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ÖZET

Bu çalışmada, iki kanatlı Cizre - Mardin Ulucami kapı kanatların-
dan birinin restorasyonu sırasında pirinç levhaların arka yüzlerinde rast-
lanan motiflerin, ikinci kanatta da olup olmadığının araştırılması, X-ışı-
nı radyografi tekniği ile gerçeklenmiştir. Kimi boyalı ve izler taşıyan
parçalar tesbit edilmiş ve sökülüp, temizlenerek görülmüştür. Çalışma-
mızda, ikinci kapı kanadına ilaveten, birinci kapı kanadına ait temizlen-
miş parçaların da önemli bir kısmının X-ışını radyografileri alınmıştır ve
incelemesine gidilmiştir. Fazla olarak, bazı boyalı parçalara nötrografi
tekniği uygulanarak, boya izi araştırması yapılmıştır.

ABSTRACT

In this study, one of the two sections of Cizre - Mardin Ulucami door
is investigated by X-ray radiography technique whether it has some pat-
terns similar to those which were discovered during the restoration of
the first section of the door. Some painted and traced parts have been
fixed and torn down, cleared and investigated. In the study, many pieces
of the first part of the door including the second door have been inves-
tigated by X-ray radiography technique and have been evaluated. Furt-
hermore, neutrography has been applied on some painted parts for the
investigation of traces of painting.
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GİRİŞ

Cizre - Mardin Ulucami kapısı; her biri 300x120 cm2'lik iki kanatdan
oluşmaktadır. Kapılar, ahşap üzerine kaplanmış pirinç levhalar ile bun-
ların üzerinde ayrı parçalardan oluşan kabartma pirinç motiflerle be-
zenmiş durumdadır. Bu kapı, Selçuklu dönemine ait (M. S. 13. yy) etnog-
raf ik bir eser olup, tipinin nadide örneklerinden biridir1. Resim 1 ve
2'de kapının fotoğrafı görülmektedir.

Kapı kanatlarından birinin restorasyon işlemi esnasında pirinç mo-
tiflerin altındaki pirinç levhaların alt yüzeylerinde motifler bulunduğu
görülmüştür. Söz konusu bu motifler, pirinç levhalar temizlenirken «te-
sadüf» eseri olarak ortaya çıkmıştır. Gözlenen odur ki; motifler her yerde
bulunmamaktadır.

Çalışmamızda; henüz dokunulmamış olan 2. kapı kanadının X-ışını
radyografi tekniği ile radyografisinin alınarak, bu kapıda kullanılan pi-
rinç levhalarda da, 1. kapı kanadında olduğu gibi motiflerin bulunup bu-
lunmadığının tesbiti ve özellikle boyalı motiflerin belirlenerek; restoras-
yonda dikkat edilecek yerlerin saptanmasına çalışılmıştır.

Ayrıca, 1. kapı kanadına ait parçaların üzeri. >de de çalışılarak ileri
bazı bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Fazla olarak, boyalı parçalar
üzerine nötrografi tekniği uygulanarak izler araştırılmıştır.

Çalışmanın gerçeklenebilmesi için î. T. Ü. Nükleer Enerji Enstitü-
sü'ndeki, X-ışını radyografi cihazı, kapının restorasyon amacı ile bulun-
duğu Restorasyon ve Konservasyon Merkez Labaratuvan'na taşınmıştır.
Nötrografi için ise, t. T. Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü'nde mevcut 250 KW
gücündeki TRIGA Mark II Eğitim ve Araştırma Reaktörü kullanılmıştır.

KULLANILAN YÖNTEMLER

X-ışınları elektromagnetik radyasyon olup, dalgasal yapıya sahiptir-
ler. Bu ışınların maddeyi katederek geçmesi söz konusudur. Ancak, ışın
demeti maddeyi geçerken, eksponansiyel olarak zayıflar2.

Işın demeti önüne konan bir objeden, ışınların geçişi sırasında, obje
içinde boşluk veya kanalcıklar var ise; obje kalınlığı söz konusu kesitte
azalacağından, objeden çıkan ışın demeti, diğer yerlerdekine oranla farklı
olacaktır. İşte bu özellikten yararlanılarak, objenin iç yapısına ait bilgi
verecek görüntüyü elde etmek mümkün olur. Bu işleme «Radyografi», çe-
kilen filme ise «Radyograf» denir. 3~4

Radyografin yeteri derecede iyi olması ve değerlendirmenin sağlıklı
yapılabilmesi için dikkat edilecek önemli hususlar mevcuttur. Çahşma-
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mızda önemli hususlardan birini «Geometri Faktörü» oluşturmuş-
tur. 2"3-4

Geometri faktörü; pratikte, ideal nokta kaynak kullanılamaması ne-
deniyle söz konusu olan bir faktördür. Kaynağın, tam nokta olmaması,
film üzerinde elde edilen görüntüde bir «yan - gölge» bölgesinin meydana
gelmesine neden olur. Resim 3'de yan - gölge teşekkülü şematik olarak
görülmektedir.

Burada, obje kalınlığı ve biçimi ile objenin kaynağa (xı) ve filme
(x2) uzaklıkları önemlidir. Bu durumda, yan - gölge kalınlığı (y); k ge-
nişliğindeki bir kaynak için,

y = k (x2/Xl) (1)

olmaktadır. Buna göre, geometri faktörünün olabildiğince elimine edi-
lebilmesi için x2'nin olabildiğince Küçük tutulması gerekir. Bunun için de,
obje, filmin üzerine yerleştirilir.

Obje, filmin üzerine yerleştirilerek yapılan radyografik çalışmalar-
da, geometri faktörünün ihmal edilebilecek mertebede olduğu kabul edi-
lir. Ne var ki, çalışmamızda, radyografi çekimi; film, kapının arka yüze-
yine yapıştınlarak gerçeklenmesine karşın, hakkında fikir sahibi olmayı
amaçladığımız pirinç levhalara direkt olarak temas ettirilememiştir. Ara-
da 4 cm. ile 9 cm. kalınlık arasında değişen bir ahşap malzeme daima bu-
lunmuştur. Bu nedenle, gerçeklenen X-ışım radyografi çalışmasında geo-
metri faktörü önem kazanmıştır.

Ancak, 1. kapıya ait tek parçalar, sökülmüş olduğundan film üzeri-
ne konularak çekim yapılabilmiştir. Dolayısıyla da bu parçalar için rad-
yografi çekiminde geometri faktörü bir sorun teşkil etmemiştir.

Çalışmamızda uygulanan bir ikinci radyografi tekniği «Nötrografi»
dır. Nötrograf ide görüntü, nötron demeti içine oturtulmuş bir cismin için-
den geçebilen nötronlar yardımı ile oluşturulur. s 6

X-ışını radyografisinde kullanılan X-ışınları, atomun elektronlan ile
etkileşirler ve X-ışınlannın absorblanması, malzemenin atom numarasına
bağlı olmaktadır. Bu durumda, X-ışını radyografisi ile, atom numaralan
birbirlerine çok yakın elementleri ayırtetmek mümkün değildir.

Nötronlar ise, yüksüz olduklarından, elektronlarla etkileşmezler bu-
na karşılık çekirdekle etkileşirler. Bu durumda, X-ışını radyografisinin
yetersiz kaldığı bazı durumlarda, nötrografi iyi neticeler verebilir. Hafif
elementler bu teknik için uygundur denilebilir.
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Nötrografide görüntü birkaç yöntem ile elde edilir. Çalışmamızda,
bu yöntemlerden «transfer yöntemi» kullanılmıştır.

Bu yöntemde, cisim, nötron demeti içine arkasında uygun bir ekran-
la birlikte yerleştirilir. Ekran, önündeki cismin geçirdiği kadar nötron-
dan etkilenerek, (n, 8) reaksiyonu ile gama aktif hale geçer. Işınlanma-
dan sonra ekran, film ile sıkı temas ettirilecek şekilde yerleştirilir ve bek-
letilir. Böylelikle film üzerinde görüntü elde edilir.

Çalışmamızda Disporsiyum-164 ekran olarak kullanılmıştır. Obje-
miz ve disporsiyum ekran beraberce, TRIGA Mark II reaktörünün Tan-
jant Işınlama tüpünde, kolimatörsüz olarak, reaktör 100 KW'da çalışır-
ken 15 dakika ışınlanmıştır. Film olarak hızlı film kullanılmış ve ışınln-
nan ekran film karşısında 1,5 yarı ömür bekletilmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

X-ışını radyografi çekim işleminin kolaylıkla gerçeklenebilmesi için.
Cizre - Mardin Ulucami kapısının 2. kanadı jeraskala asılmıştır. Bundan
sonra, kendimizi denemek ve çekim parametrelerinin tayini amacı ile, 1.
kanattaki motifli bir parça, çekim yapacağ;mız kapı üzerine yerleştirile-
rek X-ışını radyografisi çekilmiştir. Resim 4'de böyle bir deneme radyog-
rafi görülmektedir. Böylelikle, bu tip bir motifin görülebileceği saptana-
rak, kapının kendisinin X-ışını radyografi çekimine geçilmiştir.

X-ışını radyografi çekiminin sağlıklı bir şekilde ve sistematik olarak
gerçeklenebilmesi için kapı kanadının arkası, elimizde mevcut film bo-
yutlarına ve kapının karkas yapısına uygun olarak markalanmış ve nu-
maralanmıştır. Film yerleri böylelikle belirlendikten sonra, çekilecek her
film için, o filmin önüne gelen bölgenin kapı ahşabı ve üstteki pirinç mo-
tifler incelenerek film çekim parametreleri tayin edilmiştir.

Çekimler sonucunda, kimi yerlerde pirinç kaplama levhaların çok
karışık olarak üst üste bulunduğu, kimi yerlerde ise daha muntazam ve
düzgün bir yerleştirmenin söz konusu olduğu gözlenmiştir. Resim 5 ve Re-
sim 6'da kanşık bölgelere örnekler görülmektedir. Resim 7'de ise düzgün
bir yerleştirme yerine örnek verilmiştir.

Bu radyografların incelenmesinden, farklı yerleştirme üsluplarının
söz konusu olduğu izlenimi edinilmiştir. Başka bir deyişle, kapının, bir-
den fazla restorasyon işlemi geçirdiği söylenebilir.

Öte yandan, radyografi çekimlerimiz sırasında, aynı kalınlıkta ve
fakat farklı ahşaplara rastgelen yerlerde farklı çekim parametreleri ile
çalışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Fazla olarak bir filme iki farklı ah-
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şabın girmesinin süz konusu olduğu kimi yerlerde bir ahşaba karşı gelen
film yöresinde, film kontrasının, diğer ahşaba karşı gelen yöreye oranla
farkh olduğu gözlenmiştir.

Bu ise, kullanılan ahşapların da farklılıklar gösterdiğinin delilidir.
Daha önce de değinildiği gibi, radyografisi çekilen objenin farklı yoğun-
luktaki bölgelerinin radyograf üzerinde farklı kontrastlı görüntü verme-
si beklenir. Bu husus da, kanaatimizce, kapının birden fazla restorasyon
geçirdiğini gösteren bir başka kanıttır.

Böyle durumlarla karşılaşılan yerlerde, önce X-ışını radyografi film-
lerinin bir ön değerlendirmesi yapılmıştır. Bundan sonra, yeni çekim pa-
rametrelerinin tayin edilmesi ile, gereken yere göre X-ışını radyografi çe-
kimleri tekrarlanmıştır.

Cizre-Mardin Ulucami kapısı 2. kanadının X-ışını radyografi tek-
niği ile yapılan çekimlerinden kimi izler tesbit edilebilmiştir. Resim 8 ve
Resim 9'da bu izlerin görüldüğü radyograf örnekleri görülmektedir. Re-
sim 10'da ise, Resim 9'da tesbit edilen parçaların ayrı radyografi görül-
mektedir.

Resim 8 ve Resim 9'daki gibi yerlerde görülen izler, dövme izleridir.
Nitekim, bu gibi parçaların sökülmesinden sonra, bu durum aynen tes-
bit edilmiştir. Bu parçaların incelenmesi sonucunda, bunların önceden
kabartma motifli elemanlardan alınan parçalar olduğu ve dövülmek su-
reti ile düzeltilerek kapı üzerinde kullanıldığı söylenebilir.

Kapının, daha sonra sökülmesi ile bazı ince motifli parçalara rast-
lanmıştır. Bunlar, X-ışını radyografi tekniği ile yeniden incelenmiştir.
Resim: 11'de böyle bir parçanın fotoğrafı, Resim 12'de ayrı radyografi,
Resim 13'de ise kapı üzerinde iken alman radyografi görülmektedir.

Bunlardan ayrı olarak, Resim 14'de ayrı radyografi görülen kimi
boyalı parçalar da tesbit edilmiştir. Ancak, bunlar astar boyalı diyebile-
ceğimiz parçalar idi ve herhangi bir motif seçilememekteydi. Bununla
beraber, bu tip tüm parçalar X - ışını radyografi tekniği ile saptanmıştır.

Bu parçalara daha sonra, boya incelemesinin daha iyi gerçeklene-
bilmesi amacı ile nötrografi de uygulanmıştır. Ne var ki, başka bir boya
izine rastlanmamıştır.

Cizre-Mardin Ulucami kapısının 2. kanadından ayrı olarak, sökül-
müş olan 1. kapı kanadına ait hemen bütün parçaların X-ışını radyog-
raf lan çekilmiştir. Resim 15 ve Resim 16'da bu parçalara ilişkin radyog-
raf örnekleri görülmektedir.
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Radyografların incelenmesi sonucunda, motiflerin yapım tekniği
net olarak görülebilmektedir. Bu motifler, Selçuklu dönemine ait na-
dide örneklerdendir.

Kapının 1. kanadında tüm motif bulunan parçalar, Resim 15 ve
Resim : 16'daki örnekler kadar iyi durumda değildir. Bununla beraber
bazı boyalı motifli parçalar da bulunmaktadır.

1. kanada ait boyalı parçalardan birine nötrografi uygulanmış ve
boya izleri saptanmıştır. Buradaki boyanın, astar görünümünde olmakla
beraber, organik kökenli olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle kapının
1. kanadında rastlanan boyalı parçalar ile kapının 2. kanadında rastla-
nan boyalı parçalar birbirinin benzeri değildir. Fazla olarak, farklı kö-
kenlidirler.

1. ve 2. kapı kanatlarındaki kimi parçalar üzerinde, radyografi tek-
niklerinden ayrı olarak, ultrasonografik kalınlık ölçüm tekniği de uygu-
lanmıştır. Tablo: l'de elde edilen sonuçlar bir araya toplanmıştır.

TABLO: 1 — Cizre-Mardin Ulucami Kapı Parçalarının Ultrasonografik
Olarak Tayin Edilen Kalınlıkları

Kapı Kanadı

1
1
1
2
2
2

Parça No.

2
7

19
2

17
19

Kalınlık
(mm)

0,628
0,612
0,420
0,443
0,260
0,567

Açıklama

Boyalı Motifli
Motifli
Yıpranmış Motifli

Tablo: 1 incelenecek olursa, kapının 1. kanadında en kaim parça-
ların boyalı parçalar, orta kalınlıktakilerin boyasız, ancak net görülebi-
len motifleri olduğu, en ince parçaların ise silik motifli parçalar olduğu
görülmektedir. Buna göre; yıpranarak incelmiş parçaların motiflerini
kaybettiği, buna karşın az yıpranmış parçaların motiflerini ve hatta daha
az yıpranmışların boyalarını da muhafaza edebildiği söylenebilir, tkinci
kapı kanadındaki parçaların kalınlıklarının hayli değişken ve 1. kapı
parçalarına göre ince oldukları anlaşılmaktadır.

Bunlardan ayrı olarak, X-ışını radyografi tekniği ile kapı 1. kana-
dındaki yazı altı parçaları üzerinde ayrıca çalışılmıştır. Buradaki izler,
yazının daha önce başka olduğu izlenimini vermekteydi. Farklı çekim
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parametreleri ile X - ışını radyografi çekimi yapılarak eski yazının okun-
ması çalışmalarına yardımcı olunmuştur.

SONUÇ

Cizre-Mardin Ulucami kapısının 2. kanadına ait restorasyon çalış-
malarında, motif ve özellikle boyalı parçaların kapının sökülmesinden
önce tesbiti için X - ışını radyografi tekniği ile çalışılmış ve boyalı par-
çalar belirlenmiştir. Ayrıca, kapının 1. ve 2. kanatlarına ait çeşitli par-
çaların üzerinde, X - ışını radyografi, nötrografi ve ultrasonografik ka-
lınlık ölçüm teknikleriyle yapılan çalışmalarla, kapının etnografik de-
ğerlendirmesine yardımcı olunmuştur.

Bütün bunlardan ayrı olarak, hatta belki date önemli olarak, böyle
bir çalışmanın gerçeklenmesi ile Üniversite ile kültür kuruluşları ara-
sındaki radyografi çalışmalarının öncülüğü yapılmıştır. Arkeolojik açı-
dan çok zengin olan ülkemizde, tümüyle Türk elemanların işbirliğinde
gerçeklenen bu çalışma; belki de bu sahadaki çalışmaların artması ve
gelişmesine «önemli» ölçüde yardımcı olacaktır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçeklenmesinde, bildiğimiz kadarıyla, ülkemizde
ilk kez Üniversite ve kültür kuruluşları arasında radyografi konusunda
işbirliğinin yapılmasını sağlayan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez Labaratuvarı Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi - Nük-
leer Enerji Enstitüsü Müdürlüğü'ne ve bize yardımcı olan söz konusu
bu iki kuruluşun ilgili elemanlarına teşekkür ederiz.
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Resim -. 1 — Cizre - Mardin Ulucami kapısı 2.
kanadının üst kısmının fotoğrafı

Resim : 2 — Cizre - Mardin Ulucami kapısının 2.
kanadının alt kısmının fotoğrafı

pasa Kaynak

Filo

112 Resim: 3 — Yarı - gölge teşekkülü



Resim.- 4 — Deneme radyografi

Res'm: 5 — Karışık bölge radyografi
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Resim: 6 — Karışık bölge radyografi

Resim .• 7 — Düzgün bölge radyografi
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Kesim: 8 — Dövme izlerinin görüldüğü bir radyograf

Resim: 9 — Dövme izlerinin görüldüğü bir diğer
radyograf

Resim: lu — Dövme izli parçaların ayrı radyografi 115



Resim: 11 — İnce mo-
tifli bir
parçanın
ayn fo-
toğrafı

Resim : 12 — İnce motifli
parçanın
ayrı radyografi
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üzerinde iken alınan
radyografi



Resim: 14 — Boyalı bir
parçanın
radyografi

Resim: 15 — Kapı kanadına ait parçaların
radyogr afları

Resim: 16 — Kapı kanadına ait parçalann
radyografları
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