
Restitüsyon
Projenin bu aflamas›nda; Akdamar
Kilisesi’nin özgün plan› ve geliflmesi,
yap›m sistemleri, kullan›lan malze-
me ve kilisenin özgün karakteri ince-
lendi. Günümüze kadar kiliseye ya-
p›lan eklemeler, kilisede yap›lan de-
¤iflmeler, kilisede yok olmufl mimari
elemanlar ve de¤erleri araflt›r›ld›. Ki-
liseye yap›lan eklemeler ve de¤iflme-
ler tarihlendirilerek dönemleme ça-
l›flmas› yap›ld›. Kilisenin saray bölü-
mü ile ilgili çal›fl›lmas› gereken yön-
tem tespit edildi.

Restitüsyon çal›flmas›n›n amac›
kilisenin özgün karakterinin ortaya
ç›kar›lmas›d›r. Bunun için flimdiye
kadar kiliseye yap›lan eklemelerin
ve de¤iflmelerin ne kadar de¤erli ol-
duklar› ve ne kadar uyum içinde ol-
duklar› belirlendi.

Kilisede yok olmufl bölümler ve
elemanlar restitüsyon çal›flmas›na te-
mel teflkil eden kaynaklar kullan›larak
bulunduklar› yere, malzemesine, biçi-
mine ve ebatlar›na göre tespit edildi.

Restitüsyon çal›flmas› için temel
kaynaklar; Akdamar Kilisesi’nin
kendisinde var olan izlerden elde

edilen bilgiler, karfl›laflt›rmal› çal›fl-
malardan elde edilen bilgiler, yaz›l›
ve görsel kaynaklardan elde edilen
bilgiler ile yap›n›n mimarisinden
kaynaklanan bilgilerdir. 
Tasar›m kriterleri
Akdamar Projesi restorasyon çal›fl-
malar› bafllamadan önce proje ekibi
flu ilkeleri belirlemifl: Onar›m s›ra-
s›nda ortaya ç›kmas› muhtemel izleri
de¤erlendirebilmek için projenin
ucu geliflmeye aç›k olmal›. Geri dö-
nüflümü mümkün olan bir kal›c›l›k
olmal›. Yap›ya yap›lacak ilaveler tak›-
l›p sökülebilmeli. Teknoloji ve gele-
nek bir arada tasarlanmal› ve fark
edilmeli. Tasarlanan imalatlar kendi-
lerini geri planda tutup yap›n›n ken-
disini özellikle bu günkü durumunu
öne ç›karmal›. Yafl imalat yerine kuru
imalat yap›lmal›. Endüstriyel malze-
me kullan›lmal›. 

Eklemeler mevcut yap› ve malze-
meleriyle olumsuz bir kimyasal etkile-
flime girmemeli. Eskimifl elemanlar ve
yüzeyler eskimiflli¤i ile aynen korun-
mal›. 1080 senede biriken enerji eski-
yen yüzeylerde, elemanlarda duruyor.
Yeniledi¤imiz zaman bu biriken (po-

zitif) enerjiyi yok ediyoruz. Yap›y›, ye-
ni yap› gibi davranmaya zorluyoruz.
Yaflanm›fll›¤› yok sayamay›z. Ka¤›t
üzerindeki tasar›m›n hiçbir anlam›
yoktur. Çünkü bir araçt›r. Hayata geç-
ti¤i zaman anlam kazan›r. Bu yüzden
uygulama sonuçlanana kadar düflün-
meye devam etmeliyiz. Uygulanabilir
bir tasar›m gerçeklefltirmeliyiz.
Müdahele biçimleri
Restorasyon ön raporunda müdahe-
le biçimleri flöyle anlat›lm›fl;  Yeni
yap›lacak veya tamamlanacak ince
yonu tafl duvarlar, yeni tafl malzeme
ile projesine uygun tamamlanacak.
Cephelerde tafl düflmesi görülen yer-
ler ayn› ebatta ince yonu kesme tafl
ile yenilenecektir. Tafl›y›c› özellili¤i-
ni tamamen yitiren tafllar çürütüle-
rek ayn› tafl cinsi ile kireç harc› kulla-
n›larak ya da imitasyon tekni¤i ile ki-
reç harc› ve özgün malzeme cinsi tafl
tozundan tafl görünüflü elde edilerek
yenilenecektir. ‹mitasyon yap›lan
tafllarda strüktürel takviye yap›lacak-
t›r. Yeni yap›lacak moloz tafl duvarlar
için, uygun ebatlarda seçilen yeni tas
malzeme ile tamamlan›p duvar bö-
lümlerinde tamamlanan bölümlerin

derzleri ç›k›nt› yapmamas› esas al›-
nacak. Derzler ters bal›k s›rt› (iç bü-
key) biçimde uygulanacakt›r. 

Kutsal Haç Kilisesi’nin içinde
kullan›lacak s›va, kuru fresko uy-
gulanacak yerlerde kireç s›va temiz
nehir kumu ile haz›rlanarak uygu-
lanacakt›r. Fresk tekni¤i kullan›l-
m›fl bölgelerde ›slak kireçle haz›rla-
nan kireç harc› kullan›lacakt›r. Ja-
matun’un ›ç›nde kullan›lacak s›va,
kireç s›van›n içine taraklanm›fl ke-
ten kat›larak haz›rlanacakt›r. 

Kutsal Haç Kilisesi’nin döfleme-
sinde, özgün döfleme kaplamas› iz-
leri bulundu¤undan, döflemedeki
mevcut taslar›n ebatlar›na sad›k ka-
l›narak ayn› cins yeni tabii tas kulla-
n›larak döfleme tamamlanacakt›r.
Döfleme kaplamalar› ile ilgili hiçbir
iz olmayan mekanlar ise yeni tabii
tas kullan›larak en sabit boy serbest
döfleme tekni¤i ile kaplanacakt›r.
Mekan›n uzun kenar›na taslar›n bo-
yu gelecek biçimde döflenecektir.

Çat›da bulunan özgün tas lev-
halar›n geniflli¤i ile ayn› fakat boy-
lar› farkl› ebatta, yeni tabii tas lev-
halarla çat›lar›n tamam›nda eksik
olan yüzeyler tamamlanacakt›r. Ki-
reç harç ve moloz tas kar›fl›m› dolgu
malzemesi ile çat› yüzeyleri kendi
meyillerine uygun doldurularak
düzeltilecektir. Çat›daki tas levha-
lar›n yap›flt›rma harçlar›n›n içine su
tecriti için s›v› katk› maddesi ve ha-
fif beton kullan›lacakt›r.
Restorasyon kriterleri
Bir dönemin izini yans›tmayan,
sonradan yap›lm›fl ekler,  mimari
bir özelli¤i olmayan ve plan flema-
s›na uymayan ilaveler ve eklemeler
kald›r›lacakt›r. Örne¤in: geç döne-
me ait s›valar, kilisenin içerisinde
do¤u cephesindeki koyu yeflil boya
veya döflemelere sonradan konulan
tafllar kald›r›lacakt›r.

Malzemesi, yeri, detay›, ölçüsü
ve özgün oldu¤u kesin bilinen ele-
manlar görsel veya yap›sal farkl›l›k

yap›larak tamamlanacakt›r. Bunlar
flöyle s›ralanabilir: Kilisenin kub-
besi onar›lacakt›r. Dökülmüfl s›va-
lar tamamlanacakt›r. Moloz tafl du-
varlar›n derzleri onar›lacak, ku-
zeydo¤udaki flapel, Jamatun, gü-
neydo¤udaki flapel onar›lacakt›r.
Kilisenin apsis k›sm›ndaki merdi-
venler onar›lacakt›r. Kutsal Haç
Kilisesinin döfleme kaplamas› ona-
r›lacakt›r. Farkl›l›k yap›lmas›na
flöyle örnekler verilebilir: Tabii
taflta boyut farkl›l›¤› yap›lamas›,
granit ve mermerde fabrika kesimi
malzeme kullan›lmas›, yeni tu¤la
kullan›lmas› endüstriyel ahflap
kullan›lmas›, harç s›van›n toz ki-
reçle haz›rlanmas›d›r.

Yeri ve malzemesi bilinen fakat
detaylar›, biçimi ve ölçüleri k›smen
bilinen elemanlar bilindi¤i kada-
r›yla yeniden üretilecektir. Tafl ve
tu¤la, ayn› malzeme ile yeniden
üretilerek tamamlanacakt›r.

Varl›¤› bilinen fakat ölçüleriyle,
formuyla, detaylar›yla ilgili bilgi
eksikli¤i olan elemanlar ya da plan
flemas› gere¤i, fonksiyon gere¤i,
mekan›n özelli¤i gere¤i var olmas›
gereken elemanlar tamamlanacak-
t›r. Ancak günümüze ait malzeme
kullan›lacak, güncel detaylar kul-
lan›lacak, ifllev ve mimari gerekli-
lik dikkate al›nacakt›r.

Özgün eleman›n sadece yeri bili-
niyor eleman›n di¤er hiçbir özelli¤i
bilinmiyor ve eleman›n kesin olarak
yerine konulma ihtiyac› duyuluyor-
sa, eleman yeniden güncel malze-
meyle üretilip geçmifle ait hiçbir imaj
verilmeden yeniden üretilecek yeri-
ne konulacakt›r. Katolikos Stepha-
nus III. fiapeli’nin önündeki merdi-
venler buna örnektir.

Özgün eleman›n sadece yerine
ait izi biliniyor ve baflka hiçbir bilgi
edinilemiyorsa mimari gereklilik
ve fonksiyon gere¤i tamamlanma-
s›na gerek yoksa sadece izi muha-
faza edilecektir.
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Akdamar Kutsal Haç Kilisesi’nin restorasyonu hem titizlikle yaklafl›lm›fl olmas› hem de farkl› uzmanlar›n kat›l›m›yla çok
aktörlü bir proje olmas›yla önemli. Yakup Hazan Mimarl›k’›n haz›rlad›¤› restorasyon projesini yay›nl›yoruz. 

Akdamar Kutsal Haç Kilisesi
DETAY
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DETAY

Bölgede H›ristiyan dönemine ait
bilinen en eski eserdir. Van Gölü’nün
güneyinde Gevafl’a befl km uzakta,
k›y›dan ise dört kilometre aç›kta Ak-
damar adas›n›n üzerindedir. Ulafl›m
k›y›dan teknelerle yap›lmakta d›r. 

Abbasiler Perslerden bu bölgeyi
al›rlar ve eyalet valili¤i fleklinde yöne-
tirler. Abbasi Halifesi Muktedir 908
y›l›nda Vaspurakan bölgesinden (Van
Gölü’nün güneydo¤u bölgesi) Ard-
zruni sülalesinden Gagik’e taç giydi-
rerek krall›k unvan›n› verir. Kral Ga-
gik’te Gevafl’› baflkent ilan eder.

Bu bölgede yap›lm›fl en önemli ki-
lise Akdamar Kilisesi’dir. Aday› kral-
l›¤›n en önemli merkezi yapar. Adada
saraylardan, surlardan, bahçelerden
söz edilmektedir.

Akdamar Kilisesi 915 – 921 tarih-
leri aras›nda Kral Gagik taraf›ndan
Mimar (Keflifl) Manuel’e yapt›r›lm›fl-
t›r. Kral, bizzat kendisi de yap›m süre-
cine dahil olur. Kilise, Kutsal Haç’a it-
haf edilir. Bunu, girifl kap›lar›ndaki
haç figürlerinden anl›yoruz.

Daha sonra kilisenin çevresine
ilaveler yap›l›r ve manast›r kilisesine
dönüflür. 19. ve 20. yy’a ait görsel
malzemelerde özellikle güney yaka-
s›na yap›lan ilaveler görülmektedir.
fiu anda yaln›zca kilise ve flapeller
ayakta kalm›flt›r. Manast›r izlerine de
rastlamaktay›z.

Karfl›laflt›rmal› çal›flmalardan el-
de edilen bilgilere göre: Akdamar
Kilisesi’nin plan flemas› Ermeni mi-
marisinde daha önce kullan›lm›flt›r.
Bu plan flemas› daha erken bir örnek
olan Kafkaslar’daki Vagharshapat’ta-
ki Hripsime Kilisesi’nde (MS. 618)
kullan›lm›fl ve “Hripsime Tipi” ola-
rak adland›r›lm›flt›r. Yedinci yüzy›l-
dan oldu¤u tahmin edilen ve ‹ran
hududunda yer alan Yanal (Soradir)
Kutsal Haç Kilisesi baflka bir örnek-
tir. Baflka bir erken dönem örne¤i
Erivan’daki Avan Kilisesidir. (MS.
557–574) Bu kilisenin d›fl görünüfl-
leri Akdamar Kilisesine benzemekle
birlikte figürlü rölyefleriyle Akda-
mar Kilisesi farkl›d›r.

Yaz›l› kaynaklardan ve yerinde ya-
p›lan inceleme sonucu Akdamar Kili-
sesi’ne çeflitli dönemlerde önemli sa-
yabilece¤imiz ilavelerin yap›ld›¤›n›
görmekteyiz. ‹lk önce sadece Kutsal
Haç Kilisesi’nin yap›ld›¤›n›, yap›m
tekni¤i, kullan›lan malzeme ve cephe-
lerde bulunan figürlü rölyeflerden an-
lamak mümkündür. Kutsal Haç Kili-
sesi 915-921 tarihleri aras›nda yap›l-
m›flt›r. ‹lerleyen dönemlerde kilisenin
kuzeydo¤u duvar›na bitiflik iki adet
flapelin eklendi¤ini, kullan›lan malze-
meden, tafl›y›c› sistemin fakl›l›¤›ndan
ve yerinde yap›lan inceleme sonucu
tespit edilen izlerden anlamak müm-
kündür. Katolikos Zacharias diye ad-
land›r›lan kuzeydeki flapel 1296-
1336 y›llar› aras›na tarihlenebilir. 

Yerinde yap›lan inceleme sonucu
Katolikos Zacharias flapelinin giriflin-
deki kap›n›n d›fl cephe kaplamalar›yla
ayn› oldu¤u gözlenmifltir. Bunu Ak-
damar Kilisesi içinde ve ayn› dönem-
de yap›lm›fl di¤er kiliselerdeki kap›-
larla yap›lan karfl›laflt›rmal› çal›flma-

dan anlamam›z mümkündür. Bu du-
rum bize önce Katolikos Zacharias
Kilisesi’nin (1296–1336) yap›ld›¤›n›
daha sonrada bat›s›na ayr› bir flapelin
sonradan eklendi¤ini göstermektedir.
Bat›ya yap›lan bu eklemede 1296-
1336 y›llar› aras›na tarihlenebilir. Ya-
p›m tekni¤i ve kullan›lan malzeme
birbirlerine benzemektedir. 

Akdamar Kilisesinin bat› duvar›na
büyük bir jamatun ve güney duvar›na
da bir Çan Kulesi eklenmifltir. Katho-
likos Thomas’›n ilave etti¤i jamatun
1763 y›l›nda ve Çan Kulesi de 18. yy
sonunda yap›lm›flt›r. Ayr›ca Kutsal
Haç Kilisesi’nden on iki metre uzakta
güneydo¤uda Katolikos III.Stephanus
fiapeli 1293 tarihinde eklenmifltir. 

Do¤u cephesinde asma figürlü ku-
fla¤›n bat› ucu de¤ifltirilmifltir. Ayr›ca
güney cephesindeki kitabenin dör-
düncü tafl›n›n de¤ifltirildi¤ini yaz›la-
r›n eksik kalmas›ndan anl›yoruz. Ay-
r›ca kubbenin 13.yy da Katolikos
Stephanus III. taraf›ndan onar›ld›¤›n›
ve tarihi belirlenemeyen bir dönemde

Akdamar Kilisesi’nin do¤u haç kolu
çat›s›n›n güney yüzeyi, güney haç ko-
lu çat›s›n›n do¤u yüzeyi ve bat› haç
kolu çat›s›n›n güney yüzeyi tafl levha-
lar› de¤ifltirilerek yenilenmifltir. Öz-
gün tafl levhalar üzerinde hassas bir
iflçilikle yap›lan, suyun akabilece¤i
oluklar ve bini yerlerinde birbirine
geçme yuvarlak detaylar, de¤ifltirilen
tafl levhalarda yoktur. De¤ifltirilen tafl
levhalar düz plaka tafllar halindedir.
Çat›da yerinde yap›lan gözlem sonu-
cunda, de¤ifltirilerek yenilenen çat›
yüzeylerini kullan›lan tafl levhalarda-
ki detay farkl›l›klar›ndan ve ebatlar›n-
dan anlamak mümkündür.

Akdamar Kilisesinin güneyinde
var oldu¤unu bildi¤imiz saray yap›-
lar›n›n kal›nt›lar› yerinde yap›lan
incelemede görülmektedir. Ancak
bu bölümle ilgili çal›flma yapabil-
mek için öncelikle bilimsel bir kaz›-
n›n yap›lmas› gereklidir. Kaz› sonu-
cu elde edilecek izler ve yaz›l› kay-
naklar ve dokümanlar de¤erlendiri-
lerek bir sonuca var›labilir.

Akdamar Kilisesi’nin geçmifli


