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SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞ’TA AYRIŞMALARIN

TEŞHİSİ VE ÖNERİLEN KORUMA YÖNTEMLERİ
SEDA TULGAR

ÖZ

Bu çalışmanın ilk bölümünde Sultanahmet’te bulunan Hipodrom’un ortasındaki

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın tarihçesi anlatılmış ve belgeleme çalışması

yapılmıştır. Teşhis aşamasında anıtın yapı taşları ve diğer malzemeleri, bozulmaları,

bozulmaya neden olan kaynakları, örnekler üzerinde yapılan kimyasal, instrumental

ve petrografik analizler sonucu tespit edilmiştir. Teşhis aşamasında elde edilen

verilere göre, koruma ilkeleri doğrultusunda, hasar yaratan ya da estetik olarak

malzemeye zarar veren kirlerin ve problemlerin yapıdan uzaklaştırılması için

temizlik çalışmaları, malzemelerin sağlıklı hale getirilmesi için sağlamlaştırma,

dolgu-tümleme ve koruma yöntemleri önerilmiştir.

THE DIAGNOSIS AND THE INTERVENTION PROPOSALS

FOR THE SULTANAHMET ASHLAR OBELISK
SEDA TULGAR

ABSTRACT

In the first part of this study the Sultanahmet Ashlar Obelisk, which built in the

middle of Hippodrome at Sultanahmet was documented and historically researched.

The constraction materials of the monument and their deteriorations, as well as the

source of deteriorations, were diagnosed with chemical, instrumental and

petrographical analysis. As the results of these data, the conservation and restoration

interventions, as cleaning, consolidation, stone replacement and plastic repairs were

proposed.
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GİRİŞ

Konunun Tanımı ve Amaç

Taş eserlerin sağlıklı olarak yaşatılabilmesi için mevcut orijinal malzemelerine ve

uğradığı problemlerine uygun olan koruma ve onarım tekniğinin tespit edilmesi,

onarım malzemelerinin hazırlanması, onarımları öncesinde orijinal malzemelerinin

gerekli olan özelliklerinin tanımlanması gereklidir. Kullanılacak olan yeni onarım

malzemelerinin de orijinalleriyle uyumlu olup olmadığı bilinmelidir. Bulundukları

ortamın neden olduğu bozulma süreçleri ve kendi yapısından kaynaklanan bozulma

nedenleri sonucunda yıpranan yapı taşları, tarihi belge niteliği taşıyan yapılarda detay

kaybından strüktüel problemlere kadar değişen aralıkta problemlere neden

olmaktadır.  Taş eserlerde bozulmanın nedenleri ve süreçlerinin çok disiplinli bir

araştırmayı izleyen değerlendirmesinden sonra koruma uygulaması

projelendirilmelidir.

Koruma çalışmalarına başlamadan önce eser fotoğraf, çizim vs. gibi tekniklerle

ayrıntılı olarak belgelenir. Harap duruma gelmelerine neden olan etkenleri deneysel

analizlerle tespit etmek, sağlamlaştırma amacıyla yapılan müdahalelerin gelişimini,

malzemelerin niteliklerini, başarı oranlarını ve denenmişlik sürelerini bilmek

gerekmektedir. Bozulma nedenlerini, sürecini tespit etmeden ya da doğru teşhis

konmadan yapılacak temizlik, sağlamlaştırma ve koruma gibi müdahaleler soruna

cevap veremeyebilir ve/veya yanlış olabilir. Özellikle yapı malzemelerinin

kimyasallarla sağlamlaştırma ve koruma aşamasında sentetik reçineler gibi pahalı

malzemelerin bilinçsiz kullanımları, orijinal malzemenin bozulma sürecini

hızlandırmasının yanı sıra, ekonomik yönden gereksiz harcamalara da neden olur.

Yanlış malzeme veya yöntemle taş temizleme veya fiziksel özellikleri uyuşmayan ve

kimyasal bozulmaya neden olan plastik onarımlar da yüzlerce yılda ortaya çıkacak

olan taş bozulmalarına kısa sürede neden olmaktadır (Ahunbay, 1996: 28-48).
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Sanayi devrimiyle başlayan hızlı çevre ve hava kirlenmesi, asit yağmuru gibi

kavramlar daha ortada yokken, taş koruma konusunda bazı kaygıların ve çabaların

olduğunu biliyoruz. Vitruvius ocaktan çıkarılan taşların kurutulması, depolanması,

taşınması sorunları ve tuzlu suyun taş üzerindeki zararlı etkilerinden bahsetmektedir.

Taş korumasında donyağı emprenyesi gibi önerilerin yanı sıra mermer heykellerin

eritilmiş mum yağı karışımıyla korunmasını anlatmaktadır (Vitruvius, 1960:260).

Rossi – Manaresi 14. ve 16. yüzyıldaki taş heykellerin mum ve reçine ile korunması

konusundaki araştırmasında, bu malzemelerin Andrea Pisano tarafından Orvieto

Katedrali’nin cephesindeki mermer heykellerde kullanıldığından söz etmektedir.

Yine 16. yüzyıla ait bir yüzey koruma veya parlatma reçete sandarak reçinesi, fındık

yağı, tütsü ve potastan oluşmaktadır. St. Petronio Katedrali’nin Fasad heykellerinin

kimyasal analizinde, yüzeyde koruyucu tabaka olarak kullanılan içeriğinin balmumu,

karasakız, sandarak reçinesi, sedef otu yağından meydana geldiği tespit edilmiştir

(Manaresi, 1972:81-93).

İngiltere’de Geç Ortaçağ’da renkli badanalarla boyanan yapı cephelerinin kurum ve

is nedeniyle kirlenmeleri, estetik nedenlerle dikkati çekmiş ve 1273’de Londra’da

deniz yüzeyinden çıkartılan kömürün, taşlara verdiği zarar nedeniyle yakılması

yasaklanmıştır. 1948’de ise Londra’ya New Castle’dan kömür getirilmesi

yasaklanmıştır. 1819, 1843 ve 1856’da endüstrileşme nedeniyle fazla miktarda

kömür yakılması kaçınılmaz olduğundan, bacalardan çıkan duman miktarı

araştırılmış ve dumansız yakma önerilmiştir. 1875 ve 1891’deki Londra Halk Sağlığı

Yönetmeliği dumanlı yakmayı yasaklamıştır. 1927’de ise dumanın her haliyle havayı

kirlettiği kabul edilmiştir (Schaffer,1932: 106-107).

Çevresel kirlenme ve iç etkenlerin neden olduğu bozulma süreçleri sonunda

yüzeydeki fiziksel, kimyasal özellikleri değişmiş ve kohezyon kaybetmiş tabakanın,

kendi içinde kohezyonunu artırmak ve taşın sağlam çekirdeğine bağlanmasını

sağlamak taş sağlamlaştırmanın amacıdır. Özellikle endüstri kentlerinde bozulması

hızlanan işlenmiş karbonatlı tortul (sedimenter) taşlarının parçacıkları arasından

yitirilen kohezyonunun yeniden kazandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Taş
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sağlamlaştırma ve koruma çalışmalarının 19. yüzyılın ortalarına kadar giden uzun bir

geçmişi vardır. İlk bilgilerini Vitruvius’dan aldığımız ve Orta Çağ’da da devam eden

bezir yağı, don yağı emprenyelerinde, sadece yüzeye bir takım ek özellikler

kazandırmak olması, bağlayıcı çimento oluşturma düşüncesi olmamasından dolayı

gerçek anlamdaki taş sağlamlaştırma denemelerinin başlangıcı olarak 19. yüzyıl

ortalarını kabul edebiliriz. İlk patentler ve uygulamalarda inorganik maddelerin

çözeltileri kullanılmıştır. Karbonatlı taşlarda kalsiyum karbonatın (CaCO3),

kumtaşlarında silikanın ek bağlayıcı çimento oluşturması, yani taşların doğal

çimentosunun yeniden oluşturulması veya üretilmesi ana fikirdir. Özellikle

kumtaşlarının sağlamlaştırılmalarında silika oluşturan silikat esterlerinin kullanılması

taş sağlamlaştırmasında yeni bir aşamadır. Bununla birlikte inorganik maddelerin

çözeltileriyle yapılan uygulamalarda, derin penetrasyon olmadığı ve yüzeyde birkaç

milimetrik tabakanın sertleşerek su ve su buharı geçirimsizliklerine neden olduğu

görülmüştür. Bu sonucun taş bozulmalarını hızlandırdığı fark edilmiş ve

inorganiklerle taş sağlamlaştırma umut kırıcı olmuştur. Ancak araştırmalar, taşın

bozulma süreçleri ile değişen yapısının etüdü, boşluklu bir katıda suyun ve

sağlamlaştırıcı çözeltinin hareketleri, organik sağlamlaştırıcıların denenmesi yönünde

gelişmiştir. 1960 – 70 yılları arasında taş bozulmalarının ve sağlamlaştırılmasının

araştırma yöntemleri belirlenerek standartlaşmış, sentetik polimerlerle emprenyede

umut verici sonuçlar alınmaya başlamıştır. Bu süreçte inorganik sağlamlaştırıcıları

kullanmaya devam eden uygulamalar, daha önceki zayıflıklarını yinelemiştir

(Ersen,1991).

1970’lerin ortalarında Winkler tarafından sağlamlaştırmada en iyi sonuçların

epoksilerle alındığı bildirilmektedir. Gauri kireçtaşı ve mermer numuneler üzerinde

yüzey koruyucu filmden, derin emprenyeye kadar farklı uygulamalar yapmış ve

numuneleri iklimlendirme odasında, nem ile kükürt dioksit (SO2) ve karbon dioksit

(CO2) aerosolleri ile hızlandırmış eskitme deneylerine tabi tutmuştur. Kükürt dioksit

(SO2) etkisiyle numune yüzeyindeki kabuk oluşumu X-ışını difraksiyonu ile

izlenmiş, su emmeye ilişkin parametreler ve mekanik mukavemetler araştırılmıştır

(Winkler, Gauri,1978).



4

Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşıldığı gibi, taş eserleri koruma çalışmaları

sadece genel bilgilere ve yöntemlere bağlı kalarak değil, eser üzerinde sistematik bir

araştırma yapıldığı takdirde başarılı ve uzun ömürlü olmaktadır. Bu tezin amacı

özelde Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın, genelde de ülkemizdeki taş eserlerin

koruma çalışmalarının daha sağlıklı olarak yürütülebilmesini sağlamak, sorunların ve

sorun kaynaklarını araştırarak çözüm önerilerini sunacak verileri elde etmek ve teşhis

aşaması için rehber olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nda kullanılan orijinal ve

onarım malzemeleri ile eserin yapı teknolojileri, bozulma biçimleri ve nedenlerini

araştırma yöntemleri, koruma basamaklarının amaç ve yöntemleri tez kapsamı

içeriğinde ele alınmıştır. Belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için dikilitaşın uygun

yerlerinden alınan örnekler üzerinde gerekli laboratuar analizleri ve taşların

dikilitaştaki ayrışma nedenlerinin belirlenmesi, gözlem, ölçüm ve laboratuar analiz

sonuçlarından hareketle gerekli temizlik, onarım, koruma ve yenileme yöntemlerinin

saptanması planlanmıştır.



5

1. SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞ’IN TARİHÇESİ

Örme Dikilitaş, günümüzde Sultanahmet Meydanı olarak adlandırılan

Konstantinopolis hipodromunda yer alan ve günümüze kadar gelen üç eski anıttan

biridir.

Geç Roma çağındaki Bizantion-Konstantinopolis’in araba yarışlarının yapıldığı

Hipodrom’un tam ortasında, yarış alanını ikiye ayıran ve “spina” olarak adlandırılan

setin üzerinde çeşitli yerlerden getirilen sanat eserlerinden biri olarak yükselen

Sultanahmet Örme Dikilitaşı, Bizans dönemi içinde değişik ölçülerde yontulmuş

kesme taşlardan örülerek yapılmıştır.

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın yüzeylerine çakıldıkları anlaşılan üzerleri

kabartmalı altın kaplamalı bronz levhaların, 913-959 yılları arasında, Porfirogenetos

(VII.) Konstantinos tarafından yaptırılan onarım sırasında konuldukları tahmin

edilmektedir. Hiçbir gerçek kaynağa dayanmayan bir söylentiye göre ise bu

levhalarda, VII. Konstantinos’un dedesi ve Makedonyalılar sülalesinin kurucusu I.

Basileios’un (867-886) başarılı iş ve savaşlarını tasvir eden kabartmalar

bulunmaktadır.

Kaidesinde kazılmış olan bir epigram ise anıtın cephelerinin bronz levhalar ile

kaplandığını anlatmaktadır (Resim 7). Bronz levhaları taşıyan demir çubukların

tutturulmuş olduğu delikler, günümüzde bile dikilitaşın kaidesinde ve gövdesinde

görülmektedir. Bronz levhaları önce Araplar tarafından daha sonra da IV. Haçlı

Seferlerine (1204 - 1261) sırasında Latinler tarafından yapılan yağmalarda

sökülmüştür (Sinanlar, 2005:16).

16. yüzyılda Pierre Gilles Örme Dikilitaş’ın oldukça detaylı bir tasvirini yapmıştır.

17. yüzyılda Evliya Çelebi, bu anıtın da şehrin “tılsım”larından biri olduğunu

bildirirken, eski bir Bizans kaynağının iddiasını tekrarlarlar ve bu arada hiçbir tarihi

esasa dayanmayan bazı hurafeleri de anlatır. Gravürlerde ve minyatürlerde (Beyan-ı
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Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Hünername, Surname) anıt

belirtilmiştir. Atmeydanı’nda toprak seviyesinin zamanla yükselmesi sonunda anıtın

kaidesi gömülü kalmıştır. Kırım Savaşı sırasında 1856’da Charles Nevton’a verilen

izinle kaide çevresi açılarak etrafı parmaklık ile çevrilmiş ve muhafaza altına

alınmıştır.

19. yüzyılda çekilen fotoğraflarda anıtın genelinde, özellikle de orta kısmında

taşların düşmesi sonucunda aşırı derecede bir boşalma olduğu açıkça görülmektedir

(Resim1, 2 ve 3). Aynı yüzyılın sonlarında (1895-1896) anıttaki boşluklar aynı tip

taşla doldurularak anıtın yıkılması önlendiği iddia edilmiştir (Eyice,1995: 196-197).

Ancak 1912 yılına ait Şehbal Dergisi’nde yayınlanan fotoğrafta anıtın 1854 yılındaki

görülen halinden farklı olmadığı ancak çevresine bir korkuluk yapıldığı

anlaşılmaktadır (Resim 4).

Örme Dikilitaş veya Örme Obelisk, 32 m yüksekliğindedir. Temelindeki üç mermer

basamakla ulaşılan kaidesi mermerdir. Gövde muntazam yontulmuş taşlardan

örülmüştür. Ortalardaki bölümde, alt ve üst kısımlara nispetle daha muntazam olan

taşların, yapılan onarımda kullanılan malzemeler olduğu düşünülmektedir. Orijinal

taşların olduğu bölümlerdeki delikler evvelce anıtı kaplayan tunç levhaların

tutturulması için kullanılmış kurşun yatakların yerleştirildiği ve içine kenetlerin

çakıldığı, günümüzde dübel deliği olarak adlandırabileceğimiz yuvalardır (Resim 9).

Örme Dikilitaş ya da inşa edildiğinde Milyonbar olarak ta adlandırılan yüksek

sütunun bir adı da Mıknatıslı Taştır. Tepesine yerleştirilmiş olan, günümüzde yerinde

mevcut olmayan mıknatısın şehri depremlerden koruduğu düşünülürmüş. Bir başka

rivayet ise 300 bin taştan yapılan sütunun kıyamete kadar yıkılmayacağı yönündedir.

Bu sütunun Ayasofya’ yı da inşa eden mimarın oğlu Odyarin tarafından yapıldığı,

Odyarin'nin mezarının bu sütunun dibinde olduğu da bir başka söylence olarak

literatüre geçmiştir (Sinanlar, a.g.e.:s.17).



7

2. SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞI’NIN ÜRETİM

MALZEMELERİ

2.1. Eski Eserlerde Genel Koruma Basamakları

Eserleri oluşturan malzemelerin yapıları, çevresel şartları, bozulma sırasında

geçirdiği evreler farklılık gösterebileceğinden, her eser için koruma aşamaları ayrıca

planlanmalıdır. Genel olarak eserler için belirlenen koruma aşamaları; (Güleç, 1997).

1-Belgeleme

2-Teşhis

3- Uygulama

a) Temizleme

b) Yapıştırma, dolgu ve tümleme

c) Sağlamlaştırma ve Koruma

4-Bakım basamaklarından oluşmaktadır

Bu basamaklardan hiç birisinin atlanması veya ihmal edilmesi söz konusu değildir.

2.1.1. Belgeleme

Eski eserde koruma aşamalarını uygulamadan önce yapının detaylarının ve

bulunduğu durumun, çeşitli ölçeklerde çizimlerle (rölöveler) ve diğer görsel

olanaklarla (fotoğraf, video gibi) belgelendirilerek saptanmasıdır. Eserlerin teşhis

aşamasında elde edilen malzemelerin cinsi, özellikleri, problemleri gibi verilerin,

uygulama aşamasında yapılmış olan işlemlerin çizimler üzerinde gösterilmesiyle

tamamlandıktan sonra belgeleme, hazırlanacak olan sonuç raporuyla bitmelidir.
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2.1.2. Teşhis

Teşhis aşaması eserin ve elemanlarının niteliklerinin ve problemlerinin araştırıldığı,

elde edilen verilere göre uygulanacak yöntemlerin seçildiği bir basamaktır.  Uygun

temizleme, sağlamlaştırma ve koruma yöntemini seçmek için bu basamak ihmal

edilemez derecede önemdedir. Eserin temizliğinde uygulanacak olan yöntem veya

yöntemler ancak eserin üretilmiş olduğu taşların kimyasal, mineralojik, petrografik

ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması, taşın bozulmasına yol açan çevre

mekanizmasının (CO2, SO2, NH3, NOx, is toz gibi hava kirlilikleri, çözünebilir tuzlar,

nem–sıcaklık değişikliği, biyolojik etkenler, malzemenin üretim-işlenme şekli ve

kullanılan bağlayıcılar vs.) etkisi ve daha önce yapılmış olan uygulamaların

belirlenmesinden sonra mümkün olabilir.

Eserin temizliğinde uygulanacak olan yöntemin veya yöntemlerin belirlenmesi ancak

yapının üretilmiş olduğu taşların, teşhis aşamasında elde edilen verilere dayanarak

kimyasal, mineralojik ve fiziksel özelliklerinin ve problemlerinin saptanmasıyla olur.

2.1.3. Uygulama

Uygulama; temizleme, yapıştırma, dolgu ve tümleme, sağlamlaştırma ve koruma gibi

doğrudan eser üzerine yapılan aktif uygulamaları kapsamaktadır.

Teşhis aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda, yapı malzemesine zarar

vermeden, sadece hasar yaratan ya da estetik olarak malzemeye zarar veren

etkenlerin ve kirlerin yapıdan uzaklaştırılmasıdır. Uygulanacak olan temizlik

yönteminin seçimi, yapı malzemesinin türüne, çevresinde bulunan malzemelerin

durumuna, uzaklaştırılacak olan kirliliğin türüne ve miktarına bağlıdır. İlke olarak,

nasıl uygulandığına bakılmaksızın, özellikle de çok geniş alanlarda, tam olarak

zararsız ve kesin sonuç verecek bir temizleme yönteminin olmadığı her zaman

bilinmelidir.
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Eserin temizlenmesinden sonra kopmuş olan yapı malzemelerini orijinal yerlerine

donatılı veya donatısız olarak tutturmak için yapıştırıcı, büyük çatlak ve küçük

boşlukları doldurmak için de dolgu malzemeleri kullanmak gereklidir. Yapıştırıcı

olarak sadece bağlayıcı özelliği olan maddeler kullanılırken, dolgu maddeleri olarak

genellikle bağlayıcı ile inert (tepkimeye girmeyen kum, cam tozu gibi son madde) bir

malzemenin karıştırılmasıyla her defasında ayrı hazırlanan malzemeler kullanılır.

Dolgu malzemeleri, orijinal yapı malzemesinin özelliklerine yakın özellikler

(genleşme kat ayısı, ışığa karşı dayanıklılık ve doğal görünüş olarak benzerlik)

taşımalıdır.

Eski eserin yapı malzemelerine temizleme, yapıştırma ve dolgu uygulamalarından

sonra gerekirse sağlamlaştırıcı ve koruyucu maddeler uygulanır. Sağlamlaştırma

taşın zayıflamış ve erozyona uğrama olanağı fazla olan kısımlarının kohezyonunu,

mekanik özelliklerini arttırmak ve bu kısımların taşın sağlam bölgesine yapışmasını

sağlamak amacıyla kimyasal bir maddenin emdirilmesidir.

Koruma ise yapı malzemelerinin, çevreden gelebilecek zararlara karşı koyabilmesi

için, yüzey özelliklerini arttırmak amacıyla kimyasal bir maddenin emdirilmesidir.

Eserin taş yüzeyi çatlak ve pürüzlü olduğu zaman tozun ve kirletici parçacıkların

yapışması kolay olur. Koruyucular bu yapışmaları önledikleri gibi, özelliklerine göre

su, asit, tuz ve gaz halinde olan tehlikeli kirlerin de nüfuz etmesine engel olarak taşın

yapısında olabilecek bozulmayı azaltırlar.

2.1.4. Bakım

Taş eserlerin yüzeylerinde her hangi bir temizlik, sağlamlaştırma ve koruma

yöntemini uygulanmış olsa da taş koruma sorunu düzenli bakım olmadığı sürece

çözümlenemez, bakım yapılmadığı takdirde kirlenme, yıpranma sorunları gitgide

hızlanarak ortaya çıkar. Belli aralıklarla yapılan düzenli bakımlar, önlemler ve

tamiratlar gerektiği anlaşılıp hemen uygulamaya geçilmesi halinde sorunlar

büyümeden çözümlenmiş olur.
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2.2. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nda Belgeleme Çalışmaları

Değişik ölçülerdeki taşların yontulmasıyla 4. veya 5. yüzyılda inşa edilen

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın cephelerinin son durumunu gösteren genel ve detay

fotoğrafları çekilmiştir. Ayrıntılı gözlem ve analiz yapmak için dikilitaşın

cephelerinden yere düşen taşlardan alınmış, yapılan analiz sonuçları

değerlendirilerek cephe taşlarının türleri, bozulma şekilleri 1/50 ölçekli dört

cephesinin rölöveleri * üzerinde malzeme ve problemleri belirtilmiştir.

2.3. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nda Teşhis Çalışmaları

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın teşhisi aşamasında üretilmiş olduğu taşların

nitelikleri, problemleri ile nitelikleri belirlenen mevcut taşların literatür bilgileri

araştırılmıştır.

2.3.1. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın Üretim Malzemeleri

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın başlıca yapı malzemeleri kireçtaşı (küfeki) ve

mermerdir. Dikilitaşın gövdesinde ve mermer kaidesinde görülen delikler, bronz

levhaları kaplamak üzere açılmış dübel nitelikli deliklerdir. Yazılı kaynaklara göre

deliklere kurşun çakılarak sıkıştırılmış ve bu kurşunlara demir çubuklar çakılmıştır.

Günümüzde dikilitaş üzerinde metal olarak sadece taşların birbirine tutturulduğu

demir kenetler görülmektedir.

* MP Tasarım ve Uygulama Ltd. Şti’nce çizilen rölövler,  4 no’lu Koruma Bölge Kurulu
   Müdürlüğü’nün izniyle kullanılmıştır.
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2.3.1.1. Kireçtaşı

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nda kullanılmış olan kireçtaşı, küfeki taşı olarak

adlandırılan Bakırköy kalkerlerindendir.

Genellikle beyaza yakın krem renkli olan Bakırköy ya da küfeki taşı üç çeşittir. Bu

taşların en sağlamı olarak kabul edileni ve maktralı kireçtaşı olarak adlandırılan

küfeki taşı daha yoğun ve serttir. İkincil kristallenmiş kalsiyum karbonat (CaCO3)

çimentosu içinde fosiler, mikro fosillerden oluşur. Ocakların üst kısmında yapısı

daha karmaşık, dokusu daha ince ve homojen olan oolitik kireç taşı olarak

adlandırılan küfeki taşı biraz daha yumuşak olup şekillendirilmesi daha kolaydır.

Kimyasal tortul olarak adlandırılan ve içeriğindeki kalsiyum karbonat haricinde

mikro fosil, kil ve diğer yabancı bağlayıcı parçacıkları içeren küfeki taşı bu grubun

en zayıfıdır (Artel,1969).

İstanbul’daki anıtlar incelendiğinde, kuruluşundan bu yana bölgede işletilen ve

kullanılan ocaklar ve buralardan çıkarılan taş türleri belirlenebilmektedir.

2000 seneden beri İstanbul'un çeşitli medeniyet devirlerinde, şehrin Bizanslılara ait

binaları, kiliseleri, Osmanlı devrinin cami, medrese, han, hamam, sebil, çeşme,

mektep gibi büyük binalarında, masif olarak Bakırköy taşları (küfeki) kullanılmıştır

(Sayar – Erguvanlı,1964).

Eski büyük bina, han ve cami cephelerinde kullanılan bu taşların bazen birbirine

benzemedikleri, mukavemet bakımından farklı oldukları, bazılarının parçalanıp

döküldükleri ve gitgide çukurlaştıkları sıklıkla görülür. Bu hal, 19. yüzyıl

öncelerinde bilhassa binaların kuzeye bakan yüzlerinde ve rutubetli olan alt

kısımlarında, 20. yüzyılda ise ek olarak hava kirliliği bulunan bölgelerde daha

barizdir. Bundan dolayı bozulan taşların büsbütün parçalanmalarına meydan

vermemek üzere ayrışmış ve erozyona uğramış kısımlar çıkarılarak yerlerine yenileri
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konulmuş veya üstleri betonla sıvanmış ya da camilerin bazı yerlerinde olduğu gibi

kurşun levhalarla kaplanmıştır.

Günümüzde küfeki taşında izlenen genel bozulmaların çoğunlukla hava kirliliğinden

kaynaklandığı görülmektedir. Buna ek olarak yağmur suyu, zeminden gelen sular, taş

içindeki tuzlar, biyolojik canlılar ve yanlış onarım yöntemleri de bozulmalara neden

olmaktadır.

Genel olarak bozulmalara bakacak olursak, taşın kimyasal yapısı kalsiyum karbonat

(CaCO3) olduğundan, kolaylıkla asitlerle tepkimeye girmektedir. Karbon dioksit

(CO2) ve özellikle endüstri bölgelerinde havada bulunan kükürt dioksitin (SO2) su ile

girdikleri  tepkimeler  sonucu,  karbonik  asit  (H2CO3),  sülfüröz  asit  (H2SO3) ve

sülfürik  asit  (H2SO4) oluşturur. Bunlardan karbonik asitin kireçtaşı (CaCO3) ile

tepkimeleri sonucunda karbondioksit vererek oluşturduğu kalsiyum bi karbonat

yüzeyde ve taşın içindeki boşluklarda çökerek yüzey kabuğu ve/veya sarkıt dikit

nitelikli kalker kabuk oluştururlar. Aynı tepkime kılcal ve geniş çatlaklar ile mikro ve

makro gözenek içerisinde de gerçekleşir ve bu boşluklar ikincil kalsit kristalleri

olarak da bilinen düzgün kristalleşmiş kalsiyum karbonat (CaCO3) oluşumları ile

dolar. Kalsiyum karbonatın (CaCO3) kükürt dioksit (SO2) ile çeşitli biçimlerde

tepkimeye girmesi sonucu ise alçıtaşı (CaSO4.2H2O) kabuk oluşmaktadır.

CO2                 +             H2O à   H2CO3

(Karbondioksit)              (Su)              (Karbonik Asit)

CaCO3             +            H2CO3 à   Ca(HCO3)2

(Kalsiyum Karbonat)              (Kalsiyum Bikarbonat)

Ca(HCO3)2 à   CaCO3  + H2O↑    +CO2↑

                                     [O]

SO2                    +        H2O à        H2SO3 à                        H2SO4

(Kükürt Dioksit)                          (Sülfüroz Asit)    [Oksidasyon]      (Sülfürik Asit)

CaCO3               +          H2SO4     +   H2O à    CaSO4.2H2O    +     CO2

(Kalsiyum Karbonat)                                                           (Alçı Taşı)
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Kalsiyum karbonata (CaCO3) göre suda daha kolay çözünebilen alçıtaşı, taşın maruz

kaldığı ıslanma-kuruma döngüleri sonucu ya yüzeyin gerisindeki gözeneklerde

kabuk altı çiçeklenme (cripto efflorecence) biçiminde yeniden kristalleşir ya da

çiçeklenme (florecence) biçiminde kuruma yüzeyini kaplayıp, toz, kil ve is

taneciklerini toplayarak kara bir kabuk oluşturur.

Taşın içeriğinde bulunan veya sonradan oluşan tuzların tekrarlayan çiçeklenmesi

yüzeydeki kabuğun taşla olan fiziksel bağlarının zayıflamasına ve parçalanarak

dökülmesine neden olur. Dökülen tabakanın altında yeni yüzey açığa çıkan zamanla,

atmosferik kirliliklerin etkisi ile sertleşir. Ancak sürekli yağmur etkisine maruz

yüzeylerdeki az çözünebilir tuzlar yıkanarak uzaklaştırıldıkları için kabuk

oluşturmayacak ancak aynı hasarlar olacaktır.

2.3.1.2. Mermer

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın kaidesi ve cephelerinde mermer kullanılmıştır.

Metamorfizmaya uğramış kalsit kristallerinden oluşan mermerlerin kimyasal bileşimi

kalsiyum karbonat (CaCO3) veya kalsiyum-magnezyum karbonat (dolomit,

Ca,Mg(CO3)2) şeklindedir. Mermerlerde az oranda silisyum dioksit (SiO2) ve renk

veren metal oksitlerde (pigmentler) bulunmaktadır. Mermerlerin renkleri

içeriklerindeki minerallere göre; beyaz, gri, siyah, kırmızı ve yeşil gibi pek çok renk

olabilir

Mermerler yapı, doku, tane boyutu ve renk bakımından her ocakta başkadırlar, hatta

bir ocakta bile yer yer değişmektedirler.

Mermer; taneli görünümde, parlak, asitle reaksiyona giren masif bir kayaçtır.

Mekanik aşınmaya karşı dayanıklıdır, kristalli mermerlerin dokuları sıkı bir

metamorfizmaya uğramış, yani kristaller, belirli doğrultularda boşluk bırakmaksızın

birbirine girmiş durumdadır. Mermerlerin poroziteleri %0.2, su emmeleri %0.1

kadardır. Porozitenin çok düşük değerde olması, donma etkisi ile oluşacak fiziksel
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ayrışmayı önlemektedir. Isı iletkenlikleri oldukça yüksek olup, sıcaklık değişiminin

fazla olduğu yerlerde, yüzeyde ve damar denilen kaba, sonradan ikincil kristalleşme

veya başka minerallerle dolmuş olan bölgelerde ayrışmalar söz konusu olabilir.

Mermerler temel olarak inşaatlarda, anıtlarda, iç süslemelerde (dekorasyonda)

kaplama işlerinde, heykelcilikte, mobilyada ve süs eşyası yapımında kullanılır.

Rengi, dekoratif görünümü ve kolay işlenebilirliği mermerin en önemli

özelliklerindendir.

Heykel ve dekoratif elemanlar yanında İstanbul ile Marmara bölgesi civar

şehirlerindeki birçok camilerin duvar döşemeleri, iç ve dış sütunları, çeşme ve

sebillerin işlemeli kemer ve aynaları hep mermerden yapılmıştır. Camilerin kapı ve

pencereleriyle, şadırvan ve avlu kemerlerinde bunlar yeşil ve kırmızı renkli diğer

taşlarla almaşık olarak, bazen birbirine sanatsal bir şekilde kenetlenmiş olarak

kullanılmıştır.

Mermerlerde bozulmaya neden olan en önemli etken kir tabakası, kabuk oluşumu ve

benzeri bozulmalara neden olan atmosferik nedenlerdir. Atmosferi kirleten zararlı

gazlar mermer yüzeylerinde is, yoz vb. parçacıklarla birlikte yığışarak alçıtaşı

kabuğu oluşturmakta, yüzeylerde renk değişimine neden olmaktadır. Mermer

yüzeylerinde atmosferik nedenlerden dolayı kaynaklanan bir başka bozulma türü de,

yağlı bir görünüme sahip olan alçıtaşı kir tabakasının oluşmasıdır.

Asit yağmurları, rüzgar, nem mermer yüzeylerinde aşınmaya, neden olarak mermerin

parlak görünümünün kaybolmasına ve yüzeyin pürüzlenmesine yol açmaktadır.
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Eğer mermer, taşlarda olduğu gibi farklı metal malzemelerle bir arada kullanıldıysa,

yağmur ve nem metalin korozyona uğramasına neden olabilir. Bu da mermer

yüzeylerinde çatlama, kırılma ve parça kaybı yanında renk değişimine de yol açar.

Nem etkisiyle oluşan bir başka bozulmada biyolojik bozulmadır. Likenlerin

oluşumuna neden olan su yüzeylerde sarı, yeşil, kahverengi renkli biyolojik oluşum

lekeleri şeklinde görülür. Sıvı su olan yerlerde de yosun oluşumu kaçınılmazken,

likenler her türlü ortamda yüzeyde çeşitli renkte kabuklar halinde gelişebilirler.

2.3.1.3. Demir

Dikilitaşın örülmesinde kullanılan taşların statik olarak daha sağlam ve güvenli

olması için yapımı esnasında demir kenetler donatı olarak kullanılmıştır.

Endüstri devrimi öncesinde, demir çoğunlukla dövme demir tekniği ile üretilmiştir.

Günümüzde gerçek dövme demirin kullanımı azalmış, bunun yerine döküm ve

çeliğin kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde demir önemli bir metal olup, metaller

incelenirken “demirli metaller” (ferrous metals) ve “demirsiz metaller ve alaşımları”

(non-ferrus metals and alloys) olarak sınıflandırılırlar. Demirli metaller, dövme

demir, döküm ve çelikleri, demirsiz metaller ise geri kalan tüm metalleri

kapsamaktadır. 30-35 kg/mm2 basınç-çekme kuvvetine dayanıklı olup uzayıp tel

haline gelmeye, yassılaşmaya, dövülmeye uygundur.

Dövme demir (Fer Forge – Wrought Iron) 18. yüzyıl ortalarında yeni teknolojilerin

İngiltere’de ve Fransa’da gelişip dökümün bulunmasına kadar dekoratif ve strüktürel

olarak kullanım şekli olup ve Osmanlı Klasik Mimarlığı’nda da kapı, pencere,

korkuluklar, gergi gibi yapı elemanları yanında ince yapı ve süsleme elemanı olarak

geniş kullanım alanı bulmuştur.
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Çok sert bir alaşım olan dökme demirin, içeriğinde bulunan karbondan ötürü aynı

zamanda çok kırılgan olmakla birlikte, basınç dayanımının çok fazla olmasından

dolayı kolonlar için değişmez malzeme olmuştur. 1700’lü yılların ortasından 1800’lü

yılların ortasına kadar gelişen teknolojiden ötürü döküm üretimi artmış ve bunun

sonucunda mimaride ve mühendislikte kullanım alanları genişlemiştir.

Standart Elektrod potansiyeli yüksek olan demir su ile karşılaştığında anot olarak

davranır ve oksidasyona (yükseltgenmeye) uğrar. Dolayısıyla sulu ortamlarda

paslanma olarak adlandırılan demirin korozyonu önlem alınmadığı takdirde

kaçınılmazdır. Önce ferrik oksit (Fe2O3) oluşur, daha sonra hidratlanan ferrik oksit

ferrik hidroksite dönüşerek pas adını alır. Paslanma için %65 nem yeterli olmakla

birlikte tuzlu ve asidik karakterli, kirlilik içeren ortamlarda bu oran daha az olabilir.

Asidik ortamda ise doğrudan reaksiyona girerek asidin demir tuzunu oluşturur.

Mimari detayların girintilerinde toplanan bu tip korrozif etkenler kolayca demirde

korozyonu başlatmaktadır.

Dövme demir dökümden daha çabuk paslanmakla birlikte oksidasyon yüzeyden

başlar ve iç kısımlara yavaş yavaş etkir. Dökme demir içindeki cüruftan dolayı derin

paslanmaya dayanıklı bir malzemedir. Bu bakımdan eski eserlerdeki dövme demirler

hala bozulmadan durabilmektedirler. Açık havada duran döküm demir üzerinde ise

bir koruyucu tabaka oluşur ve bundan dolayı paslanmaya biraz daha dayanıklıdır.

Dövme demirde daha az görülen bir bozulma şekli ise dökümün grafiti hale

gelmesidir. Demir paslandıkça dış görünüşü bozulmayan, ancak strüktüel olarak

zayıflayan korozyon ürününe dönüşür. Grafitleşme, dövme demir uzun süre

boyanmazsa veya macunla korunmazsa birleşim yerleri bozulur ve demirin arka

yüzünde korozyon oluşmaktadır (Uluengin, 2006:75-105).
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2.3.2. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın Üretim Malzemeleri

Üzerinde Yapılan Analizler

Tarihi yapıların yıkılması veya hasarlanması, etkin ve kararlı bir yok etme tavrının

değil, kayıtsız kalınmasının sonucudur. Örnek vermek gerekirse yapılan çalışmaların

çoğunda koruma prensipleri dışında hareket edilmekte, orijinal yapı taşları zarar

görmekte hatta kimi zaman yok edilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar yanında,

bozulmaya neden olan sorunlar da giderilmemektedir. Geçmişte onarım kararlarını

etkileyen unsurların başında, taş eserlerin kullanılabilirliklerini sürdürmeleri gelmiş,

işlevsiz kalanlar kolaylıkla yok edilebilmişlerdir. Eserler bakımsızlık ve yıkık

görüntüsünden kurtarılamamışlardır. Çünkü taş eserlerin sayılarının fazlalığı

karşısında amatörce yaklaşımlar, teknik ve ekonomik yetersizlikler ön plana

çıkmıştır. Bunun fark edilmesi taş koruması konusunda düş kırıklığı yaratırken, diğer

bir yandan araştırmaları ve bilimsel yaklaşımı başlatmıştır.

Koruma uygulamaları her yapının malzemesine göre farklıdır ve tedavisi de

kullanılacak malzemelerin uygunluğu, etkinliği, uygulama yöntemi ve dayanıklılığı

ve malzemenin teşhisi gerekli laboratuar analizleri sonuçlandıktan sonra yapılabilir.

Araştırmaların kapsamı uzmanlar tarafından istenilen bilgilere, yapılacak

uygulamalara göre genişletilebilir. Bu kapsam eserlerin konumuna ve ilgili

laboratuarların kimyasal ve fiziksel analiz olanaklarına bağlıdır.

Taşın bozulmasına, yıpranmasına ve değişimine yol açan hava kirliliği, taşın içinde

bulunan çözünebilir tuzlar, nem sıcaklık değişikliği, biyolojik etkenler, taşın işlenme

şekilleri gibi özelliklerin belirlenmesi ve daha önce yapılmış olan uygulamaların

araştırılmasıyla, ne tür koruma yöntemi uygulanabilir sorusunun yanıtı bulunur.

Teşhis aşmasında yapılan çalışmalar, analizler ve araştırmalarla elde edilen bilgilerin

rölöve üzerine aktarılmasıyla eserin hangi bölgelerine ne tür bir uygulama / uygula-

malar yapılacağı saptanmış olur.
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Eserin temizlik ve diğer koruma çalışmalarında uygulanacak olan yöntem/yöntemler

ancak yapının üretilmiş olduğu taşların, kimyasal, mineralojik ve fiziksel

özelliklerinin saptanmasıyla mümkündür. Eserin yapısına ve problemlerine uygun

olmayan temizlik yöntemi kullanılmadığında, herhangi bir fayda sağlamadığı gibi

pek çok estetik ve teknik sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Yapısal veya taşınabilir her türlü eserin teşhisinin yapılması, elde edilecek verilere

dayanarak bir koruma projesinin hazırlanması gereklidir. Bu çalışmanın

yapılabilmesi için özellikle anıtsal yapılarda malzemenin ve problemin tamamını

temsil edecek örneklerin alınması gereklidir.

2.3.2.1. Örnek Alma

Sultanahmet Örme Dikilitaşı anıtının hassasiyeti nedeniyle örnek alımı kısıtlanmış

olmakla beraber iki üç adedi cephelerinden kalanı yere düşen olmak üzere, bozulma

problemlerini temsil edecek nitelikte on dört adet farklı taş ve bir adet mermer örneği

alınmıştır. Dikilitaşın yapı taşları cephelerden kopmaya ve yere düşmeye devam

ettiği için örnek toplanmasında herhangi bir kısıtlama olmamış fakat yere düşen

örneklerin dikilitaş üzerindeki yerleri kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak görsel

olarak yapılan incelemede bu örneklerin eserin genelinde kullanılan taşları temsil

ettiği görülmüştür. Örnekler alındıktan hemen sonra plastik kilitli torbalara konularak

etiketlenmiş ve laboratuarda analizleri başlayıncaya kadar değişime uğramamaları

sağlanarak muhafaza edilmiştir.
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2.3.2.2. Görsel Tanımlama

Kimyasal ve fiziksel analizlere başlamadan önce yapılan ön çalışma ile Sultanahmet

Örme Dikilitaşı’ndan toplanan örneklerin olası niteliği, durumu, rengi gibi görsel

olarak incelenmiştir.

Örnek 1.Gri renkli, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 2.Sarımsı krem renkli, kavkılı, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 3.Sarı renkli, küçük boyutlu tanecikli dokulu, boşluklu, yüzeyi kirli taş

örneğidir.

Örnek 4.Gri renkli, kavkılı, beyaz tanecikli dokulu, daha önce kopmuş ve çatlamış,

bir yüzeyinde boya izi olan, sağlam, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 5.Sarı beyaz renkli, kavkılı, boşluksuz, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 6.Beyaz renkli yüzeyi kirli kaideden dökülen mermer örneğidir.

Örnek 7.Sarı-gri renkli, genelde küçük boyutlu tanecikli dokulu, yüzeyi kirli taş

örneğidir.

Örnek 8.Sarı-beyaz renkli, oldukça homojen, parçacıkları gözükmeyen, sağlam,

yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 9.Krem-beyaz renkli, bol kavkılı, oldukça sert, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 10.Sarı-krem renkli, yüzeyleri dökülmüş, küçük boyutlu tanecikli dokulu,

yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 11.Krem-beyaz renkli, kavkılı, tanecikli dokulu, kırılgan, yüzeyi kirli taş

örneğidir.

Örnek 12.Sarı-beyaz renkli, kavkılı, sağlam, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 13.Sarı renkli, kavkılı, tanecikli dokulu, boşluklu, yüzeyi kirli taş örneğidir.

Örnek 14.Krem-beyaz renkli, bol kavkılı, iri boyutlu tanecikli, yüzeyi kirli taş

örneğidir.
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2.3.2.3. Basit Kimyasal Analizleri

Alınan örneklerin bozulmaya yol açan nedenlerin belirlenebilmesi için spot testler ile

sülfat (SO4
-2), klor (Cl-), nitrat (NO3

-),  karbonat  (CO3
-2), yağ, protein analizleri

yapılmış, kabaca suda çözünebilir tuzların miktarını tespit etmek için, kondaktometre

ile toz hale getirilmiş örneklerden hazırlanmış olan stok çözeltinin iletkenliği

ölçülmüş, sonuçları tablo 1’de verilmiştir.

2.3.2.4. Petrografik Analizler

Dikilitaşı oluşturan kayaçların dokularının stereo, minerallerin polarizan mikroskop

altında belirlenmesi için petrografik analiz yapılmıştır. Bu amaçla alınan örneklerden

doğrudan, kütle halini koruyamayan dağılgan örnekleri ise “Araldite AY 103” ve

“HY 956” epoksi polimeri içine gömerek kesitleri hazırlanmıştır. Yüzeylerinde

henüz kabuk haline gelmemiş olan toz ve toprak benzeri birikintiler orta sertlikte

yağlıboya resim fırçasıyla temizlenmiştir. Vakum altında epoksi polimeri emdirilmiş

ve ince ince dilimler halinde kesilerek lam üzerine epoksi (uhu-quickset) ile

yapıştırılmış örneklerin yüzeyleri parlatılarak stereo mikroskop altında doku ve

içeriklerindeki parçacıkların tipi, oranı, yüzey kirlerinin kalınlığı, dağılımı gibi

özellikleri incelenmiştir. Aynı örnekler 30 µ kalınlığa kadar inceltilerek hazırlanan

kesitlerinde ise polorizan mikroskop altında minarelerinin tanımlaması yapılmıştır.

2.3.2.5. ICP (Inductively Coupled Plasma) Analizleri

ICP analizinde, toz haline getirilen örneklerden hazırlanan stok çözelti, argon gazı ile

oluşturulan plazma içine pompalanır. Örneğin içinde bulunan elementlerin yayınım

(emisyon) spektrumları incelenerek bu elementlerin ne olduklarını (nitel),

miktarlarını (nicel) tespit edilmektedir.
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Sultanahmet Örme Dikilitaş’a ait 9, 10, 13, 14 no.lu küfeki taşları ile 6 no.lu

mermerine ait örneklerin ICP ile içerik analizleri “Kanada ACME Laboratories” de

yapılmış ve sonuçları tablo 2’de  verilmiştir.

Bu sonuçlara göre krem-beyaz renkli 9 ve 14 no.lu örneklerin SiO2 ile diğer metal

oksit ve element içerikleri birbirlerine oldukça yakın olup aynı kaynaktan temin

edildiği düşünülebilir. Petrografik analizde de aşırı miktarda yabancı parçacık

bulduğumuz 13 no.lu örnekte kil miktarı % 11’leri aşmakta, bu taşın kaynağının çok

farklı bir yer veya seviye olduğunu işaret etmektedir. Dolayısı ile bu ve petrografik

analizle benzeri olduğu tespit edilen 2, 8 gibi taşlar, diğer taşlardan başka dönemde

kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır. 6 no.lu mermer ise, beklendiği gibi diğer

taşlara göre çok daha yüksek kalsiyum karbonata sahip olup, içeriğinde az miktarda

kil barındırmaktadır.

Ayrıca 6, 9 ve 13 no.lu örneklerin sağlam ve ayrışmış (a grubu) bölgeleri

karşılaştırıldığında, ayrışmanın kalsiyum karbonatın alçıtaşına dönmesi şeklinde

(CaO miktarları artmakta) ve içerikteki yabancı kil ve benzeri maddelerini de

çözünerek uzaklaşması (SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O  ve  K2O azalması) biçiminde

olduğu anlaşılmaktadır.

2.4. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın Üretim Malzemeleri

Bozulmaları ve Nedenlerinin Tespiti

Tarihi eserlere koruma uygulamasına veya uygulamalarına geçmeden önce, hasar

duruma gelmelerine neden olan etkenler gözlem ve teknik incelemelerle araştırılıp,

tespit edilir. Hasar nedenlerini ve bozulma sürecini kavramadan yapılacak

müdahaleler yanlış olabilir, ya da tanı doğru konulmadığı için yapılan işlem amaca

hizmetten uzak kalabilir. Bu tez kapsamında Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın

cephelerindeki taşlarının bozulma nedenlerini araştırmak üzere laboratuar ortamında

gerekli çalışmalar yapılmıştır.



22

Tarihi eserler kapsamındaki anıt ve yapılardaki bozulmalar iki başlık altında

toplanabilir. Eserin kendisinden ve oturduğu zemin özellikleri, strüktür tasarımındaki

hatalar, hatalı malzeme kullanımı, kötü işçilik ve kötü malzeme kullanımı gibi

bozulma kaynakları iç nedenler, doğal etkenler, insanların verdiği zararlar, yangınlar,

savaş, yoğun trafik, çarpık kentleşme, bayındırlık etkinlikleri gibi bozulma

kaynakları dış nedenlerdir.

Yapı malzemeleri olarak kullanılan taşların içinde kil tabakalarının, başka yabancı

maddelerin bulunması da ayrışmanın hızlanmasına neden olmaktadır. Taşların

yapıdaki kullanımı hatalı olursa, örneğin tabakalaşmasına dik olarak eserde

kullanıldığında, taşlarda cepheden geriye doğru dökülmeler şeklinde bozulmalar da

kaçınılmaz ve hızlı olmaktadır.

Eseri oluşturan taş, tuğla gibi masif elemanların uygun bir bağlayıcı malzeme ve

teknikle birleştirilmeleri dayanımları açısından önemlidir. Kesme taş yapılarda

blokları birleştirmek için kullanılan kenet ve mil gibi korozyona uğrayabilecek demir

bağlantı elemanlarının iyi izole edilmemesi sonucunda, derzlerden içeri giren su, bu

elemanların korozyona uğramasına neden olmaktadır. Paslanma sırasında hacmi

büyüyen gergi, kenet ve zıvana gibi elemanlar yarattıkları iç gerilimle birleştirdikleri

duvar bloğunu veya söve, sütun başlığı gibi mimari elemanları çatlatmakta,

müdahale edilmediğinde parçalamaktadır.

Doğanın değişik etkileri altında olan eserlerde, sürekli bakım sağlanmazsa ciddi

bozulmalar olmaktadır. Yaz günlerinde aşırı sıcak karşısında genleşen malzemeler,

soğuk kış günlerinde dona maruz kalır, sıcaklık farkları, donma-erime döngüleriyle

malzemeler yorulur ve yıpranırlar. Gözenekli taşlarda zeminden yükselen nem

strüktürü ıslatarak taşıyıcı sistemi zayıflattıkları gibi, ayrıca içeriğinde bulunan

ve/veya taşıdığı tuzların malzeme yüzeyinde çiçeklenmesine, duvarın fiziksel ve

kimyasal yapısını bozucu etkilere neden olabilmektedir. Su yapıların en büyük

düşmanıdır.
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Kontrol edilebilir etkenler dışındaki etkenler ise; doğal afetler, depremler gibi kontrol

edilemeyen etkenler ile kötü kullanım veya uzman olmayan kişilerce yapılan

onarımlar, yangınlar, savaşlar ve vandalizm gibi insanların neden oldukları etkenleri

sıralayabiliriz.

İnorganik malzemelerde hasar; doğal taş, tuğla, sıva, beton, betonarme ve cam gibi

malzemelerin yer aldığı grupta, atmosferik kirlerin yağmur, nem, sis ve rüzgar gibi

atmosferik etkenler ile birleşmesi sonucu olmaktadır. Bu ayrışmaların başında

kimyasal reaksiyonla oluşan çözünür-çözünmez tuzlardır. Daha önce bahsedildiği

gibi havada her zaman bulunan karbondioksit (CO2) nedeniyle malzeme yüzeyinde

ve boşluklarında kalker oluşumu ile hava kirliliğinin bulunduğu bölgelerde kükürt

dioksitin (SO2) neden olduğu H2SO3 ve  H2SO4 nedeniyle oluşan alçıtaşı kabuk

oluşması belli başlı kimyasal ayrışma olarak görülür.

Düzenli olarak yağmur tarafından yıkandığında veya asitlerle etkilendiğinde, kalkerli

kum taşları, kireç taşları ve mermerlerin yüzeylerinin pürüzlenmesi ve kabarması ile

bozulmalar başlar. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın cephelerinde kullanılan taşların

oluşumundan günümüze kadar olan süreç içerisinde edindiği ayrışma durumu, uzun

süreli ayrışmadır.

2.5. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın Üretim Malzemeleri Üzerinde

Yapılan Analiz Sonuçları

Tezin bu aşamasında koruma basamaklarından biri olan teşhis aşamasında

belirtilmesi gereken dikilitaş yapı malzemelerin yüzeyinde bulunan kirlerin nedenleri

ile temizleme yöntem ve/veya yöntemlerini saptamak üzere yapılan çalışmalardan

elde edilen sonuçlar açıklanmaktadır. Taş bozulma nedenleri çok geniş bir konu

olduğundan çalışmada sadece analiz sonuçlarında elde edilen verilere göre

Sultanahmet Örme Dikilitaşı üretim malzemelerindeki bozulmalar ve etkenleri ele

alınmıştır.
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2.5.1. Görsel Analiz Sonuçları

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın cepheleri yüzeylerinde, genelde havadaki kükürt

dioksit gazının, çeşitli aşamalardan sonra oluşturduğu sülfürik asitle tepkime

sonucunda alçıtaşı kabuk oluşumu yanında kavlanma ve yapraklanma şeklinde

kalkmalar ve erozyonu nedeniyle kayıplar tespit edilmiştir. Ayrıca demir kenetlerin

paslanması, donma erime döngüleri ve tuzların tekrar kristallenmesinden

(çiçeklenme) kaynaklanan mekanik baskılar neticesinde yüzeylerinde erozyonlar

hatta taşların çatlaması, kırılması ve kayıpları gibi ağır hasarlar söz konusudur.

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın cephelerinde ve kaidesinde bulunan mermerlerin

daha çok hava kirliliğinden gaz ve katı partiküllerden etkilendiği, yüzeydeki alçıtaşı

birikimin bir kısmının suyla birlikte malzemenin derinliğine doğru işlediği ve bir

kısmının ise yağmurla uzaklaştığı, ancak yüzeyde de erozyona neden olduğu tespit

edilmiştir. Bu nedenle dikilitaşın cephelerindeki mermerlerde yoğun bir şekilde

yüzey erozyonu bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak kaidesindeki mermerin

yağmurdan korunan bölgesinde kabuk haline gelmiş alçıtaşı oluşumları tespit

edilmiştir (Resim 13).

2.5.2. Kimyasal Analiz Sonuçları

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın kimyasal analizleri yapılan örneklerinde klora (Cl-)

ve proteine rastlanmamıştır. 3, 5, 6, 10, 12, 14 ve 16 örneklerinde sülfat (SO4
-2) tuzu

bulunmaktadır. Analizlerde 1, 4, 8, 10, 11, 14, 15 örneklerinde nitrat (NO3
-), 5, 8, 9,

10 örneklerinde ise kirlilik miktarında sabunlaşabilir yağ bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca tuzluluk oranının belirlenmesi için kondaktometre ile iletkenlik testi ölçümler

yapılmıştır ve tuzların fazlaca bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
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Sultanahmet Örme Dikilitaşı cephelerindeki taş yüzeyleri, özellikle ev ısıtmalarında

ve araçlarda kullanılan yakıtların parçacık içeren dumanlarından yayılan SO2

nedeniyle oluşan sülfirik asit ile girdiği reaksiyon sonucunda kalın siyah alçıtaşı

(CaSO4.2H2O)  kabuk ile kaplanmıştır.

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın cephelerinden düşen taşların analizlerinde bulunan

nitratın (NO3
-) varlığı büyük ihtimalle kuş pisliklerinden kaynaklanmaktadır (Resim

14). Dökülmüş taş blokların oluşturduğu oyuklarda tüneyen kuşların pisliklerinin,

yağmur suyu ile taşınması sonucu cepheye nitrat taşınmıştır. Klora (Cl-)

rastlanmamasının sebebi dikilitaşın sürekli yağmur suyuyla yıkanıyor olmasıdır.

Onarımlarda kullanılan portland çimentosu nedeniyle spot olarak yüklenmiş olan

klor tuzu yağmur suyuyla yıkanarak uzaklaşmıştır.

Analiz sonuçlarında çok az oranda tespit edilen yağın sebebinin tesadüfi

kirliliklerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

2.5.3. Petrografik Analiz Sonuçları

Petrografik analiz stereo ve polarizan mikroskop altında hazırlanmış olan ince taş

kesitlerinin incelenmesi ve görünümlerin fotoğraflarının çekimi şeklinde

gerçekleştirilmiştir. Taş örnekleri üzerinde yapılan mikroskobik incelemeler

sonucunda, kayaçlarda ayrışma nitelikleri araştırılmıştır.

6 no.lu örneğin petrografik analizine göre anıtın kaide mermeri oldukça saf ve

metamorfizmasını tamamlamış kalsit minerallerinden oluşmuştur (resim 36). Bu tip

kalsit mineral oluşumları, Marmara Adası mermerlerinden süt beyazı renkli ve saf

görünümlü olanlarda bulunmaktadır. Ayrıca 6 no.lu mermer örneğinin yüzeyinde

alçıtaşı oluşumlar da tespit edilmiştir.
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Kireç taşlarından 4, 12 ve 14 no.lu örnekler 1. grup olup tamamen kavkıların ve

fosillerin bir araya gelmesi ve ikincil kalsit kristalleriyle birbirlerine bağlanması

sonucu oluşmuş maktralı küfeki taşıdır (Resim 31, 48 ve 52). Bu taşın içeriğinin saf

olması ve sert kavkılardan oluşması nedeniyle, daha çok hava kirliliğinin neden

olduğu, kimyasal ayrışmalara uğramış ve yüzeylerinde alçıtaşı kabuklar oluşmuştur.

2, 3, 5, 7, ve 10 no.lu örneklerin oluşturduğu 2. grup küfeki taşları % 4 civarında kil

ve diğer yabancı opak mineralleri içeren kireç taşlarıdır (resim 25, 28, 34, 38 ve 44).

1. gruba göre daha zayıf ve çevresel problemlere açık olan bu küfeki taşlarını az

kavkılı ve fosilli organik tortul veya doğrudan organik tortul kireç taşı olarak

adlandırmak mümkündür. İçeriklerindeki yabancı parçacıkların ve alçıtaşı oluşum

reaksiyonunun etkisiyle bu taşların yüzeyinde siyah alçıtaşı kabuklanmaları, yüzey

erozyonu, parça kayıpları ciddi boyuttadır (Resim 13,  15 ve 17). 3. grup küfeki

taşları olarak sınıflandırılabilecek, 2. gruba benzer ancak kil ve yabancı opak

mineralleri çok daha fazladır. Bu taşların hava kirliliğine ve çevresel etkenlere karşı

dayanımı çok daha az olduğu için alçıtaşı kabuk oluşumları, yüzey erozyonları ve

kayıpları oldukça ciddi boyuttadır.
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3. SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞI İÇİN ÖNERİLEN

KORUMA UYGULAMALARI

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın teşhis aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda,

yapı malzemelerine zarar vermeden, sadece yapı malzemelerinde hasara neden olan

ya da estetik olarak malzeme yüzeyinde sorun yaratan kirlerin ve etkenlerin

dikilitaştan uzaklaştırılması için uygun temizleme yöntemleri seçilmelidir.

Uygulanacak olan temizlik yönteminin seçimi yapı malzemesinin türüne, durumuna,

uzaklaştırılacak kirlerin türüne ve miktarına bağlıdır. Önerilen koruma yöntemleri

şekil 9-10-11-12’de gösterilmiştir.

3.1. Temizlik Yönteminin Seçilmesi

Anıtsal veya yapısal (taşınmaz kültür varlıklarının) eserlerin, bulundukları açık ortam

nedeniyle hava kirliliği, malzemenin bozulma ürünleri, mikroflora veya başka

nedenlerle siyah bir kabukla kaplanmış olduğu sıkça görülür. Bu gibi kabukların

özellikle mikro çatlaklar olduğu zaman koruyucu özellik yerine taşın bozulmasını

hızlandırıcı etkileri vardır. Temizlemenin amacı, çözünmeyen veya az çözünen

kabuk oluşumlarının, çözünebilir tuzların, çeşitli restorasyon tabakalarının, is, toz,

mikro organizma, parazit bitkilerin ve kuş veya hayvan pislikleri gibi eserleri bozan

veya bozulmasına yardımcı olan etkenlerin uzaklaştırılmasıdır.

İlke olarak, genelde çok geniş alanların, zararsız ve kesin sonuç verecek şekilde

temizlenmesi için hiçbir yöntemin yeterli olmadığı bilinmektedir. Özellikle kimyasal

yöntemlerin kullanılmasının gerektiği durumlarda, uygulama süresinin ölçülmesi

önemlidir. Bazı durumlarda iki veya daha fazla temizleme yöntemi birleştirilerek

uygulama yapılabilir.
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3.1.1. Genel Olarak Taş Temizliğinde Önerilen Yöntemler

3.1.1.1. Atomize (zerre) Su Püskürtme Yöntemi

Atomize (zerre) su püskürtme yönteminde yüzeyde oluşmuş suda çözünebilir veya az

çözünebilir kabukları uzaklaştırmak için zerrecikler (sprey) hale getirilen su

püskürtülür. Kullanılan su miktarının çok az olsa bile suyun çözücü hareketi ile çok

yıpranmış yüzeyden parçacık kopmalarına ve patinanın kaybolmasına neden

olmasından dolayı özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu yöntemi uygulama süresinin

uzun sürmesi harçları azda olsa sudan etkilenen stukko veya çok gözenekli taşlardan

oluşan cephelerde problemlere neden olabilir.

3.1.1.2.Absorblayıcı Killer ve Kağıt Hamurları

Bu uygulamada yüzeydeki kiri uzaklaştırmak üzere hazırlanan çözelti ile hamur

haline getirilen killer temizlenecek taş yüzeyine yapıştırılır ve bu karışım istenmeyen

kirleri etkili şekilde yüzeyden uzaklaştırır. Bu yöntemi çözünebilir tuz, yağ, mum

benzeri çözücü uygulaması gerektiren sorunları olan taş yüzeylerin temizlenmesinde

kullanmak daha faydalıdır. Deiyonize su ile hazırlanan kağıt hamuru da özellikle

suda çözünebilir tuzlar gibi inorganik kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

3.1.1.3. Absorblayıcı Jeller

Taş eserlerin dik yüzeyine uygulamak üzere için çözücülere kalınlaştırıcı (thickener)

ekleyerek jel haline getirilmiş, çoğunlukla da çok zayıf bazik karışımlardır. Bu

yöntemde, çözelti halindeki aktif maddenin taşın iç kısımlarına nüfuz etmesi

azaltılmış şekilde temizlenecek yüzeyde etkili olması sağlanır. pH’ın 7-8 (nötr veya

çok az bazik) oranında tutulması, yıpratıcı etkiyi azaltmak için gereklidir. Jelin

etkinliğinin azalmaması için uygulama aşamasında, üzerinin plastik örtü veya
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alüminyum folyo ile kapatılması ve böylece çözücünün buharlaşmasına engel

olunması gerekmektedir. Jel, su ve gerekirse plastik fırça ile temizlendikten sonra taş

deiyonize su ile yıkanarak bazik kimyasal maddeler tamamen uzaklaştırılmalıdır. Bu

jelin, yıkanarak uzaklaştırılması çok güç olduğu için, doğrudan gözenekli taş

yüzeylerinde uygulanması sakıncalıdır.

3.1.1.4. Kontrollü Kumlama

Bu uygulama mekanik bir temizleme yöntemi olup, temizlemede dar bir ağızdan

kum, alümina ve mikro cam kürecikler gibi aşındırıcıların düşük basınçla (1,5-3 atm)

kir yüzeyine püskürtülerek uygulanır. Bu yöntemde uygulamacının konusunda

uzman olması muhakkak gerekmektedir. Kumlamanın kontrolsüz basınç ve boyutta

yapıldığı veya uzman olmayan çalışanlar tarafından uygulandığı durumlarda, taş

yüzeylerinde geri dönülmeyecek hasar ve erozyonların olması kaçınılmazdır (Resim

20 ve 21).

3.1.2. Genel Olarak Taş Temizliğinde Önerilmeyen Yöntemler

Ülkemizde taş temizliğinde genel olan ve sıkça kullanılmakta olan yöntemler ne

yazık ki aslında kullanılması önerilmeyen yöntemlerdir. Kısaca değinmek gerekirse;

1-Asit-baz kullanarak yapılan temizlik,

2-Tarak, tel fırça, spiral veya zımpara gibi aletlerle yapılan mekanik temizlikler,

3-Yüksek basınçlı su, kumlama veya buharla temizlik (Resim 20-21),

4-Yakarak (pürmüz lambasıyla) temizlikler gibidir.

Tarihi yapıların cephelerinin temizliği, dikkatli yapılması gereken bir işlemdir.

Özensiz yapıldığında yüzeye zarar vermekte, bozulmayı hızlandırmaktadır.

Temizliğin hangi yöntemle yapılmasının uygun olduğuna karar verilebilmesi için

önce cepheyi oluşturan malzemenin türü, kir tabakasının niteliği, yüzey bozulmaları

ve yapının bulunduğu ortamın özellikleri incelenmelidir. Bu araştırmalar konusunda
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uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Ancak denetim yetersizliğinden, ön

araştırmaya dayanmadan, gelişigüzel yanlış yöntemlerle yapılan uygulamalar zaman

zaman yapılmaktadır (Güleç, 1996).

3.1.3. Temizlik Çalışmasında İlk Yapılacak Etütler

Yüzeyde temizleme uygulamalarına başlamadan önce bu yöntemin uygulama

sonucunda, olumlu ve olumuz açıdan beraberinde neler getirebileceğini önceden

bilmek gerekir. Yüzeyde yapılacak bir temizleme çalışması sırasında meydana

gelebilecek riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

1. Fazla basınçlı bir temizleme kirli tabakanın altındaki malzemenin aşınmasına

neden olan bir oluşum meydana getirebilir,

2. Tamamlanmamış ve eksik kalmış yetersiz bir temizleme, çok kısa bir sürede yeni

bir temizleme çalışmasını gündeme getirebilir,

3. Çevresel faktörlerden ileri gelebilen kirlilik kaynakları azaltılmadıkça yapılan

temizlik uzun süreli bir etki oluşturmayacaktır,

4. Estetik açıdan eserin yüzeyini değiştiren beklenmedik sonuçlar doğabilir,

5. Temizleme tekniğine göre malzemenin bozulma sürecini hızlandırabilecek yada

yeni hasarlar şekilleri doğurabilecek sonuçlar doğabilir. Bu risklerden kaçınmak için

genel bir sistem yoktur. Çünkü ne standart hale gelmiş bir kirlenme ne de evrensel

bir temizleme biçimi mevcut değildir. Aksine aynı bir yüzey üzerinde çeşitli

bölgelerde taşın doğasına göre farklı yoğunluklarda ve tiplerde kirlenme şekilleri

görülebilir. Zaten, avantajlarıyla birlikte farklı sınırları da olan çok çeşitli ve değişik

temizleme türleri ve ürünleri bulunmaktadır. Ayrıca, ön denemeler yapılmadan karar

verilmiş bir temizleme yönteminde de çıkabilecek sonuçları önceden kestirmek

bazen mümkün olmayabilir.

Tehlikeli, uyumsuz, etkisiz bir temizleme tekniğinin seçimi veya kirlenme tipinin

yanlış teşhisi, yüzeyin özellikleri hakkında yetersiz bir bilgi ya da test bölgesi

üzerinde çalışmalar sırasında ortaya çıkabilen umulmadık bir gelişme, burada birer
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sorun olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla bir taş eser üzerinde

temizleme çalışması sırasında ya da sonrasında ortaya çıkabilecek problemleri

önceden görmek, gerekli etüt çalışmalarının daha önceden yapılmasına bağlıdır. Bu

şekilde gerekli önlemler alınırsa zorlukların ve beklenmedik sonuçların çoğundan

kaçınılmış olunacaktır.

Teknik ne olursa olsun, sonuç açısından değerlendirildiğinde taş temizliğinde şu
koşullar sağlanmalıdır;

1-Taşın görünüşünü değiştirmemeli (renk, pürüzlülük, doku, parlaklık gibi),

2-Taşın fiziksel niteliklerine etki etmemeli (dayanım, nefes alma, su buharı

geçirimlilik gibi),

3-Taşın kimyasal özelliklerini değiştirmemeli,

4-Tuz etkisine bağlı bozulmaları neden olmamalıdır,

5-Yüzeysel aşınmalara neden olmamalı (özellikle işlemeli, profilli yüzeylerde),

6-Yeni ürünler oluşturmamalıdır.

Sonuç olarak yapılacak uygulamanın seçimi, uzaklaştırılacak kirliliğin çeşidine, taş

yüzeyinin sağlamlığına ve temizlenecek yüzeyin tipine ve genişliğine bağlıdır.

Prensipte nasıl uygulandığına bakılmaksızın zararsız ve kesin sonuç verecek bir

temizleme yönteminin olmadığı her zaman bilinmelidir. Bu nedenle uygun yöntemin

seçiminde mümkün olduğu kadar çok araştırma ve çeşitli test yapılmalıdır. Özellikle

kimyasal yöntemlerin kullanılması gerektiğinde, uygulama süresinin ölçülmesi

oldukça önemlidir. Bazı durumlarda da iki veya daha fazla temizleme yöntemini

birleştirerek uygulama yapılabilir. Bilimsel danışmanlık ve kaliteli işçilik olmadıkça

mekanik ve kimyasal temizleme yöntemlerinin kullanılması önerilmemektedir.
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3.1.4. Analiz Sonuçlarına Göre Taş Cephelerde Önerilen Temizleme

Yöntemleri

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’ndan alınan taş örnekleri üzerinde yapılan analiz

sonuçlarından elde edilen sonuçlara göre hava kirliliğinin neden olduğu alçıtaşı

(CaSO4.2H2O) oluşumu ile is ve toz kirliliklerinin taş yüzeylerini kabuklar ve lekeler

halinde yoğun biçimde kapladığı, yağmurla yıkanan bölgelerde ise alçıtaşlarının

kristalleşmeden uzaklaştığı için is ve tozların çok fazla birikmediği, bundan dolayı da

bu alanlarda, ayrışma olmasına rağmen temiz göründüğü belirlenmiştir (Resim 15).

Bu aşamada, elde edilecek doğal taş blokla değiştirme ve plastik onarım çalışmaları

öncesinde taşların çeşitleri, durumları ve yüzeylerindeki kir niteliklerine göre

dikilitaş cephelerindeki mevcut taşların üzerlerinde uygulanacak temizlik yöntemleri

ve sırası aşağıda önerilmektedir.

Uygulanacak temizlik yöntemlerini belirlemek için yukarıda bahsedildiği gibi

taşların cinsi, durumu, kirlerin niteliği ve nedenlerinin saptanması gereklidir. Ancak

bunlara bakılmaksızın tüm taşlarda uzun yağlı boya fırçası ve basınçlı hava ile

cephelerde bulunan ve yüzeye tam olarak tutunamamış ve kabuk oluşturmamış is, toz

gibi kirlerin kontrollü olarak ve titizlikle temizlenmesi gereklidir. Önemli olan yapı

malzemesine zarar vermeden, sadece hasar yaratan veya eserin estetik olarak

malzemeye zarar veren kirlerin ve etkenlerin yapıdan uzaklaştırılmasıdır Bu

aşamadan sonra temizlik uygulamaları belirtilen özelliklere bağlı olarak yapılmalıdır.

Yapılan gözlem ve analizlerde Sultanahmet Örme Dikilitaşı cephelerinde en yoğun

biçimce küfeki taşı ve sonra mermer kullanıldığı tespit edilmiştir. Cephelerdeki

küfeki taşlarının bir kısmı kirli fakat sağlam, bir kısmı da hem kirli hem de ayrışmış

yüzeylere sahiptir. Bu farklılık dikilitaşı oluşturan taşlara aşağıdan yukarıya doğru

bakıldığında rahatlıkla görülmektedir (Resim 6).

Cephelerdeki küfeki taşları, yüzeylerindeki kirlere göre yüzeylerinde is, toz kirliliği

yanında kabuk hale gelmemiş bir alçıtaşı kir tabakası bulunanlar ve kalın kabuk

halinde alçıtaşı tabakası olanlar şeklinde gruplandırılabilir (Resim 12 - 14). Bu
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şekilde gruplamaya göre yüzeyi sağlam olan ve yüzeylerinde toz birikintisi ile

birlikte az miktarda alçı taşı bulunan taşlara ön temizlik yapıldıktan sonra, tamamının

kontrollü mikro kumlama gibi mekanik bir yöntemle giderilmesi uygun olacaktır

(Şekil 9-10-11-12)

Anıtta atomize su ve kimyasal temizlik önerilmemesinin sebebi, suyun hareketleri

neticesinde zayıflamış olan taşların içeriklerinde tuz hareketlerinin olması yanında,

taşların bağlanmasında kullanılan metal (demir) kenetlerin oksidasyonlarının da

hızlanma riskinin olmasıdır. Susuz, mekanik yöntemle yapılacak temizlik, anıtın

kontrol edilemeyen iç kısımlarında herhangi bir hareketliliğe neden olmayacağı gibi,

kimyasal temizlik yapılsa bile küfeki taş yüzeylerinde oluşmuş çok kalın olan alçı

taşı kabukların uzaklaştırılmasında kontrollü kumlamanın kaçınılmaz olmasıdır.

Dolayısı ile anıta herhangi bir risk yüklemeden doğrudan kontrollü mikro kumlama

ile yapılacak mekanik temizlik yöntemi önerilmiştir.

Biyolojik bozulma etkenlerinin görüldüğü yüzeylerde bozulma nedenlerine karşı

mücadele ise temizlik yöntemleriyle birlikte yürütülmelidir. Kimyasal herbisitlerle

(bitki öldürücülerle) yapılacak müdahaleler yalnızca bitkilerden, yosundan

etkilenmiş veya etkilenmeye başlamış yüzeylerde sınırlı kalmamalı, anıtın çevresini

de kapsamalıdır (Resim 18). Herbisitlerin çevrede yaratacağı tehlike de düşünülerek

etkin olacak en az konsantrasyonlar kullanılmalıdır.

Ancak, anıtta tespit edilen biyolojik oluşumlar, az sayıdaki ot ve çiçeği geçmediği

için herbist kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. Anıt yüzeyinde gelişmiş olan

çiçek ve otlar mekanik yöntemle (dikkatlice yolarak) temizlenmelidir.



34

3.1.5. Analiz Sonuçlarına Göre Mermer Yüzeylerin Temizliğinde

Önerilen Yöntemler

Sultanahmet Örme Dikilitaşı kaidesi mermerden yapılmış, cephelerinde de yer yer

bloklar halinde mermerler kullanılmıştır. Dikilitaşı oluşturan mermerlerin ve

kaidesinin yüzeyinde aşırı bir kirlilik gözlenmemiştir. Genellikle is-toz gibi

kirlenmeler, yapraklanma ve çok az alçıtaşı kabuk oluşumu tespit edilmiş olup

mevcut mermer yüzeyler sağlamdır (Resim 19). Bu yüzeyler sürekli yağmurla

yıkandığından çok yoğun bir kirlilik oluşamamıştır.

Yüzeyi sağlam olan, üzerinde yoğun olmayan kirlerin ve az derecede alçıtaşı kabuk

bulunan mermer kaide cepheleri atomize su ile temizlenmelidir. Bu işlem yarım

saatten sekiz saate kadar kirli mermer yüzeyinde sürdürülebilir. Bu işlem sonunda

temizlenen yüzeyler kontrollü olarak kurumaya bırakılmalıdır. Çünkü kuruma

esnasında mermerde çiçeklenme (efflorecence) görülebilir, görüldüğü yerlere de

kağıt hamuru kompresi uygulanarak içerikteki suda çözünebilir tuzlar mermerden

uzaklaştırılmalıdır.

3.1.6. Demir Kenetlerde Önerilen Temizleme Yöntemleri

Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nda kullanılmış olan demir kenetlerden görülebilenlerin

tamamı okside olmuştur. Bu kenetlerin yüzeylerinden oksidasyon tabakası mekanik

olarak (mikro kumlama veya dişçi çarkı ile) temizlenmelidir (Resim 16).

3.2. Sultanahmet Örme Dikilitaşı İçin Önerilen Dolgu ve Tümleme

Malzemeleri

Tarihi anıtların üzerinden kopmuş olan yapı malzemelerini orijinal yerlerine donatılı

veya donatısız olarak tutturmak için yapıştırıcı, büyük boşlukları doldurmak için de

dolgu malzemeleri kullanmak gerekmektedir. Yapıştırma malzemesi olarak sadece
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bağlayıcı özelliği olan maddeler kullanılırken, dolgu maddeleri olarak genelde

bağlayıcı ile kum, cam tozu, benzer özellikli taş pirinci gibi inert (tepkimeye giren

son madde) bir malzemenin karıştırılmasıyla hazırlanmış karışımlar kullanılmaktadır.

Gerekirse bu karışıma bazı katkı malzemeleri de ilave edilir. Dolgu maddeleri ışığa

karşı dayanıklılık, orijinal yapı malzemesinin genleşme katsayısı ile benzerlik gibi

taşın fiziksel özelliklerine yakın özellikler taşımalıdır.

Yapıştırma ve dolgu ile düzenli ve eksiksiz bir yüzey elde edilirken, parça kaybı ile

birlikte, nemin hava kirliliğinin ve kimyasalların taşın bünyesine girmesi önlenmiş

olacaktır. Yapıştırıcı maddelerde;

1-İyi tutunma (yapıştırma),

2-Dayanıklılık (zamanla yapıştırıcı özelliğini yitirmeme),

3-Hacim değiştirmeme veya az oranda hacim değiştirme,

4-Elastiklik ve bazı özel durumlarda bükülmezlik,

5-Mekanik özelliklerinin taşa benzer olması gibi nitelikler aranmalıdır.

Taşların yapıştırılmasında kullanılan ve mekanik özellikleri ile bağlayıcılığı en iyi

olan ve en yaygın kullanılan yapıştırıcılar epoksi gibi termosetting polimerlerdir.

Ancak termoset polimerler UV-ışığı ve atmosferik kirlilikten etkilenerek sararır ve

kırılganlaşırlar. Bu nedenle bu tür polimerler dikilitaşın yüzeyinde kullanılmamalı,

ışığın, sıcaklığın ve korozyon yapıcı kirlerin ulaşamadığı derin bölgelerde

kullanılmalıdır. Atmosferik koşullara açık olan yüzeylerde ise inorganik harçlar veya

çevre koşullarına karşı daha kararlı olan akrilik reçinelerin kullanılması uygun

olacaktır.

Dikilitaşın üretim taşları üzerindeki makro çatlak ve boşlukların doldurulmasında

kullanılabilecek dolgu maddelerinin gözenekliliği, su emme kapasitesi, mekanik

dayanımı, UV-ışığına, korozyon yapıcı kirlere dayanımı ve estetik özellikleri,

uygulama yapılan küfeki taşı ile benzer özellikte olmalıdır (Resim 15). Gözenekli ve

zayıf olan küfeki taşı için nispeten zayıf bir dolgu malzemesinin hazırlanması uygun

olacaktır. Böylece, sıcaklık değişiklikleri ve neme bağlı tuz hareketleri sonucunda
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oluşan gerilmelerden öncelikle zayıf onarım malzemeleri etkileneceğinden,

dikilitaşın orijinal yapı taşları zarar görmeyecektir. Hidrolik kireç (marnlı

kireçtaşından elde edilen ve su ile reaksiyona girerek prizlenen kireç) ve çeşitli kum

karışımı ile hazırlanmış olan harçlar, anıttaki küfeki taşlarında dolgu yapmak için en

uygun malzemedir.

Dolgu harcı olarak portland çimentosunun bağlayıcı olarak kullanılması, içeriğinde

suda çözünebilir bazik sodyum oksit (Na2O), potasyum oksit  (K2O) ve sülfat  (SO4)

tuzları bulundurması, dolayısıyla tuz hareketleri sonucunda kılcal çatlak ve

gözenekler oluşturması nedeniyle sakıncalıdır. Ayrıca Sultanahmet Örme

Dikilitaşı’nın eski onarımında kullanılmış olan modern portland çimento bağlayıcılı

derz dolguları, kullanıldıkları yerlerde yoğuşmaya bağlı ek-nemlenmeye neden

olmuşlardır (Resim 11). Nemden kaynaklanan su, çözünebilir tuzları dikilitaşın

orijinal taşları içine taşıyarak taş yüzeyinin çiçeklenmesine, sonuçta yüzeyin

erozyonuna neden olmuştur (Resim17).

Dolgu uygulanmasını sadece büyük çatlaklar, boşluk ve kayıplarla sınırlamak doğru

olmadığı gibi, her boşluğa dolgu yapılması da doğru değildir. Doğrusu, dikilitaş

üzerinde statik sorunlara yol açabilecek çatlak ve boşluklarla, anıta zarar verebilecek

etkenlere (su, toz birikmesi gibi) neden olan küçük boşlukların doldurulması

olacaktır (Resim 15).

3.2.1. Sultanahmet Örme Dikilitaşı Cephelerinde Ayrışmış Yüzeyleri

İçin Önerilen Doğal Taşla Tümleme Uygulaması

Bu uygulamada, statik probleme neden olan ve sağlamlaştırılamayacak nitelikte

kavlanan, tozuyan ve dökülen ayrışmış taş yüzeyler taşın sağlam çekirdeği elde

edilinceye kadar temizlenmeli ve yeni kaplamanın donatıları  için delikler

açılmalıdır. Donatılar tercihen 4-7 mm çaplı yivli paslanmaz çelik olmalıdır.

Paslanmaz çelik donatıların “Araldite AY 103” ve “HY 956” epoksi polimeri ile

yerleştirildiği yeni kaplama taşı, alıştırıldığı boşlukta matkapla açılan donatı-dübel
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deliklerine ve birbirlerine, aynı epoksi kullanarak yapıştırılmalıdır. Ancak bu

malzemenin yapıştırma aşamasında yüzeye taşırılmamasına dikkat edilmelidir.

Yapıştırma konturlarının dış kısımları hidrolik kireç bağlayıcı ile hazırlanacak

inorganik dolgu malzemesiyle doldurulmalı, sonuç dolgu yüzeyin yontulması ile

düzeltilerek bitirilmesiyle eski-yeni doku uyumu sağlanacaktır.

Sultanahmet Örme Dikilitaşı cephelerinde küfeki veya Bakırköy kavkılı kireçtaşları

kullanılmıştır. Günümüzde Bakırköy kireçtaşının çıkarıldığı ocak yeri yoğun

yapılaşma nedeniyle işletilemez hale gelmiştir. Yeni eklenecek taşların renk, doku ve

özellikleri itibariyle küfeki taşına benzer taş olması gerekmektedir. Küfeki taşının

yerine geçebilecek yeni taşın ne olabileceğine dair çeşitli kaynaklardaki taş ocağı ve

uygun fiziksel, kimyasal, mekanik özellik araştırmalarının sonucunda Kırklareli-

Pınarhisar taşları üzerinde durulmuştur. Daha önce yapılmış olan laboratuar

analizleri, bu taşların fosil oranları, renk, doku, fiziksel ve mekanik özellikleri

bakımından Bakırköy kireçtaşlarına benzediği tespit edilmiştir (Dolmabahçe Sarayı

Projesi Sonuç Raporu, 2000).

3.3. Sultanahmet Örme Dikilitaşı İçin Önerilen Sağlamlaştırma

Çalışmaları ve Koruma Yöntemleri

Temizleme yapıştırma ve dolgu işlemlerinden sonra gerekirse yapı malzemelerine

kimyasal sağlamlaştırıcı ve koruyucu maddeler uygulanır. Sağlamlaştırma, taşın

zayıflamış ve erozyona uğramış ya da uğrama olasılığı yüksek olan kısımlarının

kohezyonunu, mekanik özelliklerini arttırmak ve bu kısımların taşın sağlam

bölgesine yapışmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu işlemin sonucunda,

genel olarak sağlamlaştırılacak maddenin mekanik özellikleri ve kimyasal

bozulmalara karşı dayanıklılığı arttırılmış, gözenekliliği ve su emme kapasiteleri

azaltılmış olacaktır.

Yapıyı oluşturan malzemelerinin sağlamlaştırılması, korunması, yapıştırılması,

kısmen de çatlak ve boşluklarının doldurulmasında kullanılan kimyasal maddeler,
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inorganik ve organik maddeler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Her iki grubun da

kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. İnorganik maddeler genellikle

daha uzun ömürlü olmakla beraber esnemez ve kırılgandırlar. Organik maddeler ise

daha çabuk bozulmalarına karşın, mekanik dayanıklılığı arttırmada daha etkilidirler.

Bir taş sağlamlaştırıcıdan beklenenler şunlardır;

1-Geri alınabilir olmalıdır,

2-Uygulandıkları taşlara veya taşların içinde bulunabilecek bazı mineral ve tuzlarla

kimyasal tepkimeye girerek zarar vermemelidir,

3-Taş tarafından düzenli bir dağılımda emilmeli ve taşın sağlam kısmına ulaşıncaya

kadar nüfuz edebilmelidir.

4-Taşla sağlamlaştırıcı maddenin ısıl genleşme katsayısı benzer olmalıdır. Böylelikle

sıcaklık değişimlerinde çatlama ve erozyon olmayacaktır.

5-Uygulandığı taşın yüzeyinde film tabakası oluşturmamalı, renk, doku değişikliği

yapmamalıdır.

Kesin olarak tavsiye edilebilecek sağlamlaştırıcıların isimlerini vermek mümkün

olmamakla beraber, yıllardır testler yapılarak uygulanan ve oldukça iyi sonuç veren

polimer grupları ve uygulandıkları taşların listesi Tablo 3’te açıklanmıştır.

Sağlamlaştırıcı maddeler için geçerli olan tüm özellikler, koruyucular için de

geçerlidir. Koruyucu olarak yıllardır kullanılmakta olan polimer gruplarının ve

kullanıldıklar taşların listesi de Tablo 4’te verilmiştir.

Koruyucu maddelerin amacı, taşların bozulmasını mümkün olduğu kadar azaltmak,

hatta durdurmaktır. Taşların korunması kimyasal koruyucu maddelerle olduğu kadar,

çevre koşullarının iyileştirilmesi ve zarar verici etkenlerin uzaklaştırılmasıyla

mümkündür. Kimyasal maddelerle koruma uygulaması zarar verici etkenlerin,

özellikle taşın yüzeyinde oluşabilecek veya yüzeyden içerilere nüfuz edebilecek

zararlardan (hava kirliliği, toz, nem vb.) oluştuğunun anlaşılmasıyla ve bunların

başka yollarla önlenemediği durumlarda kullanılmaktadır. Ancak yüzey dışından

gelebilecek sorun (yükselen nem) olduğu takdirde kimyasal koruyucuların

kullanılması tehlikeli olup,  kötü sonuçlar verebilir.



39

Taş koruma kuramının gelişimi ve günümüzde gelinen nokta incelendiğinde üç

önemli sonuç elde edilmektedir;

1-Temizleme, sağlamlaştırma, yüzey koruma ayrı kavramlardır.

2-Taşların sağlamlaştırılmasında başarı pek çok fiziko-kimyasal nedene bağlı olan

derin emprenye ile sağlanmaktadır.

3-Taş sağlamlaştırmada kullanılan polimerlerin kirli atmosfer koşullarındaki

kararlılığı ve ömrü konusundaki araştırmalar sürmektedir. Bu nedenle taş

sağlamlaştırıcıların kullanılmasına yönelik kararlar alınırken temkinli olmak

gereklidir (Ersen, 1991).

3.3.1. Önerilen Sağlamlaştırma Çalışmaları ve Koruma Yöntemleri

Yapılacak temizlik ve statik amaçlı tümleme sonrasında gerekirse Örme Dikilitaşın

mevcut taşlarının sağlamlaştırılmasında akrilik kopolimeri çözeltisini (toluende %1-5

Paraloid B72; metil akrilat etilmetakrilat kopolimeri) ile etil silikat (Wacker H)

koruyucu olarak üst üste kullanılması düşünülmelidir. Paraloid B72’nin oluşturduğu

polimer filmi, zayıflamış ve gözenekliliği artmış taşların boşluk çeperlerini

kaplayarak ve reçine köprüleri kurarak tozumayı ve kopmaları engelleyecektir.

Uygun hazırlanan çözeltilerle yapılan sağlamlaştırma çalışmalarında mikro

boşlukların artması veya büyük boşlukların dolması gibi sorunlarla

karşılaşılmayacaktır. Wacker H ise su itici özelliği nedeniyle bu taşların içeriğine

suyun ve beraberinde sürüklediği yabancı maddelerin girişini engelleyecektir. Ancak

bu sağlamlaştırıcı ve koruyucu kimyasallar gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Gerektiği unutulmamalıdır.
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Sağlamlaştırma ve koruma uygulamalarında fırça ile yedirme yöntemi kullanılabilir.

Böylece sağlamlaştırıcının taşın derinlerine ulaşması sağlanacaktır. Paraloid B72

özellikle silan-siloksanlarla korunduğunda mor ötesi radyasyon ve hava kirliliğine

karşı dayanıklıdır. Sadece Paraloid B72 çözeltileri ile emprenye edilen taş nesnelerin

su iticiliği sınırlı kalmakta ve su ile aralıklı ve uzun etkileşim bu etkiyi azaltmaktadır.

3.3.2. Demir Kenetler Üzerinde Önerilen Koruma Yöntemleri

Temizlik işlemleri tamamlanan demir kenetler vakit geçirilmeden aseton ile

yıkanmalı ve antipas ile kaplanmalıdır. Antipasın film yapması tamamlandıktan

sonra seçilecek renkte akrilik esaslı bir boya ile kaplanmalıdır.
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SONUÇ

Bu tezde, Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın yapımında kullanılan malzemeler, oluşan

bozulmalar, bozulma nedenleri, bu nedenleri saptamak için yapılan analizler ve

analiz sonuçlarına göre önerilen temizlik, dolgu, tümleme, sağlamlaştırma ve koruma

yöntemleri bölümler halinde incelenmiştir.

Tez genelinde de belirtildiği gibi bir taş eseri oluşturan kayaçlar, eser üzerindeki

bozulmalar, bozulma nedenleri, bozulmaların sebep olduğu problemler ve bunların

çözümüne yönelik uygulamaların tespit edilebilmesi için öncelikle yapının

tarihçesini, daha önce yapılan onarımları, üretim malzemelerinin niteliklerini ve

yapım teknolojilerini bilmek gerekmektedir. Bu nedenle birinci bölümde dikilitaşın

tarihçesine, ikinci bölümde üretim malzemelerini tespit etmek üzere belgeleme,

teşhis ve analiz çalışmalarına yer verilmiştir. Böylece dikilitaşın yapı taşlarındaki

ayrışma nedenleri ve derecesi ile kirlenme kökenlerinin araştırılması ve bunların

sonucunda uygun koruma basamakları yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla,

laboratuar ortamında analizler yapılmıştır.

Bu verilerin elde edildiği ilk kaynak eserin kendisi olduğu için doğrudan eser

üzerinde yapılan incelemeler ve alınabilen örnekler üzerinde yapılan kimyasal

analizlerde yüzeyinde, hava kirliliğinin neden olduğu siyah alçıtaşı kabuk oluştuğu

ve kuşların neden olduğu nitrat tuzu nedeniyle de çiçeklenme döngülerine maruz

kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan petrografik analiz sonucunda kaide olarak

kullanılmış mermerin, Marmara Adası süt beyazı mermeri olabileceği

düşünülmüştür. Anıtın inşasında ve onarımlarında kullanılan küfeki taşlarının

mineralojik anlamda maktralı, az killi ve çok killi organik tortul kireçtaşı olarak

kabaca 3 grup halinde sınıflandırılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca yüzeyde alçıtaşı

oluşum detayları da petrografik analizle tespit edilmiştir. Petrografik analizi

destekleyen ve yabancı minerallerin kesin miktarını veren ICP (Inductively Coupled

Plasma) analizleri de literatürümüz için referans değerleri olarak da, mermer ve

değişik küfeki taşlarının kimyasal içeriklerini vermiştir. Bu analizlerin yardımıyla
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dikilitaşın yapımında kullanılan taşlar, zarar verici etkenler gibi dikilitaşa ait bilgilere

ulaşılması mümkün olmuş, doğru bir koruma çalışması yapılabilmesi için gereken

zemini hazırlanmıştır. Bu çalışma üçüncü bölümde analiz sonuçlarına göre ele

alınmıştır.

Verilen bilgiler doğrultusunda dördüncü beşinci ve altıncı bölümlerde temizlik,

sağlamlaştırma, tümleme ve koruma yöntemleri önerilmiştir.  Eserlerin

bozulmalarını, yıpranmalarını ve değişmelerini olabildiğince önleyerek gelecek

kuşaklara aktarmak amacıyla eski eserlerde biçimler kadar, malzeme niteliklerinin de

olduğu gibi korunması çok önemlidir.

Taş eserlerin korunması, içinde bulundukları koşullarla doğrudan ilişkili olduğundan,

her durumda farklılıklar gösteren sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunların tek tek

incelenmesi tezin kapsamını aşacağı için burada analiz sonuçlarına göre belirlenen

bozulma nedenleri belirtilmiştir.

Sonuç olarak; yapılan araştırmalar göz önüne alınarak önerilen koruma uygulamaları,

anıta daha önce yüklenmiş olan problemleri uzaklaştıracağı gibi anıtın üzerine ek bir

yük getirmeyeceği ve uzun ömürlü olacağı için faydalı olacaktır. Ancak anıt üzerinde

yapılacak olan koruma çalışması bunlarla sınırlı değildir. Anıtın sahibi konumunda

olan belediyemiz elemanlarının yapacağı çevresel temizlikler ve ziyaretçilerin neden

olabileceği zarar verici etkenlere (anıta yiyecek, içecek vs katı parçacıkların atılması,

çocukların anıta tırmanması gibi) karşı ek tedbirleri alması gereklidir. Ayrıca, anıtın

tamamında veya herhangi bir taşında olabilecek oynama, düşme gibi hasarlar

görüldüğünde ilgili kurumlara (KUDEB, Tarihi Çevre Müdürlüğü gibi) haber

verilmesi ve problem büyümeden çözüme kavuşturulması, anıtın sağlıklı olarak,

ciddi bir restorasyon gerektirmeden uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayacaktır.
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TABLO 1. SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞI’NA AİT TAŞ

ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL ANALİZLERİ SONUÇLARI

ÖRNEK
NO NİTRAT KLOR SÜLFAT KARBONAT mS YAĞ PROTEİN

1 + - - - 84 - -

2 - - - - 87 - -

3 - - + - 82 - -

4 + - - - 79 - -

5 - - + - 81 + -

6 - - + - 77 - -

7 - - - - 87 - -

8 + - - - 73 + -

9 - - - - 61 + -

10 + - + - 102 + -

11 + - - - 63 - -

12 - - ++ - 328 - -

13 - - - - 74 - -

14 + - + - 77 - -

15 + - - - 92,3 - -

16 - - + - 68,3 - -
Çökelme miktarına göre: (-) yok, (+) az, (++) orta anlamında kullanılmıştır.
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TABLO 2. SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞI’NA AİT TAŞLARIN SAĞLAM (A) VE AYRIŞMIŞ (B)
KISIMLARININ, ICP ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.

TABLO 2. DEVAMI

ELEMENT→
ÖRNEKLER↓

SiO2
%

Al2O3
%

Fe2O3
%

MgO
%

CaO
%

Na2O
%

K2O
%

TiO2
%

P2O5
%

MnO
%

Cr2O3
%

6
6a
9
9a
10
13
13a
14

1,97
0,81
4,32
1,26
7,22
11,22
7,60
5,39

0,26
0,16
0,84
0,33
1,70
1,62
1,35
1,11

0,16
0,08
0,32
0,16
2,54
0,84
0,08
0,50

0,67
0,69
0,45
0,43
0,73
0,68
0,78
0,57

53,63
54,36
50,31
54,03
47,07
46,14
47,78
50,33

0,08
0,03
0,28
0,03
0,16
0,30
0,20
0,12

0,10
0,04
0,34
0,09
0,59
0,42
0,26
0,27

<0,01
<0,01
0,03
0,01
0,06
0,08
0,08
0,40

<0,01
0,02
0,04
0,01
0,24
0,05
0,06
0,06

<0,01
<0,01
0,02
0,02
0,05
0,02
0,01
0,11

<0,001
<0,001
0,001
<0,001
0,006
0,003
0,003
0,002

ELEMENT→
ÖRNEKLER↓

Ba
ppm

Cu
ppm

Zn
ppm

Ni
ppm

Co
ppm

Sr
ppm

Zr
ppm

Ce
ppm

Y
ppm

Nb
ppm

Sc
ppm

6
6a
9
9a
10
13
13a
14

19
8
54
30
37
91
56
56

137
107
120
123
57
87
129
68

73
67
71
63
65
70
103
44

7
<5
<5
<5
17
<5
5
11

<5
5
<5
<5
10
<5
<5
<5

221
218
492
489
375
479
510
252

<5
<5
8
<5
14
19
19
11

<5
<5
7
<5
14
11
<5
7

<5
<5
<5
<5
9
5
<5
12

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

<1
<1
1
<1
2
1
1
1
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TABLO 2. DEVAMI

TABLO 3.  KULLANILMAKTA OLAN SAĞLAMLAŞTIRICI POLİMER
GRUPLARI VE UYGULANDIKLARI TAŞLAR

Sağlamlaştırıcı Polimer Grupları Uygulandıkları Taşlar

Etil Silikatlar
Alkil-Alkoksi Silanlar
Etil Silikatlar ve Alkali-Alkoksi Silanların
Karışımı
Alkil-Aril Polisiloksanlar (Silikon Reçineler)
Akrilik Resçineler (Monomer veya Polimer)
Akrilik ve Silikon Reçinelerin Karışımı

Kumtaşı, Tuğla, Kerpiç
Kumtaşı, Tuğla, Kerpiç
Kumtaşı, Tuğla, Kerpiç, Mermer,
Kireçtaşı
Kumtaşı, Tuğla, Mermer, Kireçtaşı
Mermer, Yoğun Kireçtaşı
Mermer, Yoğun Kireçtaşı, Kumtaşı

TABLO 4. KULLANILMAKTA OLAN KORUYUCU POLİMER GRUPLARI
VE UYGULANDIKLARI TAŞLAR

Koruyucu Polimer Grupları Uygulandıkları Taşlar

Alkalik Reçineler
Silikon Reçineler
Akrilik ve Silikon Reçinelerin Karışımı

Mermer ve çok gözenekli olmayan taşlar
Tüm taşlara
Tüm taşlara

ELEMENT→
ÖRNEKLER↓

Ta
ppm

LOI
%

TOP-C
%

TOP-S
%

TOP
%

6
6a
9
9a
10
13
13a
14

<5
<5
<5
<5
<5
<5
7
7

43,1
43,7
43
43,1
43
38,5
40,9
41,4

11,96
12,24
11,46
11,96
11,46
10,95
11,6
11,69

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,02
0,17
0,09

100,04
99,95
100,03
100,04
100,03
99,95
99,95
99,96



48

TABLO 2. DEVAMI

TABLO 3.  KULLANILMAKTA OLAN SAĞLAMLAŞTIRICI POLİMER
GRUPLARI VE UYGULANDIKLARI TAŞLAR

Sağlamlaştırıcı Polimer Grupları Uygulandıkları Taşlar

Etil Silikatlar
Alkil-Alkoksi Silanlar
Etil Silikatlar ve Alkali-Alkoksi Silanların
Karışımı
Alkil-Aril Polisiloksanlar (Silikon Reçineler)
Akrilik Resçineler (Monomer veya Polimer)
Akrilik ve Silikon Reçinelerin Karışımı

Kumtaşı, Tuğla, Kerpiç
Kumtaşı, Tuğla, Kerpiç
Kumtaşı, Tuğla, Kerpiç, Mermer,
Kireçtaşı
Kumtaşı, Tuğla, Mermer, Kireçtaşı
Mermer, Yoğun Kireçtaşı
Mermer, Yoğun Kireçtaşı, Kumtaşı

TABLO 4. KULLANILMAKTA OLAN KORUYUCU POLİMER GRUPLARI
VE UYGULANDIKLARI TAŞLAR

Koruyucu Polimer Grupları Uygulandıkları Taşlar

Alkalik Reçineler
Silikon Reçineler
Akrilik ve Silikon Reçinelerin Karışımı

Mermer ve çok gözenekli olmayan taşlar
Tüm taşlara
Tüm taşlara

ELEMENT→
ÖRNEKLER↓

Ta
ppm

LOI
%

TOP-C
%

TOP-S
%

TOP
%

6
6a
9
9a
10
13
13a
14

<5
<5
<5
<5
<5
<5
7
7

43,1
43,7
43
43,1
43
38,5
40,9
41,4

11,96
12,24
11,46
11,96
11,46
10,95
11,6
11,69

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,02
0,17
0,09

100,04
99,95
100,03
100,04
100,03
99,95
99,95
99,96
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Resim 1. Sultanahmet Meydanı (Hipodrom), Dikilitaş, Burmalı Sütun ve Örme Sütun’a
ait 1854 tarihli fotoğraf (James Robertson, 1854).

Resim 2. Sultanahmet Meydanı (Hipodrom), Dikilitaş, Burmalı Sütun ve Örme Sütun’a
ait 1870 tarihli fotoğraf (Pascal Sebah, 1870).
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Resim 3. Sultanahmet Meydanı (Hipodrom), Dikilitaş, Burmalı Sütun ve Örme Sütun’a
ait 1876 tarihli fotoğraf (Pascal Sebah, 1876).

Resim 4. Dikilitaşın GB ve KB cephelerini gösteren fotoğraf
                (Arseven,1989:180).
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Resim 5. Dikilitaşın GB ve KB cephelerini gösteren 1912 yılında çekilmiş fotoğraf
(Şehbal Dergisi, Rumi 1328).

Resim 6. Sultanahmet Örme Dikilitaşı’nın eski yıllara ait görünümü
           (Başgelen,Ousterhout, 2005:33).
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        a) GB                           b) GD                          c) KD                      d) KB
Resim 7. Anıtın günümüzdeki cephe görünümleri.

Resim 8. Anıtın GB tarafına bakan kaidesi üzerindeki epigram.
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Resim 9. Anıtta GB cephesinde kullanılmış killi kalker taşı.

Resim 10. GB cephede tunç levhaları tutturmak için hazırlanmış, günümüzde dübel
delikleri olarak adlandırabileceğimiz oyuklar ve alçıtaşı kabuk oluşumları.

Resim 11. GB cephede eski onarımda kullanılmış olan modern portland çimento
bağlayıcılı derz dolguları ve taşlarda görülen yüzey erozyonu ve yapraklanma.
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Resim 12. GB cephede önceki onarımlarda değiştirilmiş olan taşların günümüze kadar
gelmiş bozulmuş durumları.

Resim 13. GD cephe yüzeyinde alçıtaşı kabuğu oluşumu.

Resim 14. KB cephede nitrat tuzlarının kaynağı kuşlar.
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Resim 15. KB cepheden düşen taşların cephede oluşturduğu boşluk ve cephedeki kirli
yüzeyler.

Resim 16. Anıtın üretiminde statik olarak sağlamlığını sağlamak için kullanılan demir
kenetlerin KD cephesinden görünümü ve yağmurla yıkanarak temiz kalan ayrışmış
kısımlar.

Resim 17. GB cephede alçıtaşı kabuk oluşumu ve yüzey erozyonu.
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Resim 18. KD cephesinde ve kaidesinde nemden kaynaklı oluşan otsu bitkilerin ve
zeminde nemden oluşan yosunların görünümü.

Resim 19. Dikilitaşın mermer kaidesi üzerindeki çatlamalar, yapraklanmalar ve alçıtaşı
oluşumu.

Resim 20. Şehzade Camii istinat duvarları yüzeylerine uygulanan kontrolsüz kumlama
yöntemi yüzünden duvar yüzeylerinde görülen erozyon.
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Resim 21. Kabataş Setüstü istinat duvarları yüzeylerine uygulanan kontrolsüz kumlama
yöntemi yüzünden duvar yüzeylerinde görülen erozyon.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 22. Örnek 1’in genel dokusu: Küfeki taşını oluşturan küçük boyutlu kavkı ve
fosillerin arasına girmiş aşırı miktardaki kil ve siyah opak mineral kütleleri.

 -- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikroskop)
Resim 23. Örnek 1’in doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşında mikro fosil ve
mikro kavkıların yanında bol miktarda bulunan kil kütleleri.
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--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 24. Örnek 2’nin genel dokusu: Küfeki taşının içerisinde kavkılar ve kil
kütleleri.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)   - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 25. Örnek 2’nin doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içerisine tortul
kalsitler içine sıkışmış kil kütleleri ve yüzeyinde (b) alçıtaşı kabuk oluşumu.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 26. Örnek 3’ün genel dokusu: Küfeki taşının içerisinde organik tortul kayaç
arasına dağılmış killer ve sıkışmış kil kütleleri.
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-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 27. Örnek 3’ün doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı İçinde dağılmış kil
ve yabancı opak mineraller.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 28. Örnek 4’ün genel dokusu: Küfeki taşının İçinde bol miktarda kavkı, arada
bol miktarda yabancı opak mineraller.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 29. Örnek 4’ün doku (a) ve mineral (b) detayı: İçinde fosil (lümaşel), kavkı ve
yabancı opak mineraller bulunan küfeki taşının detay görünümüdür.



72

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 30. Örnek 5’in genel dokusu: Küfeki taşı içinde oluşmuş kalsit mineralleri,
fosiller arsında dağılmış killer ve yüzeyinde oluşmuş kir tabakası ve yabancı opak
mineraller.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 31. Örnek 5’in doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içinde ikincil kalsit
mineraller, mikro fosiller içinde dağılmış kil ve yabancı opak mineralleri.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 32. Örnek 6’nın genel dokusu: Kısmen metamorfizma geçirmiş ikincil kalsit
kristalleri görülen küfeki taşı.
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-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 33. Örnek 6’nın doku (a) ve mineral (b) detayı: Mermer yüzeyinde oluşmuş
alçıtaşı oluşumu (a) ve düzenli metamorfize küçük boyutlu kalsit kristalleri (b).

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 34. Örnek 7’nin genel dokusu: Organik tortul kayaç içinde opak mineral ve
nispeten az miktarda dağılmış olan kil.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 35. Örnek 7’nin doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içerisinde mikro
fosiller ve ikincil kalsitler arasında dağılmış kil ve opak mineralleri.
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--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 36. Örnek 8’in genel dokusu: Küfeki taşı içinde mikro fosillerden oluşan doku
içinde dağılmış az miktarda kil ve siyah opak mineralleri.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 37. Örnek 8’in doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içerisinde mikro
fosiller ile arasında dağılmış kil ve küçük boyutlu siyah opak mineralleri.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 38. Örnek 9’un genel dokusu: Neredeyse mermerleşme derecesinde kalsit
kristallerinden olup, oldukça temiz olan küfeki taşı.
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-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 39. Örnek 9’un doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içerisinde ileri
derecede kristalleşmiş olan ikincil kalsitleri.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 40. Örnek 10’un genel dokusu: Küfeki taşı içerisinde mikro kavkı ve mikro
fosiller içinde dağılmış kil ve siyah opak mineraller.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 41. Örnek 10’un doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içersinde mikro
kavkı ve fosiller ile bol miktarda dağılmış kil ve siyah opak mineraller.
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--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 42. Örnek 11’in genel dokusu: İçerisinde kavkı ve mikro fosiller arasında
dağılmış çok miktarda siyah opak mineral ve az miktarda kil.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 43. Örnek 11’in doku (a) ve mineral (b) detayı:  Mikro fosilli ve kavkılı
kireçtaşı kalsitler içerisinde dağılmış opak mineraller ve az miktarda kil.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 44. Örnek 12’nin genel dokusu: Kavkı ve mikro fosiller çevresinde bol
miktarda opak mineraller.
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-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 45. Örnek 12’nin doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içerisinde mikro
fosiller, küçük kavkılar ve aralarında bulunan opak killer.

--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 46. Örnek 13’ün genel dokusu: Küfeki taşı içerisindeki fosil ve kavkılar
arasında zayıf kalsitler.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 47. Örnek 13’ün doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı içerisinde fosil,
kavkı parçacıkları ve killer.
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--- 5000 µ ---   (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
Resim 48. Örnek 14’ün genel dokusu: Küfeki taşı içerisinde kavkılar.

-- 2000 µ --- (Tek Nikol, Stereo Mikros.)    - 500 µ -- (Çift Nikol, Polarizan Mikros.)
Resim 49. Örnek 14’ün doku (a) ve mineral (b) detayı: Küfeki taşı yüzeyinde
oluşmuş ve içlere doğru nüfuz etmiş alçıtaşı kirlilik ( a) ve kavkılar (b).
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