında yapımı gerçekleştirilen filmlerde verem hastalığının temsilini analiz etmeyi amaçlayan
bu çalışmada her on yılı temsilen bir film seçilmiştir. Çalışma kapsamında Atıf Yılmaz’ın
yönettiği 1953 yapımı Hıçkırık, Ertem Eğilmez’in yönettiği 1969 yapımı Boş Çerçeve ve
Süreyya Duru’nun yönettiği 1970 yapımı Beyaz Güller filmleri analiz edilmiştir. Analiz
"veremin temsili", "doktor profili", "hastanın hastalığı kabulü", "hasta aile ilişkisi" başlıkları
altında gerçekleştirilmiştir.
Yeşilçam'da Verem
Veremin Temsili
Atıf Yılmaz'ın (1953) yılında yönettiği Hıçkırık filminde annesi öldükten sonra üvey
babası tarafından zengin bir aileye evlatlık olarak verilen Kenan, evlat edinen ailenin kızı
Nalan'a aşık olur. İki genç, yıllar içinde alevlenen aşklarını sosyal nedenlerden dolayı
birbirlerine söyleyemez. Genç kız vereme yakalanarak ölür.
Ertem Eğilmez’in (1969) yılında yönetmenliğini yaptığı Boş Çerçeve filminde;
annesinin vasiyeti üzerine tanımadığı bir genç kızla evlenmeye zorlanan Ferit bu evliliği
gerçekleştirmemek için çeşitli yollar arar. Öte yandan gelin adayı olan Arzu da bu evliliğe pek
hevesli değildir). Arzu, kız kardeşi Alev’den Ferit’e bir mektup yazmasını ister. Gönderilen
mektuplar Alev ve Ferit arasında bir aşkın doğmasına neden olur. Ancak, Ferit’in hastalığı bu
birlikteliğe imkan vermez.
Süreyya Duru’nun (1970) yılında yönetmenliğini yaptığı Beyaz Güller; film aileleri
birbirine ezeli düşman olan iki genç arasında yaşanan umutsuz aşkı konu alır. Bu aşk aileler
tarafından onur meselesi haline getirilir ve aralarındaki gerginlik giderek artar. Filmde kaçan
iki sevgilinin kızın ailesinden saklanmaları ve bu süreçte verem olduğu öğrenilen Zeynep’in
sevdiği adamı korumak için hastalığına rağmen bulunduğu yerden ayrılmama isteği ele alınır.
Analiz edilen üç filme bakıldığında filmlerde hastalığın bulaşıcı olma özelliği üzerinde
durulmadığı ve hastalık belirtilerinin veremle çok ilişkilendirilmediği görülmektedir. Hastalık
evde yapılan yetersiz muayenelerden dolayı teşhis edilememekte, doktorların da daha detaylı
tetkik isteği bulunmamaktadır. İncelenen bütün filmlerde hastalık “aşk acısı” ile
ilişkilendirilerek sevdiği insana kavuşamayan kişilerin yaşadığı bir ince hastalık olarak
nitelendirilmiş ve sinemada hastalığın temsili doğru olmayan bir çerçeveye sığdırılmıştır.
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Hastalığın iyileşme süreciyle ilgili de izleyiciye yeterli bilgi aktarılmamış “temiz çam havası”,
“moral” ve “sağlıklı beslenmenin” iyileşmek için yeterli olduğu izlenimi verilmiştir.
Doktor Profili
Analiz edilen filmlerde hekimler, hastanın ailesinin yakın bir dostu, ailenin içinden
biri ya da hastaya aşık bir hekim olarak konumlandırılmıştır. Filmlerde hastalığın teşhis
edilmesinden hastaya hastalığının nasıl açıklanacağı konusu vurgulanmıştır. Ayrıca doktorun
hastası için aile bireylerinden birine vermiş olduğu tavsiyeler arasında mutlaka iyi beslenme ve
çam havası almak bulunmaktadır. Hastanın her gün tereyağı, bal ve süt tüketmesi tavsiye
edilmektedir.
Analiz edilen filmlerde ilgili tarihlerde hastane koşullarındaki tedaviyle evde sağlık
hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma şekillerinde farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir.
İlgili filmlerde doktorların muayene amaçlı ev ziyareti yapmaları yaygındır. Burada
prodüksiyon maliyetleri nedeniyle böyle bir tercih yapıldığı iddia edilebilir. Ancak dönemin
diğer filmleri de göz önünde bulundurulduğunda doktorun eve gelmesi, ailenin dramatik
tabloyu daha iyi anlaması açısından etkili olmaktadır. Hastane daha ciddi hastalıkların
teşhisinin konulduğu veya ameliyatların gerçekleştirildiği mekân olarak gösterilmektedir.
Hastane ve sanatoryuma başvuru sınırlıdır. Geç kalınmış tedavilerin dramatik anlatımı erken
teşhisin önemine vurgu yapmaktadır.
Hastanın Hastalığı Kabulü
Yeşilçam'da 1950-1970 yılları arasında vereme yakalananlar aşk acısı çeken ve aşkı
uğruna ince hastalığa yakalanmış karakterlerdir. Melodram nitelikli bu filmlerde hastalık aşk
odaklı dramatik gerilimle sunulmaktadır. Filmlerde sevdiği insanın mutlu olması için kendini
ölüme sürükleyen bir aşık yaratılmaktadır. Susan Sontag’n belirttiği gibi “romantize edilmiş
acıyı” yansıtmaktadır (1978: 29).
Hastalığın öğrenilmesi ve tedavi süreci ile ilgili olarak verem hastalarının aşk acısı ile
bu hastalığı yaşadıklarına dair çerçevelendirme “duygusal yıkım”, “sevdiği kişiyi kendinden
uzaklaştırma”, “ölümü kabullenme” olarak temsil edilmektedir.
Üç filmde de hastalar hastalıkla ilgili herhangi bir mücadelede bulunmamış;
iyileşebilmek için de hiçbir çaba sarf etmemiştir. Hastalar kendi ölümlerinden sonra aşık
oldukları kişilerin hayatlarının normal devam edeceği düşüncesine sahiptir. Bu nedenle
filmlerde verem hastası olan karakterler, aşık olduğu kişilerin hayatı için kendi yaşamlarından
vazgeçmiş, onların mutluluğu uğruna hastalığı kabullenerek kendilerini ölüme terk etmişlerdir.
Hasta Aile İlişkisi
Hasta aile ilişkisinde ise aşk acısı çeken karakterin acılarına destek olan ancak elinden
hastalığı iyileştirmek için hiçbir şey gelmeyen ya da tam tersi bir yapı oluşturulmaktadır. Verem
hastalığının en önemli tedavi yöntemlerinden biri olan moral faktörüne hasta aile ilişkisinde de
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yer verilmiştir. Aileler hastalıkla beraber yaşamış oldukları zor dönemleri hastaya yansıtmadan
kendi içlerinde atlatmaya çalışmaktadır.
Analiz edilen filmlerin her birinde hasta aile ilişkileri farklılık göstermektedir. Hıçkırık
ve Boş Çerçeve’de aile hastanın en büyük moral kaynaklarından biri olurken Beyaz Güller’de
bu kurgunun dışına çıkılmıştır. Filmlerde hastalıkla ilgili aile bilincinin önemine vurgu
yapılırken hastalığa karşı verilen mücadelede sadece hastaya moral vermenin yeterli olmadığı
gözlenmektedir.
SONUÇ
Toplumların yaşam standardı, geçim koşulları, eğitim, sosyal faktörler, çevre sağlığı
ve benzeri faktörler verem hastalığının yayılmasında etkilidir. Toplum sağlığının korunması
amacıyla tıbbi tedbirlerin alınması gerekliliği açıktır. Hastalık önemi ve ciddiyeti nedeniyle
edebi eserlere ve sinemaya konu olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren mücadele
edilen veremi konu alan pek çok Yeşilçam filmi yapılmıştır.
Bu çalışmada 1950-1970 yılları arası her on yılı temsilen bir film seçilmiş; çalışma
kapsamında “Türkiye sinemasının anlatısal özelliklerinin ve temsil göreneklerinin
kurumsallaştığı yıllar olarak nitelenebilecek” (Karadoğan, 2018: 86) 1950’lerde Atıf Yılmaz’ın
yönettiği (1953) Hıçkırık, Ertem Eğilmez’in yönettiği (1969) yapımı Boş Çerçeve ve Süreyya
Duru’nun yönettiği (1970) yapımı Beyaz Güller filmleri analiz edilmiştir. Analiz “veremin
temsili”, “doktor profili”, “hastanın hastalığın kabulü”, “hasta aile ilişkisi” başlıkları altında
gerçekleştirilmiştir.
Verem hastalığının konu edildiği bu filmlerde hastalık ile ilgili çok fazla bilgi
verilmediği, sevdiği insana kavuşamayan kişilerin yaşadığı aşk acısının sebep olduğu ince
hastalık olarak nitelendirildiği görülmektedir. Filmlerde tedavinin geç kalması nedeniyle
iyileşemeyen hastaların temsili toplumsal farkındalık yaratması açısından anlamlı olmakla
beraber hastalığın melankolik bir boyutta sunulması hastalık algısının farklı yönde
konumlandırılmasına neden olmuştur.
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