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ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR 

RESİMLERİNİN ANALİZLERİ VE KORUMA ÖNERİLERİ 

 

HANDE ÇEŞMELİ 

ÖZ 

Bu çalışmada Trakya’nın Edirne iline bağlı Enez kasabasında 12. yüzyılda inşa 

edildiği ve 1455 yılında camiye çevrildiği düşünülen, Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih 

Cami) adlı yapıda bulunan Bizans ve Osmanlı dönemine ait duvar resimlerinin 

bozulmalarına yol açan etkenler ve kaynakları kimyasal analizler ve aletli ölçümler 

ile desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yapıda bulunan duvar resmi 

sıvalarının içerik analizleri kalsinasyon, asitle muamele, asitle reaksiyona girmeyen 

agregaların analizi, petrografik analiz ve x-ışınları floresans spektrometresi 

yöntemleri kullanılarak açığa çıkartılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerden elde 

edilen veriler doğrultusunda yapıda bulunan duvar resimlerinin korunmasında 

kullanılabilecek yöntemler önerilmiştir. 

 

ANALYSES ON WALL PAINTINGS OF THE AİNOS HAGIA 
SOPHIA CHURCH (FATIH MOSQUE) AND PROPOSALS FOR 
CONSERVATION OF THESE PAINTINGS 

HANDE ÇEŞMELİ 

ABSTRACT 

In this study, I have strived to describe factors and their sources leading to the 

deterioration of wall paintings dating  back to the Byzantium and Ottoman period at 

the building  titled Ainos Hagia Sophia Church (Fatih Mosque) thought to have been 

constructed in the Enez borough affiliated to the Edirne province of Thrace in the 

12th century and turned into a mosque in 1455 by means of chemical analyses 

facilitated with instrumental measurements. Moreover, it has further been strived to 

reveal the content analyses of the plasters on wall paintings in the building by means 

of calcination, acidic treatment, fine layer chromatography and x-rays fluorescent 

spectrometry methods. In view of findings obtained from the analyses conducted, 

methods that may potentially be employed in conservation of the wall paintings at 

the building have been proposed. 
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ÖNSÖZ 

 

Bir duvar resminin konservasyonu ve restorasyonuna yönelik bir uygulamada 

bulunmadan önce o duvar resminin bozulmasına yol açan etkenler ve kaynakları 

yapımında kullanılan malzemelerin içeriklerinin ve yapım tekniklerinin bilinmesi 

konservasyonda kullanılacak malzeme ve yöntemlerin belirlenmesi için gereklidir.  

 

Bu çalışmada; Trakya’nın Edirne iline bağlı Enez Kasabası’nda akropol üzerine 12. 

yüzyılda inşa edildiği ve Enez’in 1455 yılında Osmanlı İmparatorluğunun fethinin 

ardından camiye çevrildiği düşünülen, Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) isimli yapıda 

bulunan Osmanlı ve Bizans dönemi duvar resimlerinde bozulmaya yol açan etkenler 

ve bozulmanın olası kaynakları, duvar resimlerinin yapımında kullanılan 

malzemelerin içeriği ve miktarları, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım 

Bölümü Laboratuarı’nda yapılan bozulma ve sıva analizleri ve yapıda yapılan aletli 

ölçümler ile ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda 

yapıda bulunan duvar resimlerinin korunmasında kullanılabilecek yöntemler 

önerilmiştir. 

 

Tez konumun belirlenmesi ve hazırlanmasındaki bilimsel katkılarından dolayı ve 

Enez’de yaptığım çalışmalar esnasında beni kazı evinde misafir ettiği için tez 

danışmanım Prof. Dr. Sait Başaran’a teşekkür ederim. Tez çalışmamı maddi açıdan 

destekleyen İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne 

teşekkürlerimi sunarım. Enez Ayasofya Kilisesi duvar resimlerinin bozulma ve sıva 

içeriğinin belirlenmesi için yapılan analizlerin, tekniklerini öğreten ve bilgisini 

sakınmayan Doç. Dr. Ahmet Güleç’e teşekkür ederim. Tez çalışmam sırasında bana 

özgür çalışma ortamı sağlayan, her konuda anlayış, içtenlik gösteren ve destek veren 

sevgili hocalarım, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve Doç. Dr. Ayşe Sertkaya’ya 

teşekkür ederim. Bizans duvar resmi tanımlamalarında ve tarihlendirmelerinde büyük 

yardımda bulunan Doç. Dr. Engin Akyürek’e ilgi, anlayış ve sabrından ötürü içten 

teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Bizans duvar resimlerinin tanımlanmasına yardım 

eden ve fotoğraf arşivinden yararlanmamı sağlayan Doç. Dr. Gülgün Köroğlu’na 
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desteğinden ötürü teşekkür ederim. Osmanlı duvar resimlerinin tanımlanmasında ve 

tarihlendirilmesinde yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu’na ve 

Prof. Dr. Baha Tanman’a, duvar resimlerinin yapım tekniğinin ve bozulma 

nedenlerin aydınlatılmasında yardımcı olan, emekli İstanbul Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Restorasyon Konservasyon Merkez Laboratuarı Konservatörü Gülseren 

Dikilitaş’a ilgi, anlayış ve sabırlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Tezde 

bulunan Osmanlıca-Türkçe ve Arapça-Türkçe çevirilerini yapan Araş. Gör. .Dr. Abid 

Mahdum’a ve fotoğraf arşivinden yararlanmamı sağlayan Yrd. Doç. Dr. İhsan Tunay 

ve Konservatör Şehrigül Yeşil’e, yapıda yerinde yapılan nem ölçümleri için cihaz 

desteğinde bulunan, İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Konservasyon 

Merkez Laboratuarı Müdür Vekili Güven Gökçe’ye ve sıvaların petrografik 

incelemeleri hususunda yardımını esirgemeyen Yüksek Jeoloji Mühendisi Müzeyyen 

Keskin’e, x-ışınları florosans spektrometresi ile boya ve sıva analizlerini yapan ve 

yorumlayan Prof. Dr. Sevim Akyüz’e verdikleri bilimsel destekten ötürü teşekkür 

ederim. Yapı hakkındaki görüşlerini esirgemeyen Prof. Dr. Robert Ousterhout ve 

Prof. Dr. Semavi Eyice’ye ve bazı yayınlara ulaşmamı sağlayan, Prof. Dr. Ara 

Altun’a teşekkürlerimi sunarım. Yapıda yaptığım ölçümler esnasında bana yardımcı 

olan İlker Kızılçay ve Fırat Buzlu’ya, aradığım bazı yayınlara ulaşmamı sağlayan 

arkadaşım Konservatör Ayşe Tuncer’e ve diğer yüksek lisans arkadaşlarım Seda 

Tulgar, Gülnur Kurap ve Ayşe Onat’a verdikleri manevi destekten ötürü teşekkür 

ederim. 

 

Son olarak mimari köken ve tanımlamalarda yardımını ve bilgisini esirgemeyen, 

tezimin her aşamasına destek sağlayan sevgili eşim Araş. Gör. Dr. İbrahim 

Çeşmeli’ye ve bana verdiği manevi destekten ötürü sevgili annem Nursel Günözü ve 

babam Edip Günözü’ye teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 
 

Bu çalışmada, Edirne iline bağlı Enez kasabasının akropolü üzerine, batı-doğu 

ekseninde 12. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve 1455 yılında Enez’i Osmanlı 

İmparatorluğu’nun fethinin ardından camiye çevrildiği düşünülen yapıda bulunan 

duvar resimlerinde bozulmaya neden olan faktörler, yapımında kullanılan 

malzemelerin içerikleri ve miktarları kimyasal analizler ve aletli ölçümler ile 

saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda uygulanabilecek koruma 

önerileri sunulmuştur. 

 

Yapıda yerinde yapılan çalışmalar, yapının ve sıvaların sıcaklık ve nem düzeylerini 

saptamaya yönelik aletli ölçümler ve belgeleme çalışmalarıdır. Yapının iç ve dış 

bağıl nem düzeyi ve sıcaklığı ayrıca sıvalarda bulunan rutubet seviyesi ve duvarların 

sıcaklığı termohigrograf ve protimetre ile ölçülerek bu bilgiler kaydedilmiş ve tez 

içerisinde ölçümlerden elde edilen veriler yorumlanmıştır. Belgeleme çalışmaları 

fotoğraf ve kamera ile görüntü alma ve duvar resimlerinde meydana gelen bozulma 

ve yapım tekniklerinin gözlemlenebilen öğelerinin hazırlanan formlara kayıt edilmesi 

ile gerçekleştirilmiştir. Bozulmaya neden olan kimyasal etkenlerin araştırılması ve 

sıva içeriğinin saptanması için gerekli olan örnek alma çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Enez Ayasofya Kilisesi’nde Bizans ve Osmanlı döneminde yapılan duvar resimleri 

birçok kez sıvanarak oluşturulduğundan ve resimlerde farklı dönemlere ait sıvalarla 

koruma uygulamaları yapıldığından sıva içeriklerinin belirlenmesi problematik bir 

konudur. Bu problemin aşılabilmesi için yapının bölümleri ayrılarak duvar resmi 

kalan bölümlerden ilk aşamada 150 adet örnek alınmış ve bu örneklerin görsel 

tanımlamalarda benzer olanları ayrılarak ileride daha gelişmiş sistemlerle yapılacak 

analizler için stoklanmıştır. Bu örneklerin içerisinden 61 adedi üzerinde bozulma ve 

sıva içeriğinin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda 

bozulma analizleri için sıvanın bünyesinde barındırdığı tuzların içeriği, kimyasal spot 

testler yapılarak ortaya çıkarılmış miktarları ise kondaktometre metre ile yapılan 

ölçümlerle anlaşılmıştır. Sıva örneklerinin içeriğinin belirlenmesine yönelik yapılan 
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çalışmalar yapıdan alınan örnekler ilk olarak görsel olarak tanımlanmış ve bir dizi 

işlemden geçirildikten sonra kızdırma kaybı (kalsinasyon), asitle muamele, asitle 

reaksiyona girmeyen agregaların stereo mikroskop ile görsel analizi ve sıvaların ince 

kesitleri hazırlanarak, polarizan mikrospkop ile petrografik analizleri (minerolojik 

inceleme) gerçekleştirilmiştir. Sıva ve boya içeriğinin saptanmasına yönelik aletli 

analiz metotlarından x-ışınları florasans spektrometresi kullanılmıştır. 

 

Tüm çalışmalardan elde edilen veriler toplanarak tablo ve grafikler haline getirilmiş 

ardından yapıda bozulmaya neden olan etkenler, kaynakları ve etkileri açıklanmaya 

çalışılmış ayrıca sıva içeriğinde bulunan malzemelerim içeriği ve miktarları açığa 

çıkarılmıştır. Bu veriler doğrultusunda yapıda bulunan duvar resimlerinin 

korunmasında kullanılması uygun görülen onarım sıva malzemelerinin içeriği 

belirlenmiştir. 
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1. AİNOS’UN COĞRAFİ KONUMU VE TARİHÇESİ 

 

1.1. Ainos’un Coğrafi Konumu 

 

Ainos, 40°43′29 Kuzey, 26°4′57 doğu paralelleri arasında yer alır. İlçe Trakya’da 

bulunan Edirne ilinin güneybatı köşesinde, batısında Ege denizi, kuzeyinde 

Yunanistan ve İpsala ilçesi, güneyinde Saroz Körfezi’nin bulunduğu Ege denizinin 

kuzey sahilinde ve Meriç (Hebros) (Herodotos: iv, 90, 217) nehrinin denize 

döküldüğü sahada, denizden 23-24m yükseklikte muhtemelen orta Miosen devrine 

ait bir yerleşimdir (Ardel, 1959: 139–140) (Şekil1).  

 

Ainos’un bugünkü durumu kurulduğu dönemdeki haliyle aynı değildir, çok miktarda 

alüvyon sürükleyen nehir yatağını hızla doldurmuştur, bu veriye göre Ainos’un batı 

kıyısının kurulduğu dönemde kıyı olması muhtemeldir ve Meriç daha kuzeyde bir 

göle dökülmektedir (Ardel, 1959: 140). Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesin’de ki deniz 

haritasında Ainos şehrinin batısını geniş ve kuzeye doğru uzanan bir körfezin işgal 

ettiği ve Meriç’in kuzey-batıdan bu körfeze döküldüğü görülmektedir (Şekil 2). Piri 

Reis ayrıca Ainos (İnos) önleri sığ olduğundan ancak küçük gemilerin 

demirleyebildikleri büyük gemilerin iskandille gelip derin yerlerde kalabildiklerini 

yazmaktadır. Bu bilgiler neticesinde Eskiçağ’da bugünkü Meriç nehrinin denize 

döküldüğü sahanın büyük bir körfez olduğu ve Ainos’un çifte limanlı bir liman şehri 

olduğu anlaşılmaktadır (Erzen, 1972: 236). 

 

Ainos Eskiçağ’da Doğu Trakya’nın önemli bir liman şehriydi ve coğrafi konumu 

açısından Meriç’ten (Hebros) Karadeniz’e kadar olan sahaya da hâkimdi. Aynı 

zamanda Ainos, Ege denizini doğu Trakya’nın iç kısmına ve buradan da Orta Meriç 

mecrası vasıtasıyla Balkan yarımadasının batı kısmına bağlayan su yolunun başında 

bulunan ve bu yolu kontrol eden bir limandı (Casson, 1926: 23–24, 255). Ayrıca 

Karadeniz’deki Antik Odessos (bugünkü Burgaz) şehrinden güneye giden ticaret 

yolu yukarı Meriç vadisine vardıktan sonra karayolu ya da Meriç nehri su yolu 

vasıtasıyla Ainos’ta Ege denizine ulaşmaktaydı. Bu yol, Karadeniz, İstanbul Boğazı, 
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Marmara ve Çanakkale’den geçen deniz yolundan daha kısa olduğu gibi, 

Karadeniz’le Ege denizi arasında daha az tehlikeli bir bağlantı sağlıyordu (Casson, 

1926: 23–24, 255). 19.yüzyılın başlarında Ainos’un emin ve elverişli bir liman 

olduğu ve 300’den fazla küçük çapta geminin Meriç nehri üzerinden Edirne’ye kadar 

gittiği ve Ege ile Marmara’nın bütün limanlarıyla Ainos arasında nakliyat yapıldığı 

bilinmektedir (Bozdağ,1979:3). 

 

1.2. Ainos’un Tarihçesi 

 

Eskiçağda Ainos adıyla bilinen Enez ilçesi tarıma elverişli ovaları, coğrafi konumu 

ve zenginliğiyle prehistorik çağlardan günümüze dek kesintisiz yerleşime olanak 

sağlamıştır. Bölgede bilinen en eski yerleşim Ainos’a 3km uzaklıkta, Neolitik Çağ’a 

(M.Ö 5300’e) tarihlendirilen Hoca Çeşme höyüğüdür. Kalkolitik ve Tunç Çağlarına 

tarihlendirilen yerleşimlerden bazıları ise Hasköy Höyüğü, Pandir Bahçe, Değirmen 

tepe ve Sultaniçe’dir. 

 

Antik yazarlardan bazıları, Ainos ile ilgili şu bilgileri vermektedir; Ephoros ve 

Strabo’ya göre; Ainos’a önce Alopekonnesoslu’lar ardından Mytilene ve Kyme 

kolonileri yerleşmiştir. Strabo,  Stephanos Byzantinos ve Apollodoros; Ainos’a 

önceleri; Trakya’nın efsanevi kralı Poltys’ten sonra Poltyobria denildiğini 

belirtmektedir (May, 1950). Byzantinos ayrıca Apsinthos adından da bahseder. 

Vergilius’un Aeneas’ın da “…., benim adıma izafetle Aeneadae ismini verdiğim 

şehrin ilk temellerini attım.” cümlesi geçmektedir. Burada geçen Aeneadae’nin 

Ainos olduğu kabul edilmektedir (Vergilius: iii, 15, 10). Procopius ise şehrin adından 

Aenus olarak bahseder ve bu adın kaynağının şehrin kurcusu Anchises’ın oğlu 

Aeneas’dan geldiğini belirtir (Procopius: iv-iii, 11, 77). Ainos adı ise Homeros’un 

İlyada destanında geçmektedir (Homeros: iv, 520, 143); “Trakyalıların önderi 

İmbrassosoğlu Peiros’tu taşı atan ta Ainos’tan gelmişti o”  Herodotos’un Heredot 

Tarihinde de Ainos adı zikredilmektedir (Herodotos: iv, 90, 217). “Tearos, 

Kontadesdos’a; Kontadesdos, Agrianes’e; Agrianes, Hebros’a; Hebros da, Ainos 

kenti yanında, denize dökülür.”  
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M.Ö 6. yılların sonlarında Darius’un 513 tarihindeki İskit seferinden sonra Trakya ve 

dolayısıyla Ainos Pers İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir. Salamis savaşından 

(M.Ö 478–477) sonra ise Attik-Delos deniz birliğine dâhil olmuş ve bu sayede Atina 

ile Ainos arasında yoğun bir kültürel alış veriş başlamıştır. M.Ö. 386’da Pers Kral 

Barışı ile bağımsızlığına kavuşan kent daha sonra Makedonya hâkimiyetine girmiştir. 

Ainos’un Makedonya hâkimiyeti ve Helenistik çağda ekonomik ve kültürel açıdan 

iyi durumda olduğunu, M.Ö 5.-4.yy tarihlendirilen sikkeler kanıtlamaktadır. 

Helenistik çağda Mısır Hâkimiyeti’ne de giren Enez, M.Ö 190 yılında Romalıların 

Trakya’yı tekrar ele geçirmesiyle bağımsızlığına kavuşmuştur. Roma İmparatorluk 

çağında Via Egnaita ticari ve Askeri yolunun yapılması Ainos’un ticari alanda ileri 

seviyelere ulaşmasını sağlamıştır. Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra 

Ainos Doğu Roma imparatorluğuna bağlı olarak gelişimini sürdürmüştür (Başaran 

2004: 6).  

 

Bizans döneminde ise Ainos,  Rhodope eyaletinin başşehri olmuştur (Ousterhout- 

Bakirtzis, 2007: 17). Geç Antik çağ yazarı Procopius, yükseltilen şehir surlarının, 

Ainos’un güvenliğine olumlu etkisinden bahseder ve bunu Justinanus’un 

başarılarından birisi olduğunu vurgular (Procopius, iv-iii, 11, 78). 7. yüzyılda özerk 

bir Rhodope eyaleti konumunda olan Ainos, 11. yüzyılın sonuna kadar da başkent 

konumundadır. Vera’daki Panagia Kosmosoteira Manastarının Typikon’unda, 

manastırın Ainos’la 1152 yılında ticari ilişkileri ve Ainos’ta o dönemde yapılan 

ticaretle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kommennoslar döneminden itibaren Ainos bir 

Askeri karargâh ve rekabet şehri durumundadır. 12. yüzyıldan 14. yüzyılın ortalarına 

dek Ainos bir siyasi karışıklık dönemine girmiş bu dönemde birçok yağmalama ve 

kuşatma yaşamıştır (Ousterhout- Bakirtzis, 2007: 19).  

 

1355 yılında Ainos; Ioannes VI. Palaiologos’un kız kardeşi Maria Palaeologina’nın 

Cenevizli korsan Francesco Gattelusio ile evlenmesiyle, Lesbos (Midilli) ile birlikte 

drahoma olarak Gattelusio’nun eline geçmiş, o da Ainos’u yönetmesi için küçük 

erkek kardeşi Nikolo’yu göndermiştir (Hasluck, 1908–1909: 252) . Nikolo’nın Ainos 

lordu olma tarihi ise 1384 yılı olarak kabul edilmektedir (Hasluck, 1908–1909: 253).  
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1436 yılında Ainos lordu olan Palamade Paleologo Gattelusio 1455 yılında vefat eder 

ve Ainos’un egemenliği karısı, büyük oğlu Giorgio’nun çocukları ile ikinci oğlu 

Dorino’ya miras kalır. Dorino’da tüm mirasa el koyar fakat Dorino’nun Ainos 

hâkimiyeti çok uzun sürmeyecektir.  

 

1455 yılında Fatih Sultan Mehmet Ainos’a sefer emrini vermiş, çetin kış şartlarında 

Osmanlı ordusu karadan ilerlerken, Gelibolu’daki Türk donanması da Kaptan Yunus 

Bey idaresinde 10 kadırgadan oluşan bir filo ile denizden Enez limanı’na 

yanaşmıştır. Bu sırada Dorino Semendirek adasında bulunmaktadır. Limanda 

bulunan Türk kadırgalarını gören halk ordunun da İpsala’da olduğunu öğrenince 

teslim olma kararı almış ve seçilen bir barış heyeti ile yapılan anlaşma sonunda 

Ainos kalesi Osmanlı hükümdarlığına teslim edilmiştir (Eyice, 1962–1963: 146–

147). Osmanlı imparatorluğu sırasında Ainos zengin bir ticaret şehri olarak 

gelişmiştir. Kale içerisindeki büyük kilisenin bu yıllarda cami haline çevrildiği 

düşünülmektedir (Eyice, 1962–1963: 148). 14 Temmuz 1469 yılında ise Ainos 

Venedikli Niccolo da Canale’nin yönettiği filo tarafından denizden kuşatılmış ve 

şehir yağmalanmış ve yakılmıştır.  

 

II. Beyazıt devri vakıflarında, Hicri 898 (Miladi 1492–1493) tarihli vakfiyede Edirne 

külliyesi evkafında görülen Ainos (İnoz) 728 hane ve 72.590 nüfuzlu bir kasaba 

durumundadır (Gökbilgin, 1952: 377). 

 

14. yüzyıl ve sonrasında Ainos’un durumu ile ilgili bilgileri, araştırmacı ve 

seyyahlardan öğrenmekteyiz. 14. yüzyılda Ainos’u ziyaret eden Bertrandon de la 

Broquıère burasının Midilli Beyinin kardeşinin elinde olduğunu yazmıştır (Eyice, 

1975: 105). 16. yüzyılda kaleme alınan Piri Reis’in Kitab’ı Bahriyesinde; Ainos 

(Inos) limanının haritası ve liman hakkında bilgi bulunmaktadır (Piri Reis, 1935: 99). 

17. yüzyılda ise Evliya Çelebi Bosna’ya giderken Enez’e uğramış kasabanın kalesi 

ve ahalisi hakkında bilgi vermiştir (Evliya Çelebi, 1970: 182). 1707’de Aubry de la 

Motraye İstanbul’a gelirken Enez’i ziyaret etmiş ve burasının güzel bir köyden ibaret 

olduğunu ve bir duvar kalıntısından başka önemli yapı kalıntılarının bulunmadığını 

fakat Yunan ve Latin paralarının bulunduğunu belirtmiştir (Motraye, 1727: 395). 



 7 

Comte de Choiseul-Gouffier 1776 yılında İstanbul’a gelirken Enez’e uğramış ve 

hazırladığı Kuzey Ege deniz haritasında Enez’e yer vermiştir (Choiseul-Gouffier 

1842: 97). 1833 yılında basılan kitabında Sir Adolphus Slade; Enez kalesi, coğrafı 

durumu ve güzellikleri hakkında izlenimlerini aktarmıştır (Slade, 1833: 378–398). 

1828 yılında I. Hutz’un yazdığı coğrafya kitabında ise, Enez’in limanı ve buradan 

sevk edilen ticari mallar ile ilgili bilgiler bulunmaktadır (Hutz, 1828: 246–247).  

 

1900’lü yılların başlarında Enez’de inceleme yapan G. Lampakes, buradaki 23 

kilisenin varlığından bahseder (Lampakes, 1908). F.W. Hasluck ve Mystakides’de 

Ainos’ta incelemelerde bulunmuştur (Hasluck, 1932). Ardından 1957 yılında 

Muzaffer Batur, 1961-1962’de Semavi Eyice Ainos’ta yaptıkları araştırmaları 

yayınlamışlardır (Batur, 1961: 141–158; Eyice, 1969: 348–354). 

 

1971 yılında ise Afif Erzen Başkanlığında Enez’de ilk Arkeolojik kazılar başlamıştır 

(Erzen, 1972: 235–248). İki dönem kazının ardından 6 yıl ara verilen arkeolojik kazı 

çalışmaları Afif Erzen başkanlığında 1978 yılında tekrar başlatılmış ve 1993 yılına 

dek sürdürülmüştür. 1994 yılından itibaren Sait Başaran başkanlığında sürdürülen 

Enez arkeolojik kazı ve onarım çalışmaları günümüzde devam etmektedir. 
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2. ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ’NİN (FATİH CAMİ) TARİHÇESİ 

VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ 

 

2.1. Enez Ayasofya Kilisesi’nin Tarihçesi 

 

Bizans dini yapıları arasında, önemli bir yeri olan Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih 

Camii), Enez akropolü üzerinde batı-doğu ekseninde inşa edilmiştir. 

 

Yapının tarihlendirilmesi hususunda farklı görüşler mevcuttur. 1961–1962 yıllarında 

Trakya araştırmaları dâhilinde, Enez Ayasofya kilisesini inceleyen Semavi Eyice, 

yapının ilk olarak Orta Bizans devri sonlarına doğru köşe duvarlı haç planlı bir kilise 

olarak inşa edildiği, 13 ve 14. yüzyıllarda ise buna bir exonarthex ilave edilerek 

kubbe sütunlar ve kemerlerle ayakta tutulmaya çalışıldığı görüşündedir (Eyice, 1969: 

354). Mango ise; exonarthex’i Palaiologoslar devrine tarihlendirmiş fakat kilisenin 

kendisinin 12. yüzyılda yapılmış olabileceği fikrini kesin olmayan bir dille ileri 

sürmüştür (Mango, 1976: 275). Vocotopoulos ise kilisenin iki bölümünüde 

Palaiologoslar devrine tarihlendirmiştir (Vocotopoulos, 1981: 563). Enez’de Kasım 

1978 ve Ağustos 1982 yıllarında incelemelerde bulunan Robert Ousterhout ise 

kilisenin planı, konstrüksiyonu ve süsleme detaylarını ayrıntılı bir biçimde incelemiş, 

kilisenin iki bölümünün de 12.yüzyılda yapıldığına kanaat getirmiştir ayrıca kilisenin 

“kubbeli bazilika” olarak adlandırılabileceğini belirtmektedir (Ousterhout, 1985: 

261–263). 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1455 yılında Enez’i Fethinin ardından kilise camiye 

çevrilmiştir (Eyice,  1962–1963: 148). Kilise camiye çevrildiğinde güney kolunda 

yer alan duvarın doğu tarafına bir mihrap, batı tarafına ise bir minber 

yerleştirilmiştir. Ayrıca kilisenin diakonikon apsisi ile ana apsis arasında kalan dış 

bölümüne kesme taştan bir minare inşa edilmiştir.1902 yılında Lampakes’in Enez’i 

ziyareti sırasında kilise, cami olarak kullanılmaktadır (Lampakes 1908: 4) (Resim 1). 

Hasluck’un 1908-1909’da yayımlanan makalesinde; Enez akropolünde az sayıda aile 

yaşadığını ve birkaç kilise bulunduğunu, bunların içlerinde ilgi çekicisinin, eskiden 
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Aziz Konstantin (S. Constantine), şimdi ise cami olan kilise olduğundan bahseder ve 

yapının kapalı yunan haçı planlı tipte büyük bir yapı olduğu, batısında zarif, açık bir 

narthex kısmı bulunduğunu belirtir (Hasluck, 1908–1909: 251–252) (Resim 2). 

Semavi Eyice ise; 1961–1962 yıllarındaki ziyareti sırasında halen cami olarak 

kullanılan yapının, birçok kısmında tehlikeli çatlaklar olduğu ve önlem alınmasa kısa 

bir sürede çökebileceğine dair uyarıda bulunmuştur (Eyice, 1969: 148) (Resim 3–5). 

Kilise 23 Ağustos 1965’te muhtemelen Saroz merkezli 5,9 şiddetindeki depremde 

kısmen yıkılmıştır (Başaran, 2004: 149). Enez Arkeolojik Kazıları kapsamında Sait 

Başaran başkanlığında acil koruma müdahalelerinde bulunan kilise günümüzde 

harabe durumundadır. 

 

2.2. Enez Ayasofya Kilisesi’nin Mimari Özellikleri 

 

Enez kalesi içerisinde, akropol üzerinde batı-doğu ekseninde inşa edilmiş kilise 

21x38 (apsis hariç) metre ölçülerindedir (Şekil 3). Konstantinapol’de Orta ve Geç 

Bizans dönemine tarihlendirilen kiliselerin neredeyse tamamından daha büyük 

olduğu düşünülen yapı, muhtemelen Ainos şehrine Katedral olarak hizmet vermiştir 

(Ousterhout - Bakirtzi  2007: 23) (Resim 6). 

 

Çok alışılmamış bir plana sahip kilise kubbeli bazilika olarak adlandırılabilir 

(Ousterhout - Bakirtzi  2007: 23). Naos kısmı, köşe duvarlı haç planlı bir mekân 

olarak inşa edilmiştir ve naosun batı yönünde çift narthex bölümü yer almaktadır 

(Resim7). Haçın doğu kolunu bema kısmı oluşturur ve bemanın yanlarında da 

pastoforion hücreleri bulunmaktadır. Bu üç bölüm birer apsis ile sonlanmaktadır, 

bunlar içten yarım yuvarlak dıştansa çokgendir. Haçın batı kolu diğer kollara göre 

daha uzundur ve yanlarında birer köşe mekânı yer almaktadır. Bu batı kolu köşe 

mekânlarından birer sütun ve ikişer kemerle ayrılmaktadır. Naos, merkezi ve geniş 

bir kubbe ile taçlandırılmıştır. 7 metreden daha fazla çapa sahip merkezi kubbe, -L- 

şeklinde dört adet payanda ile desteklenmiştir. Bu -L- şeklindeki payandalarda ikişer 

tane sütun yer almaktadır. Haçın kolları pastoforion hücrelerinde olduğu gibi beşik 

tonozlarla örtülmüştür. Haçın batı kolunun iki yanında yer alan köşe mekânları ise 
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ikişer çapraz tonozla örtülmüştür. İç narthex üç bölüme ayrılmıştır. Bu narthexin orta 

bölümü beşik tonozla yanları ise birer çapraz tonozla örtülmüştür. İç narthexin batı 

duvarının formu belirgin değildir. Dış narthexin cephesi iki paye ve dört sütunla 

desteklenen yedi kemerle meydana gelmiş galerili kısımdan oluşmaktadır (Resim8). 

Bu cephe ana yapıyla bağlantılı değildir ve üst örtüsü günümüze ulaşmamış olan bu 

bölümün üzerinde muhtemelen ahşaptan bir örtü bulunmaktaydı (Ousterhout, 1985: 

263). Kilise alternatif olarak sıralanmış tuğla ve taş sıralarıyla inşa edilmiştir. Tuğla 

örgülerde gizli tuğla tekniği kullanılmıştır. Prothesis apsisinin dış cephesinde 

meander motifi, iç kısmında ise zikzak motifi yer almaktadır. Diakonikon’un güney 

cephesinde balıksırtı ve iç apsisinde zikzak motifi yer almaktadır (Ousterhout-

Bakirtzis, 2007: 26–27) (Resim 9–11). 

 

Kilise, özellikle Semavi Eyice ve Robert Ousterhout tarafından detaylı bir şekilde 

incelenmiş ve bu çalışmalar yayınlanmıştır (Eyice, 1969: 351–354; Ousterhout – 

Bakirtzi,  2007: 23–31). Semavi Eyice, kilisenin üç devir gösterdiğini belirtmektedir. 

Araştırmacı, kilisenin ilk olarak köşe duvarlı haç planlı mimari kompozisyonda Orta 

Bizans devrinde inşa edildiğini ve daha sonra 13 veya 14. yüzyılda yapıya 

exonarthex bölümünün eklendiğini kaydetmektedir. Bu dönemde kubbenin 

desteklenmesi için, payelerdeki sütunların ve üzerindeki kemerlerin eklendiğini 

belirtmektedir. Sonradan kubbenin çöktüğünü ve 19. yüzyılda naos’un orta kısmının 

ahşap tavanla örtüldüğünü ileri sürmüştür. Araştırmacıya göre, kubbe kasnağının ise 

18. yüzyıldaki onarımda mı yoksa 19. yüzyıldaki ikinci büyük onarımda mı 

kaldırıldığı bilinmemektedir. S. Eyice, 1962 yılında incelediği yapının tavanının 19 

yüzyıla ait kalem işleri ile süslenmiş olduğunu kaydetmektedir (Eyice, 1969: 352, 

354).  

 

Robert Ousterhout ise, kilisenin genel olarak “kubbeli bazilika” olarak 

adlandırılabileceğini, naos kısmının ise haç planlı olduğunu belirtmektedir ve kiliseyi 

12.yüzyıla tarihlendirmiştir. Exonarthexin ise ana yapıyla bağlantısız olduğunu, buna 

rağmen 12.yüzyılda yapılmış olduğunu ileri sürmektedir. Naosta merkezi kubbeyi 

taşıyan büyük kemerler araştırmacıya göre Türkler zamanında güçlendirilmiştir buna 

delil olarak ise kemerlerin sivri formunu göstermiştir. Payelere iliştirilmiş çift 
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sütunların ise orijinal olduğunu ve bunun erken Hıristiyan mimarisinde olağan 

olduğunu belirtmektedir. Naos kısmındaki korint sütün başlıklarının ise açıkça 

6.yüzyıla tarihlendirilebileceğini kübik başlıların ise emin olmayan bir dille 6.yüzyıla 

tarihlendirilebileceğini belirtmiştir (Resim12). Exonarthexte bulunan kübik 

başlıkların ise ilk örneklerinin 6.yüzyılda görüldüğünü fakat kilisede bulunan 

başlıkların 9–10.yüzyılda yapılmış olabileceğini vurgulamaktadır (Resim 13). Dış 

narthexteki ve naostaki sütunların başlıklar gibi tekrar kullanıldığını kaydetmektedir. 

Osmanlılar zamanında kilisenin birçok kez tamir geçirdiğini gösteren kanıt 

olduğunu, bunlar arasında en dikkate değer olanlarının apsis ve pencerelerde yapılan 

onarımlar olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 1965 depreminde yapının büyük ölçüde 

hasar gördüğünü ve kuzey duvarı ve tonozlarının çöktüğünü belirtmektedir. 

Narthexlerin güney duvarının ise 1972–1982 tarihleri arasında tahrip olduğundan 

bahsetmektedir (Ousterhout,  1985: 18–280).  

 

Sonuç olarak kilisenin Latin istilası öncesinde 12.yüzyılda yapıldığını belirtmektedir. 

Kiliseyi yapım teknikleri, mimari süslemeleri ve şeması açısından 12. yüzyıla 

tarihlendirmekte ayrıca Konstantinapol’deki birçok kilise mimarisiyle benzerlikleri 

olduğunu vurgulayarak makalesinde ayrıntılı olarak bu benzeşmeleri belirtmektedir 

(Ousterhout, 1985: 18–263, 265–266, 273, 276). 

 

2.2.1. Enez Fatih Cami’nin Osmanlı Devrinde Onarımına Dair 

Kayıtlar 

 

Kilisenin, Osmanlı devrinde onarıma ihtiyaç duyduğunu ve onarıldığını kanıtlayan 

belgeler ise şunlardır. Başbakanlık Arşivi Maliye defterleri arasında N.3882-s.255-

H.1122  (M.1710) tarihine ait kayıtta; “Inoz kalesi dâhilinde vaki, merhum ve mağfur 

Ebuğ-feth Sultan Mehmet Han’ın bina eylediği cami-i şerif mürur eyyam ile harabe 

müşerref ve eşed-i ihtiyaç ile tamire muhtaç olmakta… ” ibaresi yer almaktadır. 

Ayrıca bundan başka tamirat defterlerinden 8 numaralı defterde İnoz’da bulunan 

caminin tamirine dair kayıtlar bulunmaktadır, bu defter H.1120–1126 

(M.1708/1709–1714–1715) yılları arasındaki tamir kayıtlarının ihtiva eder. Keşif ve 
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tamirat defterlerinden 3 numaralı defterde ise; İnoz kalesi dâhilindeki caminin keşif 

ve tamirine dair kayıtlar bulunmaktadır, bu kayıtlar H.1178 ie1187 (M.1764/1765–

1773/1774) yılları arasındaki mimari ve inşa faaliyetlerini içermektedir (Erdoğan, 

1953: 101, 111). Ayrıca Evâhir-i Şâ’bân 1141( “1729 yılı Mart ayının son günleri”) 

tarihli bir hüküm suretinde ise; 

 

“İnoz kazasında nâibüşşer’(şeriat kurallarına göre hüküm veren kimse) olan Mevlana 

Mustafa zîyde ilmehuya hükmüm şudur ki saadet eşiğimize (bizim tarafımıza) mektup 

gönderip İnoz kasabasında oturan sakin alimler, salihler, imamlar, hatipler ve sâir kimseler 

şer’-i şerif meclisine (kadılık) varıp söz konusu kasabada bulunan merhum ve mağfur 

Ebülfeth Sultan Mehmet Han câmi-i şerifinin zamanın geçmesi ve zelzeleden kubbesi ve bazı 

yerleri harap olmaya başlayıp yağmur yağdığında çoğu yerleri damlayıp namaz kılan 

cemaate sıkıntı vermekte ve hala söz konusu olan kasabada belirtilen câmi-i şeriften başka 

cami olmayıp toplanacak tek bir câmi-i şerife bulunduğu ve onunda tamire ve termime 

muhtaç olduğu için şu anda harap olmak üzere olan yerleri gereği gibi keşfedilip yazmak 

hususunda emir vermemi rica ve iltimas etmişlerdir. Açıklandığı üzere şeriata uygun olarak 

işe vakıf olanların vasıtasıyla keşif ve ilan olunmak konusunda şan-ı yüksek fermanım çıkmış 

olup yazılmıştır.” ibaresi yer almaktadır (Erdoğan, 1977–1978: 181).  

 

Bu hüküm suretinde yapının özellikle üst örtüsünün kötü bir durumda olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

2.3. Enez Ayasofya Kilisesi Duvar Resimlerinin Tanımlanması 

 

Günümüzde büyük kısmı yıkılmış durumda olan kilisenin ayakta kalan kısımları 

şunlardır: Yapının güney kısmı, apsis ve diakonikon bölümlerinin üst örtüleri 

mevcuttur. Prothesis, narthex ve naos kısımlarının ise üst örtüleri mevcut değildir. 

Kilisenin en çok zarar gören kısmı ise kuzey kısmıdır, bu kısım üst örtüsüyle beraber 

tamamen yıkılmış durumdadır, kilisenin naos kısmını örten üst örtü ise tamamen yok 

olmuştur (Resim 14–17). Yapının mihrabı günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kesme taştan 

yapılan minaresinin bir kısmı ayaktadır (Res18–19).) Günümüzde kalan duvar ve 

yüzeyleri incelendiğinde kilisenin ayakta olan tüm iç ve dış duvar, tavanlarının sıva 
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ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır ayrıca iç mekânda yer alan bazı sütun başlıklarının 

üzerinde sıva-boya bulunmaktadır. 1902’den başlayarak günümüze dek kilisede 

yapılan çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar karşılaştırıldığında yapının ve duvar 

resimlerinin bu süreçte nedenli hasar gördüğü anlaşılmaktadır. Duvar resimlerinin 

bozulma süreci ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak irdelenecektir. 

 

Kilisede Bizans ve Osmanlı olmak üzere iki döneme ait olduğu gözlemlenen duvar 

resimleri bulunmaktadır. 

 

2.3.1. Bizans Dönemi Duvar Resimleri  

 

Bizans dönemi resimlerini ortaya çıkartmak amacıyla İhsan Tunay’ın başkanlığında 

bir ekiple 1993 yılında üst sıva örtüsünü kaldırarak bir uygulama yapılmış ayrıca 

kilise içerisinde iç narthex’ten ana mekâna girişte, orta kapı ve sağ yan kapı üzerine 

ve yıkılmış durumda olan tonozun başlangıç yerlerinde Bizans dönemine ait duvar 

resimleri aranmıştır. Ayrıca yapının ana mekânında özellikle yan hücrelere giriş 

kemerlerinde sondajlar yapılarak Bizans dönemine ait olanları saptanmaya 

çalışılmıştır ve Bizans dönemi duvar resimlerine koruma onarım müdahaleleri 

yapılmıştır (Tunay, 1993: 521). Ayrıca Sait Başaran başkanlığında Enez arkeolojik 

kazı çalışmaları kapsamında Enez Ayasofya’sı duvar resimlerine acil koruma onarım 

müdahaleleri yapılmıştır. 

 

2.3.1.1. Prothesiste Bulunan Duvar Resimleri 

 

Kilisede ilk göze çarpan prothesis hücresinin bemaya açılan kapısının batı kısmında 

yer alan figürdür (Resim 20). Diğerlerinden farklı olarak bu resmin sadece yüz kısmı 

çentiklenmiştir. İnce ve kaba sıva tabakasından oluşan resmin, üst yüzeyinde başka 

bir sıva katmanına ait iz bulunmamaktadır. Bu resim muhtemelen, yapıda Osmanlı 

döneminde yeniden sıvanmayan nadir resimlerden biridir.  
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Görsel olarak incelendiğinde lacivert zemin üzerine cepheden yerleştirilen kaba hatlı 

haleli ve sakallı ayakta duran aziz figürünün elbisesi kızıl-kahve tonları ile boyanmış 

elbise kıvrımlarındaki gölgelerde ise beyaz renk kullanılmıştır bu beyaz ton özellikle 

Bizans döneminde sonradan onarım gören ya da farklı bir ustanın çalışmış olduğunu 

düşündüğümüz etek kısmında yoğunlaşmaktadır. Figürün yüz kısmı kazınmış ve 

çentiklenmiştir. Yüz boyun ve el kısmında ise ten rengi göze çarpmaktadır. Sol 

elinde muhtemelen bir obje tuttuğu elin duruşundan anlaşılmaktadır fakat obje 

seçilememektedir. Saç ve sakalındaki siyah renk görülebilmektedir. Halede ise sarı 

tonları kullanıldığı düşünülmektedir. Resmin kuzey kısmında sahnenin lacivert ve 

kızıl kahve bitiş çizgisi görülebilmektedir. Yüzü ve başının sağ ve sol kısmında 

olabilme ihtimali olan ismi ve elinde bir obje tutup tutmadığı anlaşılamayan figürün 

eldeki verilerle kim olduğu hakkında görüş bildirmek yanıltıcı olabilir. Bu sıva 

kemer boyunca büyük bir lokal alan halinde uzanmaktadır fakat bu alanda lacivert 

zeminin bozulmaya uğramayan nadir alanları dışında herhangi bir boya kalıntısı 

görülememektedir. Günlük çalışma sıvaları (giornata) ve iskele seviyesi boyunca 

uzanan sıva bağlantısının (pontata) izleri görülebilen resim, muhtemelen ıslak sıva 

üzerine resmedilmeye başlanmıştır. Fiğürün halesinin üzerinde dikkatlice 

bakıldığında, alt boya katmanında başka bir halenin izi görülmektedir. Bu duvar 

resmi sade üslubu nedeniyle erken Palaiologoslar dönemine tarihlendirilmiştir 

(Ousterhout-Bakirtzis, 2007: 31). 

 

Prothesis’ten haçın kuzey koluna geçiş kapısının güney kısmında, kapı kemeri ile 

dolgu duvar arasında üzeri çentiklenmemiş duvar resmi alt seviyeden yukarıya doğru 

dikey olarak uzanmaktadır (Resim 21–22). Burada yeşil kırmızı ve lacivert renkler 

göze çarpmaktadır. Bizans döneminden kalan bu sıvada görülebilen kısımlarda 

boyalar iyi durumdadır. Ayrıca Prothesis’in güney duvarı ve batı duvarında 

fragmanlar halinde sıvalar bulunmakta sıvaların üzerinde ise lokal olarak kırmızı 

boya gözlemlenmektedir. Zeminin çatı örtüsünün yıkılması ve hücrenin zemininin 

dolması sebebiyle alt kısımlarda sıva olup olmadığı görülememekte fakat güney 

kısımda bulunan çentikli sıvanın aşağıya doğru devam ettiği anlaşılmaktadır (Resim 

23).  
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2.3.1.2. İç Narthexte Yer Alan Resimler 

 

İç narthexte yer alan Bizans dönemi resimleri İ. Tunay başkanlığında 1993 yılında 

yapılan çalışma sırasında ortaya çıkartılmıştır (Tunay, 1993: 521–523). İç narthexten 

noasa ana giriş kapısı ve kapının sağ tarafında yer alan kapının üzerinde ayrıca bu iki 

kapının orta ve yukarısında yer alan duvar üzerinde, Bizans dönemi duvar resimleri 

üzerlerindeki sıvalar kaldırılarak ortaya çıkarılmıştır (Resim 24). 

 

İç narthexten naosa giriş kapısı üzerinde yer alan sahnenin sol ve yukarı kısmı 

bulunmamaktadır. Yuvarlak bir kemer içerisinde kırmızı çerçeve içerisine alınmış 

sahnede; yeşil lacivert renkli fon üzerinde, ortada ters perspektifli bir seki üzerinde 

görülen kadın figürünün, içi lacivert renkli üzerinde ise mor renkli giysi 

bulunmaktadır. Bu resim hakkında çalışma yapan araştırmacılar bu kadın figürünün 

Meryem, sağ yanında bulunan figürün ise bir piskopos olduğu görüşünde hemfikirdir 

(Tunay, 1993: 522–523; Ousterhout-Bakirtzis, 2007: 30–31). Bu figürün sağ yanında 

yer alan figürün üzerinde ise; sade ve lacivert renkli tunik (sticharion) üzerine yeşil 

ve kahve renkli pelerin (pheloninon) bulunmaktadır. Gövdesinden eteklerine kadar, 

üzerinde siyah haçlar bulunan kalın bir şerit halinde bant inmektedir. Bu 

piskoposların giydiği omophorion adı verilen piskopos boyun atkısıdır. Sağ elinde bir 

kitap tutan piskopos Meryem’e doğru saygı ifadesiyle hafifçe eğilmektedir. Bu 

figürün simetrisinde yer alması gereken figür ve var olan figürlerin omuz hizasından 

yukarısı günümüze ulaşmamıştır (Resim 25–26). 

 

Sağdaki kapı üzerinde yuvarlak bir kemer içerisinde yer alan diğer resimde ise; 

Birbirine geçmeli dairelerden oluşan resim bulunmaktadır. Boyaları bozulmaya 

uğrayan resim hakkında fikir beyan etmek yanıltıcı olabilir (Resim 27). 

 

İç narthex’ten noasa giriş kapısının sağ kısmının üzerinden, beşik tonoza kadar 

devam eden duvar resmi bulunmaktadır. Ortadan kırmızı bir şeritle ayrılan sahnenin 

alt kısmında lacivert bir fon üzerinde kısmen var olan sarı renkli bir hale 

bulunmaktadır. Kırmızı şeridin üst kısmında ise yeşil fon üzerine üç çift ayak 
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görülmektedir soldaki ayakların üzerine lacivert elbisenin etek kısımları 

görülmektedir. Ayaklarında sandalet bulunan bu figürler hakkında, eldeki verilerle 

fikir beyan etmek yanıltıcı olabilir (Resim 28). 

 

2.3.1.3. Naos’ta Bulunan Duvar Resimleri 

 

Kilisede İ. Tunay zamanında yapılan çalışmalar esnasında, haçın güney kolu minber 

arkasında yer alan duvarda, fragmanlar halinde yer alan duvar resmi kaldırılarak 

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Laboratuarına getirilmiştir (Resim 

29). E.83 Iva envanter numaralı, 92x58 cm ölçülerinde, oldukça küçük boyutlarda 

figürlerin bulunduğu bu duvar resminin alt hizasında lacivert fon üzerinde üç adet 

sarı hareli insan figürü yer almaktadır. Ortada yer alan figür cepheden resmedilmiştir, 

bu figürün iki yanında yer alan iki figür ise ortadaki figüre doğru hafif eğilmiş 

pozisyondadır. Ayrıca bu resimde tek bir fragman halinde, başlıklı genç bir erkek 

başı figürü bulunmaktadır. Resim ortasından kırmızı bir şerit geçmektedir. İnce sıva 

tabakasıyla kaldırılan ve boş alanları tümlenen çok parçalı bu resim günümüzde çok 

kötü durumda olmakla beraber doğru bir konservasyon uygulamasıyla kurtarılabilir 

durumdadır. Yüzey temizliği sonrasında sahne ile ilgili fikir beyan etmek daha doğru 

olacaktır. 

 

2.3.2. Osmanlı Dönemi Duvar Resimleri 

 

Kilisenin Enez’in fethiyle camiye çevrilmesinin ardından 1965 yılına dek cami 

olarak işlevini sürdürmesi sebebiyle, bu süreçte birçok kez yapı sıvanmış ve 

badanalanmıştır. 

 

S. Bozdağ’ın 1978 yılında Enez’in Eski Eserleri başlıklı yayımlanmamış bitirme 

tezinde ve S. Eyice’nin Trakya’da Bizans Devrine ait eserler adlı makalesinde 

bulunan siyah-beyaz fotoğraflar, yapının günümüze ulaşamamış duvar resimleri 

hakkında bilgi vermektedir (Bozdağ 1978: 358–361). Mihrap nişinin iç yüzeyindeki 

kıvrımlı perde motifinin merkezinde bulunan yarım daire içerisine alınmış gülçe 
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motifi görülmektedir. Gülçe motifinden başlayan, üç adet zincirin ucunda sarkan bir 

kandil resmi görülmektedir. Bu motif günümüze ulaşmamıştır (Resim 30–31). 

Kavsara kısmında ise kıvrımlı bitkisel motifler kısmen görülebilmekte, sivri 

kemerinin yanlarında ve üstünde bitkisel motifler bulunmaktadır. 2002 yılında Sait 

Başaran Başkanlığında mihrapta yapılan konservasyon çalışmaları sonrasında, 

mihrap kemeri üzerinde iki yanda buketler halinde çiçek demetleri, kemerin üzerinde 

ise oval kartuşlar içerisinde çiçek, karşılıklı iki lale motifi ve baklava içerisinde çiçek 

şeklinde birbirini takip eden motifler ortaya çıkarılmıştır. Bu motiflerin 18.yüzyıla ait 

olduğu düşünülmektir (Resim 32). 

 

S. Bozdağ’ın çalışmasında yer alan ve İ. Tunay’a ait fotoğraflarda görülen ve 

günümüze kadar ulaşamayan baldaken tipindeki minberin üst örtüsünün iç ve dış 

kısmında kalem işi süslemeler görülmektedir (Resim 33–35). Kilisenin güney 

kısmındaki pencerelerin üst kısımları bitkisel tarzda süslenmiştir (Resim 36). Haçın 

güney kolu duvarının üst kısmında ise kıvrımlı dal ve çiçek motifleri arasında, 

yuvarlak madalyonlar içersinde Allah, Muhammed, Hasan, Hüseyin isimleri yer 

almaktadır. Bu madolyonlar büyük ölçüde bozulmaya uğramış olarak günümüze 

ulaşmıştır (Resim 37). 

 

Naos kısmında yer alan iki kemerde ise üç boyutlu testere dişi motifi yer almaktadır 

(Resim 38). Bu motifte siyah ve siyahın tonları ve beyaz renkler kullanılarak resme 

üç boyut kazandırılmıştır. Naosta bulunan sutün başlıklarının üzerinde ise lacivert 

renkli lale motifleri bulunmaktadır (Resim39). Pandantiflerde ise mavi, lacivert ve 

turuncu renkler kullanılarak oluşturulan stilize bitkisel motifler yer almaktadır 

(Resim 40). Günümüze kadar ulaşamayan S. Eyice’nin çalışmasına yer alan 

pandantif fotoğrafında üstte bir yazı kuşağı, altta ise madalyon içinde bir isim ve 

etrafında bitkisel motifler görülmektedir (Resim 41). Bu yazı kuşağının bir kısmı 

tahrip olmuştur, bu yazının okunabilen kısımları şöyledir, “…men-zellezî yeşfe'û 

'indehû…” buda Âyet′el-kürsî’nin bir kısmıdır. Madalyon içerisinde görülen isim ise 

“Osman” olarak okunmuştur. Yapının naos ve apsis kısmında koyu mavi şeritler ve 

yer yer turuncu renkli stilize dal motifi görülmektedir. Kemerlerin iç kısmında bu 

motiflerden başka net olarak görülemeyen lacivert, mavi ve turuncu renklerin 
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kullanıldığı dilimli kemere benzeyen motifler bulunmaktadır (Resim 42). Bu 

motiflerin Semavi Eyice’nin fotoğraflarında apsis üzerinde devam ettiği ayrıca 

kemerin naos bölümüne bakan kısmında da bulunduğu görülmektedir (Resim 43). 

 

Naostan iç narthexe geçilen orta kapının üzerinde, altta oldukça zarar görmüş bir yazı 

kuşağı (bu yazı okunamamaktadır), bu yazının yukarısında ise ışınsal motif 

görülmektedir (Resim 44). Kapının diğer tarafında ise diğerinden farklı bir ışınsal 

motif görülmektedir (Resim 45). Günümüze kadar bu motifler ulaşmamıştır. Ana 

apsis ve haç planlı naosun kuzey koluna bakan prothesisin batı duvarında kuvvetli bir 

ışık kaynağıyla bakıldığında yazı kuşaklarının izleri görülebilmektedir. 
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3. ENEZ AYASOFYA KLİSESİ DUVAR RESİMLERİNİN 

BOZULMA NEDENLERİ 

 

İnsanlık tarihi boyunca insan yaratıcılığının kültürel bir dışavurumu olan duvar 

resmi, bilinen en erken örnekleri olan mağara resim sanatından, günümüze dek 

varlığını sürdürmüştür. 1964 Venedik Tüzüğü ile kültürel mirasın restorasyonu ve 

konservasyonu hususunda genel prensipler belirlenmiştir. 1975 Amsterdam 

Deklarasyonu ile konservasyon kavramı ortaya koyulmuştur ve kültürel çeşitlikle 

ilgili, 1994 Nara Mevsukiyet Dökümanı konservasyon prensiplerini genişletmiştir. 

Bunlara ek olarak 1984 ICOM-CC Etik Kanunları, 1997 Pavia Dökümanı ve 1997 

E.C.C.O Uzman Rehberleri ile, duvar resimlerinin: korunması, muhafaza edilmesi, 

restorasyonu ve konservasyonu hususunda daha spesifik ilkeler ortaya koyulmuştur 

(Agrawal vd., 2003: 1). 

 

Bir duvar resminin korunmasına dair müdahalede bulunmadan önce çevresel şartlar, 

bozulmaya neden olan etkenler ve yapım teknikleri araştırılmalı ve elde edilen 

verilerle hazırlanan proje doğrultusunda, işin donanımlı uzmanları tarafından 

müdahalede bulunulmalıdır.  

 

Her eserin malzeme yapısı, bozulma sırasında geçirdiği evreler ve çevresel şartları 

farklılık gösterebileceğinden, konservasyon planı yapılırken eser, ünik olarak 

düşünülerek konservasyon aşamaları planlanmalıdır. Genel olarak eserler için 

belirlenen konservasyon aşamaları ise şu basamaklardan oluşmaktadır (Güleç, 1997). 

 

1-Belgeleme 

2-Teşhis 

3-Temizleme 

4-Yapıştırma, dolgu ve tümleme 

5-Sağlamlaştırma ve koruma 

6-Bakım  
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Tezin bu bölümünde korumanın basamaklarından olan teşhis aşamasının bir kolu 

olan, bozulma nedenlerinin saptanması, laboratuarda yapılan bozulma analizleri ve 

yapıda nemlilik durumu ve kaynaklarının araştırılmasına yönelik yapılan iklim 

araştırmaları karşılaştırılarak, Enez Ayasofya’sı duvar resimlerinin bozulma 

nedenleri saptanmaya çalışılacaktır. Duvar resimlerinde bozulma konusu çok geniş 

bir konudur, tezin bu bölümünde anlam kargaşasına yol açmamak için analizler 

sonucunda ortaya çıkan verilerle Enez Ayasofya Kilisesi duvar resimlerinde 

gözlemlenen bozulma çeşitleri ve etkileri ele alınacaktır. 

 

3.1. Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) Duvar Resimlerinin 

Bozulmalarının Analizler ve Ölçümlerden Elde Edilen Verilerle 

Karşılaştırılarak Kaynaklarının ve Etkilerinin Belirlenmesi 

 

Enez Ayasofya’sı duvar resimlerinin bozulma nedenlerini araştırmak ve laboratuar 

ortamında bozulma nedenlerinin anlaşılabilmesi için, örnek alma ve duvar resimleri 

ve yapının nem ölçümlerini gerçekleştirmek amacıyla 05.09.2006 ile 14.09.2006 

tarihleri arasında yapıda çalışma yapılmıştır. 2006 Aralık ayında yapıda duvar resmi 

sıvası bulunan 60 farklı noktadan alınan örneklerin bozulmaya yol açan nedenlerin 

belirlenebilmesi için spot testler ile klor (Cl-), sülfat (SO4
-2), karbonat (CO3

-2), nitrat 

(NO3
-) analizleri yapılmış ve kondaktometre ile tuzluluk oranı ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Bozulma analizi sonuçları tablo halinde gösterilmiştir (Tablo 1–

2) (Şekil 5). 

 

Enez Ayasofya Kilisesinde bulunan duvar resimlerinde görülen bozulmaları fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik etkenlerin neden olduğu bozulmalar ve ziyaretçilerin neden 

olduğu bozulmalar (Vandalizm) olarak sınıflandırabiliriz. 
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3.1.1. Fiziksel Bozulmalar 

 

3.1.1.1. Doğal Afetler ve Ateş 

 

Yapı Enez’in bir deprem bölgesi olması nedeniyle birçok kez şiddetli depreme maruz 

kalmış ve 1965 yılında deprem nedeniyle yıkılmıştır. Yapıyı etkileyen bozulmalar 

duvar resimlerinin ana taşıyıcısı olan duvarı direkt olarak etkiler. 

 

Günümüzde yapının tamamında makro ve mikro çatlaklar görülmekte, özellikle apsis 

bölümünden kemere kadar olan bölümünde tehlikeli makro çatlaklar bulunmaktadır 

(Resim 46). Yapıda yıkılma aşaması devam eden bölümler öncelikle prothesis üst 

çatı örtüsünün kalan bölümleri, iç narthexin kuzeyinde kapatılan bölüm ve yapının 

yıkılan duvar ve üst çatı örtülerinin özellikle en üst kısımlarıdır. Ayrıca yapının 

güney bölümünde bulunan bir sütün başlığı üzerinde yükselen kemerle beraber 

yıkılmak üzeredir. Yapıda tuğla, harç, sıva ve taşlar ve parçaları koparak 

düşmektedir. 

 

3.1.1.2. Rüzgâr Erozyonu 

 

Açıkta bulunan duvar resimlerinde, içinde toz ve kum gibi partikülleri taşıyan rüzgâr 

yüzeyde aşındırıcı etki yaparak yüzey erozyonuna neden olur. Direkt rüzgâra maruz 

kalan duvar resimlerinde, havanın sirkülasyonunu arttıran rüzgar, suyun 

buharlaşmasının hızlanmasına neden olur bu da tuzların özellikle duvar ile sıva 

arasında kıristalizyonunu arttırabilir (Mora-Mora-Philippot, 1984: 208). Bu da ileriki 

aşamalarda sıvanın kaybına neden olabilir. 

 

Enez Ayasofya Kilisesinde bulunan duvar resimleri kum ve toz barındıran, çoğu 

zaman çok şiddetli, rüzgâra maruz kalmaktadır. Enez’de yıllık ortalama rüzgâr hızı 

1,8m/s ve kuzey-kuzeydoğu yönünden esmektedir. Yapının apsis kısmı ve güney 

kısmı daha korunaklı olması açısından rüzgâra en az maruz kalan kısımlardır ve 

rüzgâr etkilerinin en az görüldüğü yerlerdir. Ayrıca şiddetli rüzgârın, harabe 



 22 

durumunda olan yapıda taşıyıcı duvar ile çeşitli nedenlerle bağları zayıflayan 

sıvaların ve diğer materyallerin var olan yerlerinden ayrılmasına ve yüzey 

erozyonuna neden olduğu da aşikârdır. 

 

3.1.1.3. Güneş Işığı 

 

Güneş ışığı, sıcaklığı arttırmasa dahi duvar resmi yüzeylerinde bulunan bazı 

boyalarda soldurucu etkisi olduğu bilinmektedir. Güneşin sıcaklığı arttırıcı etkisi var 

ise pigment tabakası, bağlayıcılar ya da dolgu maddelerinin ısıl- genleşmesi ile 

orijinal yada restorasyon görmüş kısımlarda pul pul dökülmelere (flaking) ve 

tozumaya yol açabilir. Ultraviole ışınları özellikle organik pigmentlerde, solmaya 

neden olurken organik bağlayıcılarda ise oksidasyona neden olmaktadır (Mora-

Mora-Philippot, 1984: 208). Duvarların ya da resmin taşıyıcısının tamamen kuruması 

sonucunda bağlayıcı ile çalışılmış resimlerin boya tabakasında çekme oluşur. Işığın 

etkisi daha karmaşıktır, ışık genellikle renklerde solmaya ya da bağlayıcı ile 

çalışılmış resimlerde sararmaya neden olurken uzun süre ışıksız ortamda kalan 

resimlerde kararma görülmüştür. Eskimeyle oksidasyon ve polimerleşme meydana 

gelir, asit bileşenler oluşur, boyanın kırılma indisi artar ve bazı pigmentler şeffaflaşır 

(Dikilitaş, 2005: 32). 

 

Enez Ayasof’ya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resimlerinde yapının çok büyük bir 

kısmının güneş ışığı alması sebebiyle duvar resimlerinde boyalarda soldurucu etki 

görülmektedir. Prothesis hücresinin bemaya açılan kapısında yer alan aziz resmine 

apsisteki pencereden gelen güneş ışığının soldurucu etkisi rahatlıkla görülmektedir. 

Işığın direkt olarak vurduğu kısımda boyaların solduğu görülmektedir (Resim 47). 

Bunun dışında direkt güneş ışığı alan iç narthex duvarında ve kapı üzerlerinde 

bulunan tüm resimlerde ışığın boya tabakalarında zarar verici etkisi rahatlıkla 

görülmektedir (Resim 48–40). Bunların dışında Osmanlı resimlerinde gün ışığına 

maruz kalan boyaların solması yine güneş ışığının olumsuz etkileri neticesindedir. 
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3.1.1.4.Tozlar ve Tortullar 

 

Toz, is ve hayvanların neden olduğu tortullar ve kirlilikler duvar resmi yüzeylerinde 

kararmaya neden olmaktadır. Enez Ayasofya’sındaki duvar resimlerinde, ana apsis 

ve diakonikon’un apsis bölümünde yoğunlaşan toz ve hayvan artıklarının neden 

olduğu tortullar bulunmaktadır. Hayvan artıklarının varlığını yapılan analizde 

yapının tamamından alınan örneklerin %90‘ında bulunan nitrat tuzunun varlığı 

desteklemektedir. Mihrabın arkasından kaldırılarak laboratuarda muhafaza edilen E–

83 Iva envanter nolu duvar resminin üzerinin açık olarak muhafaza edilmesi 

sebebiyle üzerinde bir toz tabakası oluşmuş bu tabaka samur uçlu fırçalarla 

uzaklaştırılarak üzeri kapatılmıştır. Ayrıca yapının özellikle güney kısımda bulunan 

kohezyon kaybına ve yüzey erozyonuna uğramış sıva yüzeylerinde kir birikinti ve 

akıntıları göze çarpmaktadır.  

 

3.1.1.5. Ateşin Etkisi 

 

Ateşin ısısı kalsiyum karbonatı, hacmin değişmesi ve nemin yeniden absorbe olması 

ile kalsiyum oksit’e dönüştürebilir. Bu sıvanın dağılması ve sarı ya da yeşil toprak 

boyaların renk değiştirmesine neden olur. Su absorblama ve oksidasyon sonucunda 

sarı boya ve yeşil toprak boya, kırmızı ve kahverengine dönüşür. 250-500C° 

sıcaklıkta sarı toprak boyalar kırmızıya sıcaklık yükseldikçe kızıl-kahverengine 

dönüşür. Ayrıca resim yüzeyinde is tabakasına neden olur. Enez Ayasofya’sı 

diakonikon’un apsis kısmında yakılan ateş yüzeyin kalın bir is tabakasıyla 

kaplanmasına neden olmuştur. Sıvanın üzeri badana ile kaplı olduğundan ve boya 

gözlemlenemediğinden renk değişimi hakkında bir şey söylemek mümkün değildir 

(Resim 51). 
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3.1.2. Kimyasal Bozulmalar 

 

3.1.2.1. Nem Nedeniyle Meydana Gelen Bozulmalar 

 

Duvar resimlerinin bozulmasında en önemli etkenlerden biri su ve nemdir. Yapı 

malzemelerinde bulunan tuzlar ya da kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan tuzların 

hareketine neden olan nem, duvar resmi sıvalarında ciddi fiziksel zararlara neden 

olur. Ayrıca mikroorganizma, yosun, liken gibi biyolojik bozulmaların oluşumuna 

neden olur. Duvar resimlerinin bozulmasında en önemli etken olarak kabul edilen 

nemin ve suyun kaynaklarının belirlenmesi duvar resimlerinin korunmasında 

izlenecek yolun en önemli basamaklarından biridir. Genel olarak nemin geliş 

kaynakları şunlardır. 

 

— Üst örtüden ve yapıdaki çatlaklar ve açıklıklardan, su oluklarından sızan su ve 

yapının korunmasız olan duvarlarına yağmurun çarpması sonucu oluşan nem. 

— Islak zeminden duvara yükselen nem ve zeminden nemli havanın yükselmesine 

bağlı olarak oluşan nem. 

— Yoğuşmadan kaynaklanan nem. 

— Higroskopik malzemelerin varlığının neden olduğu nem. 

—Ve diğer su kaynaklarıdır. 

 

Bir yapının duvarındaki maksimun nem miktarının %3–5 olması gereklidir. %20 ve 

daha fazlası çok yüksek nem olarak kabul edilir. Ortalama nem miktarınınsa %6–10 

olması gereklidir. Tuğla duvarlarda yükselen nemden kaynaklanan normal nem oranı 

3m yüksekliğe kadar %9–10 nem normal kabul edilirken 3m yukarısından %3’e 

kadar azalmalıdır (Mora-Mora-Philippot, 1984: 166). 

 

Suyun herhangi bir kaynaktan kapiler hareketle duvarların üst seviyelerine taşınarak 

meydana getirdiği ıslanma, yükselen nem olarak tanımlanmaktadır. Tabandan duvara 

giren su miktarı ile yüzeyde buharlaşan su miktarı eşitlendiğinde belli bir seviyede 

duracaktır. Düşük sıcaklıklarda yüzey buharlaşması azalacak, sıcaklık düştükçe 
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kapiler yükselme gücü artacak, buharlaşmanın az olduğu ya da olmadığı durumlarda 

ise nem, yaklaşık 10.5m seviyeye kadar yükselecektir (Dikilitaş, 2005: 33). 

 

Havadaki mutlak nem doygunluk sınırına ulaşmasıyla, bağıl nem %100 olur ve artan 

su buharı, soğuk yüzeylerde sıvı faza geçer bu duruma Yoğuşma adı verilir. 

Yeterince düşük sıcaklıkta yüzeylerdeki ıslaklık ve damlacıklar yüzeyde görünür 

hale gelir. Bunların dışında suyun donma-erime döngüleri içerisinde bulunan esnek 

olamayan yapı malzemelerini ayrıştırarak hızla tozumasına, çatlamasına ya da 

parçalanmasına neden olabilir. Ayrıca ıslak duvarlarda sıvanın tamamen kuruması 

kohezyon kaybına neden olur. Yapı malzemesi eğer çözünebilir tuzlar ya da kıtık, 

saman, hayvan kılı gibi higroskopik (nem çekici) malzemeler içeriyorsa bu 

malzemeler higroskopik özelliklerinden dolayı daha fazla nemin sıva bünyesine 

alınmasını sağlarlar. 

 

3.1.2.1.1. Enez Ayasofya Kilisesi’nin Nem Ölçümleri ve Ölçümlerin 

Değerlendirilmesi 

 

Duvar resmi sıvalarında kabul edilen değerlerden fazla nem bulunması özellikle 

duvar resmi bünyesinde çözünebilir tuzlar var ise bunların hareketini tetikleyerek 

zamanla ciddi fiziksel kayıplara neden olacaktır. Bu ve yukarıda değinilen diğer 

nedenlerle sıva, duvar ve ortamda bulunan nemin kaynağının tespit edilebilmesi için 

1 yıllık zaman diliminde yapının iç ve dış bağıl nemi ve sıcaklık değerlerinin 

ölçümünün yapılması tavsiye edilmektedir. Bunun nedeni ise yoğuşmanın hangi 

şartlarda oluştuğunun kesin olarak saptanabilmesidir (Mora-Mora-Philippot, 1984: 

166). Bağıl nem ölçümleri psikometre, elektronik sensörlü higrometre ve higrograf 

ya da bağıl nem ve sıcaklığı birlikte ölçen termohigrometre ve termohigrofraf veya 

data logger gibi hassas ölçüm yapabilen aletlerle yapılamaktadır. Duvar yüzeyinde 

nemin ölçülmesi için ise protimetreler kullanılmaktadır. Sıcaklık ölçümlerinde ise 

termometre yada infra-red termometre, termovision, data logger gibi daha gelişmiş 

sistemlerle yapılabilir. 
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Enez Ayasofya Kilisesi’nde 06.09.2006 ve 13.09.2006 süreleri arasında iç mekan ve 

dış bölgenin nem ölçümleri 08:30, 11:45, 17:30 saatlerinde günde üç kez 

termohigrometre ile yapılmıştır. Yapının büyük kısmı yıkılmış olduğundan iç mekân 

ölçümleri ana apsis kısmında yapılmış, dış mekân ölçümleri ise kilisenin batıya 

bakan ön cephesinin 5 metre uzağında belirlenen sabit noktada yapılmıştır. Ölçümleri 

bir yıllık sürede yapının korunaksız olması ve bekçisi bulunmaması nedeniyle 

yapılamamasına rağmen, Eylül ayında Enez’de yazdan sonbahara geçiş mevsimi 

olması nedeniyle sıcaklığın değişken olması genel bir fikre varılabilmesini 

sağlamıştır. Duvar resmi sıvalarının nem ölçümleri ise protimetre ile yapılmıştır. 

07.09.2006 ve 13.09.2006 tarihlerinde, 08:30, 11:45,17:30 saatlerinde günde üç kez 

yapının 4 ayrı biriminde belirlenen aynı doğrultuda zeminden yukarıya dikey 5 ayrı 

sabit noktadan yapılmıştır. Mihrabın sol kısmında yapılan ölçümde ise 5 farklı 

tabakanın nem değerleri saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca prothesis kapısında bulunan 

resimde sadece tek noktadan ölçüm yapılmıştır. Bunun sebebi özgün resme açılacak 

birçok ölçüm deliğiyle zarar vermeyerek, sadece sıvanın nem durumunu saptamaktır. 

Prothesis iç mekânda kalan çok az sıva olduğundan bu mekânda sıva kalan 

bölümlerde ölçüm yapılmıştır. Ölçüm yapılan duvarlar ana apsis duvarının merkez 

noktası, prothesis’in naos’a bakan kapısında kapatılmış olan batı duvarı, prothesisin 

bemaya açılan kapısında bulunan resim ve prothesiste belirlenen diğer sıva bulunan 

noktalar, diakonikon’dan haçın güney koluna geçişte bulunan kuzey duvarı, yapının 

güney duvarının batı köşesi ve mihrabın sol tarafında bulunan duvardır. 

 

Yapının iç ve dış bağıl nem (BN) ve sıcaklık ölçümlerinin sonuçları şu şekildedir 

(Tablo 3). 7 gün boyunca yapılan ölçümlerde en yüksek iç ve dış sıcaklık 32C° en 

düşük sıcaklık iç 15.8C°, 16.3 C°dış olarak ölçülmüştür. Sabah yapılan nem 

ölçümlerinde en yüksek iç %BN 88.1’dir en düşük %BN ise %70 olarak ölçülmüştür, 

dış ölçümde ise en yüksek %BN 86.5 en düşük %BN 71.4’tür. Güneşin yükseldiği 

öğle saatinde yapılan ölçülerde ise en yüksek iç %BN %73.4’tür, en düşük %BN 

63.6’dır. En yüksek dış %BN 68.2 en düşük %BN 56.5’tir. Akşam saatinde yapılan 

ölçümlerde ise en yüksek iç %BN 68.6 dış en düşük %BN 47’dir. En yüksek dış 

%BN 68.1 en düşük %BN 44’tür. 
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Duvar resimlerinin korunmasında mekânın ortalama sıcaklık değeri 20C° ve %BN 

55–60 olması gerektiği bilinmektedir. Nem ve sıcaklık değerinin değişken olduğu 

durumlarda ıslama-kuruma döngüsü artmaktadır. Bu nedenle yapıda sabit nem ve 

sıcaklık değerlerinin sağlanması konusunda önlem alınmalıdır. Üst çatı örtüsü 

olamayan ve kuzey kısmı yıkılmış bir yapıda sabit-nem ve sıcaklık değerinin 

sağlanması çok zordur. Bu nedenle yapının geneli hakkında işin uzmanları tarafından 

eski eserlerin korunmasına dair etik kurallar dikkate alınarak, bir restorasyon-

konservasyon projesi dahilinde yapının korunmasına dair işlemler 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Enez Ayasofya’sı duvar resmi sıva ve duvarlarında nem ölçümleri protimetre ile 

yapılmıştır. Protimetre ölçümleri, malzeme içerisindeki mevcut suyun değişen 

iletkenliğine bağlıdır, ölçüm yapılan duvarda, suyun yanında çözünebilir tuzlar gibi 

iletkenliği arttıracak maddeler olduğundan yanılgıya uğramamak için bu ölçümler 

daima aynı noktadan yapılmalıdır (Güleç 1996). Yapının 6 ayrı bölümde ölçümler 

yapılmış, 5 sabit noktadan ölçüm yapılması mümkün olan 4 duvarda bu işlem 

gerçekleştirilmiş mümkün olmayan prothesiste üç ayrı tek noktadan ölçüm yapılmış 

ve farklı sıva katmanlarının nem durumunu belirlemek için mihraptaki nokta uygun 

görülerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapıda, aşağıdan yukarıya doğru 5 ayrı sabit 

noktada ölçüm yapılan yerler şunlardır. Ana apsis duvarının merkez noktası, 

prothesis’in naos’a bakan kapısında kapatılmış olan batı duvarı, diakonikon’dan 

haçın güney koluna geçişte bulunan kuzey duvarı ve yapının güney duvarının batı 

köşesidir. Prothesisin bemaya açılan kapısında bulunan resimde resmin alt kısmında 

tek noktadan, sıva bulunan güney ve güney-batı duvarlarında tek noktadan ölçüm 

yapılmıştır. Mihrabın sol tarafında bulunan duvarda farklı sıva katmanlarının ölçümü 

mümkün olduğundan sıva katmanlarının nem durumunu saptamak için bu alan uygun 

görülmüş ve ölçümler gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). Ölçümlerin sonuçları tablolar ve 

grafikler ile verilmiştir. (Tablo 4–9). 

 

Bir duvarındaki ya da sıvadaki maksimum nem miktarının %3–5 olması gereklidir. 

%20 ve daha fazlası çok yüksek nem olarak kabul edilir. Ortalama nem miktarınınsa 

%6–10 olması gereklidir. Tuğla duvarlarda yükselen nemden kaynaklanan normal 
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nem oranı 3m yüksekliğe kadar %9–10 nem normal kabul edilirken 3m yukarısından 

%3’e kadar azalmalıdır. Enez Ayasofya’sı duvar resmi sıvaları ve duvarlardan alınan 

ölçümlerin tamamı bu değerlerin çok üzerindedir. Alınan ölçümlerin tamamına 

bakacak olursak aritmetik değeri en düşük 45 en yüksek 90 arasında değişmektedir. 

Bu değerler Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar ve sıvalarında nem olduğunu 

ortaya koymaktadır fakat mutlak nem oranları tespit edilmemiştir. Ölçümlerin 

yapıldığı zaman süresince duvarlarda yoğuşma oluşmamıştır fakat duvarlarda 

zeminden yükselen nem olduğu özellikle güney duvarda açıkça görülmektedir 

(Resim 52). 

 

Bunların dışında yapının yağmur suyuna karşı korunmasız olması nedeniyle yapının 

özellikle dış cephe sıvalarında, prothesisin naosa bakan dış batı duvarının en üst 

kısmında ve yağmur suyunun aktığı-çarptığı noktalarda erozyon görülmektedir 

(Resim 53–54). 

 

3.1.3. Tuzların Neden Olduğu Bozulmalar ve Bozulma Analizleriyle 

Karşılaştırılması 

 

Duvar resimlerinde sıcaklık ve nemin değişken olduğu ortamlarda duvarın 

içerisindeki suyun buharlaşarak uzaklaşması esnasında, su çözdüğü tuzlarla beraber 

buharlaşmanın olduğu yüzeye doğru hareket eder. Buharlaşmanın olduğu yüzeyde ya 

da yüzeye yakın yerlerde kristalize olan tuzların gözeneklerde yığılmasına neden 

olur, eğer gözenekler mevcut tuzların tamamının kristalize olmasına izin verecek 

yeterli hacme sahip değilse, katılaşan tuz kristalleri gözenek çeperinde kristalleşme 

basıncına neden olur. Bu da malzemenin, mekanik basınca dayanamayan 

kısımlarında çatlama, parçalanma, kopma ve boya tabakasında kayıplar şeklinde 

etkisini gösterir. Tuzların malzemenin yüzeyinde kristalizasyonuna çiçeklenme 

(efflorecence), malzemenin yüzeyine yakın bölgelerde kristalizasyonuna ise kabuk 

altı çiçeklenme (crypto efflorecence) adı verilir. 
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Duvar resmine zarar veren tuzların kaynakları ve bozulma sürecinde etkileri 

farklılıklar göstermektedir Enez Ayasofya’sı duvar resimlerinden 60 farklı noktadan 

alınan sıva örneklerinde var olan tuzları saptamak amacıyla kimyasal analizler 

yapılmıştır. Sıva analizleri için alınan örneklerin 1g kısmı öğütülerek bozulma 

analizlerinde kullanılmıştır. Bu kimyasal analizlerde basit spot test yöntemleri 

kullanılmıştır. Ayrıca tuzluluk oranının belirlenmesi için kondaktometre ile ölçümleri 

yapılmıştır. Analiz sonuçları şöyledir. 

 

Spot testler ile kimyasal analizleri yapılan örneklerde NR6, PR5, HKL2 örnekleri 

hariç Cl- (klor)  saptanmıştır. SO4
-2 (sülfat) analizi sonuçlarında ise, mihrap (MN), 

kuzey batı hücre (KBH), diakonikon (DC) alınan örneklerde hiç SO4
-2 (sülfat) 

rastlanmamış, güney batı hücre (GBH), apsis (AP), narthex (NR), prothesis (PR), 

haçın kuzey kolundan (HKL) alınan örneklerde SO4
-2 (sülfat) saptanmıştır. 

Örneklerin hiç birinde CO3
-2  (karbonat) saptanmamıştır. (NO3

-) Nitrat tuzu ise DC8, 

GBH4, NR5–6–12, PR5, HKL2 örnekleri hariç diğer örneklerde saptanmıştır. 

 

Klorlar suda kolaylıkla çözünen tuzlardır, sodyum klorür (NaCl) ve kalsiyum klorür 

(CaCl2) duvarlara rüzgâr tarafından denizden su zerrecikleri içeriğinde taşındıkları 

gibi harç ve sıva yapımında kullanılan ve yeterince temizlenmeyen deniz kumu ile de 

gelebilirler. Bu tuzlar higroskopik özelliğe sahip olduğundan duvarda ıslanma ve 

kuruma sürecinin uzamasına neden olurlar. Kristalize olduklarında su emmeye neden 

olan kılcal gücü arttıran çok gözenekli birikintiler oluştururlar bunların dışında 

hidratların ısı iletimini düşürdükleri için özellikle kabuk oluşturan sülfat grubu 

tuzların ıslanma kuruma döngülerini kolaylaştırarak gözenekli malzemenin tozuyarak 

tahrip olmasına büyük oranda katkıda bulunurlar (Dikilitaş 2005: 40). 

 

CaSO4.2H2O (kalsiyum sülfat/ alçı taşı), MgSO4 (magnezyum sülfat) gibi sülfat 

tuzlarının olası kaynakları ve içeriğe katılmaları şu şekilde gerçekleşir. Deniz suyu 

klor tuzlarına ek olarak az miktarda sülfat tuzlarını, özellikle (MgSO4) magnezyum 

sülfatı içerir. Rüzgâr tuzlu deniz suyu zerreciklerini kilometrelerce uzaklığa 

taşıyabilir. Duvar resimleri ve/veya bulundukları duvar bu nemli rüzgâra maruz 

kalırsa, diğer deniz tuzları ile birlikte sülfatlarda duvar resimleri taşınabilir. Bunların 
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dışında portlant çimentosu, beyaz çimento gibi bağlayıcılara katılan alçı ve alçı taşı 

ıslanma ile diğer malzemelere taşınır. Sülfatın diğer bir kaynağı ise belirli tipteki 

sülfürün indirgenmiş biçimiyle yaşayan bazı mikroorganizmalar kükürdü sülfata 

çevirirken diğer türleri ise kükürdün indirgenmiş biçimleri yerine sülfit üretirler. 

Sülfür bakterisi özellikle dış ortamlardaki kalker türü taşlarda bulunur. Kalkerli taşlar 

ile kalsiyum karbonat esaslı harçlar arasındaki benzerlik nedeniyle bu bakterilerin 

harç ve sıvalarda gelişebileceği düşünülmektedir (Dikilitaş 2005: 39). Fosil kaynaklı 

yakıtların içeriğinde bulunan kükürt, yanma ile kükürt dioksite (SO2) dönüşür. Çeşitli 

oksitleyicilerle kükürt trioksite (SO3) dönüşen bu ürün havadaki ya da malzeme 

içeriğindeki su ile reaksiyona girerek sülfürik aside (H2SO4) dönüşerek içeriğinde 

kalsiyum karbonat (CaCO3) bulunan harç, sıva, kireçtaşı ile reaksiyona girerek 

alçıtaşını (CaSO4.2H2O) oluşturur. Eğer SO2 okside olmazsa havadaki veya 

malzemedeki su ile reaksiyona girerek sülfüroz aside (H2SO3) dönüşerek kalsiyum 

sülfiti (CaSO3) oluşturur. Ardından havada bulunan oksitleyici maddelerin 

yardımıyla kalsiyum sülfit (CaSO3), alçı taşına (CaSO4.2H2O) dönüşür.  

 

Sülfatlar duvardaki nem bağıl nem (RH), ve sıcaklığa göre çiçeklendikleri için 

tehlikeli tuzlardır. Alçı taşı az çözünür olması, hatta is toz gibi su itici maddeleri 

bünyesine alıp çözünmez duruma getirmesi sebebiyle, yüzeyde sert kabuk oluşturan 

bir tuzdur. Özellikle sodyum sülfat (Na2SO4) kolay çözünen bir tuz olması aşırı 

molekül suyunu tutması ve susuz halden sulu hale (Na2SO4.10H2O) geçerek hacmini 

çok fazla arttırması nedeniyle en tehlikeli tuzlardan biri olarak kabul edilir.  

 

Enez Ayasofya’sı duvar resimlerinden alınan örneklerde, yüksek miktarda klor az 

miktarda sülfat çıkması, bu tuzların Ege denizi kıyısına çok yakın olan ve şiddetli 

rüzgârlara maruz kalan yapıda rüzgâr yoluyla deniz suyu zerreciklerinin taşıdığı klor 

ve sülfatın duvar resminin bünyesine geçmesi büyük olasılıktır. Genellikle hava 

kirliliğinin olduğu yerlerde görülen alçı taşı oluşumuna ise rastlanmamaktadır. 

Yapıda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları esnasında kullanılan çimentodan 

kaynaklı sülfatların su ile taşınmış olması da büyük olasılıktır. 
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Nitratlar ve nitritler ise nitros asit (HNO2) ve nitrik asit (HNO3) tuzlarıdır. 

Duvarlarda nitritler hızlı biçimde okside olarak nitratlara dönüşürler. Bunların 

duvarın bünyesine geliş kaynakları şunlardır: Şimşekler, havadaki azottan (N2) azot 

oksit (NOx) gazlarını oluştururlar. Havadaki nem ile temas eden azot oksit (NOx) 

gazları nitros aside (HNO2) ve nitrik aside dönüşerek taşlarla reaksiyona girerler ve 

tuzları oluştururlar. 

 

Nitrat genellikle canlı varlıkların atıkları, gübreler, organik malzemelerin ayrışması 

gibi etkenlerle oluşur. Korunmasız yapıların özellikle kuş ve yarasa gibi canlıların 

yaşam alanı haline gelmesiyle, bu hayvanların bıraktıkları gaitalar yağmur ya da 

başka su kaynakları vasıtasıyla duvarın bünyesine taşınırlar. Bu tuzlar higroskopik 

olduklarından nemlenmeye neden olur ve malzemede bulunan diğer tuzların zarar 

verici etkilerini tetiklerler. Ayrıca biyolojik aktivitenin başlamasına ve hızlanmasına 

neden olurlar. 

 

Enez Ayasofya Kilisesi duvar resmi analizlerinde bulunan (NO3
-) nitrat’ın varlığının 

kaynağı, büyük ihtimalle yapının korunmasız olması dolayısıyla hayvan barınağı 

haline gelmesidir. Yapının birçok kuş türüne barınak olması ve kuşların gaitalarının 

yağmur suyuyla taşınması sonucu duvar resmi sıvalarına nitratın taşınması 

gerçekleşmiştir. 

 

Yapıda spot test yöntemleri kullanılarak yapılan bozulma analizlerinde yapının 

denize yakın olması nedeniyle rüzgâr yoluyla taşınan deniz suyu zerreciklerinin 

ihtiva ettiği klor (Cl-) duvar resmi bünyesine taşınmıştır. Az miktarda sülfat tuzlarını 

özellikle magnezyum sülfat (MgSO4) ihtiva eden deniz suyunun rüzgâr yoluyla deniz 

suyu zerrecikleriyle duvarın bünyesine taşındığı bilinmektedir. Analiz sonuçlarına 

bakıldığında örneklerin büyük çoğunluğunda klor (Cl-) oranının maksimum seviyede 

olması, klor oranına göre sülfat (SO4
-2) oranının örneklerin çoğunda daha az olması 

sülfatın (SO4
-2) rüzgar yoluyla deniz suyu zerrecikleriyle klor (Cl-) ile birlikte 

taşındığını düşündürmektedir. Fakat yapıda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında 

kullanılan çimentodan kaynaklı sülfat tuzlarının nem ve su sızıntıları vasıtasıyla 

taşınmış olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Nitrat tuzlarınınsa harabe 
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durumunda bulunan yapının birçok canlıya ev sahipliği yapması özellikle bir kuş 

yuvası haline gelmesi nedeniyle bu hayvanların gaitalarının duvar resimlerinin 

yüzeyine bıraktıkları ve yağmur suyu ve nem vasıtasıyla duvar resmi gözeneklerine 

taşındığı açıkça ortadadır.  

 

Enez Ayasofya Kilisesi duvar resmi analizlerinde bulunan Cl-, SO4
-2, (NO3

-) 

tuzlarının taşınma yolları ve etkileri şu şekilde açıklanabilir: Zeminden yükselen nem 

ve yapının yağmur suyuna karşı korunmasız olması sebebiyle birçok sıva yüzeyiyle 

doğrudan temas etmesi, diğer kısımlara ise mikro ve makro çatlaklar vasıtasıyla 

akması/sızması ve değişken ısı ve nem değerlerinin ıslanma-kuruma döngüsü 

vasıtasıyla duvar ile sıva, sıva ile sıva katmanları ve sıva ile boya katmanları ve 

mikro makro çatlaklar arasında kristalize olması ve bu döngünün sürekli tekrarlaması 

nedeniyle biriken tuzların kristallenme basıncı yaratarak katmanları adezyon kaybına 

neden olduğu düşünülmektedir. Yapının birçok bölümünde sıvaların destek (duvar) 

ile tüm sıva katmanlarının bağdaşıklığını kaybederek düşmesi ve duvarda biriken tuz 

kiristallerinin, katmanlarının kendi arasında ve destekten ayrılarak hava boşluklarının 

oluşması yukarıda açıklanan nedenler neticesinde oluşan tahribatlardır (Resim 55). 

Gözeneklerde biriken tuz kristallerininse yapısal olarak kuvvetli olmayan 

gözeneklerde parçalanmaya yol açtığı bilinmektedir. Özellikle yapıda Osmanlı 

dönemi sıvalarının büyük çoğunluğunun kohezyon kaybına uğradığı (bağdaşıklığını 

kaybettiği) açıkça ortadadır. Bizans sıvaları ise Osmanlı sıvalarına göre daha iyi 

durumdadır. Özellikle prothesisin bemaya açılan kapısında yer alan duvar resminin 

destek ile birinci sıva katmanı birinci sıva katmanı ile ikinci sıva katmanı arasında ve 

bağdaşıklığı (adezyon) ve sıvanın kendi içindeki bağdaşıklığı (kohezyon) çok iyidir 

fakat boya tabakasında lokal alanlarda flaking (kavlanma) gözlemlenmektedir. 

Yapıda bulunan diğer Bizans dönemi sıvaları kohezyon ve adezyon kaybına kısmen 

uğramıştır fakat Osmanlı dönemi sıvalarına göre daha iyi durumdadır. 

 

Bozulma süreci çok hızlı ilerleyen yapı ve malzemeleri acil konservasyon 

uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.  
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3.1.4. Bozulmaya Yol Açan Biyolojik Etkenler 

 

Yapı malzemelerinin yüzeylerinde polenler, kuş ve diğer hayvanların atıkları ve 

açtıkları yuvalar, mikroflora gelişimi, yosun, liken ve mantar oluşumu, bakteriler ve 

mantarlar, otsu ve odunsu bitkiler biyolojik bozulma unsurlarının birkaçıdır. Bunlar 

ya doğrudan ya da diğer bozulmaları tetikledikleri için dolaylı olarak duvar resmi 

sıvalarına zarar verirler. Enez Ayasofya Kilisesi duvar resimlerinde görülen biyolojik 

bozulmalar şunlardır; 

 

— Yapıda yaşamını sürdüren kuş türlerinin bıraktığı gaitalarında bulunan nitrat 

(NO3) tuzunun kimyasal bozulmaya yol açarak fiziksel bozulmaları tetiklemesi, 

— Yapıda yaşamını sürdüren odunsu bitkilerin köklerinin duvarlarda mekanik baskı 

yaratarak yol açtığı çatlaklar ve bu çatlakların diğer bozulmaları tetiklemesi (Resim 

55–57). 

— Özellikle örümcek ve tespih böceklerinin duvar resmi sıvaları içerisine yuva 

yaparak verdikleri fiziksel zararlar. Diğer küçük kanatlı hayvanların (sinek, arı vbg.) 

duvar resmi yüzeyinde bıraktıkları atıklarıyla tortul birikimine yol açmaları olarak 

açıklanabilir (Resim 58–59). 

 

%65 üzerinde bağıl nem olan ortamlarda mikroorganizmalar, mantarlar, algler, 

likenler ve yosunların oluştuğu bilinmektedir. Duvar resimlerinde çeşitli lekeler ve 

benekler haline kendini gösteren bu tür biyolojik aktivasyonlar, Enez Ayasofya 

Kilisesi duvar resimlerinde şimdilik gözlemlenmemektedir. Yapının ön cephesinde 

bulunan mermer sütunların üzerinde biyolojik aktivasyon gözlemlenmektedir (Resim 

60). Yapı mikrobiyolojik aktivasyon için uygun nem değerlerine sahiptir günümüze 

dek yosun, liken, mantar ya da mikroorganizma gelişiminin olmaması bu tip bir 

sorun ile ileride karşılaşılmayacağının kanıtı olarak algılanmamalıdır. 

 

3.1.5. Ziyaretçilerin Neden Olduğu Bozulmalar (Vandalizm) 

Enez Ayasofya Kilisesi duvar resimlerinin bozulmasında en önemli etkenlerden biri 

insanlar tarafından yapılan graffitilerdir. Yapıda özellikle ana apsis ve diakonikon’da 
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grafitiler yoğunlaşmaktadır (Resim 61). Yıllar boyunca insan boyunun ulaşabildiği 

yere kadar yapılan graffitiler, 2002 yılında yapılan restorasyon çalışması sonrasında 

haçın güney kolunda üst örtü hizasına kadar kurulan demir iskelenin günümüze kadar 

kaldırılmaması ve yapıyı koruyacak bir bekçinin bulunmaması nedeniyle iskele 

hizasına kadar çıkmıştır. Ayrıca yapıda insanların ateş yakmaları, yukarıda ayrıntılı 

olarak değinilen bozulmaların oluşmasına yol açmıştır. Özellikle güney hücrenin 

apsisinde yakılan ateş sıvalara büyük ölçüde zarar vermiştir.  

 

Yapıda bulunan iskelenin acilen kaldırılması hem ziyaretçilerin vereceği zararı hem 

de demir iskele olması nedeniyle demir oksit’in (Fe2O3) yapının tabanında bulunan 

ve 2002 yılında restore edilen tabanındaki taş döşemeyi lekelemesi önlenecektir 

(Resim 62). Ayrıca yapıyı koruyacak bir bekçinin görevlendirilmesi en azından 

insanların yapıya zarar vermemesi için caydırıcı bir etki yaratacaktır. 
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4. ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ 

SIVALARININ ANALİZ SONUÇLARI 

 

Duvar resimlerinin korunmasına dair, bir konservasyon projesinin oluşturulma 

aşamasında yapım tekniklerinin ve kullanılan malzemenin içeriğinin, niteliğinin 

miktarlarının ve oranlarının bilinmesi, konservasyon uygulamasında kullanılabilecek 

malzemelerin belirlenmesinde, ana unsur olmasıyla beraber, duvar resmi sanatçısının 

kullandığı malzemeler ve uyguladığı tekniğin ortaya çıkarılması açısından son derece 

önemlidir.  

 

Kullanılan malzemelerin içeriğinin saptanmasına yönelik yapılan analizler laboratuar 

ortamında çeşitli metotlarla gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilerin doğruluğu 

kabul edilmiş, döneminde ya da döneminden günümüze geldiği varsayılan duvar 

resmi sanatçılarının kullandığı el kitapları, notlar gibi duvar resminin yapıldığı 

döneme ilişkin arşiv belgeleri (inşaat, muhasebe, tamirat kayıtları, sözleşmeler v.s.) 

gibi yazılı kaynaklarla karşılaştırıldığında daha aydınlatıcı sonuçlar alınabilmektedir. 

Bunların dışında duvar resmi sanatçısının yapım tekniğini uygulama şekli (iskele 

sınırı, günlük çalışma sıvası) ,resmin duvara çizilmesinde kullanılan tekniklere dair 

işaretler olup olmadığı araştırmalıdır (Dikilitaş 2005: 50–53). Duvar resimlerinin 

teşhis aşamasının önemli bir kolu olan sıva içeriğinin saptanmasına yönelik yapılan 

analizlerde kullanılan teknikler şunlardır; 

 

—Örneklerin toplanması ve görsel analizleri. 

— Basit kimyasal analizler: kızdırma kaybı (kalsinasyon), asitle muamele. 

— Asitle reaksiyona girmeyen agregaların analizleri: asitle muamele, stereo 

mikroskop ile yapılan görsel analizler. 

— Mineralojik analizler: petrografi. 

— Aletli Analizler: kimyasal içerik ve mikro yapı analizleri (SEM-EDX, ICP), esas 

minerallerin analizi (XRD, DTA), Fiziksel özelliklerin araştırılması 

(Porosimetre/Mercury Intrusion, Porosimetre).  
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—Mekanik özelliklerin araştırılması (basınca dayanım, nokta yükleme, adesyon 

testi) sıva, taş ve harçların içeriklerinin saptanmasında kullanılan yöntemlerden 

bazılarıdır (Güleç, 2007:3) 

 

Enez Ayasofya’sı duvar resimlerinin içeriklerinin belirlenmesi için kullanılan 

yöntemler: Örneklerin toplanması ve görsel analizi, kızdırma kaybı (kalsinasyon), 

asitle muamele, asitle reaksiyona girmeyen agregaların stereo mikroskop altında 

incelenmesi ve mineralojik analizleri için polarizan mikroskop ile ince kesit 

incelemesidir. Yapının duvar resmi sıvası bulunan kısımlarından 61 ayrı noktadan 

alınan örneklerle çeşitli sıva analizleri gerçekleştirilmiştir. Sıva ve boya içeriklerinin 

ayrıntılı olarak belirlenmesi amacıyla 4 adet yüzeylerinde çeşitli renklerde boya 

bulunan sıva örneği X-ışınları Floresans Spektroskopisi ile Prof.Dr. Sevim Akyüz 

tarafından incelenmiştir. Yapının duvar resmi sıvası bulunan kısımlarından 61 ayrı 

noktadan alınan örnekler ile bozulma, kalsinasyon, asitle muamele, petrografik 

analizleri Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Kimya 

Laboratuarı’nda Doç Dr. Ahmet Güleç gözetiminde, tarafımdan gerçekleştirilmiştir.  

 

4.1. Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) Duvar Resmi Sıva 

Örneklerinin Görsel Tanımlamaları 

 

Sıva analizleri için alınan örnekler şunlardır. Yapının narthex böülmünden alınan 2 

adet dış narthex, 16adet iç narthex sıva örneği. İç nartex kuzey birimden alınan 2adet 

sıva örneği. Güney batı hücreden alınan 4 adet sıva örneği. Haçın kuzey kolundan 

alınan 3 adet sıva örneği. Mihraptan alınan 6 adet sıva örneği. Ana apsisten alınan 8 

adet sıva örneği. Güney hücreden (diakonikon) alınan 12 adet sıva örneği. Kuzey 

hücreden (prothesis) alınan 8 adet sıva örneği olmak üzere toplam 61 adettir. Bu 

örneklerden miktarın yetersiz geldiği ve kütle halinde olmayanlar işleme 

alınmamıştır. Örnek ad ve numaraları, yapıda alındığı bölüm adının ilk iki sessiz 

harfi ve her bölümde 1’den başlayan numaralar verilerek oluşturulmuştur. İnce 

sıvalara A, kaba sıvalara ise B- harfi verilmiştir. Boya örnekleri ise b harfiyle 
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adlandırılarak ayırt edilmesi sağlanmıştır. Bu örnekler öğütülerek bozulma analizleri 

içinde kullanılmıştır (Şekil 5). 

 

4.1.1. Narthex 

 

NR–1: Exonarthex güney duvarı dış cephe zemin seviyesinden alınan yüzeyi 

erozyona uğramış krem-gri renkli içerisinde agregaları (çakıl) görülebilen en üst 

katmanı beyaz boyalı (muhtemelen badana) iyi durumda sıva örneği. 

 

NR–2: Exonarthex güney duvarı dış cephe 1m seviyesinden alınan krem renkli 

içerisinde çakıl taşları görülebilen oldukça hassas durumda sıva örneği. 

 

NR–3A: İç narthex kuzey iç mekân duvarı 1.60cm–2.20cm seviyesinden alınan krem 

renkli içersinde kıtık parçaları görülebilen 5mm kalınlığında ince sıva örneği. 

 

NR-3B: NR3A örneğinin 1.7cm kalınlığında krem renkli içerisinde kıtık çakıl ve 

kum agregaları görülebilen kaba sıva örneği. 

 

NR–4A: İç narthex kuzey duvarı dış cepheden alınan krem renkli içerisinde kıtık ve 

kum-çakıl agregaları görülebilen krem renkli sıva örneği. 

 

NR-4B: NR4-A örneğinin alt katmanında bulunan bol miktarda kıtık ve kum 

agregaları görülebilen sıva örneği. 

 

NR–5: İç narthex bağımsız duran ayak kuzey cephesi 1.40cm seviyesinden alınan 

krem renkli içerisinde çakıl taşları görülebilen sıva örneği. 

 

NR–6: İç narthex bağımsız duran ayak güney cephesi 1.30cm seviyesinden alınan 

krem renkli içersinde kıtık ve çakıl taşları bol miktarda görülebilen iyi durumda sıva 

örneği. 
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NR–7: İç narthex güney duvarı doğu köşe noktası taban seviyesinden alınan krem 

renkli içerisinde az miktarda kum ve çakıl görülebilen iyi durumda sıva örneği. 

 

NR–8: İç narthex doğu duvarı zemin seviyesinden alınan krem renkli içerisinde çakıl 

taşları görülebilen kohezyon kaybına uğramış sıva örneği. 

 

NR–9: İç narthex doğu duvarı 94cm seviyesinden alınan krem renkli, içerisinde 

agregaları (kum-çakıl) görülebilen hassas durumda sıva örneği. 

 

NR–10: İç narthex doğu duvarı 1.64cm seviyesinden alınan krem renkli içerisinde 

agregaları (kum-çakıl) az miktarda görülebilen sıva örneği.  

 

NR–11: İç narthex doğu duvarı kapının sol tarafındaki duvar 2.50cm seviyesinden 

alınan içerisinde çakıl taşı ve kıtık görülebilen hassas durumda sıva örneği. 

 

NR–12: İç narthex doğu duvarı önünden yerden toplanan dışı pembe içi gri renkli 

içerisinde bol miktarda çakıl taşı az miktarda tuğla kırığı görülebilen harç örneği. 

 

NR–13: İç narthex doğu duvarı önünden yerden toplanan krem renkli içerisinde az 

miktarda çakıl görülebilen üzeri beyaz badanalı hassas durumda sıva örneği. 

 

NR–14: İç narthex doğu duvarı önünden yerden toplanan krem renkli içerisinde çakıl 

taşı görülebilen sıva örneği. 

 

NR–15: İç narthex doğu duvarı ile bağımsız duran ayağın ortasındaki noktada yerden 

alınan krem renkli içerisinde agregaları görülebilen krem renkli sıva örneği. 

 

NR–16: İç narthex noasa açılan kapı üzeri, Meryem ve piskopos figürün olduğu 

duvar resmi 27cm seviyesinden alınan içerisinde çakıl taşları ve az miktarda kıtık 

görülebilen hassas sıva örneği. 
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NR–17: İç narthex güney cephesi 94cm seviyesinden alınan krem renkli içerisinde 

agregaları görülebilen (çakıl-kum) krem renkli sıva örneği. 

 

NR–18: İç narthex kuzey cephesinden krem renkli içerisinde kum ve kıtık 

görülebilen sıva örneği. 

 

4.1.2. Kuzey Birim 

. 

KB–1: İç narthex kuzey birim kuzey batı duvar köşesi 2m seviyesinden alınan krem 

renkli içerisinde kıtık parçaları görülebilen kohezyon kaybına uğramış sıva örneği. 

 

KB–2: İç narthex kuzey birim kuzey doğu duvar köşesi 2m seviyesinden alınan krem 

renkli kohezyon kaybına uğramış sıva örneği. 

 

 

4.1.3. Güneybatı Hücre 

 

GBH–1: Güney batı hücre kuzey sol duvarı iç köşe noktası 50cm seviyesinden 

alınan krem renkli içerisinde az miktarda kıtık ve çakıl-kum görülebilen üst seviyesi 

2mm kalınlığında kızıl-kahve kabukla kaplı en üst seviyede ise krem renkli ince bir 

kabuk bulunan oldukça sertleşmiş sıva örneği. Bu sıvanın alındığı bölüm insanlar 

tarafından tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmış. Sıvadaki sertlik ve 

değişim büyük ihtimalle idrardan kaynaklı. 

 

GBH–2: Güney batı hücre kuzey duvarı 70cm seviyesinden alınan krem renkli 

içerisinde çakıl taşı-kum görülebilen üzerinde lokal olarak is izleri mevcut iyi 

durumda sıva örneği. 

 

GBH–3: Güney batı hücre batı duvarı 3.50cm seviyesinden alınan krem renkli 

içerisinde kıtık parçaları görülebilen sıva katı ve altta az miktarda gri-krem renkli 

agregaları (çakıl) görülebilen iyi durumda sıva örneği.  
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GBH–4: Güney batı hücre batı duvarı (dolgu duvar) 5m seviyesinden alınan açık 

krem renkli içerisinde kıtık parçaları ve siyah cüruf görülebilen hassas sıva örneği. 

Sıvanın en alt kısmında pembe renkli içersinde tuğla kırıkları görülebilen sıva parçası 

mevcut. Muhtemelen bu harç duvardaki tuğla arası horasan harcını düzeltmek için 

kullanılan sıvadan kalan kısım. 

 

4.1.4. Haçın Kuzey Kolu 

 

HKL–1: Haçın kuzey kolu doğu duvarı (dolgu duvar) zemin seviyesinden alınan 

krem renkli içerisinde bol miktarda agregaları (çakıl taşı-kum) görülebilen ve az 

miktarda kıtık görülebilen yüzeyinde bir kat badana mevcut sıva örneği. 

 

HKL–2: HKL–1 örneği ile aynı noktadan alınan krem renkli içerisinde bol miktarda 

agregaları (çakıl taşı-kum) bulunan. Kıtık parçaları görülebilen yüzeyinde bulunan 

badanası kısmen zarar görmüş, sıvası ise kohezyon kaybına uğramış sıva örneği. 

 

HKL–3: Haçın kuzey kolu doğu duvarı 10-11m seviyesinden alınan koyu-krem 

renkli içerisinde bol miktarda agregaları (çakıl taşı-kum) görülebilen, az miktarda 

kıtık ve bir adet deniz kabuğu görülebilen, üst yüzeyi erozyona uğramış sıva örneği.  

 

4.1.5. Mihrap 

 

MH–1: Mihrabın sol tarafına bulunan pencerenin sol tarafındaki duvardan alınan 

pembe renkli kohezyon kaybına uğramış, toz halde 1.katmana ait (en üst katman) 

sıva örneği. 

 

MH–2: MN-1’in altında yer alan 2. katmandan alınan kohezyon kaybına uğramış toz 

halde bej renkli sıva örneği. 

 

MH–3: MN–1 ile aynı yerden 50cm seviyesinden alınan içerisinde organik katkıları 

(keten-kıtık) görülebilen, kısmen kohezyon kaybına uğramış sıva örneği. 
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MH–4: MN-1’in aşağı hizasından alınan krem renkli üzerinde sarı ve lacivert boya 

izleri görülebilen hassas durumda sıva örneği.  

 

MH–5: Sol pencerenin sağ kanadından alınan krem renkli kohezyon kaybına 

uğramış sıva örneği. 

 

MH–6: Sol pencereden alınan bej renkli üzerinde iki kat siyah ve mavi boya 

görülebilen hassas sıva-boya örneği. 

 

4.1.6. Ana Apsis 

 

AP–1: Apsis duvarı kuzey bölümü zemin seviyesinden alınan krem renkli, kıtık 

görülebilen sıva örneği. Örnekte iki kat boya görülmekte. 1.kat (en üst) gelişigüzel 

fırça izlerinin görüldüğü beyaz badana, 2. katta ise koyu mavi boya. Oldukça hassas 

olan sıva kohezyon kaybına uğrayarak kısmen dağılmış durumdadır. 

 

AP–2: Apsis duvarı merkezi ile kuzey kısmı arasında zemin seviyesinden alınan 

krem renkli, dolgu ve katkıları gözle görülemeyen sıva örneği. Örneğin üzerinde iki 

kat boya mevcut.1.kat badana, 2. kat ise koyu mavidir. Sıva son derece hassas ve 

dağılabilir durumdadır. 

 

AP–3: Apsis duvarı kuzeye dönen kısmından 50cm seviyesinden alınan krem renkli 

keten-kıtık görülebilen iyi durumda sıva örneği. 

 

AP–4: AP–3 ile aynı konum 1m seviyesinden alınan krem renkli içinde keten-kıtık 

görülebilen sıva örneği. 

 

AP–5: Apsis duvarının merkez noktası 1.5m seviyesinden alınan krem renkli 

oldukça hassas sıva örneği. 
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AP–6: Apsisin duvarının merkezinde bulunan büyük boşluktan alınan AP–5 

örneğinin bir alt katı (üstten ikinci kat sıva) gri-krem renkli, kohezyon kaybına 

uğrayarak dağılmış toz halde sıva örneği. 

 

AP–7: Apsisin kuzey-doğu köşesinden alınan krem renkli içerisinde az miktarda 

agregaları (çakıl ve kum) görülebilen, üzerinde kirli sarı renkli bir kir katmanı 

bulunan sıva örneği 

 

AP–8: Prothesisin bemaya açılan kapısının, bemada bulunan kuzey duvarından 

kapının sol tarafı köşe hizasından alınan iki katmanlı sıva örneği. Sıvanın altta 

bulunan katman koyu gri ve 3mm kalınlığında, üstte bulunan krem renkli ve 1mm 

kalınlığında düzgün olmayan bir katman. 

 

4.1.7. Güney Hücre (Diakonikon) 

 

DC–1: Güney hücre bemaya açılan kapı doğu tarafı 3m seviyesinden alınan açık 

krem renkli içerisinde kıtık parçaları görülebilen, oldukça hassas sıva örneği. 

 

DC–2: Güney hücre güney duvarı 3m seviyesinden alınan açık krem renkli içerisinde 

kıtık parçaları (az miktarda) görülebilen lokal alanlarda sıva üzerinde siyah izlere 

rastlanan, iyi durumda sıva örneği. 

 

DC–3: Güney hücre bemaya açılan kapı batı tarafı 3m seviyesinden alınan açık krem 

renkli, içerisinde organik katkıları görülebilen, en üst seviyesinde ince bir kat badana 

görülebilen hassas durumda sıva örneği. 

 

DC–4: Güney hücre kuzey sol duvarı 40-50cm seviyesinden alınan 2 katmanlı sıva 

örneği. Üstte kıtık katkılı krem rengi sıva, altta gri-krem renkli çakıl taşı ve kum 

katkıları görülebilmektedir. Alttaki katman kohezyon kaybına uğramıştır. 
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DC–5: Güney hücre apsisin sol duvarı 1.40cm seviyesinden alınan üst yüzeyinde 

lokal alanlarda siyah kabuk bulunan, krem renkli içerisinde kıtık parçaları mevcut, en 

alt seviyesinde muhtemelen kaba sıvadan kalma çakıl taşları görülebilen, çok hassas 

durumda sıva örneği. 

 

DC–6: Güney hücre haçın güney koluna açılan kapının kuzey köşe duvarından 

alınan 2 katmanlı sıva örneği. Üstte krem renkli kıtık parçaları görülebilen üst yüzeyi 

lokal olarak gri kabukla kaplı 1cm kalınlığında hassas sıva örneği, altta krem renkli 

içerisinde kum-çakıl agregaları görülebilen 1cm kalınlığında sıva görülmektedir. 

 

DC–7: Güney hücrenin bemaya açılan kapısında L şeklinde payandanın kuzey sol 

duvarından 1.78cm seviyesinden alınan üstte krem renkli içerisinde kıtık parçaları 

bulunan ince sıva, altta lokal alanda gri-krem renkli içerisinde çakıl taşları bulunan 

kaba sıva görülebilen hassas sıva örneği. 

 

DC–8: Güney hücre haçın batı koluna açılan kapının kuzey duvarı 1.78cm 

seviyesinden alınan DC–7 ile aynı özelliğe sahip sıva örneği. 

 

DC–9: Güney hücre apsisinden alınan krem renkli içerisinde kıtık parçaları 

görülebilen oldukça hassas durumda sıva örneği. 

 

DC–10: Güney hücre apsisinden 1.5m seviyesinden alınan krem renkli içerisinde az 

miktarda kıtık parçaları görülebilen üzeri kahve-siyah bir kabukla kaplı sıva örneği. 

Sıva üzerine görülen kahve-siyah kabuğun apsisin önünde yakılan ateşten 

kaynaklanan is olması muhtemeldir. 

 

DC–11: Güney hücre apsisinden alınan krem renkli içerisinde kıtık parçaları bol 

miktarda görülebilen tozumuş durumda sıva örneği. 

 

DC–12: Güney hücrenin bemaya açılan kapısı etrafından toplanan krem renkli 

içerisinde kıtık ve az miktarda çakıl taşları görülebilen sıva örnekleri.(zeminden 

toplanan sıva örnekleri) 
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4.1.8. Kuzey Hücre (Prothesis) 

 

PR–1A: Prothesisin bemaya açılan kapısı, doğu tarafı alt hizadan alınan, beyaz- 

krem renkli içerisinde bir adet siyah cüruf ve agregaları (kum) görülebilen sıva 

örneği. 

 

PR–1B: PR-1A ile aynı hizadan 1m yukarıdan alınan, koyu-krem renkli agregaları 

(çakıl taşı) bol miktarda görülebilen, kohezyon kaybına uğramış sıva örneği. 

 

PR–2: Prothesisin batı duvarı sol kısmından alınan krem renkli içerisinde büyük, 

yuvarlak tünel şeklinde bir boşluk ve birçok organik katkı boşluğu bulunan, 

yüzeyinde bir kat kırmızı boya görülebilen oldukça kirli sıva örneği. 

 

PR–3A: Prothesisin güney duvarı sol alt hizadan alınan, krem renkli içerisinde kıtık 

görülebilen 4mm kalınlıkta ince sıva katmanı, koyu krem-sarı renkli agregaları (kum) 

görülebilen üzerinde çok az kırmızı boya izleri mevcut, yüzeyinde çentikler bulunan 

sıva örneği. 

 

PR–3B: PR-3A örneğinin 1.5 cm kalınlığında içerisinde kum-çakıl agregaları 

görülebilen kaba sıva örneği. 

 

PR–4: Prothesisin batı duvarı sol köşesinden alınan krem renkli, içerisinde kıtık 

izleri görülebilen, muhtemelen kum katkılı, yüzeyinde lokal alanlarda siyah lekeler 

görülen iyi durumda sıva örneği. 

 

PR–5: Prothesisin batı duvarından alınan krem-beyaz renkli içerisinde kıtık izleri 

görülebilen, yüzeyinde sarımtırak-kırmızı renkli boya izleri görülebilen sıva örneği. 

 

PR–6: PR-1A ve PR1B ile aynı noktadan alınan krem renkli içerisinde kıtık izleri 

görülebilen, agregaları (çakıl taşı-kum) görülebilen üzerinde bir kat bordo boya 

bulunan sıva örneği. 
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4.2. Kalsinasyon 

 

Nem Tayini için Örnekler çok ince öğütülerek porselen krozelere alınarak tartımları 

yapılmış 105C° etüvde 2 saat bekletilmiş ve ardından desikatörde soğutularak tekrar 

tartılmıştır. %Nem miktarını saptamak için aşağıdaki formül kullanılmıştır (Güleç, 

1992: 30–34). 

 

 W-W1 
%Nem =   -------------- x 100 
 W1 
 

W=Alınan örneğin gram miktarı 

W1=Kuru örneğin gram miktarı 

 

Kızdırma kaybı tayini için, nem tayini yapılmış örneklerin bileşim suyu ve organik 

madde içeriklerinin tayini için 505C°’lik fırında 1saat bekletilen örnekler desikatöre 

alınarak soğutulmuş ve tartılmıştır. %kızdırma kaybı şu aşağıdaki formülle 

hesaplanmıştır. 

 

 W1-W2 
%Kızdırma Kaybı =   --------------- x100 
 W1 
W2: Fırından sonraki örnek gram miktarı 

 

Örneklerin içirdiği karbonat miktarını saptamak için nem ve kızdırma tayini yapılan 

örnekler, 1055C°’lik fırında sabit tartıma kadar kızdırılmıştır. Bu sıcaklıkta kalsiyum 

karbonat (CaCO3) bozunarak sönmemiş kirece (CaO+CO2) dönüşür. % Karbonat 

miktarı şu şekilde hesaplanmıştır. 

 

 W2-W3 100 
%Karbonat Miktarı =   ----------------- x ------------------x100 
 W1 44 
 

W3=1055C° kızdırmadan sonra alınan tartım. 
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4.3. Petrografik Analiz 

 

Petrografik analiz için kohezyon kaybına uğrayarak dağılmış ve birbiriyle aynı olan 

örnekler üzerinde çalışılmamıştır. 

 

Sıva örnekleri 105 C° etüvde 2 saat kurutulduktan sonra, kalıplara yerleştirilmiş ve 

vakumlu desikatörde AY103-HY956 epoksi reçinesi emdirilmiştir. Reçine 

polimerizasyonunu tamamladıktan sonra örnekler elmas kesme diskiyle kesilerek 

ince lam üzerine AY103-HY956 epoksi reçinesi ile yapıştırılmış ve ince kesit 

aletinde inceltilmiştir. İnceltilen örnekler stereo mikroskop ve polarizan mikroskop 

altında incelenmiştir. 

 

4.4. Asitle Reaksiyona Girmeyen Agregaların Analizi 

 

Bu işlemde yaklaşık 10g örnek etüvde 105C°’de 4 saat kurutulmuş ve ardından 

%10’luk HCl (hidroklorik asit) ile muamele edilmiştir. Asitli çözeltide reaksiyon 

tamamlanana dek bekletilen örnekler, çökeltileri klor-iyon reaksiyonu vermeyene 

dek destile edilmiş ve ardından 105C° etüvde 24 saat kurutulmuştur. Asitle 

reaksiyona girmeyen agregalar 1000, 500, 250 ve 125 mikronluk eleklerde 

elenmiştir. Her aşamada örnekler tartılmıştır. Örneklerin içerdiği silikatlı agregalar, 

puzzolonik maddeler, kıtık ve hububat kabuğu gibi organik katkılar stereo mikroskop 

altında incelenmiştir. 

 

4.5. Kimyasal İçerik ve Mikro Yapı Analizi 

 

Kimyasal içerik ve mikro yapı analizi için X-ışınları Florasans Spektroskopisi 

kullanılmıştır. Örneklerden sadece dış narthexte yer alan Bizans sıvaları deneme 

amacıyla gönderilmiş ve kapsamlı sonuçlar alınmıştır. 
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4.6. Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) Duvar Resmi Sıvalarının 

Analiz Bulguları 

 

Bu çalışmada Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resmi sıvalarından alınan 

örneklerin değerlendirmeleri birçok ayrı döneme ait sıva bulundurması ve örnek 

miktarının fazla olması açısından bölümler halinde değerlendirilecektir. Sıva 

analizlerden elde edilen bulgular tablolar, grafikler ve resimler ile gösterilmiştir 

(Tablo 10–17) (Resim 63–69) . 

 

5.6.1. İç ve Dış Narthex 

 

İç narthexte bulunan sıvalar ince ve kaba sıvadan oluşan iki sıva katmanlı ve tek sıva 

katmanlı olarak gruplandırılabilir. Dış narthex dış cepheden alınan örnekler ise tek 

katmanlıdır. Kaba sıvalar renk ve doku olarak birbiriyle aynıdır ve %CaCO3 

miktarları ortalama %81-82’dır. Kalsiyum karbonat miktarının bu denli fazla olması 

katkı olarak kalsit (karbonat kökenli-içerikli agrega) kullanıldığını akla getirmiş ve 

yapılan petrografik incelemelerde %30–35 oranında kalsit parçalarına rastlanmıştır. 

Bu kalsit parçaları katkı olarak büyük ihtimalle kireç taşı ya da mermer tozu 

kullanıldığını düşündürmektedir kireç taşı dışında kullanılan agregalar ortalama 3mm 

elek altı kara kumu ve az miktarda tüfik özellikli volkanik kayaç parçalarıdır. 

Organik katkı olarak kum miktarından biraz fazla kısa kesilmiş keten kıtık 

kullanılmıştır. Kısaca kaba sıvada kullanılan ortalama %81–82 CaCO3 (kalsiyum 

karbonat)’in %30-35’i kalsit geri kalan %40-45’i kireçtir. Agrega olarak kullanılan 

inorganik katkı maddeleri %5–10 oranında 3mm elek altı kara kumu ve %1 oranında 

tüfik özeklikli volkanik kayaç parçalarıdır. Kaba sıva kalınlığı ortalama 1.5-2cm’dir. 

Organik katkı olarak ise %10 oranında kısa kesilmiş keten kıtık kullanılmıştır. İnce 

sıvalar ise ortalama 5mm kalınlığında ve kalsiyum karbonat oranı ortalama %83-

84’tür, bu oranın %30-35’i çok ince öğütülmüş kalsit parçaları, geriye kalan %40-

45’i ise kireçtir. Agrega olarak kullanılan inorganik katkı maddeleri %5–7 3mm elek 

altı kara kumu,%0.5 tüfik volkanik kayaç parçalarıdır. Organik katkı maddesi olarak 

kısa kesilmiş %10–13 kısa kesilmiş keten kıtık kullanılmıştır. NR-3A,3B ve NR-
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4A,4B sıvaları karşılaştırılarak varılan bu sonuç dış narthex iç kuzey duvarı ve iç 

narthex kuzey dış duvarında kullanılan sıvanın birbirine benzer özellikte olduğunu 

ortaya koymuştur. 

 

Tek katmandan oluşan sıvalarda ise iki ayrı grup görünmektedir.1–1.5cm’den 3–

3.5cm kalınlığa kadar değişen ve CaCO3 oranı ortalaması %50–55 olan ve agrega 

oranı diğerine göre daha fazla olan grup. Bu grupta örneklerin alındığı yerler dış 

narthex güney dış duvarı(NR–1), iç narthex güney duvarı (NR–7) iç narthex payanda 

(NR–5–6), İç narthex kuzey cephesi (NR–18) ve iç narthex doğu duvarlarından (NR–

7,13,14,15,18) alınan sıva örnekleri olduğu görülmektedir. Agregalarının doku ve 

renk, içerik ve miktarlarının aynı olması bu duvarların tamamında aynı sıvanın 

kullanıldığını ortaya koymaktadır. Analiz sonuçlarına göre agrega ve CaCO3 

miktarları şu şekildedir. Ortalama %50–55 CaCO3 bu miktarın ortalama %10–15 

kadarı kalsit parçalarıdır, geri kalan %40–45 kadarı kireçtir. Agrega olarak %10 

Volkanik kayaç parçaları, ortalama %25–30 oranında 4mm elek altı kara kumu 

kullanılmıştır. Organik katkı maddesi olarak ortalama %5 kısa ve ince keten kıtık 

kullanılmıştır. 

 

Tek katmandan oluşan diğer dört sıva ise birbirine benzer ve farklı özellikler 

göstermektedir. NR–10,11 numaralı örnekler iç narthex doğu duvarının üst 

kısımlarından alınan örneklerdir. Bu iki örnek birbirine benzer özellikler 

göstermektedir. Bu örneklerde ortalama CaCO3 miktarı %76’dır. Bu miktarın %20–

25 kadarı kalsit kalan %45-50’si kireçtir. Agrega oranı NR-11’de biraz daha yüksek 

olmak üzere ortalama %3-5’i volkanik kayaç parçaları, %10 2mm elek altı kara 

kumudur. Organik katkı olarak %5-10 kadar kısa kesilmiş keten kıtık kullanılmıştır 

 

İç narthex’ten naosa açılan kapı üzerinde yer alan Meryem ve Psikopos fiğürünün 

bulunduğu yerden alınan NR–16 nolu 1.5cm kalınlığında olan örnek NR–10 ve 11 

numaralı örneğe benzer özelliktedir. %65.97 CaCO3 miktarı bulunan örnekte bu 

oranın %15–20 kadarı kalsit geriye kalanı kireçtir. Agregaları diğer iki örnekten 

fazladır,  %5 kadarı tüfik özellikli volkanik kayaç parçaları, %15–20 kadarı 1mm 
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elek altı kara kumudur. Organik katkı olarak %5–7 kadar çok kısa kesilmiş ve ince 

kıtık kullanılmıştır. 

 

Yapıda narthex kısmından alınan örneklerden NR–12 nolu örnek restorasyon 

amacıyla kullanılan harçlardan kopmuş bir parça olmalıdır bu sıva, çimento, tuğla 

kırığı ve 5mm elek altı kara kumu kullanılarak oluşturulmuştur. 

 

İç narthex’te yer alan kuzey birimden alınan KB–1 ve KB–2 numaralı örnek tek 

katmandan oluşan birinci grup iç narthex sıvalarıyla aynı özellikte olduğundan sıva 

analizi yapmaya gerek görülmemiştir. 

 

4.6.2. Güney Batı Hücre 

 

Güney batı hücreden alınan 4 adet örneğin sıva kalınlığı 1.5cm ‘dir. GBH–2,3,4 

numaralı örnekler birbirine yakın özelliktedir. GBH–1 numaralı örnekse 

diğerlerinden farklı içeriktedir. GBH–1 numaralı örnekte CaCO3 oranı %57.42’dir. 

Bu oranın %10–15 kadarı kalsit geriye kalan %40–45 kadarı kireçtir. Agrega olarak 

%5 volkanik kayaç parçacığı ve %10–15 kadar 2-3mm elek altı kara kumu 

kullanılmıştır. GBH–1,2,3 örneklerinde ortalama CaCO3 miktarı %80 civarındadır. 

Bu oranın %30-35’i kalsit %40-45’i kireçtir. Agrega olarak kullanılan kıtık, volkanik 

kayaç parçaları ve kum örneklerin tamamında aynı özelliktedir fakat miktar 

değişmektedir. GBH-4’te bulunan tuğla kırığı parçaları tuğla arasında bulunan 

harçtan gelen parçalardır. Ortalama agrega miktarı olarak %5–10 volkanik kayaç 

parçaları, %5–10 3mm elek altı kara kumu ve organik katkı olarak %5–10 kısa 

kesilmiş kıtık kullanılmıştır. 

 

4.6.3. Haçın Kuzey Kolu 

 

Haçın kuzey kolu farklı noktalardan alınan örnekler birbirleriyle benzer özelliktedir. 

Ortalama CaCO3 miktarı %50 civarındadır. Bu miktarın %10-15’i kalsittir. HKL1 ve 

2 örneğinde volkanik kayaç parçası daha fazladır buda % kalan miktarını 
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etkilemektedir. Ortalama agrega olarak %10–15 volkanik kayaç parçası, %5 çok ince 

kısa keten kıtık ve %30–35 civarında 2-3mm elek altı kara kumu kullanılmıştır. 

 

4.6.4. Mihrap 

 

Mihrap ve çevresinden alınan 6 ayrı sıva üzerinde çalışılmıştır. MH–1 numaralı 

örnek restorasyon için kullanılan sıvadır. %48.44 oranında CaCO3 ihtiva etmektedir. 

Agrega olarak tuğla kırığı ve tozu kullanılmıştır volkanik kayaç parçaları tuğla 

içeriğinden kaynaklıdır. MN–2,4,5,6 örneklerinin agregaları renk ve doku olarak 

birbirleriyle çok yakın özelliktedir. Ortalama CaCO3 oranı %70–75 civarındadır 

bunun %10–15 kadarı kalsittir geriye kalanı kireçtir. Agrega olarak %5 civarında 

volkanik kayaç parçası %1 kadar kısa kesilmiş ince keten kıtık ve %10–15 kadarı 2-

3mm elek altı kara kumu ihtiva etmektedir. MH–3 numaralı örneğin CaCO3 

miktarı%53.3’tür. Petrografik inceleme için örnek miktarı yetersiz olduğundan kalsit 

oranı ile hakkında fikir beyan edilememektedir. Agrega olarak %5 tuğla kırığı %1–2 

volkanik kayaç parçası %15–20 2-3mm elek altı kara kumu, organik katkı olarak 

%10–20 kısa kesilmiş ince kıtık kullanıldığı düşünülmektedir. 

 

4.6.5. Ana Apsis 

 

Apsisten alınan 8 adet sıva örneğinden AP–6 numaralı örnek tamamen kohezyon 

kaybına uğradığından analizi yapılmamıştır. AP–1,2,3,4,5 birbirleriyle çok benzer 

özelliktedir. Ortalama CaCO3 miktarı %80 civarındadır bu miktarın %30–35 kadarı 

kalsit kalanı %40-45’i kireçtir. Agrega olarak %5 volkanik kayaç parçacığı, %5–10 

3mm elek altı kara kumu kullanılmıştır. Organik katkı olarak %5 ince ve kısa 

kesilmiş keten kıtık ihtiva etmektedir.  

 

AP–7 örneği apsisin kuzey-doğu köşesinden alınmıştır bu örnek organik katkı 

bulunmamaktadır. CaCO3 miktarı %75.18’dir bunun %30 kadarı kalsit %35–40 

kadarı kireçtir. Yapılan incelemelerde prothesisten alınan örneklerle minerolojik 
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olarak benzerlik göstermektedir. Agrega olarak %5 civarında tüfik özellikli volkanik 

kayaç parçaları ve %10–15 civarında 2-3mm elek altı kara kumu kullanılmıştır. 

 

AP–8 numaralı örneğin asitle muamelesinde asitle dağılamayan parçalar kalmıştır 

oldukça sertleşmiş ve iki adezyonu çok kuvvetli sıva katmanı halinde görülen bu 

sıvanın kahve-gri renkli alt katmanında bol miktarda volkanik kayaç parçası, kuvarts 

ve feldspat görülmektedir. Üst katmanında ise kuvarts, feldspat ve kalsit 

görülmektedir. Toplam 7-8mm kalınlığında olan bu sıva X-Işınları Florasans 

Spektrometresi ile incelendiğinde daha sağlıklı bir sonuç alınabilecektir. 

 

4.6.6. Diakonikon 

 

Güney hücreden alınan 12 adet sıva örneği üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu 

örnekler birbirlerine benzer içerikte olmalarıyla beraber agrega miktarlarında 

farklılık göstermektedir. Genellikle iki katmanlı olan sıvaların alt katmanında 

bulunan kaba sıvası kohezyon kaybına uğradığından ve miktarları çok yetersiz 

olduğundan asitle muamele ve kalsinasyon analizleri yapılamamıştır.  

 

DC–1,2,3,4,5,6 örnekleri agregalarının renk doku ve içerikleri bakımından çok yakın 

özelliktedir. CaCO3 miktarları DC–2 örneğinde %60.06, diğer örneklerde ortalama 

%80–85 civarındadır bu miktarın %35–40 kadarı kalsit %40–45 kadarı kireçtir. 

Agrega olarak %5 civarında tüfik özellikli volkanik kayaç parçacığı ve %10 

civarında 2-3mm elek altı kara kumu ihtiva etmektedir. Organik katkı olarak %5 

civarında ince ve kısa kesilmiş keten kıtık ve çok az miktarda kaba keten kıtık 

bulundurmaktadır. DC–9 örneği yukarıdaki örneklerle aynı özellikte olup ateş 

yakılan bölgeden alındığı için kıtıkları yanmış ve renkleri gri-kahverengine 

dönüşmüştür. DC–7,8,10,11,12 örneklerinde ortalama kalsit ve kireç oranı 

diğerleriyle aynı olup agrega dağılımı farklılık göstermektedir. Agrega olarak %2–3 

tüfik özellikli volkanik kayaç parçası %5–10 2-3mm elek altı kara kumu ve %7–10 

ince kesilmiş keten kıtık ve kaba keten kıtık içermektedir. 
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İki katmandan oluşan DC–2,6,12 örneklerinde alt katmanda, volkanik kayaç 

parçaları, kalsit kuvarts ve feldspat gözlemlenmiştir. Üst katman ise kuvarts, 

feldspat,  kalsit ve keten kıtık lifleri gözlemlenmiştir. Kalsit miktarı fazladır. 

 

4.6.7. Prothesis  

 

Prothesiste farklı 8 noktadan alınan örnek üzerinde analizler yapılmış ve örneklerin 

tamamının benzer özellikte olduğu anlaşılmıştır. İki örnek üzerinde kaba ve ince sıva 

katları gözlemlenmiş ve ayrılarak ince kesit ile petrografik incelemeleri yapılmıştır. 

PR–2, 3A, 3B, 4, 5, 6 örneklerinde ortalama CaCO3 miktarı %70–75 civarındadır, bu 

miktarın %25-30’u kalsit geri kalan %40–45 kadarı kireçtir. Agrega olarak %5 tüfik 

özellikli volkanik kayaç parçası ve %10–15 2mm elek altı kara kumu kullanılmıştır. 

Organik katkı olarak 1–2 çok ince kılcal lifler halinde keten kıtık kullanılmıştır. 

Polarizan mikroskopta sadece PR1A örneğinden alınan lif üzerinde inceleme 

yapılmış ve yapı olarak keten lifine uygun olduğu görülmüştür. 

 

PR1A örneğinin kaba sıvası olan PR1B örneğinde yapılan minerolojik incelemede 

bol miktarda tüfik özellikte volkanik kayaç parçası ve kalsit ayrıca kuvarts ve 

feldspat görülmüştür. Bu örnekte %CaCO3 oranı %40.94’tür, bu oranda kaba sıvada 

kalsiyum karbonat ve kalsitin ince sıvaya nerdeyse yarı yarıya oranla kullanıldığını 

göstermektedir. PR2B örneği ise ince sıvalarla aynı karakterdedir, büyük ihtimalle 

aynı sıva katı iki kez uygulanmıştır. 

 

4.7. X-Işınları Florasans Spektrometresi Analiz Sonuçları 

 

Yapının narthex bölümünden alınan 8 adet sıva üzerinde farklı boya örnekleri x-

ışınları florasans spektrometresi analizi için gönderilmiştir. Bunların içinden analize 

uygun miktarda ve yapıda olan 4 örnekten sıva ve boya içerikleri hakkında veri 

alınmıştır. Analize gönderilen örnekler şunlardır; 
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NRb–1: İç narthex güney duvarı 0–28 cm arası noktalardan alınan 6 adet boya 

örneği  

 

NRb–2: İç narthex’ten naosa açılan kapı üzeri duvar resminden alınan 4 adet boya 

örneği. 

NRb–3: İç narthex’ten naosa açılan kapı üzeri duvar resminde bulunan 2 adet 

figürün cüppeleri ve zemin fonundan alınan 5 adet boya örneği. 

 

NRb–4: İç narthex’ten naosa açılan kapı üzerinden alınan 4 adet boya ve sıva örneği. 

 

NRb–5: İç narthex’ten naosa açılan kapı üzerinden orijinal sıva ile restorasyon 

sıvasının birleştiği zemin hizasından alınan krem renkli içerisinde organik katkı 

boşlukları bulunan sıva üzerinde tozumuş durumda yeşil boya izleri bulunan örnek. 

 

NRb-6: İç narthex’ten  naosa açılan kapı sövesi üzerine düşen bir adet duvar resmi 

örneği. 

 

NRb–7: İç narthex’ten naosa açılan kapı sövesi üzerine düşen krem renkli içerisinde 

muhtemelen organik katkı boşlukları bulunan sıva ve üzerinde büyük bölümü 

tozumuş durumda siyah-yeşil boya izleri bulunan sıva-boya örneği. 

 

NRb–8: İç narthex güney duvarı 0-28cm seviyesinden alınan krem renkli alt 

kısmında muhtemelen taşıyıcı duvarda bulunan tuğladan kaynaklı kırmızı lekeler ve 

az miktarda lokal siyah izler bulunan üzerinde koyu mavi (lacivert) ve kırmızı boya 

bulunan hassas durumda sıva-boya örneği. 

 

NRb–9: İç narthex orta ile sol kapı arasında bulunan büyük boyutlu olduğu tahmin 

edilen çıplak ayakların bulunduğu sahnenin, sahne bitiş çizgisinden alınan kırımızı 

boya örneğidir. 

 

Bu örneklerden NRb–1, NRb–7, NRb–8 ve NRb–9 örneklerinden sonuç alınmıştır. 
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Bu örneklerin sıva analizleri sonucunda Si, K, Ca, Al, Ti, Mn, Fe elementlerine 

rastlanmıştır. Bunlar sıvada kullanılan agregalardan kaynaklı elementlerdir. Ayrıca 

Toryum (Th) elementine rastlanmıştır bu da Çanakkale’den başlayarak Trakya 

sahillerinin kumlarının içeriğinde bulunan bir elementtir. Bu bulgu iç narthex Bizans 

dönemi sıvalarında kullanılan agregaların çevrede bulunan yakın kaynaklardan 

alındığını düşündürmektedir. 

 

NRb-8 numaralı örnekte bulunan siyah boyanın analizinde fosfor (P), kalsiyum (Ca) 

ve magnezyum (Mg) bulunmuştur. Bu bulgular siyah boya için hayvan kemiğinin 

fırınlanıp öğütülmesi ve bağlayıcı bir madde ile karıştırılmasıyla oluşturulan kemik 

siyahının kullanıldığını göstermektedir. Aynı parçanın kırmızı boyalı kısımlarından 

alınan partiküllerin analizi sonucunda bol miktarda demir (Fe) gözlemlenmiştir. Bu 

da kırmızı rengin kırmızı demiroksit kullanılarak elde edildiğini ortaya koymaktadır. 

NRb–9 örneğinden alınan kırmızı boya örneğinde kırmızı demir kullanılarak elde 

edilen kırmızı renk olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. NRb–7 örneğinden alınan yeşil-

siyah renkli boya örneğinde (Ca, PO4) kalsiyum ve fosfat bulunmuştur. Bu siyah 

rengi veren elementtir. Ayrıca Krom ve Mangan (Mn) fazla miktarda saptanmıştır, 

bunlarda yeşil rengi veren elementlerdir. Bu boya sonuç olarak yeşile çalan bir siyah 

olarak yorumlanmıştır. NRb–1 örneğinden alınan kahverengi boya ise bol miktarda 

demir (Fe) elementine rastlanmıştır bu da demirden elde edilen kahverengi olarak 

yorumlanmıştır. Aynı sıvadan alınan kırmızı boya örneğinde ise bol miktarda (Fe) 

bulunmuştur bu boyanın da kırmızı demir kullanılarak elde edildiği bulgusu ortaya 

koyulmuştur. 
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5. ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ DUVAR RESİMLERİNDE 

UYGULANABİLECEK KORUMA YÖNTEMLERİ 

 

1964 Venedik tüzüğü ile kültürel mirasın restorasyonu ve konservasyonu hususunda 

genel prensipler belirlenmiştir. 1975 Amsterdam Deklarasyonu ile konservasyon 

kavramı ortaya koyulmuştur ve kültürel çeşitlikle ilgili, 1994 Nara Mevsukiyet 

Dökümanı konservasyon prensiplerini genişletmiştir. Bunlara ek olarak 1984 ICOM-

CC Etik Kanunları, 1997 Pavia Dökümanı ve 1997 E.C.C.O Uzman Rehberleri ile, 

duvar resimlerinin: korunması, muhafaza edilmesi, restorasyonu ve konservasyonu 

hususunda daha spesifik ilkeler ortaya koyulmuştur (Agrawal vd., 2003: 1). 

 

Her eserin malzeme yapısı, bozulma sırasında geçirdiği evreler ve çevresel şartları 

farklılık gösterebileceğinden, konservasyon planı yapılırken eser, ünik olarak 

düşünülerek konservasyon evreleri planlanmalıdır. Her uygulamada hazırlanan plan 

doğrultusunda değişebilen korumanın evreleri genel olarak şu basamaklardan 

oluşmaktadır (Güleç, 1997). 

 

1-Belgeleme 

2-Teşhis 

3-Temizleme 

4-Yapıştırma, dolgu ve tümleme 

5-Sağlamlaştırma ve koruma 

6-Bakım  

 

Koruma aktif ve pasif uygulamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Pasif koruma esere 

doğrudan müdahale etmeden, sadece olumsuz çevre koşullarında düzenlemeler 

yapılarak kontrolün sağlanmasıyla sınırlı tutulabilecek uygulamalardır. Aktif koruma 

ise, belirlenen ilkeler dahilinde eser üzerinde doğrudan uygulama yapılmasıdır. 

 

Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resimlerinin korunmasına dair bu çalışma 

kapsamında belgeleme ve teşhis çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 
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elde edilen verilerle yapıda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve canlıların yol açtığı 

bozulmaların yapıda çok hızlı bir süreçte işlediği ve aktif koruma uygulamalarına 

yapının ve duvar resimlerinin acil olarak ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır. Çevresel 

faktörlere açık bir durumda olan yapının genel olarak korunması için yapılacak proje 

çok disiplinli bir ekip tarafından etik değerler ve uluslar arası kurallar dikkatte 

alınarak yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu yapı bir kültür mirasıdır ve korunması 

için izlenecek ilkelerde yapının özgün kimliğine zarar verecek bir yaklaşımdan 

kaçınılmalıdır, olumsuz çevre koşullarını engelleyecek ve kontrol altına alacak bir 

yaklaşımla yapıda bozulmayı tetikleyen faktörler engellenmelidir. Bu çalışma sadece 

duvar resimlerinin teşhis ve koruma önerileri kısmını kapsamaktadır. Teşhis evresi 

dahilinde gerçekleştirilen analizler neticesinde yapıdaki duvar resimlerinde 

uygulanabilecek koruma yöntemleri şunlardır. 

 

Teşhis aşamasından sonra gelen temizlik uygulaması yapıda bulunan duvar 

resimlerinin büyük çoğunluğunda kohezyon ve adezyon kaybı ayrıca resimlerin 

yüzeyinde bulunan boyalarda tozuma ve flaking (kavlanma) olduğundan atlanması 

gereken bir aşamadır. Resim yüzeylerinde yapılacak herhangi bir kimyasal, fiziksel 

ya da mekanik temizlik ileride daha büyük kayıpların olmasına neden olabilir. 

Yapının dış narthex kısmında üst yüzeydeki sıvaların kaldırılarak Bizans resimlerinin 

ortaya çıkarılması ve ardından çevre koşularına açık bir şekilde kaderine terk 

edilmesi boyaların güneş ışığına maruz kalarak solmasına neden olmuştur. Yapıda 

bulunan duvar resimlerinde yüzey kirliliği daha çok diakonikon’da yoğunlaşan is ve 

tortular ve yapının güney duvarı ile prothesiste bulunan resim yüzeylerinde görülen 

kirliktir. Diakonikon’da yer alan resimler badana ile kaplı olduğundan bu tabakanın 

mekanik ya da kimyasal yöntemlerle temizlenmesiyle ortaya çıkacak badana altı 

resim yüzeyinde görülen kirliliğin durumuna göre temizliğe karar verilmelidir. Bu tür 

hassas resimlerde en etkili badana tabakasının kaldırma yöntemi hassas el beceresi ve 

tecrübesine sahip konservatörler tarafından mikro uçlu aletlerle yapılacak manuel 

(elle) temizliktir. Fakat kesinlikle olumsuz çevresel koşullar kontrol altına alınmadan 

ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmadan badana katını kaldırma işlemi 

uygulanmamalıdır. Ayrıca yüzeylerde bulunan is, tortullar ve toz birikintileri 

sıvaların son derece hassas ve dağılabilir olmaları nedeniyle yapılmamalıdır. Sıva-



 57 

duvar ve sıva katmanları arasında kalan boşluklar ve makro-mikro çatlaklar uygun 

enjeksiyon harçları ile sağlamlaştırıldıktan sonra sıva yüzeyinde bulunan kirlilikler 

yumuşak fırça ve hafif nemli temizlik gibi uygulamalar küçük alanlarda denenerek 

gerekli görülürse müdahalede bulunulabilir (Dikilitaş, 2005: 62–63) 

 

Bu yapıda bulunan duvar resimlerinde ilk olarak yapılması gereken uygulama 

sağlamlaştırmadır. Sağlamlaştırmaya başlanmadan önce yüzeyinde tozuma ve 

flaking gibi bozulma olan alanlara facing (yüzeyden sağlamlaştırma) işlemi 

uygulanmalıdır. “Facing” işleminde kullanılacak malzeme uygulanacak duvar 

yüzeyinde bulunan boyaların çözücülere karşı verdiği tepki dikkate alınarak 

seçilmelidir. Duvar resminin taşıyıcısı olan duvarlarda büyük makro ve mikro 

çatlaklar olduğundan ilk olarak bu çatlakların konsolide edilmesi ve bu işlemle aynı 

anda duvar resimlerinde konsolidasyona başlanması tavsiye edilmektedir.  

 

Yapıda bulunan duvar resimlerinde erişebilen bölgelerde yapılan perküsyon (darbe) 

testlerinde sıva ile duvar arasında ve sıva katmanları arasında büyük boşluklar 

olduğu tespit edilmiştir. Bu boşluklar sıva analizleri neticesinde ortaya çıkan sıva 

malzemesi içeriğine uygun özellikte enjeksiyon harcıyla konsolide edilmelidir. 

Ayrıca duvar resmi sıvalarındaki mikro ve makro çatlaklar uygun enjeksiyon 

harcıyla konsolide edilmelidir. Yapıda bulunan duvar resimlerinin bozulma 

neticesinde düşen ve boş kalan cidarları acil olarak uygun yeni harçla çerçeveye 

alınmalıdır. Daha önceki restorasyonda kullanılan çerçeveler orijinal yapıda 

kullanılan sıva ile benzer özellikte olmadığından kaldırılmalı ve hazırlanacak orijinal 

tekniğe bağlı kalınarak yapılan sıva ile tekrar çerçevelenmelidir. Duvar resminin 

devam ettiği sınırlar içerisinde kalan boşluklar ince ve kaba sıva katmanlarının 

orijinal tekniğine bağlı kalınarak aynı özellikte hazırlanan sıva ile dolgulanmalıdır. 

Yapıda günümüzde bulunmayan duvar resmi sıvası olan alanlara herhangi bir 

müdahale yapılarak tekrar sıvanması konservatif yaklaşımdan çok estetik kaygılar 

güdülerek yapılan bir uygulama olduğundan tavsiye edilmemektedir. Konservatif 

yaklaşımda asıl hedef olanı korumaktır. Genel olarak yapının duvar resmileri için 

önerilen ilk müdahale mikro ve makro çatlakların ve taşıyıcı duvar-sıva, sıva-sıva 

arasındaki boşlukların konsolidasyonu ve eski onarımdan kalan çerçeve sıvalarının 
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manuel olarak yapılan hassas temizlikle kaldırılarak yeniden uygun harç ile 

çerçevelenmesi ve çerçeveye alınmamış cidarlarında uygun harç ile 

çerçevelenmesidir. 

 

Sıva tabakalarının sağlamlaştırılmasında kullanılabilecek enjeksiyon harçlarının 

özellikleri şöyle olmalıdır (Dikilitaş,2005:65). 

 

1-Enjekte edilen harç uygun bir süre içerisinde katılaşabilmelidir. 

2-Hamur halden katı hale geçerken uygun meydana gelen hacim değişmesi (rötre) 

mümkün olduğunca az olmalıdır. 

3-Yeni harcın mekanik gücü orijinal harçtan fazla olmamalı 

4-Su buharı geçişine izin vermeli 

5-İçeriğinde çözünür tuzlar barındırmamalı 

6-Enjeksiyondan hemen sonra belli bir adezyon sağlayarak uygulanan yerde 

parçaların tutunmasını sağlamalıdır. 

 

Enez Ayasofya Kilisesi duvar resimlerinde önerilen enjeksiyon malzemeleri 

şunlardır. Tabakalar arası ayrılmaların dar ve küçük olduğu alanlarda sadece %30–50 

Primal AC–33 emülsiyonu enjekte edilerek sağlamlaştırma yapılabilir. Ayrılmanın 

daha geniş ve ayrılan alanın daha büyük olduğu alanlarda kullanılan yapıştırıcının 

gücü tek başına etkili olamayacağından daha kaba ve viskoz bir karışım 

kullanılmalıdır. İlk aşamada deneme olarak yapının tamamında kullanılabilecek hazır 

enjeksiyon harçları denenebileceği gibi, analiz sonuçlarından elde edilen verilerle 

hazırlanan enjeksiyon harcı denenebilir. Enjeksiyondan geçebilecek 125µ’dan küçük 

kalanlar agregalar toz halde volkanik kayaç parçaları, kuvarz, feldspat ve kalsit 

olduğu gözlemlenmiştir. Enjeksiyon harcı için bu malzemeler çok ince olarak 

öğütülerek enjeksiyonda agrega olarak kullanılabilir. Enjeksiyon harcı için 1 ölçü 

hidrolik kireç, 1 ölçü çok ince öğütülmüş agrega (kalsit, kuvartz, feldspat ve tüfik 

volkanik kayaç karışımı), 1 ölçü su kullanılmalıdır. Su miktarı enjeksiyon 

malzemesinin hacim değiştirmesini azaltmak için düşük tutulmuştur. (100 ölçek 

hidrolik kireç için 10 ölçek %10’luk Primal AC–33 emülsiyonu). Bu enjeksiyon 
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harcının yerinde küçük alanlarda denenmesi ile işlevselliği ve etkileri gözlemlenerek 

karışımın oranları ve içeriği değiştirilebilir. 

 

Çerçeve ve dolgu için kullanılabilecek malzemenin genel özellikleri şu şekilde 

olmalıdır (Güleç,2007;3). 

 

1-Orijinal malzeme ile benzer fiziksel özellikte olmalıdır. 

2-Orijinal malzemeye zarar vermeden geri alınabilmelidir. 

3-İyi adezyon özelliği olmalıdır. 

4-Dayanıklı olmalıdır. 

5-Hacim değiştirmemeli veya az oranda hacim değiştirmelidir. 

6-Elastik olmalıdır. 

 

Enez Ayasofya Kilisesi duvar resimlerinde kullanılması önerilen duvar resmi harçları 

orijinal tekniğe bağlı kalınarak hazırlanan harçlardır. Agrega olarak kullanılan 

malzemenin yakın bir kaynaktan elde edildiğini analiz sonuçları ortaya koymuştur. 

Çevredeki kumullardan alınarak yapılacak analizler ile kaynak tespit edilebilirse 

uygun elek aralığından geçirilen agregalar dolgu ve çerçeve sıvaları için 

kullanılabilir. Ayrıca sıvalarda kullanılan kalsit (ihtimalle kireç taşı kırığı) aynı 

şekilde agrega olarak kullanılabilir. Yapıda birbirine benzer fakat farklılık gösteren 

duvar resmi sıvası olduğundan sıva içerisindeki miktarlar dikkate alınarak, sıva 

analiz sonucunda açıklanan guruplar dikkate alınarak aynı oranlarda dolgu sıvası 

denemeleri yapılmalıdır. Organik katkı olarak kullanılan kıtık higroskopik özellikte 

olduğundan ve yapıda nem oranı normal değerlerden yüksek olduğundan ayrıca 

yapıda bulunan bol kıtık ihtiva eden sıvaların en çok kohezyon kaybına uğrayan sıva 

grubu olması nedeniyle dolgu ve çerçeve sıvaları için önerilmemektedir. Fakat rötre 

kısıtlama için keten kıtık yerine polipropilen lif kullanılabilir. 

 

Yapının günümüzde çevre koşullarına açık olması nedeniyle bu soruna uzmanları 

tarafından hazırlanan bir proje dahilinde yapının çevresel koşullarla olan ilişkisinin 

kesilmesi ve kendi içinde %55–60 nem ve 20 C° sabit ısı nem dengesinin sağlanması 

yapıda bozulma sürecinin en azından stabil kalmasının sağlayacaktır.  
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Edirne iline bağlı Enez kasabasının akropolü üzerine, batı-doğu 

ekseninde 12. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve 1455 yılında Enez’i Osmanlı 

imparatorluğunun fethinin ardından camiye çevrildiği düşünülen yapıda bulunan 

duvar resimlerinde, bozulmaya neden olan faktörler ve yapımında kullanılan 

malzemelerin içerikleri, miktarları kimyasal analizler ve aletli ölçümler ile 

saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda uygulanabilecek koruma 

önerileri sunulmuştur. 

 

İlk olarak yapının bulunduğu Enez kasabasının coğrafi tarihsel süreci üzerinde 

durulmuş ardından yapının mimarlık tarihi ve mimari öğeleri ve geçirdiği değişim 

süreci açıklanarak yapı hakkında genel bir fikre varılması amaçlanmıştır. Ardından 

Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resimlerinde görülen bozulmalara yapıda 

ve laboratuar ortamında gerçekleştirilen analiz ve aletli ölçümler ve gözlemlerin 

sonuçlarının karşılaştırılmasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Yapı çevresel koşullara 

açık olduğundan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve Vandalizm etkileri çok hızlı bir 

süreçte işlemektedir. Yapıda yapılan ölçümlerde, bağıl nem seviyesinin ve sıvada 

bulunan rutubet miktarının kabul edilen ortalama değerlerden yüksek olması ve 

sıvaların bünyelerinde yüksek miktarda tuz barındırması kimyasal bozulmaların hızlı 

bir süreçte ilerleyerek ciddi fiziksel zarara uğramasına neden olmuştur. Duvar resmi 

bünyesinde bulunan tuzların uzaklaştırılmasına yönelik yapılacak bir çalışma 

önerilmemektedir. Çünkü yapı denize yakındır ve büyük bölümü hava yoluyla 

taşınan bu tuzların bir döngü halinde tekrar duvar resmi bünyesine alınması büyük 

olasılıktır, duvar resimlerine tuzların zararı hareketleri nedeniyledir. Tuz 

hareketlerine neden olan etkilerin kabul edilen ortalama bir nem ve sıcaklık değeri ile 

önlenmesi sağlanabilir. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle yapının çevresel 

faktörler ile ilişiğin kesilmesine ve yönelik bir proje hazırlanmalıdır. Bu proje farklı 

disiplinlerden bilim insanlarından oluşan bir ekiple hazırlanmalı ve kültür mirasının 

korunmasına yönelik ulusal ve uluslar arası kurallara gözetilerek ve etik değerler 

dikkate alınarak yapılmalıdır. Çevresel faktörlerle ilişiğin kesilerek belirlenecek 
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metotlarla yapı içerisinde kontrol sağlanması fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

Vandalizm etkilerini minimum seviyeye indirecektir. 

 

Bu çalışmada yapıda bulunan duvar resmi sıvalarında bulunan malzemelerin ve bazı 

boyaların içerik ve miktarları çeşitli analiz metotları kullanılarak açığa çıkarılmıştır. 

Analizler neticesinde sıvalarda kullanılan agregaların çevrede bulunan yakın 

kaynaklardan elde edildiği ortaya konmuştur. İleride gerçekleştirilecek herhangi bir 

dolgu ya da sağlamlaştırma işleminde bu dikkate alınmalıdır. Ayrıca yapının her 

bölümünde kullanılan sıvaların içeriği ve miktarları ortaya çıkarılmıştır. Bu değerler 

dikkate alınarak yapıda orijinal tekniğe bağlı kalınarak sıva dolgu ve 

sağlamlaştırmalar gerçekleştirilebilir. Bu işlemler gerçekleştirilirken kesinlikle 

yapıda bulunan büyük duvar resmi boşluklarının doldurulması tavsiye 

edilmemektedir. Bu konservatif bir yaklaşım değil estetik kaygılar güdülerek ortaya 

çıkan bir yaklaşımdır. Mümkün olan en az müdahale ile duvar resimlerini olduğu 

biçimiyle korumak tarihe ve kültür mirasına hak ettiği gerçek değeri vermenin bir 

dışavurumudur. 
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TABLO: 1 ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ 

SIVALARININ BOZULMA ANALİZİ SONUÇLARI 

ÖRNEK 
NO 

Cl-
 SO4

-2
 CO3

-2
 (NO3

-) µS Yağ Protein 

NR 1 +  - - - 77.6 µS - + 

NR 3/A + + + + ± - +  864 µS - - 
NR 3/B + + + + + - + + + + 969 µS - - 
NR 4/A + + + + ± - + + + + 1511 µS - - 
NR 4/B +  ± - + + + + 1350 µS - - 
NR 5 +  ± - - 118.6 µS - + 
NR 6 -  + - - 122.7 µS - + 
NR 7 + + + + + + - + + + + 740 µS - - 
NR 8 + + + + + + - + + + + 645 µS - - 
NR 9 + + + + + + - + + + + 862 µS - - 

NR 10 + + + + + - + + + + 878 µS - - 
NR 11 + + + + ± - + + + + 520 µS - - 
NR 12 + + + + + - -  467 µS - - 
NR 13 + +  - - +  168.8 µS - + 
NR 16 + + + + + + - + + + + 612 µS - - 
NR 17 + + + + ± - + + + + 896 µS - - 
NR 18 + + + + + - + + + + 724 µS - - 
MH 1 + + + + - - + + + + 890 µS - - 
MH 2 + + + + - - + + + + 1200 µS - - 
MH 3 + + + + - - + + + + 1259 µS - - 
MH 4 + + + + - - + + + + 1278 µS - - 
MH 5 + + + + - - + + + + 1043 µS - - 
MH 6 + + + + - - + + + + 953 µS - - 
KBH 1 + + + + - - + + + + 303 µS - - 
KBH 2 + + + + - - + + + + 1321 µS - - 
GBH 1 + + + + + - + + + + 860 µS - - 
GBH 2 + + + + ± - + + + + 1294 µS - - 
GBH 3 + + + + + - + + + + 547 µS - - 
GBH 4 +  + - +  122.6 µS - + 
HKL 1 + + + + - - + + + + 3.72 µS - - 
HKL 2 - - - - 262 µS - + 
HKL 3 + +  + - +  872 µS - - 
AP 1 + + + + ± - + + + + 1380 µS - - 
AP 2 + + + + ± - + + + + 1341 µS - - 
AP 3 + + + + ± - + + + + 1796 µS - - 
AP 4 + + + + ± - + + + + 1957 µS - - 
AP 5 + + + + ± - + + + + 1673 µS - - 
AP 6 + + + + ± - + + + + 1200 µS - - 
AP 7 + + + + + + + + - + + + + 3.68 µS - - 
AP 8 + + + + + + + + - + + + + 2.50 µS - - 
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TABLO: 2 ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ 

SIVALARININ BOZULMA ANALİZİ SONUÇLARI 

ÖRNEK 
NO 

Cl-
 SO4

-2
 CO3

-2
 (NO3

-) µS Yağ Protein 

DC 1 + + + + - - + + + + 779 µS - - 
DC 2 + + + + - - + + + + 953 µS - - 
DC 3 + + + + - - + + + + 854 µS - - 
DC 4 + + + + - - + + + + 1021 µS - - 
DC 5 + + + + - - + + + + 982 µS - - 
DC 6 + + + + - - + + + + 863 µS - - 
DC 7 + + + + - - + + + + 887 µS - - 
DC 8 + + + + - - - 174.9 µS - - 
DC 9 + + + + - - + + + + 1842 µS - - 

DC 10 + + + + - - + + + + 857 µS - - 
DC 11 + + + + - - + + + + 1.656 µS - - 
DC 12 + + + + - - + + + + 689 µS - - 
PR 1A + + + + - - + + + + 1915 µS -  
PR 1B + + + + - - + +  1356 µS - - 
PR 2 + + + + - - + + + + 1455 µS - - 

PR 3A + + + + + + +  - + + + + 1141 µS - - 
PR 3B + + + + - - + + + + 3.48 mS - - 
PR 4 + + + - + + +  - +   629 µS - - 
PR 5 - + - - 334 µS - + 
PR 6 + + + + + +  - + + + + 1896 µS - - 
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TABLO 3: ENEZ AYASOFYASI İÇ-DIŞ BAĞIL NEM VE SICAKLIK 

ÖLÇÜM SONUÇLARI TABLOSU VE GRAFİĞİ 
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Tarih Saat %BN İÇ %BN DIŞ C° İÇ C° DIŞ 
06.07.2006 08:30 70 71,4 24,6  24,4 
 11:45 63,6 56,5 29 31 
 17:30 47 44 32 32 
07.09.2006 08:30 77 79,5 20 21 
 11:45 73,1 68 23,4 26,8 
 17:30 47 45,7 31,2 32 
08.09.2006 08:30 81,3 83,5 22,1 20,3 
 11:45 73,4 68,5 26,7 27,3 
 17:30 54 48 32 32 
09.09.2006 08:30 83,2 81,6 19,2 26,6 
 11:45 70,4 67,8 25,5 26,6 
 17:30 68 66 26 27 
10.09.2006 08:30 73,5 75,4 18,5 18,3 
 11:45 66,5 61,2 21,3 23,3 
 17:30 68,6 68,1 23,6 23,7 
11.09.2006 08:30 82,6 86,5 17,2 16,3 
 11:45 69,5 62 22,5 25,2 
 17:30 51,1 51 22,5 30,6 
12.09.2006 06:00 88,1 86 15,8 16,8 
 11:45 71,6 69,2 22,2 24,3 
 17:30 55,6 52 28,5 30 
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TABLO 4: ENEZ AYASOFYASI GÜNEY DUVAR NEM-SICAKLIK 

TABLOSU VE GRAFİĞİ 

TARİH SAAT 1Zemin 2 3 4 5 C° 
07.09.2006 08:30 80 83 80 80 79 20 

  11:45 87 82 78 77 77 23 
  17:30 74 74 63 68 62 31 

08.09.2006 08:30 85 83 80 77 75 20 
  11:45 86 86 84 81 81 25 
  17:30 85 79 77 78 68 30 

09.09.2006 08:30 79 82 81 74 74 20,2 
  11:45 85 80 81 73 71 20,7 
  17:30 82 81 82 74 72 21 

11.09.2006 08:30 82 79 77 72 73 19,2 
  11:45 79 79 74 71 77 21 
  17:30 71 66 65 58 61 23,8 

12.09.2006 08:30 74 72 69 68 65 17 
  11:45 73 70 68 66 67 22,8 
  17:30 62 68 64 54 56 27 

13.09.2006 06:00 75 75 70 70 74 16,4 
  11:45 71 65 68 60 61 23,8 
  17:30 72 68 72 62 59 27,8 
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TABLO 5: ENEZ AYASOFYASI MİHRABIN SOL YANINDAKİ DUVAR 

FARKLI SIVA KATMANLARININ NEM-SICAKLIK TABLOSU VE 

GRAFİĞİ 

TARİH SAAT  1.katman       2.katman 3.katman 4.katman 5.katman C° 

07.09.2006 08:30 82 79 87 64 71 20 
  11:45 90 71 80 62 66 25,4 
  17:30 74 61 70 65 35 31 

08.09.2006 08:30 80 80 79 72 71 20 
  11:45 82 87 84 72 73 24,8 
  17:30 80 76 78 67 64 32 

09.09.2006 08:30 86 80 82 74 64 20,2 
  11:45 83 70 84 69 62 24,8 
  17:30 84 72 85 70 63 25 

11.09.2006 08:30 88 86 87 64 66 19,6 
  11:45 84 81 83 64 59 21 
  17:30 67 67 69 53 49 23,8 

12.09.2006 08:30 72 72 77 56 56 17 
  11:45 77 73 70 67 51 23 
  17:30 71 68 53 48 55 27,8 

13.09.2006 06:00 77 70 72 66 62 16,4 
  11:45 71 74 73 57 52 25 
  17:30 64 62 69 53 55 27,8 
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TABLO 6: ENEZ AYASOFYASI PROTHESİS SIVALARI NEM-SICAKLIK 

TABLOSU VE GRAFİĞİ 

TARİH SAAT Aziz Resmi Batı Duvar 
Güney 
Duvar 

C° 

07.09.2006 08:30 55 90 80 20 
  11:45 58 78 82 23 
  17:30 27 53 62 30 

08.09.2006 08:30 62 86 73 20 
  11:45 67 79 70 24,2 
  17:30 55 75 68 30,4 

09.09.2006 08:30 61 73 72 19,8 
  11:45 63 81 67 26,2 
  17:30 60 82 69 27 

11.09.2006 08:30 62 79 64 19,2 
  11:45 55 79 65 23,4 
  17:30 45 69 61 23,8 

12.09.2006 08:30 62 67 63 17,4 
  11:45 62 53 73 22,8 
  17:30 38 64 70 26 

13.09.2006 06:00 56 74 75 16,4 
  11:45 57 73 57 23 
  17:30 45 60 56 26 
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TABLO 7: ENEZ AYASOFYASI DİAKONİKON KUZEY DUVARI NEM-

SICAKLIK TABLOSU VE GRAFİĞİ 

TARİH SAAT 1Zemin 2 3 4 5 C° 
07.09.2006 08:30 87 85 82 76 73 20,2 

  11:45 90 92 84 86 78 24,6 
  17:30 72 74 72 65 67 37 

08.09.2006 08:30 83 80 83 85 80 20,1 
  11:45 85 82 83 87 84 23,8 
  17:30 78 78 70 79 74 33 

09.09.2006 08:30 83 80 78 87 78 20 
  11:45 80 79 78 79 73 25 
  17:30 81 80 79 80 74 26 

11.09.2006 08:30 83 72 70 72 74 19 
  11:45 83 81 79 83 76 21 
  17:30 69 68 65 69 63 24 

12.09.2006 08:30 77 77 70 69 67 17,4 
  11:45 73 70 68 67 68 22,8 
  17:30 70 68 60 78 56 30 

13.09.2006 06.00 77 75 71 70 60 16,4 
  11:45 74 70 67 67 65 23,4 
  17:30 71 68 61 66 67 29 
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TABLO 8: ENEZ AYASOFYASI APSİS DUVARI NEM-SICAKLIK 

TABLOSU VE GRAFİĞİ 

TARİH APSİS 1Zemin 2 3 4 5 C° 
06.09.2006 08:30 75 67 70 70 72 24,6 

  11:45 51 77 74 78 76 27,4 
  17:30 68 77 75 72 78 28 

07.09.2006 08:30 80 70 67 75 70 20 
  11:45 80 80 71 75 70 24 
  17:30 77 78 71 66 74 33 

08.09.2006 08:30 81 77 79 74 82 20,4 
  11:45 83 81 80 78 79 24 
  17:30 80 82 78 78 76 31,4 

09.09.2006 08:30 82 81 77 80 78 20,2 
  11:45 83 81 71 75 76 26,2 
  17:30 84 82 72 76 77 27 

11.09.2006 08:30 83 79 69 74 75 19 
  11:45 78 81 72 78 74 22 
  17:30 84 80 72 83 78 24 

12.09.2006 08:30 80 77 66 72 62 17,8 
  11:45 78 75 72 67 70 22,6 
  17:30 72 68 60 68 66 30,6 

13.09.2006 06.00 72 72 75 65 69 16,4 
  11:45 85 70 69 69 69 23,4 
  17:30 72 71 68 73 67 28,6 
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TABLO 9: ENEZ AYASOFYASI PROTHESİS BATI DIŞ DUVARI NEM-

SICAKLIK TABLOSU VE GRAFİĞİ 

TARİH SAAT 1Zemin 2 3 4 5 C° 
07.09.2006 08:30 54 83 74 72 77 19,8 

  11:45 71 80 82 81 70 23,4 
  17:30 80 67 63 42 55 33 

08.09.2006 08:30 91 80 83 79 79 20,4 
  11:45 93 80 83 70 87 23,6 
  17:30 75 78 76 62 73 35,6 

09.09.2006 08:30 88 81 82 79 89 20,4 
  11:45 82 84 75 74 77 25 
  17:30 83 84 76 75 78 26 

11.09.2006 08:30 84 78 69 73 62 19 
  11:45 81 83 82 81 75 22,2 
  17:30 82 74 76 77 72 19 

12.09.2006 08:30 76 74 74 74 75 17,4 
  11:45 75 75 77 78 71 22,8 
  17:30 76 72 71 60 56 31,6 

13.09.2006 06.00 71 77 78 79 75 16,4 
  11:45 73 68 70 70 70 22 
  17:30 75 69 70 66 65 27,4 
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TABLO 10: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ SIVA ÖRNEKLERİNİN KIZDIRMA KAYBI (KALSİNASYON), ASİT KAYBI, 

BOYUT DAĞILIM (ELEK) ANALİZİ SONUÇLARI  

Boyut Dağılımı (Elekte Kalan %) 
ÖRNEK %NEM %550C° %CaCO3 

Asitte 
%Kalan 

Asitte 
%Kayıp 1000µ 500µ 250µ 125µ -125µ 

NR1 2.75 3.07 52.89 38,21 61,79 44,83 7,62 36,56 6,85 4,13 
NR3A 4.94 6.72 81.93 2,42 97,58 3,23 3,23 51,61 16,13 25,81 
NR3B 7.44 7.78 81.83 4,88 95,12 14,81 5,56 55,56 11,11 12,96 
NR4A 12.07 9.25 84.44 2,83 97,17 64,29 3,57 17,86 3,57 10,71 
NR4B 10.70 9.06 82.14 3,41 96,59 8,93 1,79 53,57 7,14 28,57 
NR5 0.41 2.31 64.09 39,49 60,51 46,17 7,82 39,42 2,61 3,99 
NR6 0.31 2.37 52.92 39,86 60,14 42,52 7,15 44,21 1,82 4,29 
NR7 1.55 4.38 51.07 34,29 65,71 29,31 7,89 51,86 4,62 6,31 
NR8 1.96 4.84 43.33 47,43 52,57 34,85 7,74 49,66 2,96 4,78 
NR10 3.31 6.80 79.18 5,43 94,57 16,18 1,47 44,12 7,35 30,88 
NR11 2.35 5.98 73.78 11,46 88,54 55,49 0,61 35,37 7,93 0,61 
NR12 11.44 7.06 14.26 43,37 56,63 18,56 6,93 29,64 2,49 42,38 
NR13 2.19 4.47 44.88 51,55 48,45 42,17 7,83 40,99 4,70 4,31 
NR16 3.38 6.73 65.97 16,58 83,42 24,80 0,54 27,49 10,78 36,39 

 
 

 

 

 

 



 75 

TABLO 11: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ SIVA ÖRNEKLERİNİN KIZDIRMA KAYBI (KALSİNASYON), ASİT KAYBI, 

BOYUT DAĞILIM (ELEK) ANALİZİ SONUÇLARI  

Boyut Dağılımı (Elekte Kalan %) 
ÖRNEK %NEM %550C° %CaCO3 

Asitte 

%Kalan 

Asitte 

%Kayıp 1000µ 500µ 250µ 125µ -125µ 

NR17 4.22 6.96 76.58 9,50 90,50 20,27 5,41 37,84 6,76 29,73 
NR18 2.79 6.11 51.75 39,24 60,76 18,94 7,58 48,48 15,91 9,09 
GBH1 6.36 8.58 57.42 17,65 82,35 1,62 0,74 36,43 12,39 48,82 
GBH2 9.20 6.94 86.47 4,00 96,00 27,78 3,33 43,33 7,78 17,78 
GBH3 3.31 5.45 72.19 17,22 82,78 48,51 5,60 27,99 6,34 11,57 
GBH4 0.93 5.55 86.21 4,79 95,21 22,97 9,46 45,95 4,05 17,57 
HKL1 6.39 6.12 68.21 30,65 69,35 51,56 0,08 39,51 2,95 5,90 
HKL2 0.47 2.57 41.30 56,54 43,46 51,85 0,05 42,02 2,94 3,14 
HKL3 2.01 3.20 39.99 52,83 47,17 49,61 0,06 43,60 2,46 4,27 
MH1 7.78 11.31 48.44 22,22 77,78 24,14 3,45 37,93 3,45 31,03 
MH2 6.67 9.70 69.19 5,93 94,07 20,00 10,00 50,00 10,00 10,00 
MH3 7.43 11.76 53.50 15,28 84,72 19,30 8,77 59,65 1,75 10,53 
MH4 8.61 9.37 79.64 7,86 92,14 20,29 4,35 52,17 7,25 15,94 
AP2 8.49 6.40 88.26 5,81 94,19 41,98 1,23 37,04 3,70 16,05 
AP3 11.76 8.80 81.16 6,37 93,63 32,20 5,08 38,98 8,47 15,25 
AP4 10.70 8.59 76.40 7,62 92,38 32,92 10,56 42,24 3,73 10,56 
AP5 11.61 7.70 81.07 4,59 95,41 30,00 5,38 39,23 6,15 19,23 
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TABLO 12: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ SIVA ÖRNEKLERİNİN KIZDIRMA KAYBI (KALSİNASYON), ASİT KAYBI, 

BOYUT DAĞILIM (ELEK) ANALİZİ SONUÇLARI  

Boyut Dağılımı (Elekte Kalan %) 
ÖRNEK %NEM %550C° %CaCO3 

Asitte 
%Kalan 

Asitte 
%Kayıp 1000µ 500µ 250µ 125µ -125µ 

AP7 8.61 7.82 75.18 13,63 86,37 7,05 0,34 44,63 22,48 25,50 
AP8 2.81 4.39 26.49 63,58 36,42 86,54 0,08 8,38 2,62 2,37 
DC1 5.22 5.99 87.31 2,78 97,22 3,33 3,33 70,00 3,33 20,00 
DC2 6.16 5.51 60.06 11,89 88,11 44,84 6,77 34,52 3,55 10,32 
DC3 4.89 6.55 85.22 5,45 94,55 10,48 3,81 45,71 6,67 33,33 
DC4 6.72 5.83 78.11 8,16 91,84 31,18 3,23 41,40 5,91 18,28 
DC5 6.99 5.71 87.61 9,47 90,53 31,08 5,41 42,57 5,41 15,54 
DC6 5.96 7.25 85.43 13,81 86,19 34,50 8,19 39,18 4,68 13,45 
DC7 6.69 5.75 87.09 4,57 95,43 23,76 22,77 35,64 0,99 16,83 
DC8 5.83 5.70 87.00 3,97 96,03 26,87 5,97 34,33 5,97 26,87 
DC9 15.09 10.70 83.29 2,71 97,29 42,42 12,12 24,24 3,03 18,18 
DC10 5.85 6.06 82.76 7,38 92,62 28,36 4,48 45,52 5,22 16,42 
DC11 12.90 10.43 82.75 6.20 93.80 15,38 9,62 36,54 5,77 32,69 
DC12 3.49 4.49 78.15 5,32 94,68 7,78 8,89 47,78 7,78 27,78 
PR1A 11.48 9.73 83.96 5,81 94,19 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
PR1B 2.06 3.17 40.94 52,88 47,12 51,83 8,72 30,73 2,75 5,96 
PR2 10.58 8.98 70.29 11,49 88,51 0,49 0,49 26,96 9,80 62,25 

PR3A 9.63 8.67 65.73 16,30 83,70 2,24 0,45 35,43 11,66 50,22 
PR3B 9.67 7.86 72.26 12,08 87,92 0,46 0,46 29,03 9,68 60,37 
PR4 1.82 3.96 78.70 12,43 87,57 0,93 0,47 27,57 10,28 60,75 
PR5 0.74 3.07 79.70 12,19 87,81 0,83 0,83 28,33 10,00 60,00 
PR6 5.75 6.98 74.65 12,69 87,31 1,85 0,46 36,11 12,50 49,07 
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TABLO 13: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ TÜM SIVA ÖRNEKLERİNİN %CaCO3 ORANLARI DAĞILIM GRAFİĞİ 
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TABLO 14: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ SIVALARININ İÇERİĞİNDE BULUNAN 

AGREGALARININ STEREO MİKROSKOP İLE GÖRSEL ANALİZ SONUÇLARI* 

ÖRNEK 
NO 

İÇERİKTE GÖRÜLEN 
AGREGALAR 

AGREGA 
TİPİ 

KATKI SONUÇ 

 TK-VK-Q-F-SC-M-B*    
NR1 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Protein (%2–3) VK,(%1) kıtık, (%30–35) 4mm elek altı kara kumu 
NR3A VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.2) VK, (%1–1.5 ) kıtık, (%1) 3mm elek altı kara kumu 
NR3B VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%1 )kıtık, (%1–2) 3mm elek altı kara kumu 
NR4A VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.2) VK, (%1.5 ) kıtık, (%0.5–1) 3mm elek altı kara kumu 
NR4B VK-Q-F-SC-M Köşeli Kıtık (%0.1) TK, (%2) kıtık, (%1) 3mm elek altı kara kumu 
NR5 VK-Q-F-SC-M Köşeli Kıtık/Protein (%2–3) VK, (%1) kıtık, (%30–35) 4mm elek altı kara kumu 
NR6 VK-Q-F-SC-M Köşeli Kıtık/Protein (%2–3) VK, (%1) kıtık, (%30–35) 4mm elek altı kara kumu  
NR7 VK-Q-F-SC-M Köşeli Kıtık (%1–2) VK, (%0.5) kıtık, (%30–32) 4mm elek altı kara kumu 
NR8 VK-Q-F-SC-M Köşeli Kıtık (%2–4) VK, (%0.5) kıtık, (%40–45) 2mm elek altı kara kumu 
NR10 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK,(%3) kıtık,(%2) 2mm elek altı kara kumu 
NR11 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%1) VK, (%3–5) kıtık, (%3–5) 0.5mm elek altı kara kumu 
NR12 TK-Q-F-SC-M-B Köşeli  (%1–3)TK, (%35–40) 5mm elek altı kara kumu (çimentolu harç) 
NR13 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık/Protein (%5)VK,(%0.5) kıtık, (%40–45) 4mm elek altı kara kumu 
NR14 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%2–3) VK, (%1) kıtık, (%30–35) 4mm elek altı kara kumu  
NR15 TK-VK-Q-F Köşeli Kıtık (%2–3) VK, (%0.5) kıtık, (%30–35) 4mm elek altı kara kumu  
NR16 VK-Q-F Köşeli Kıtık (%1–3) VK, (%3–5) kıtık, (%5–10) 0.5-1mm elek altı kara 

kumu 
                                                 
* Sıva içeriklerinde karbonat kökenli agrega (kalsit) petrografik analizlerde gözlemlenmiştir fakat HCl ile reaksiyona girdiğinden bu tablolarda yer verilmemiştir 
sıva içeriği analizlerinin %100’lük terkipleri için, bkz s.47–52 
* TK: Tuğla kırığı, tuğla tozu. VK: Volkanik kayaç parçası. Q: Kuvartz. F: Feldspat. SC: Siyah cürüf. M: Muskovit. B: Biyotit 
 
 
 



 79 

TABLO 15: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ SIVALARININ İÇERİĞİNDE BULUNAN 

AGREGALARININ STEREO MİKROSKOP İLE GÖRSEL ANALİZ SONUÇLARI 

ÖRNEK 
NO 

İÇERİKTE GÖRÜLEN 
AGREGALAR 

AGREGA 
TİPİ 

KATKI SONUÇ 

 TK-VK-Q-F-SC-M-B*    
NR17 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%1–3) VK, (%1) kıtık, (%5–6) 2mm elek altı kara kumu 
NR18 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık/Hububat 

Kabuğu 
(%3–4) VK, (%0.5) kıtık, (%30–35) 1-2mm elek altı kara 
kumu 

KB–1 VK-Q-F- Köşeli Kıtık (%0.5)VK,(%1) kıtık, (%5) 2-3mm elek altı kara kumu 
KB–2 VK-Q-F- Köşeli Kıtık (%0.5)VK,(%0.5) kıtık, (%4-5) 2-3mm elek altı kara kumu 
GBH1 VK-F-Q-K-.B Köşeli  (%2) VK, (%10–15) 2-3mm elek altı kara kumu  
GBH2 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%2) kıtık, (% 1–1.5) 2-3mm elek altı kara 

kumu 
GBH3 VK-Q-F-M-B Köşeli Kıtık (%3) VK, (%3-4) kıtık, (%5-10) 2-3mm elek altı kara kumu 
GBH4 TK-Q-F-M-B Köşeli Kıtık/Protein (%0.5) TK, (%1) kıtık, (%3) 2–3 mm elek altı kara kumu 
HKL1 VK-Q-F-SC-M Köşeli Kıtık (%5) VK, (%0.5) kıtık, (%20–25) 4mm elek altı kara kumu 
HKL2 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık/Protein (%5–10) VK, (%0.5) kıtık, (%35–40) 4mm elek altı kara 

kumu (agregalar yangın geçirmiş olabilir) 
HKL3 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%3–5) VK, (%0.5)kıtık, (%40–45) 4mm elek altı kara kumu 
MH1 TK-VK-Q-F-SC Köşeli  (%15–20) TK, (%3) VK, 2005 yılı restorasyon 

çalışmalarında çerçevede kullanılan sıva. 
MH2 VK-Q-F-M-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%0.01) kıtık, (%3–5) 1.5-2mm elek altı kara 

kumu 
MH3 TK-VK-Q-F--M-B Az Köşeli Kıtık (%2–3) TK, (%0.5) VK, (%5) kıtık, (%5–6) 2–3 mm elek 

altı kumu  
MH4 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli  (%1) VK, (%5–6) 2–3 mm elek altı kara kumu 

                                                 
* TK: Tuğla kırığı, tuğla tozu. VK: Volkanik kayaç parçası. Q: Kuvartz. F: Feldspat. SC: Siyah cürüf. M: Muskovit. B: Biyotit 
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TABLO 16: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ SIVALARININ İÇERİĞİNDE BULUNAN 

AGREGALARININ STEREO MİKROSKOP İLE GÖRSEL ANALİZ SONUÇLARI 

ÖRNEK 
NO 

İÇERİKTE GÖRÜLEN 
AGREGALAR 

AGREGA 
TİPİ 

KATKI SONUÇ 

 TK-VK-Q-F-SC-M-B*    
MH5 VK-Q-F-SC-M-B  Köşeli  (%0.5) VK, (%2–3) 2–3 mm elek altı kara kumu 
MH6 VK-Q-F-SC-M-B  Köşeli  (%1) VK, (%6–7) 2–3 mm elek altı kara kumu 
AP1 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Kıtık (%1) VK, (%1) kıtık, (%5–6) 4mm elek altı kara kumu 
AP2 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%1.5–2) kıtık, (% 1) 4mm elek altı kara kumu 
AP3 VK-Q-F-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%2–3) kıtık, (%1.5–2) 4mm elek altı kara kumu  
AP4 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%3–4) kıtık, (% 2) 4mm elek altı kara kumu 
AP5 VK-Q-F-SC-M-B Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%1–1.5) kıtık, (% 2) 4mm elek altı kara kumu 
AP7 TK-VK-Q-F-SC Köşeli  (%2) VK, (%11) 2-3mm elek altı kara kumu 
AP8 Q-F   Bağlayıcısı asitte dağıtılamayan parçalar var. 
DC1 VK-Q-F- SC Köşeli Kıtık (%0.1) VK,(%0.2) kıtık,(%2–3) 2mm elek altı kara kumu 
DC2 VK-Q-F- SC Köşeli Kıtık/Hububat 

kabuğu 
(%2–3) VK, (%1) kıtık, (%5–10) 2-3mm elek altı kara kumu 

DC3 VK-Q-F- SC Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%1) kıtık,(%3–5) 1-2mm elek altı kara kumu.  
DC4 VK-Q-F-SC-B Köşeli Kıtık (%1–2) VK, (%0.5) kıtık, (%5–6) 2-3mm elek altı kara 

kumu 
DC5 VK-Q – F- SC Köşeli Kıtık (%1–2) VK, (%0.5) kıtık, (%5–7) 2-3mm elek altı kara 

kumu. 
DC6 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%1) VK, (%1-2) kıtık, (%5–10) 2-3mm elek altı kara kumu  
DC7 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.1) VK, (%3) kıtık, (%1–1.5) 2-3mm elek altı kara kumu 
DC8 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%1–1.5) kıtık, (%2) 2-3mm elek altı kara kumu 

                                                 
* TK: Tuğla kırığı, tuğla tozu. VK: Volkanik kayaç parçası. Q: Kuvartz. F: Feldspat. SC: Siyah cürüf. M: Muskovit. B: Biyotit 
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TABLO 17: ENEZ AYASOFYA KİLİSESİ (FATİH CAMİ) DUVAR RESMİ SIVALARININ İÇERİĞİNDE BULUNAN 

AGREGALARININ STEREO MİKROSKOP İLE GÖRSEL ANALİZ SONUÇLARI 

ÖRNEK 
NO 

İÇERİKTE GÖRÜLEN 
AGREGALAR 

AGREGA 
TİPİ 

KATKI SONUÇ 

 TK-VK-Q-F-SC-M-B*    
DC9 VK-Q–F-SC Köşeli Kıtık (%0.5) VK, (%0.1) kıtık, (%2) 2-3mm elek altı kara 

kumu,(ateş yakılan bölgeden alınan örnek). 
DC10 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.5)VK, (%4) kıtık, (%3), 2-3mm elek altı kara kumu  
DC11 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.5)VK, (%3) kıtık, (%3) 2-3mm elek altı göl kumu  
DC12 VK-Q-F-SC Köşeli Kıtık (%0.5)VK, (%1–2) kıtık, (%3) 2-3mm elek altı göl kumu 
PR1A Q-F-SC Köşeli Kıtık Örnek %kalan miktarı tanımlama için yetersiz. 
PR1B VK-Q-F-SC  Köşeli İnce kıtık (%5–10)VK, (%30–40) 2mm elek altı kara kumu  
PR2 VK-Q-F-SC Köşeli İnce kıtık (%3–4) VK. (%1) kıtık, (%5–10) 2mm elek altı kara kumu 

PR3A VK-Q-F- SC  Köşeli İnce Kıtık (%3–4) VK, (%1) kıtık, (%5–10) 2mm elek altı kara kumu. 
PR3B VK-Q-F- SC Köşeli İnce Kıtık (%3–4) VK,( %1) kıtık, (%5–10) 2mm elek altı kara kumu  
PR4 VK-Q-F-SC Köşeli İnce Kıtık (%3–4) VK,( %1) kıtık, (%5–10) 2mm elek altı kara kumu 
PR5 VK-Q-F-SC Köşeli İnce 

Kıtık/Protein 
(%3–4) VK, (%1) kıtık,(%5–10) 2mm elek altı kara kumu 

PR6 VK-Q-F-SC Köşeli İnce Kıtık (%3–4) VK,( %1) kıtık,(%5–10) 2mm elek altı kara kumu 
     
     
     
     
     
     
     
                                                 
* TK: Tuğla kırığı, tuğla tozu. VK: Volkanik kayaç parçası. Q: Kuvartz. F: Feldspat. SC: Siyah cürüf. M: Muskovit. B: Biyotit 
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Şekil 1: Enez’in günümüzdeki konumunu 
 
 

 
 

Şekil 2: Piri Reis’in Enez haritası 
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Şekil 3: Enez Ayasofya Kilisesi planı (S. Eyice / R. Ousterhout) 

 
 
 
 

 
 

Şekil 4: Protimetre ile duvar nem-sıcaklık ölçümü yapılan noktalar 
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Şekil 5: Bozulma ve sıva örneklerinin alındığı konumlar 
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Resim 1: Enez’in ve Ayasofya Kilisesi’nin 20. yüzyılın başlarındaki genel görünümü  
(G. Lampakes) 

 

 
 

 
 

Resim 2: Enez’in ve Ayasofya Kilisesi’nin 20. yüzyılın ilk yarısındaki genel 
görünümü (F. W. Hasluck) 
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Resim 3: Enez Ayasofya Kilisesi’nin kuzey cephesi (S. Eyice, 1961–1962) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 4: Enez Ayasofya Kilisesi’nin güney cephesi (S. Eyice, 1961–1962) 
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Resim 5: Enez Ayasofya Kilisesi’nin güneybatı cephesi (S. Eyice, 1961–1962) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 6: Enez Ayasofya Kilisesi’nin güneybatıdan genel görünümü (H. Çeşmeli) 
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Resim 7: Kilisenin naos bölümü (H. Çeşmeli) 
 

 
 

Resim 8: Kilisenin galerili batı cephesi (exonarthex) (H. Çeşmeli) 
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Resim 9: Prothesis apsis cephesinde Resim 10: Prothesis iç apsisindeki zigzag 
yer alan meander motifi (H. Çeşmeli)  motifi (H. Çeşmeli) 

 
 

 
 

Resim 11: Diakonikon güney cephesi balık sırtı motifi (H. Çeşmeli) 
 
 
 

     
 
Resim 12: Naos bölümünde bulunan korint  Resim 13: Exonarthex galerisi sütun 
başlığı (H. Çeşmeli)                                           sütun başlığı (H. Çeşmeli) 
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Resim 14: Güney cephe (H. Çeşmeli)           Resim 15: Tahrip olmuş kuzey cephe  
                                                                       (H. Çeşmeli) 
 

    
 
Resim 16: Apsis (Ş. Yeşil) Resim 17: Diakonikon (H. Çeşmeli) 
 

             
 
Resim 18: Mihrap (Ş. Yeşil)               Resim 19: Minare (H. Çeşmeli) 
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Resim 20: Prothesisin bemaya açılan kapı kemerinde yer alan figür (H. Çeşmeli) 
 

                     
 
Resim 21: Prothesisin batı duvarında kapı  Resim 22: Resim 21’in ayrıntısı  
kemeri ile dolgu duvarı arasında bulunan  (H. Çeşmeli) 
Bizans duvar resmi (H. Çeşmeli) 
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Resim 23: Prothesisin güney                  Resim 24: Kilisede 1993 yılında yapılan 
duvarında aşağı doğru devam eden        çalışma sonunda ortaya çıkartılan Bizans 
duvar resmi sıvası (H. Çeşmeli)      dönemi duvar resimleri (İ. Tunay) 
 

     
 
Resim 25: İç narthex orta kapı üzerinde yer  Resim 26: İç narthex orta kapı 
alan Meryem ve Psikopos figürleri  üzerinde yer alan Meryem ve  
(R. Ousterhout)                                            Psikopos figürleri (G. Köroğlu) 
 
 

      
 
Resim 27: İç narthex sağ kapı üzerinde  Resim 28: İç narthex orta kapının sağ  
yer alan duvar resmi (G. Köroğlu)                     üst kısmında yer alan duvar resmi  
                                                                            (İ. Tunay) 
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Resim 29: Minber arkasında yer alan duvardan kaldırılan duvar resmi (İ. Tunay) 
 

               
 
Resim 30: Mihrap (S. Bozdağ) Resim 31: Mihrap nişindeki perde ve kandil  
 motifleri (S. Bozdağ) 
 

 
 

Resim 32: Kilisede 2002 yılında ortaya çıkarılan mihrap süslemeleri (H. Çeşmeli) 
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Resim 33: Minber (S. Bozdağ)               Resim 34: Minber detayı (S. Bozdağ) 
 

             
 
Resim 35: Minber örtüsünün iç                      Resim 36: Güney duvarı pencere  
süslemeleri (İ. Tunay)                                     süslemesi (H. Çeşmeli) 
 

 
 

Resim 37: Güney duvarı süslemleri (Ş. Yeşil) 
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Resim 38: Kemerlerde bulunan üç boyutlu testere dişi motifi (H. Çeşmeli) 
 

            
 
Resim 39: Sütun başlığının  Resim 40: Güneydoğu  Resim 41: Kuzeydoğu  
üzerinde yer alan süslemeler  pandantifte yer alan pandantifte yer alan 
(H. Çeşmeli) süslemeler (H. Çeşmeli) süslemeler (S. Eyice) 
 

                                           
             

Resim 42: Bema                                   Resim 43: Apsis ve bema  
            kemerinde bulunan                                       kemerinde yer alan  
            süslemeler (H. Çeşmeli)                                  süslemeler (S. Eyice) 
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Resim 44: Naostan iç narthexe geçilen Resim 45: İç narthex orta kapısının 
orta kapının üzerindeki yazı  üzerinde yer alan ışınsal motif 
kuşağı (S. Bozdağ) (S. Bozdağ) 
 
 
 

             
 
Resim 46: Kilisede bulunan mikro ve makro  Resim 47: Prothesiste yer alan  
çatlaklar (H. Çeşmeli) resimde güneşin soldurucu 
 etkisi (H. Çeşmeli) 
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Resim 48: İç narthexte yer alan resimde  Resim 49: İç narthex sağ kapı üzerinde 
güneşin soldurucu etkisi (H. Çeşmeli)  yer alan resimde güneşin soldurucu      

                                    etkisi (H. Çeşmeli) 
 
 

           
 
Resim 50: İç narthex orta kapı üzerinde  Resim 51: Diakonikonda yakılan ateş 
yer alan resimde güneşin soldurucu  sonucu oluşan is (H. Çeşmeli) 
etkisi (H. Çeşmeli) 
 

    
 
Resim 52: Güney duvarda zeminden                Resim 53: Prothesisin naosa bakan 
yükselen nemin etkisi (H. Çeşmeli)                 duvarının üst kısmında yağmur 

                                                             suyunun neden olduğu erozyon 
                                (H. Çeşmeli) 
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Resim 54: Güney cephede görülen erozyon  Resim 55: Duvar resmi sıvasında  
(H. Çeşmeli) görülen adezyon ve kohezyon 
 kaybı (H. Çeşmeli) 
 
 

        
 
Resim 56: Odunsu bitkiler (H. Çeşmeli) Resim 57: Otsu bitkiler (H. Çeşmeli) 
 
 

      
 
Resim 58: Duvar resmi sıvasında yaşamını  Resim 59: Duvar resmi sıvasında 
sürdüren tespih böceği (H. Çeşmeli) örümcek yuvası (H. Çeşmeli) 
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Resim 60: Exonarthex  Resim 61: Kilisede  Resim 62: Demir iskelenin taban 
sütununda görülen  bulunan grafitilere döşemesine verdiği zarar 
biyolojik aktivasyon  bir örnek (H. Çeşmeli) (H. Çeşmeli) 
(H. Çeşmeli) 
 

      
 
Resim 63: DC6 Kaba sıvadaki                    Resim 64: HKL 3 Kalsit ve kireç  
bozulmuş demirli minareler                        bağlayıcılı volkanik kayaç/tozu 
(EA10/0.25/1.60) (M. Keskin)          (EA10/0.25/1.60) (M. Keskin) 

 

           
 
Resim 65: AP7 Kuvartz                                   Resim66: AP6 Plajiroklas ile bozularak 
(EA10/0.25/1.60) (M. Keskin)                         kile dönüşmüş feldspat 
                                                                         (EA10/0.25/1.60) (M. Keskin) 
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Resim67: AP8 Plajiroklas ile kuvartz  Resim 68: AP8 Plajiroklas  
iç içe (EA10/0.25/1.60) (M. Keskin)              (EA10/0.25/1.60) (M. Keskin) 
 

 

 
 

Resim 69: Keten kıtık (EA10/0.25/1.60) (H. Çeşmeli) 
 


