
PROJE RAPORU 

Proje; Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan, mimari buluntularıyla oldukça etkileyici ve ilgi çekici bir 

antik kent olan, açık hava müzesi konumundaki Tripolis için ‘Arkeopark’ ve ‘Şapel Üst Örtüsü’ tasarım 

fikirlerinin geliştirilmesi projesidir.  

1. derece arkeolojik sit alanında yapı yapmanın kısıtlı olması ile mekansal ihtiyaçlardan kaynaklanan 

ikilem; geçicilik-kalıcılık, taşınırlık, sökülebilirlik, yer altındakileri zedelememek için yere parmak 

ucuyla basma gibi tasarım sorunlarının ve buna bağlı teknik ya da strüktürel çözümlerin irdelenmesini 

gerekli kıldı. Alanda önerdiğimiz tüm mimari ögelerin yerleşim kararlarını ve tasarımlarını da bu 

çerçevede ele aldık. Önerdiğimiz mimari ögeleri sökülebilir ve zeminle tektonik olarak minimum 

seviyede bağ kurarken bir yandan da doku ve biçim ve yönlenişleriyle bulundukları noktaya ait 

olmaları amaçlandı. Bunların yanında bu açık hava müzesi konumundaki alanda önerilen mimari 

öğelerin, birbirleriyle bütüncül bir dil içersinde, aynı zamanda antik kentte kendilerini olabildiğince 

mütevazi bir biçimde var etmeleri tasarımın konusu edildi.  

Proje konusu aynı zamanda Tripolis Antik Kenti’nde bulunan Şapel için bir korugan çözümünü de 

içermektedir. Böylesine tarihi niteliğe sahip önemli bir yapıya korugan ögesinin eklemlendirilecek 

olması tarihi yapının aslına dair yoğun bir araştırmayı gündeme getirdi. Çeşitli araştırmalar, 

görüşmeler ve varsayımlar çerçevesinde yapının aslının yapısal konfigürasyonu tartışıldı. Bu 

tartışmalar yapının formuna dair yeterince tutarlı düşünceler üretemedi. Yapının asıl formuna dair bu 

noksan durum, büyük bölümü ayakta olan kilise için ele alınan canladırma (tamamlama) fikrini 

tartışmaya yol açtı. Doğruluk yüzdesi oldukça zayıf görünen restitüsyon fikirleri üzerinden ortaya 

konulacak bir canlandırma önerisinden, en hafif haliyle ziyaretçileri yanıltacağı düşüncesiyle 

vazgeçilmiş, bunun yerine restitüsyon tartışmalarında en çok üzerinde durulan kubbe, kırma çatı gibi 

yapısal ögelerin soyutlamasıyla kilisenin üzerinin tamamlanması ve koruganın bu şekilde tasarlanması 

fikri geliştirilmiştir. Formunu dışavurumcu bir tavrın yanında bu soyutlama düşüncesinden bu 

koruganın şapelde bulunan freskleri yoğun güneş ışığı ve yağmur gibi çeşitli etkilerden koruması 

istenmektedir. Bunun yanında bu katman katman plakalardan oluşan örtünün şapelin konforlu bir 

biçimde ziyaretçilerce deneyimIenebiImesi için bir korugan görevini üstlenirken aynı zamanda Antik 

Kent silüetini bozmaması amaçlanmıştır. Fresklerin deneyimlenmesi görsel bir deneyim olduğu için 

insan seyir ölçeğinde statik elemanların olmaması üzerine tasarım sorunsalı oluşturulmuş ve Şapelin 

sahip olduğu, kesiti 1.5 metreyi bulan sandık duvarlar tasarımın çıkışını oluşturmuştur. Bu bağlamda 

örtü yenilikçi ve aynı zamanda temel bir statik ilişkiyle, kilisenin sandık duvarlarına taşıtılmıştır; tıpkı 

geçmişte şapelin taştan çatısının taşıtıldığı gibi... 
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