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Özet
Kırklareli Tabyaları kentin savunmasında, özellikle Balkan
Savaşları döneminde önemli rol oynamış savunma yapılarıdır.
Tabyalar, kentte kültürel ve tarihi mirasın bir parçası olarak
değerini korurken, mimari tasarımları, yapı sistemleri ve
malzeme özellikleri bakımından da arkeolojik ve belgesel değer
niteliği taşımaktadırlar. Bu nedenle çalışmada, uzun yıllardır
doğa koşullarına maruz kalmış, farklı amaçlarla kullanılmış ya
da terk edilmiş Kırklareli Tabyalarının sürdürülebilirliklerinin
sağlanabilmesi bakımından çok önemli olan strüktürel
dayanımlarının sınırlarını özgün tuğla ve harç malzemeleri
üzerinden deneysel çalışmalar yaparak araştırmayı
amaçlamaktadır.
Bu bağlamda Taş ve Seyfioğlu Tabyalarından alınan harç ve
tuğla örnekleri üzerinde fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, içyapı özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla DTA+TGA ve SEM+EDS analizleri yapılmıştır. Yapılan
deneysel çalışmaların, üretimlerinin üzerinden çok uzun bir
zaman geçmiş olan malzemelerin özelliklerini ortaya koyarak
bu yapıların onarım sürecinde kullanılacak yeni malzemelerin
üretimine de bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kırklareli Tabyaları, Tuğla, Harç, İçyapı
Abstract
Kırklareli bastions in the defense of the city, especially in
the period of the Balkan Wars, are defensive structures that
have an important role. Bastions, protect its values as a
part of cultural and historical heritage and also bastions are
archaeological documentary values in terms of architectural

designs, building systems and material properties. Therefore,
aim of the study can summarized that; structural strengths are
quite important for sustainability of Kırklareli bastions that
exposed to natural conditions for long years, used for different
purposes or abandoned and the study focus on examination of
structural strengths border on original bricks and mortar by
experimental studies.
In this regard, physical, chemical and mechanical experiments
performed on brick and mortar samples from Taş and Seyfioğlu
Bastions. Also, DTA+TGA and SEM+EDS analyses carried out
for determining microstructure. It’s thought that experimental
examinations will determine properties of past- produced
materials and will be a new source for new material production
used in repair these structures.
Keywords: Kırklareli Bastion, Brick, Mortar, Microstructure
1. Giriş
Savunma yapıları, yıllar boyu süren savaşlarda bir bölgeyi
korumak amacıyla yapılmış, askeri mimari içinde farklı
özelliklere sahip yapılardır [1].
Trakya Bölgesi de coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca
önemini ve stratejisini daima korumuştur. Bir kilit noktası
olması, boğazlarla Karadeniz’e ve Ege Denizi’ne açılması ve
Anadolu’ya geçiş yeri olması nedeniyle tarihin her döneminde
saldırılara ve işgallere maruz kalmıştır. Özellikle 19. yüzyılda,
bölgenin savunulmasında doğuda İstanbul ve Çatalca,
kuzeydoğuda Kırklareli, kuzeybatıda Edirne ve güneybatıda
Çanakkale illerinde büyük ve düzenli savunma yapıları olan
tabyalar inşa edilmiştir. Aynı yüzyılda Kırklareli ve çevresinin
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savunulmasına Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878)’ndan sonra
Seyfioğlu Tabya ve Taş Tabya’nın yapımı ile başlanmıştır. Balkan
Savaşları döneminde Kırklareli Tabyaları kent savunmasında
önemli roller üstlenmiştir [2].
Tabyalar yakın zamana kadar ilin askeri kurumları tarafından
eğitim ve depolama alanları olarak kullanılmıştır. Günümüzde
mülkiyet durumları değişen tabyalarda uzun süredir herhangi
bir yenileme ve işlevlendirme çalışmaları yapılmamış olup,
doğa koşullarının yarattığı tahribatlar da etkisini giderek
arttırmaktadır.

tabya ile yakın ve kuzey, batı ve doğu yönleri arasını savunabilen
bir konumdadır. Tabya, geniş ve az eğimli bir arazi üzerinde,
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda inşa edilmiştir. Yaklaşık
64.390 m2’lik bir alanda, üçgen biçimde düzenlenmiştir. Koğuş
ve karargâh binası ile 12 topçu odasından oluşan tabyanın dış
hattında, topçu odalarını hücum hattı yönünde saran yaklaşık
10.50 m genişliğinde, 7.00-8.00 m derinliğinde ve 500.00 m
uzunluğunda su dolu bir hendek mevcuttur (Şekil 2) [2].

Bu bağlamda, Kırklareli Tabyalarının sürdürülebilirliklerinin
sağlanabilmesi bakımından çok önemli olan strüktürel
dayanımlarının sınırlarını araştırmak için tabyalardan alınan
özgün tuğla ve harç örnekleri fiziksel, kimyasal ve mekanik
testlere tabi tutulmuştur. Ayrıca örneklerin içyapı özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla DTA+TGA ve SEM+EDS analizleri
yapılmıştır.
1.1. Tabyalar Hakkında Genel Bilgiler
Çalışmada kullanılan tuğla ve harç örneklerin temin edildiği
Taş ve Seyfioğlu tabyaları ile ilgili genel bilgiler ve tuğla ile
harç malzemelerin yapıda kullanım şekline dair bilgiler alt
başlıklarda verilmektedir.
1.1.1.
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Taş Tabya, kuzeydoğu ile güneybatı yönleri arasını savunabilen
bir konumdadır. Tabya, çevreye hâkim az eğimli bir arazi üzerinde,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda konumlanmıştır. Tabya,
yaklaşık 49.550 m2’lik bir alanda, koğuş ve karargâh binası ve
10 topçu odası ile çokgen biçimde düzenlenmiştir. Tabyanın dış
hattında, topçu odalarını hücum hattı yönünde saran kuru hendek
yaklaşık 2.50-3.00 m genişliğinde, 1.50-2.50 m derinliğinde
ve 350.00 m uzunluğundadır. Tabya girişinin de sağlandığı yol,
hendek dışından tabyayı çevrelemektedir (Şekil 1) [2].

Şekil 2. Seyfioğlu tabya, Google Earth uydu görüntüsü,
11.2008
1.1.2. Yapım Sistemi ve Malzemeleri
Aynı dönemlere tarihlenen Taş ve Seyfioğlu tabyaları yerleşim
düzeni biçimleri bakımından ortak ölçütlere sahip olup,
kullanılan malzeme ve yapım teknikleri bakımından da benzer
özellikler göstermektedir.
Taş ve Seyfioğlu tabyalarının yapım sistemi yığma kâgir olup,
kullanılan malzemeler moloz taş, tuğla ve bağlayıcı olarak da
kireç harcıdır.
Tabyaların tek veya iki katlı yapı birimlerinde temel duvarları
ağırlıklı olarak moloz taş duvardır (Şekil 3). Dış duvarlarda
cephe kaplaması kesme taştır.
Tuğla malzeme ise tabyayı oluşturan yapıların mekânlarının tonoz
örtü sistemlerinde, taş duvarların arasındaki hatıllarda, bazı
duvarların havalandırma delikleri ve kanallarında, kapı ve pencere
kemerlerinde, ocak nişi ve diğer nişlerde kullanılmıştır (Şekil 3-4).

Şekil 1.Taş tabya, Google Earth uydu görüntüsü, 11.2008
Seyfioğlu tabya, Kırklareli Barajı yolu üzerinde ve kent
merkezinin 3 km doğusunda bulunmaktadır. Kuzeybatısında Taş

Şekil 3. Taş tabya, koğuş ve karargâh binasının iç mekânı
tuğla hatıllı moloz taş duvarları, hatıllarda açılmış
havalandırma delikleri ve ocak nişi, 2009.
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3. Deneysel Bulgular
3.1. Kimyasal Analizler
Tuğla ve harç örneklerinin kimyasal analiz sonuçları Çizelge
1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Tuğla ve harç örneklerin kimyasal analizleri
Kimyasal
Bileşen

Şekil 4. Seyfioğlu tabya, karargâh binasının mekânlarının
moloz taş duvarları, tuğla pencere ve kapı kemerleri, tuğla
havalandırma kanalları, tuğla ocak nişi ve tonozu, 2005.
Mekânların sıvalı iç duvar yüzeyleri genelde horasan ve kireç
sıvalı olup, üzeri badanalı ya da boyalıdır. Mekânlara göre
basık tonoz, beşik tonoz veya çeyrek tonoz olarak değişen örtü
üzerindeki toprak katmanı da toprak-kil-horasan karışımından1
oluşmaktadır [3].
2. Materyal ve Metod
Çalışmada Kırklareli’nde bulunan Taş ve Seyfioğlu tabyalarının
duvarlarından ve tonoz örtülerinden tuğla örnekleri ve tuğlaları
birbirine bağlamada kullanılan bağlayıcı harç örnekleri
alınmıştır.
Fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde TS EN 771-1 [4] ve
EN 1936 [5] standartlarından yararlanılmış olup, birim hacim
ağırlık, suya doygun birim hacim ağırlık, görünür yoğunluk, su
emme, dona dayanıklılık, pH, iletkenlik ve tuzluluk oranları
gibi fiziksel özellikler tespit edilmiştir. Tuğla malzemelerin
dona dayanım, zararlı kireç ve manyezi deneyleri ile basınç
dayanımları, dona dayanım deneyi ve zararlı kireç ve manyezi
deneyi sonrası basınç dayanımları belirlenmiştir.
Fark taramalı termal (DTA) ve termogravimetrik (TGA)
analizleri Shimadzu marka DTG-60H model cihaz ile

20

°C/dakika ısıtma hızı ile 1000 °C maksimum sıcaklığa çıkılarak
gerçekleştirilmiştir. Analizlerde azot gazı ve yaklaşık 15 mg’lık
örnekler kullanılmıştır. Örneklerin mikro yapı çalışmalarında
SEM görüntüleri FEI marka Quanta Feg 250 model değişken
basınçlı cihaz ile çekilmiştir. EDS analizleri EDAX marka
Apollo X model cihazı kullanılarak yapılmıştır. Örneklerin
kimyasal analizleri Kırklareli Limak Trakya Çimento Fabrikası
Kimya Laboratuarında, fiziksel ve mekanik özellikleri Düzce
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Malzeme
Laboratuarında ve içyapı özellikleri Düzce Üniversitesi Bilimsel
ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
(DÜBİT) belirlenmiştir.
1

Namazgah Tabyası’nın restorasyon raporunda edinilen bir
bilgidir. 2005 tarihli rapor, NİK İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
için Mimar Nilgün Olgun ve Mimar Asuman Divan tarafından
hazırlanmıştır.

Tuğla

Harç

Taş
Tabya

Seyfioğlu
Tabya

Taş
Tabya

Seyfioğlu
Tabya

SiO2

68.67

71.66

62.63

67.22

Al2O3

15.97

14.74

9.08

11.74

Fe2O3
CaO

4.04

3.05

0.87

1.85

1.75

1.64

11.92

6.68

MgO

1.75

1.39

0.52

0.89

SO3

0.15

0.19

0.14

0.16

K2O
Na2O

3.47

3.75

3.89

3.78

2.82

3.15

1.70

2.30

Kız. Kaybı

0.85

0.83

10.25

5.57

Taş ve Seyfioğlu tabyalarından alınan, tuğla ve harç
örneklerinin kimyasal olarak yüksek oranda SiO2 içerdiği, bunun
yanında tuğla örneklerinde düşük oranda Al2O3, Fe2O3 ve CaO
bileşiklerinden oluştuğu, harç örneklerinde ise CaO oranının
yüksek olduğu görülmektedir.
Tuğla örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarında SiO2, Al2O3,
ve Fe2O3 oksit bileşiklerinin toplam oranları %70’den fazladır.
Örneklerin Fe2O3 oranları yüksek olup, Al2O3 oranları %14.74%15.97’dir. Kaolin tipi mineraller genellikle montmorillonit, illit
ve klorit tipi minerallerden SiO2/Al2O3 oranı ile ayrılırlar. Bu oran
iyi kaolin veya kaolinit killerinde yaklaşık 2/1 olup diğerlerinde
ise 3/1 kadardır [6-7]. Örneklerde bu oranlar 3/1’den fazladır.
Bu durum tuğla örneklerinin kaolinit bir yapıda olmadığını
göstermektedir.
3.2. Fiziksel ve Mekanik Analizler
Taş ve Seyfioğlu tabyalarından alınan tuğla ve harç örneklerinin
birim hacim ağırlığı, suya doygun birim hacim ağırlığı, görünür
yoğunluk, su emme, dona dayanım deneyi sonrası ağırlık kaybı,
pH, iletkenlik ve tuzluluk özellikleri belirlenmiş ve sonuçlar
Çizelge 2’de verilmiştir.
Tuğla örneklerinin fiziksel özellikleri incelendiğinde, birim
hacim ağırlıklarının TS EN 771-1 standardında verilen
değerler (1601–1800 kg/m3) arasında olduğu tespit edilmiştir.
Örneklerin, suya doygun birim hacim ağırlıklarının ve su
emme oranlarının birbirine yakın değerlerde bulunduğu, dona
dayanıklılık deneyi sonrası ağırlık kayıplarında Seyfioğlu tabya
örneklerinin ağırlıkça daha fazla kayba uğradığı görülmüştür.
Taş tabya örneklerinin görünür yoğunluklarının Seyfioğlu
tabya örneklerine göre düşük, su emme oranlarının ise
birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Örneklerin tuzluluk
oranlarının artmasıyla iletkenlik özelliklerinin arttığı ve pH
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düzeylerine bakıldığında bazik özellik gösterdiği belirlenmiştir.
Harç örneklerinin yüksek kireçli olup, pH’ı 9.99-10.67 olarak
saptanmıştır. Bu durum harç karışımın hazırlanmasında yüksek
düzeyde kireçli kayaç materyallerinin kullanıldığını ortaya
koymaktadır [8].

Çizelge 2. Örneklerin fiziksel özellikleri
Tuğla
Fiziksel Özellik
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Taş Tabya

Seyfioğlu Tabya

Birim Hacim Ağırlığı
(kg/m3)

1660

1705

Suya Doygun Birim
Hacim Ağırlığı (kg/m3)

1985

2179

Görünür Yoğunluk

1.755

2.558

Su Emme Oranı (%)

13.1

12.5

Dona Dayanıklılık
Deneyi Sonrası Ağırlık
Kaybı (%)

4.1

7.4

Tuğla

Harç

Tuğla

Harç

pH (Asitlik- Bazlık
Düzeyi)

10.31

9.99

10.79

10.67

İletkenlik (ms/cm)

395.0

73.1

314.0

1970.0

Tuzluluk (ppm)

25.28

4.68

20.10

126.08

3.3. Termal Analizleri
Simültane termal analiz (STA), sisteminde iki veya daha fazla
termal analiz tekniğinin aynı anda tek bir numune üzerine
uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu teknikler, fark
esaslı termal analizler (DTA) ile termal gravimetri (TGA)
ya da fark taramalı kalorimetri (DSC) ve termal gravimetri
(TGA) şeklinde yapılabilir. DTA, uzun zamandan beri kil
mineralleri, karbonatlar, sülfatlar ve zeolitler gibi minerallerin
tanımlanmasında kullanılmaktadır. DTA’de reaktif numune ile
reaktif olmayan referans madde arasındaki ısı farkı (oC) zamanın
fonksiyonu olarak belirlenmekte ve tepkimelerin sıcaklıkları,
termodinamiği ve kinetiği hakkında önemli bilgiler vermektedir.
TGA ise, sıcaklığın fonksiyonu olarak gaz ayrılması veya
adsorbsiyonu nedeniyle yoğun fazların oluşumu veya ağırlık
kaybının belirlenmesini sağlamaktadır [9].
Örneklerin DTA analiz (Şekil 5-6) sonuçlarına göre, tuğla
örneklerinde Taş tabyada 787 oC ve Seyfioğlu tabyasında 763 oC,
harç örneklerinde Taş tabyada 733 oC ve Seyfioğlu tabyasında
731 oC belirgin endotermik pikler verdikleri görülmektedir.
Ayrıca tuğla örneklerinde Taş tabyada 938 oC ve Seyfioğlu
tabyasında 924 oC, harç örneklerinde Taş tabyada 915 oC ve
Seyfioğlu tabyasında 914 oC ekzotermik pikler belirlenmiştir.
Bu ekzotermik pikler örnek tuğlaların hammaddesi kilin
montmorillonit kil mineraline ait olduğunu göstermektedir [10].

Çizelge 3. Tuğla örneklerin mekanik özellikleri
Mekanik Özellik

Taş
Tabya

Seyfioğlu
Tabya

Basınç Dayanımı (N/
mm2)

9.99

11.21

Dona Dayanım
Deneyi Sonrası
Basınç Dayanımı (N/
mm2)

4.03

5.65

Zararlı Kireç
Manyezi Deneyi
Sonrası Basınç
Dayanımı (N/mm2)

5.15

TS EN 771-1
(Orta Dayanımlı
Harman Tuğlası)
Ortalama

En Az

5.0

4.0

7.36

TS EN 771-1 standardında harman tuğlalarının basınç
dayanımının en az 4.0 N/mm2 ve ortalama 5.0 N/mm2 olması
belirtilmiştir. Taş ve Seyfioğlu tabyalarından elde edilen
tuğlaların basınç dayanımlarının standartta verilen değerlerin
üstünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dona dayanım deneyi ve
zararlı kireç manyezi deneyi sonucunda örneklerde herhangi
bir çatlama, kopma ve pullanma görülmemiş ve bu örneklere
yapılan basınç dayanımı deneyi sonucunda örneklerin
standartta belirtilen değerlerden düşük olmadığı tespit
edilmiştir.

Şekil 5.Tuğla örneklerinin TGA-DTA analizleri.
Örneklerin TGA analiz sonuçlarına göre, tuğla örneklerinde
ağırlık kayıpları Taş tabya örneklerinde %5.3, Seyfioğlu
tabyada %2.9, harç örneklerinde ise Taş tabyada %11.3,
Seyfioğlu tabyada %10.6 olarak belirlenmiştir.
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Harçlarda agregalar ile harç matrisinin birbirleri ile iyi bir
şekilde bağlandığı aralarında ara yüzeylerinin oluştuğu ve
bu kısımlarda ağsı dokudan oluşan yapıların bulunduğu
görülmüştür. Örneklerin EDS ile yapılan kimyasal kompozisyon
analizlerinde kalsiyum, silisyum, alüminyum,
potasyum
elementleri gözlenmiştir.

Şekil 6.Harç örneklerinin TGA-DTA analizleri.
3.5. Mikro Yapı Analizleri
Tuğla örneklerinin SEM görüntüleri Şekil 7’de ve harç
örneklerinin SEM görüntüleri Şekil 8’de; EDS spektrumları ve
EDAX değerleri Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir.
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a.

Taş Tabya

b. Seyfioğlu Tabya

Şekil 9. Tuğla örneklerinin EDS spektrumları ve EDAX
değerleri.

Şekil 7. Tuğla örneklerinin SEM görüntüleri.

a.

Taş Tabya

b. Seyfioğlu Tabya

Şekil 9 a-b. Harç örneklerinin SEM görüntüleri.
Taş ve Seyfioğlu tabyalarından alınan tuğla numunelerinin
Sem/EDS analizlerinde yüksek oranda silisyum, alüminyum
kalsiyum ve demir, düşük oranlarda magnezyum ve potasyum
belirlenmiştir. Harç örneklerinde ise %68.75 ve %51.77
oranlarında CaO içerdiği tespit edilmiştir. Tuğlaların demir
içermesi hammadde kilin yüksek oranda Fe2O3 içermesi ile
açıklanabilir. Bu durum hammaddenin aynı bölgeden alınarak
üretildiğini göstermektedir. Tuğlalarda camsı yapı 800-1000
°C’de pişirildiğinde camsı yapıya sahip olurlar [11]. Tuğla
örneklerinin incelenmesinde böyle bir yapıya rastlanılmamıştır.
Dolayısıyla tuğlaların düşük sıcaklıklarda pişirildiği
düşünülmektedir.

Şekil 10. Harç örneklerinin EDS spektrumları ve EDAX
değerleri.
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4. Sonuç ve Öneriler
Kırklareli ilinde bulunan Taş ve Seyfioğlu tabyalarından alınan
tuğla ve harçlarla ilgili olarak;
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•

Tuğla ve harçların kimyasal analizleri sonucunda; yüksek
oranda SiO2 içerdiğini ve tuğlaların kaolinit yapıda
olmadığı;

•

Tuğla örneklerinin birim hacim ağırlığının standartta
verilen değerler (1601–1800 kg/m3) arasında olduğu, suya
doygun birim hacim ağırlıklarının ve su emme oranlarının
birbirine yakın değerlerde bulunduğu, örneklerin tuzluluk
oranlarının artmasıyla iletkenlik özelliklerinin arttığı, bazik
özellik gösterdikleri ve basınç dayanımı deneyi sonucunda
standartta belirtilen değerlerden düşük olmadığı;

•

DTA analizi sonucunda tuğlaların hammaddesi kilin
montmorillonit kil mineraline ait olduğu ve TGA analizi
sonucunda harç örneklerinin ağırlık kaybının tuğla
örneklerinden daha fazla olduğu;

•

SEM/EDS analizi sonucunda tuğlaların aynı bölgeden
alındığını, ancak düşük sıcaklıklarda pişirildiği;

•

Harçlarda agregalar ile harç matrisinin birbirleri ile iyi bir
şekilde bağlandığı aralarında ara yüzeylerinin oluştuğu ve
bu kısımlarda ağsı dokudan oluşan yapıların bulunduğu,
belirlenmiştir.

Taş ve Seyfioğlu tabyalarına ait tuğla ve harç örnekleri
üzerinde yapılan deneyler ve analizler sonucunda malzemelerin
özgünlüğünü korudukları ve malzemelerin uygun tekniklerle
üretildikleri anlaşılmıştır.
Örneklerin üretimlerinin üzerinden çok uzun zaman geçmiş
olmalarına rağmen tabyalara ait malzemelerin dayanımlarının
iyi olduğu ve yenileme çalışmalarında tabyaların strüktürel
dayanımları bakımdan da herhangi bir sorun yaratmayacağı
görülmüştür. Ancak, tabyaların çok fazla tahribata uğradığı
yerlerde malzeme kaybı çok fazladır. Bu bağlamda, farklı
deneylerle malzeme özelliklerinin ortaya konulduğu bu
çalışmanın Kırklareli Tabyalarının ve benzer özellikler
gösteren savunma yapılarının yenileme çalışmalarında, yeni
malzemelerin üretimine bir kaynak oluşturması bakımından
çok önemli veriler sunduğu düşünülmektedir.
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