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Yenikapı 12 batığı, 2007 yılında, Marmara kıyısındaki önemli Bizans Limanlarından bir olan 

Theodosius Limanı’ndaki kazı çalışmaları sırasında keşfedilmiştir (Res. 1). Batık in situ 

belgelemenin ardından kaldırılarak, gövde elemanlarının birebir çizimlerinin, 

kataloglanmasının ve dokümantasyonunun yapılacağı, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları 

Araştırma Merkezi’ndeki tatlı su havuzlarına taşınmıştır. Batığın yükünü, sağlam ve kırık 

parçalar halinde bulunan amforalar oluşturmaktadır. Amfora yükünün yanı sıra, teknenin kıç 

tarafındaki özel bir bölmede, kaptanın kişisel eşyaları bulunmuştur. Yemek pişirmek için 

kullanılan bir maltız ve kapağı, pişirme kabı, maşrapa ve testiler, cam kadeh parçaları ve 

bunların altında konumlanmış iki adet amforadan oluşan bu eşyalar, geminin demirleme 

limanı, kaptan ve yardımcısının tâbiyetleri hakkında bilgi vermesi nedeniyle ayrı bir önem 

taşımaktadır.  

 

 
Res. 1 YK12 batığının insitu durumu. 

 



İçinde bulunan bir sikkeye göre batık, MS 9. yüzyıla tarihlenmekte; tekne ahşapları üzerinde 

yapılan 14 C analiz sonuçları 672- 870 tarih aralığını göstermektedir. Bu verilere bakıldığında, 

YK 12’nin, Bizans İmparatorluğu’nda deniz ticaretinin kuzeye, Karadeniz’e kaydığı, 

ekonominin ve ticaretin yeniden canlanmaya başladığı 9. yüzyıl Konstantinopolis’inde 

Theodosius Limanı’nda bulunduğunu düşünmek mümkündür. 

 

Peki bu küçük ticaret teknesi hangi amaçla limana gelmiştir ve neden limanın hemen içinde 

batmıştır? Batık içinde çekirdekleri bulunan ve Marmara Bölgesi’nde mayıs, haziran aylarında 

yetişen kiraz ve şeftali meyveleri bazı yorumlarda bulunmamızı sağlıyor. Bu küçük tekne, 

kentin kuruluşunun yıldönümü olan mayıs festivaline yiyecek içecek getirmiş olabilir miydi? 

Aynı zamanda bu aylar Marmara Denizi’nde patlak veren ani lodos fırtınalarının mevsimiydi. 

Belki de, yükünü boşalttıktan sonra, teknesini yeni seferine çıkmadan önce tekrar yükleyen 

kaptan, zeytin, kiraz, şeftali gibi çeşitli mevsim meyveleri, içecek ve Bizans’ın temel gıdası 

olan ekmekten oluşan yolluğunu almıştı. Teknenin, rıhtımdan ayrıldıktan hemen sonra ya da 

liman içinde biraz ilerlediğinde, ama mendireklerden çıkmadan güneyden gelen böyle bir 

fırtınanın büyük dalgalarında batmış olma olasılığı çok yüksek görülmektedir. Uzmanlar, çok 

güçlü bir fırtınada, deniz tabanından kalkan kumun geri çökelmesi sırasında, batan teknenin 

üstünün örtüldüğü görüşündeler. Aynı tabakada bulunan batık kalıntılarında kiraz 

çekirdeklerinin bulunmuş olması, diğer bazı teknelerin de aynı fırtınada battığını destekler 

niteliktedir. Bu talihsiz olaydan sonra, tekne üzerinin en azından bir kısmı ani bir şe kilde 

deniz kumuyla örtüldüğü için, amforaların büyük kısmı deniz dibine dağılmaya fırsat 

bulamadan orijinal yerlerinde kalmıştır. Kaptanın kapaklı özel bölmesindeki eşyaları ve 

erzağı, teknenin karina tahtalarının büyük çoğunluğu da burada, hemen battığı yerde deniz 

kumu ve Lykos Deresi’nin yığdığı alüvyonlardan oluşan katman altında tekrardan gün ışığını 

beklemiş; batışından yaklaşık 12 yüzyıl sonra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve İstanbul 

Üniversitesi işbirliği ile kazılmıştır. 

 

Metodoloji: Kazı Alanından Çizim Kâğıdına, Fotoğraflara ve  

Bilgisayar Dosyalarına 

Batık üzerindeki belgeleme çalışmaları, kazı alanındaki gövdenin bütünlüğü bozulmadan 

yapılan in situ kayıtlar ve İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Araştırma Merkezinde ayrı 

ayrı her bir parçanın dokümantasyonu olmak üzere iki ana kısımda gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin YK 12 batığı üzerindeki alan çalışmaları, gövde kalıntısını açık hava 

koşullarından koruyacak geçici bir kapalı alanın inşası ile başlamıştır. YK 12’nin ahşap 

elemanları yerinden oynatılmadan yapılan ölçümlerde, gövde hacmini, eğrilerin kavislerini, 

omurga ve bodoslamaların yükselme açılarını, elemanların birbirleriyle olan ilişkilerini, 

dolayısıyla hacimsel bütünlüğü yakalayabilmeye yönelik belgelemeler yapılmıştır. Bu 

kapsamda YK 12 gövdesinin kütlesi Total- Station cihazıyla üç boyutlu olarak kayıt edilmiş, 

foto-mozaikleri yapılmış; ölçüm, çizim, görsel değerlendirmeler ve fotoğraf çalışmaları 



birlikte yürütülmüştür (Res. 2, 3, 4). Belgeleme çalışmalarının ardından, batık elemanları 

sökülmüş, orijinal şekillerine uygun hazırlanan kalıplar üzerinde kaldırılarak, kendi ölçülerine 

göre hazırlanmış kasalar içine yerleştirilmiştir. Daha sonra, kasalar içindeki ahşap parçalar 

Araştırma Merkezindeki tuzdan arındırma havuzlarına taşınarak pasif koruma altına 

alınmıştır. 

 

Res.2 Yenikapı 12 batığında yapılan Total Station ölçüm çalışması (sol).  

Res.3 Dış kaplama tahtalarının in situ çizimi (sağ). 

 

 
Res.4 Yenikapı 12 batığının rötuşlu foto-mozaik görüntüsü. 

 

Bu aşamadan sonra sökülen gövde ahşaplarının tek tek değerlendirilmesine geçilmiştir. 

Teknenin tüm ahşap elemanları ayrı ayrı Faro-Arm cihazı ile gerçek boyutlarında çizilerek 3D 

olarak bilgisayar ortamında kayıt edilmiştir (Res. 5). Ahşaplar üzerinde yapılan detaylı 

analizler sonucunda, teknenin inşasında kullanılan standart birimler, yapım ustasının 

işaretleri, kullandığı aletler, ahşap elemanın bir ağacın neresinden elde edildiği gibi pek çok 

bilgiye ulaşılmıştır (Res. 6). Üç yıl süren değerlendirmeler sonucunda YK 12’nin boyutları, 

tasarım ilkeleri, konstrüksiyonu, inşa düzeni belirlenmiş; kaybolmuş kısımlarının yerleri ve 

biçimleri hakkında hipotezler geliştirilmiştir. Bu verilere göre teknenin restitüsyon çizimleri 

yapılmış; daha sonra bu çizimler etlendirilerek teknenin deniz üzerinde ve liman içindeki 

durumunu gösteren illüstrasyon ve animasyonları hazırlanmıştır. Tekne konservasyonunda 



polietilenglikol (PEG) 2000 ön emdirmesi ve dondurarak kurutma yönteminin kullanılmasına 

karar verilmiştir. Ahşap elemanlar üzerindeki PEG uygulamaları halen devam etmektedir. 

Res.5 Ahşapların Faro-Arm cihazı çizimi (sol). 

Res.6 Ahşap elemanların değerlendirilmesi (sağ). 

Ağaçtan Tekneye 

YK 12 ahşapları üzerinde yapılan analizler, tekne inşasında ağırlıklı olarak beş farklı ağaç 

cinsinin kullanıldığını göstermektedir. Farklı özellikteki bu ağaçların, tekne elemanlarının, 

kullanım yerlerine uygun dayanıklılık gösteren cinslerden seçildiği gözlemlenmiştir. Dış 

kaplamaların tamamı kestane ağacındandır (Castanea Miller/ Castanea sativa Miller). 

Dişbudak (Fraxinus L.) postalar ve yelken yatağında; kırmızı meşe ahşap çivilerde 

kullanılmıştır. Döşekler, meşe (Quercus L.) ve ceviz (Juglans L.), omurga doğu kayını (Fagus 

orientalis) ve gürgen (Carpinus L.),  kavelalar gürgen (Carpinus L.), çapa tahtası ve iç 

kaplamalar meşe ağaçlarından (Quercus L.)  işlenmiştir. Meşe ağacı daha geniş bir coğrafyada 

yetişse de, Anadolu kestanesi, dişbudak ve kırmızı meşe, özellikle Karadeniz Bölgesi’ne ait 

ağaçlardır. Gürgen ve ceviz ağaçlarının da Karadeniz, Marmara ve Ege civarında yetişmekte 

olması, teknenin inşasında kullanılan tomrukların Anadolu’nun kuzey bölgelerinden 

getirildiğine işaret etmektedir. 



Peki bu malzeme nasıl şekillendirilmişti? Bunu ahşap elemanların biçimleri ve lif yapılarına 

bakarak anlıyoruz. Yapılan değerlendirmelerde, YK 12’nin iskeletinin bir parçası olan 

döşekleri oluştururken ustanın, iki döşek için, bir ağaç gövdesi ve bir dalını kullandığı 

belirlenmiştir. Kesilen tomruğun boyutları teknede kullanılacağı yerin özelliğine göre 

değişmektedir (Res. 7). Örneğin, teknenin ortasındaki bir meşe döşeğini şekillendirmek için, 

en az 2 m uzunluğunda ve yaklaşık 20 cm çapında gövdesi olan; bir ucunda gövdeden 

yaklaşık 120° açıyla uzanan en az 18 cm çapında bir dalı bulunan bir ağaç kullanılmıştır.  

Res.7 Bir döşeğin ağaç gövdesinden elde edildiği yer. 

Elemanların yüzeylerinde bulunan alet izleri ise bize ustanın testere, balta, keser ve matkabı 

nasıl kullandığını anlatmıştır. Örneğin, eğrilerin bir yan yüzünde sadece testere izi, diğer yan 

yüzünde testere izlerini silen balta ve keser izleri belirlenmiştir (Res. 8). Bu izlerden, döşekler 

testere ile kesilip şekillendirildikten sonra, bir yüzlerinin balta ya da keserle düzeltildiği, 

pahların yapıldığı ve diğer yan yüzün olduğu gibi bırakıldığı yorumu yapılabilir. Aynı şekilde, 

omurga-bodoslama geçmelerinin testere ile kesildikten sonra keser ve ıskarpela ile 

düzeltildiğini gösteren alet izlerine rastlanmıştır. Ahşap çiviler için açılan deliklerde matkap 

izleri çok belirgindir. Bu deliklerin, Yenikapı kazı alanında, farklı büyüklüklerde bulunan, ipin 

döndürülmesiyle hareket ettirilen ve özellikle gemi yapımında kullanılan kemani matkapların 

benzerleriyle açıldığı düşünülmektedir. 



 

Res.8 Ahşap elamanlar üzerindeki çeşitli alet izleri. 

 

Konstrüksiyon Detayları ve İnşa Sırası 

Teknenin konstrüksiyonuna bakıldığında, inşasında iki farklı yapım tekniğinin kullanılmış 

olduğu görülmektedir. Omurga ve bodoslamalar birbirlerine kilitli kanca parileler ile bağlıdır. 

Burma tahtaları bunların iki yanındaki aşoz hattına yerleştirilerek çakılmıştır (Res. 9). Uzun, 

yerine göre biçimlendirilmiş dış kaplamalar boyuna dizilimde ‘S’ parilelerle birleştirilmiş (Res. 

10); tüm gövde boyunca düzenli aralıklarla yan yüzeylerine yerleştirilmiş olan kenar 

kavelaları ile birbirlerine bağlanarak birinci çapa tahtası hizasına kadar monte edilmiştir. 

Bunlar, teknenin karinasının kabuk temelli yapıldığının birincil kanıtlarıdır. 



 
Res.9 Burma tahtası omurga birleşim detayı (sol). 

Res.10 Dış kaplama tahtalarında S biçimli parile (sağ). 

 

 

YK 12 teknesinin gövdesi, geleneksel inşa yöntemi olan kabuk temelli yapımın ardında yatan 

düşünceyi barındırmasına rağmen, eğrilerinin dizilişi, günümüzde hâlâ kullanılan iskelet 

temelli yapımın özelliklerini yansıtmaktadır. Bu düzende döşeklerin uzun kolları sancak ve 

iskele taraflarında dönüşümlü yerleştirilmiştir (Res. 11). ‘L’ biçimli geçmelerle birleştirilmiş 

olan döşek ve postalar, teknenin enine dayanımını desteklemenin yanı sıra gövdenin üst 

biçimini de belirlemektedir. Bir altındaki ve bir üstündeki dış kaplamalara bağlanmamış 

birinci çapa tahtası ise, tıpkı karma yöntemle yapılmış olan farklı yüzyıllardaki Akdeniz 

batıklarında olduğu gibi, inşa tekniğinin değiştiğini gösteren en önemli kanıtı sağlar. İç 

omurga görevi gören yelken yatağı, iç kuşaklar, çapa tahtaları ve eğrilere çakılmış iç kaplama 

tahtaları iki farklı tekniğin birlikteliğini dengeleme ve uzunlamasına dayanımı artırma 

görevlerini üstlenmişlerdir. 

 



 
 

Res.11 YK 12’nin eğri paterni. 

 

Özetle, eski ve yeni teknolojinin birlikte kullanıldığı bu küçük yük teknesi, gemi inşa tarihinde 

kabuk temelli yapımdan iskelet temelli yapıma geçişte bir ara aşamayı temsil etmekte; kabuk 

temelli yapım düşüncesinin MS 9. yüzyılda hâlâ unutulmadığını kanıtlamaktadır. 

 

Gövde elemanlarının ayrıntılı incelenmesi sonucunda, ustanın omurga, baş ve kıç 

bodoslamaları birleştirdikten sonra, ilk beş dış kaplama sırasını eğrilerden önce monte ettiği 

anlaşılmıştır. Daha sonra döşeklerin birkaç tanesi kabuğun şeklini desteklemek ve montajı 

kolaylaştırmak için yerleştirilmiş olabilir. Bununla birlikte, döşeklerin çoğunluğu sekizinci 

sıradan sonra eklenmiştir. Bu aşamada usta oluşturduğu kabuk yapıyı birinci çapa tahtası ile 

bitirerek eski yöntemle inşaya son vermiş ve geri kalan döşek ve postaları monte etmiştir. 9. 

dış kaplama sırası ve diğer dış kaplamalar, bu eğrilerin üzerine sarılarak çivilenmiştir. Yelken 

yatağı eğriler üzerine yerleştirildikten sonra iç kaplamalar da döşeklere çakılmıştır. 

Kurulumun devam eden aşamalarında gövdenin üst elemanları, dümenler ve yelken 

donanımı monte edilmiştir. 

 

Batıktan Replikaya 

Batık gövdesinin 7 m uzunluk ve 2,3 m genişlikte olan kısmı günümüze ulaşmıştır. Tekne hafif 

bir eğimle karinası üzerine oturarak battığı ve üzeri aniden kumla örtüldüğü için, amfora 

yükünün bir kısmı, dolayısıyla bu yükün altındaki ahşap elemanlarının büyük çoğunluğu 



bütün olarak ve orijinal yerlerinde korunmuştur. Omurgası, birinci baş ve kıç bodoslamaları, 

iskele tarafında 8 adet, sancak tarafında 9 adet dış kaplama sırası, sancak tarafında 2 adet 

çapa tahtası, küpeşte parçası, 25 adet döşeği, 15 adet postası, yelken yatağının tamamı ve 43 

adet iç kaplama sırası mevcuttur (Res. 12). 

 

 
 

Res.12 YK12 kalıntısının plan çizimi. 

 

Elbette, bu kalıntıları inceleyerek, gemi inşa ustasının tekneyi aklında nasıl canlandırdığı, 

tasarladığı ve inşanın gelişim sürecini tamamen bilmek imkânsızdır. Bununla birlikte, ustanın 

ahşap elemanları şekillendirirken ve yerleştirirken bu elemanların üzerine koyduğu işaretler, 

ahşap elemanların bağlantı detayları, eksik parçaların boş çivi delikleri ve bası izleri gibi pek 

çok veri, sistemi anlamamıza yardımcı olmuştur. Kesin kurallar ve tekrarlar serisiyle 

oluşturulmuş olan bu tekne iyi bir işçilikle, onun için özel getirtilmiş kaliteli malzemeyle ve 

işinin ehli bir usta tarafından inşa edilmiştir. Ustanın neredeyse takıntı derecesindeki 

hassasiyeti ve yeteneği sayesinde elde ettiğimiz ipuçları ile Yenikapı kazı alanında bu tekneye, 

boyut, biçim ve konstrüksiyonu açısından çok benzeyen birkaç batığın varlığı, 

rekonstrüksiyon çalışmalarının doğruluğunu desteklemiştir. Buna göre, varsayımsal biçim, YK 

12 gövdesinin %60’ı günümüze ulaşmış olan orijinal parçaları üzerine eklenerek 

oluşturulmuştur. 

 

Büyük çoğunluğu in situ durumda bulunan gemi elemanlarının yanında birkaç tane kırık parça 

plan üzerinde yerlerine yerleştirilerek bir toparlama çizimi yapılmıştır. Bunun için, batığın in 

situ durumunda alınan Total Station ölçümlerine göre yapılan üç boyutlu AutoCAD çizimleri 

ile laboratuvarda Faro-Arm cihazı ile gerçekleştirilen 1:1 ölçekli eleman çizimleri bilgisayar 

ortamında, aynı ölçeğe getirilerek üst üste bindirilmiştir (Res. 13). 

 



 
Res.13 Eğri sisteminin çizim çalışması. 

 

 

Ulaştığımız bu aşamada, öncelikle, “elimizdeki somut verileri kesin doğruluk verecek şekilde 

nasıl arttırabiliriz” sorusuna cevap aranmıştır. Gemi ve gövdelerin uzunlamasına aksından iki 

yanının simetrik olması gerekliliğinden yola çıkarak, plan ve kesitler üzerinde, sancak 

tarafındaki kaplama hatları iskele tarafına taşınmıştır. Teknenin 1:10 ölçeğinde bir araştırma 

modeli ve 1:10 ölçeğinde in situ durumunu gösteren bir maketi yapılmıştır (Res. 14). İn situ 

maket tekneyi üç boyutlu olarak gözlemlememize yardımcı olmuş, araştırma modeli ise 

restitüsyon çalışmalarımızdaki denemelerimizi doğruluğa daha da yaklaştırmıştır. Bu şekilde, 

çizim üzerinde taşınarak uzatılan, plan ve kesitlerde çakıştırılarak bulunan hatlar, gövde 

biçimini geliştiren kaplama armuzları üç boyutlu model üzerinde doğrulanmıştır. 

 

 



 

Res.14 İn situ durum maketi ve araştırma modeli çalışmaları. 

 

Yenikapı 12 teknesinin kaybolan kısımları simetri tamamlamaları, eğri düzeni, kaplama 

hatlarının düzeni ve gidişatı, elemanların ölçümlerindeki orantısal artışların ve açıların 

bulunması, kaplamalar ve eğriler üzerindeki üst donanımın varlığına ve yerlerine ilişkin izler, 

çivi delikleri vb. ipuçlarından, kıç tarafındaki kemere girintilerinden, kıç taraftaki livar 

yapısının oluşumundan büyük oranda belirlenebilmiştir.  

 

Rekonstrüksiyon çalışmalarının sonuçlarına göre, YK 12 min. 9,20 m uzunluğunda ve 2,54 m 

genişliğinde, kıyı denizciliği yapan küçük bir ticaret teknesidir. Tek direkli Latin yelken 

donanımı ile hareket ettirilmekte ve döneminin karakteristiği olan iki çeyrek dümenle kontrol 

edilmektedir. Kıç tarafına yakın bir yerde özel bir bölmeye, baş, kıç ve yan güvertelere 

sahiptir. Üstü açık olan ambar kısmı olasılıkla, dalgalarla gelen serpintinin tekne içine 

girmesini önlemek için, bir örtü ile kapatılmaktadır (Res. 15). Baş tarafı ve ambarın 

bulunduğu orta kısmı, kıçına göre daha geniş yapılmış olan düz dipli ve kavisli karinası, yük 

kapasitesini artırmaya yönelik tasarlanmıştır. Yaklaşık 80 cm yüksekliğinde ve 3,20 m 

uzunluğundaki ambarında ortalama 180 ya da maksimum 250 amfora taşımaktadır. Ayrıca, 

düz dipli gövde yapısı, sığ limanlara ve koylara kolayca girebilme; baş kısmının, daha geniş 

inşa edilmesi, teknenin güçlü dalgalarda kullanılma kabiliyetini artırmaktadır. 



 
Res.15 YK12 teknesinin yan görünüş, yan kesit ve plan çizimleri. 

 

Rekonstrüksiyon çalışmaları ve YK12’nin görünüş, kesit ve endaze çizimleri tamamlandıktan 

sonra, bir ileri hedefimizi gerçekleştirmek için replika hazırlıklarına başlanmıştır (Res. 16). 

Replika, Türk Gemi İnşa Sanayi’nin öncü şirketlerinden biri olan RMK Marine tersanesi ekibi 

ve İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı akademisyenleri, 

deneyimli marangozlar ve diğer uzmanlar tarafından inşa edilmektedir. 



 
Res.16 YK12 teknesinin endaze çizimi. 

 

Replika gövdesinin tasarımı YK12 teknesinin kalıntıları temel alınarak yapılmıştır. Gövde 

hatları, Total-Station ölçüm ve çizimleri, Faro-Arm çizimleri, endaze çizimleri ve model 

inşalarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi tarafından elde edilmiştir. Kayıp kısımlar dönem 

ikonografyası, çağdaşı batıkların rekonstrüksiyonlarından elde edilen bilgilerle 

tamamlanmıştır. Rekonstrüksiyon verileri bilgisayar ortamında işlenmiş ve hidrostatik 

değerleri, stabilite eğrisi değerleri, yük dağılımı ve ağırlık merkezi gibi gerekli hesaplamalar ve 

geminin boş ve dolu su hattına göre hacimsel analizler yapılmıştır (Res. 17). İmalat sırasında 

gerekli olacak olan dış kaplama açılımları, kaplama ve eğrilerin parile yerleri, eğri paterni, iç 

kaplama dizilim şeması, livar konstrüksiyonu, kemere yerleri ve güverte yükseklikleri gibi pek 

çok bileşen detaylandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res.17 Ambar hacmi ve kıç güverte altı hacmini gösteren illüstrasyon. 



Gerekli hazırlıklardan sonra, uygulamalara YK12 replikası için gemi inşasında kullanılacak olan 

ağaç tomrukların temini ile başlanmıştır. İlk aşamada çapları ortalama 50 cm boyları 4.5 m 

uzunluğunda kestane tomrukları ile, 10x40x400 cm ölçülerindeki meşe kerestelerinin alımları 

yapılmıştır (Res. 18).  

 

 

Res.18 Meşe keresteleri ve kestane tomrukları.  

 

Meşeler dilimlenmiş ve kurutulmuş olarak satın alınmıştır. Kestane tomrukları dilimlenerek 

acı sularının akması için düzenli olarak açık havada yıkanmış, ıslanma-kuruma döngüsü içinde 

bekletilmiş; daha sonra kontrollü olarak kurutulmuştur (Res. 19, 20, 21, 22). Yaklaşık iki ay 

süren bu uygulamalar sırasında, inşanın yapılacağı mekân hazırlanmış; burası için başka 

gemilerin de yapımları süren hangarın içinde 15 m uzunluğunda ve 6 m genişliğinde bir 

bölüm ayrılarak ahşap karkaslarla bölümlenmiştir. 

 

 



 
Res.19 Kestane tomruklarının dilimlenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Res.20 Dilimlenmiş Kestane tomrukları. 

 



 

 
 

Res.21, 22 Kestane kerestelerinin acı suyunun akıtılması. 

 

Bu çalışmalar sürerken, YK12’nin omurga ve eğrilerin çizimleri birebir ölçeğinde çıktı alınmış 

ve kalıpları yapılmıştır. Keresteler hazır olduğunda bu kalıplar ahşapların üzerine konularak 

doğru eğim ve ölçülerde kesilmesi için kılavuzluk yapmışlardır (Res. 23, 24). 

 



 

 

 
Res.23, 24 Eğri kalıplarının hazırlanması. 

 

Daha sonra, omurganın kurulumuyla inşaya başlanmıştır. Kalıplara göre kesilen omurga 

parçaları kanca parileler ile birleştirilmiş; hiza kaçmalarını engellemek ve dengeyi korumak 

için latalar ve takozlarla desteklenerek teraziye alınmış ve merkez aksından geçen bir kılavuz 

teli ile gerdirilmiştir (Res. 25). Uygulamalar sırasında, YK12’nin orijinal gövde biçimine, ahşap 

elemanların boyutlarına ve olabildiğince ahşap türlerine sadık kalınmıştır. Dış kaplamalarda 

kestane, eğrilerde meşe ağacı tercih edilmiştir. Eğri-dış kaplama bağlantı yerleri, omurga, 



kaplama ve döşek-posta parilelerinin biçimi, iç kaplama dizilimi orijinaline göre 

şekillendirilmiş ve yerleştirilmiştir (Res. 26, 27).  

 

 
Res.25 Omurganın kurulumu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Res.26 Kaplamada “S” biçimli parile ve çivi delikleri (üst). 

Res.27 Omurgada kanca parile (alt). 

 



İnşa, eğrilerin omurga üstüne kurulumu ile devam etmiş, tiriz denilen form çıtaları çekilerek 

gövde yüksekliği ve çapa tahtalarının yerleri belirlenmiştir (Res. 28). Üst çapa tahtası ve 

küpeştesi yapıldıktan, kemere yerleri ayarlandıktan sonra dış kapamaların parilelerine uygun 

olarak birbirine eklenmesine ve eğrilere bağlanmasına geçilmiştir (Res. 29, 30, 31, 32, 33).  

Dış kaplamaların ve çapa tahtalarının yani gövdenin kabuğunun inşası tamamlandıktan sonra, 

teknenin içindeki konstrüksiyona geçilmiş, kemereler, livar konstrüksiyonu, yelken yatağı ve 

iç kaplamalar yerleştirilmiştir. YK12’nin uzun ve yuvarlak kesitli yelken direği için çıkma masif 

telefon direği kullanılmıştır. Yelken donanımının hazırlanması ve yelken bezinin dikimi için bu 

konuda uzmanlaşmış kişilerden destek alınmıştır. 

 

 

 

 
Res.28 Gövde biçimini belirleyen tirizler. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Res.29 Çapa tahtası bağlanma detayı. 

 
Res.30 Kaplama parilelerinin alıştırılması. 

 



 
 

Res.31 Dış kaplamaların kurulumu. 

 

 
Res.32 Küpeşte montajı. 

 



 

 
Res.33 Çapa tahtalarının montajı. 

 

Antik gemiler geçmiş hakkındaki bilgileri, teknoloji, ticaret, yerleşim ve kültür gibi toplumsal 

değerleri yansıtırlar. Bu nedenle replika çalışmasının, konuyla ilgilenen öğrencilere, 

profesyonel ve amatörlere bilgilendirme ve eğitim aracı olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 

yapım aşaması fotoğraflar, videolarla belgelenmiştir. İnşa alanının iki farklı köşesine birer Go 

Pro 4 cihazı yerleştirilmiş; her bir dakikada bir fotoğraf çekecek şekilde ayarlanmıştır. Böylece 

replika yapımının tüm aşamaları timelaps çekimleri ile belgelenmiştir. Ayrıca, Proje 

kapsamında olmamasına rağmen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından belgesel 

olarak hazırlanmaktadır. Belgesel, geminin uygun zaman olan mayıs ayında denize 

indirilmesinin ardından tamamlanacaktır.  

 

Proje konusunu, eski gemi inşa ustalarının kullandığı malzemelere ve arkeolojik kalıntıya 

sadık kalınarak YK12’nin birebir ölçekteki repika inşasının yapılması oluşturur. Bu replica, 

deneysel arkeoloji olarak yapılmamıştır. Gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışması 

sonucunda, bir 9. yüzyıl gemisinin, orijinal biçim ve boyutlarında anlaşılabilmesi, görsel ve 

uygulamaya yönelik kaynak olması amaçlanmıştır. Replikanın değişik sezonlarda ulusal ve 

uluslararası müzelerde sergilenmesi ve uygun mevsimlerde denizde seyrederek ziyaretçileri 

taşıması ve buna yönelik deneyimler kazanılması hedeflenmiştir (Res. 34).   



 

 

 
 

Res. 34 YK12 teknesinin seyir halindeki illüstrasyonu. 
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