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Müdürlüğümüz Ahşap Eğitim Atölyesi, geleneksel ahşap mimari 
mirasımızın karakteristik yapım teknikleri ve detaylarıyla korunması 
ve ahşap yapı sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak 
deneyimli insan gücünün topluma kazandırılması ve yaygınlaştırılması 
gerekçeleriyle kurulmuştur. Atölyemizin 2012 yılı çalışmaları kapsamında, 
meslek yüksekokulu mezunlarına yönelik 5,5 ay süreli “Ahşap Yapılarda 
Koruma ve Onarım” adlı uygulamalı eğitim programı düzenlenmiştir. 

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen eğitimlerin beşinci dönemini oluşturan 
program; koruma yaklaşımları, belgeleme, ahşabın yapı malzemesi olarak 
özellikleri ve türleri, geleneksel el aletleri ve makinelerin kullanımı, 
geleneksel ahşap yapı mimarisi, ahşap süsleme, ahşapta bozulmalar, 
ahşap koruma yöntemleri, geleneksel yapı elemanlarının üretimi ve üst 
yüzey işlemleri konularında teori ve uygulama derslerini içermektedir. 

Atölye ve şantiye ortamında gerçekleştirilen koruma, onarım ve üretim 
işlemleri, İstanbul’un Dünya Miras Alanı Süleymaniye’de bir ahşap yapının 
restorasyon sürecine paralel olarak yürütülmektedir.

Eğitim programı kapsamında düzenlenen “Ahşap Yapılarda Koruma ve 
Onarım Sempozyumu”, 8-9 Ekim 2012 tarihlerinde, İstanbul Fatih Ali Emiri 
Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum boyunca, 
fuayede kursiyerlerimizin eğitim boyunca yaptığı çalışmalar sergilenmiştir. 

Sempozyumda, ahşap yapılarda koruma ilkeleri, belgeleme ve 
projelendirme örnekleri, konservasyon ve onarım uygulamaları, koruma 
ve uygulama sorunları, yerel yönetimlerin çalışmaları, endüstriyel 
ahşabın kullanımı gibi çeşitli başlıklar altında bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması amaçlanmıştır. Bildirileriyle sempozyuma katkı veren tüm 
konuşmacılarımıza saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Sempozyum Bildiri Kitabı ve diğer yayınlarımız, www.ibb.gov.tr/kudeb 
adresinin yayınlar bağlantısı aracılığıyla da temin edilebilmektedir.
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Murat TUNÇAY*

Kıymetli hocalarım, değerli yöneticiler, 
saygıdeğer katılımcılar… 

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumumuza ve ustalarımızla eği-
time katılan gençlerimizin ortak emek-
leri ile oluşan sergimize hoşgeldiniz. 
Bugün, hem akademisyenlerimizin hem 
de kamu ve serbest piyasada çalışan uz-
manlarımızın birikimlerinin paylaşılaca-
ğı bir sempozyumda birlikteyiz. Özel-
likle bildiri ve deneyimlerini sunarak 
bu sempozyuma doğrudan katkı veren 
konuşmacılarımıza, sempozyumun dü-
zenlenmesi için başından sonuna kadar 
yoğun çalışan arkadaşlarımıza ve siz de-
ğerli katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 

Konuşmamı kısa tutacağım, ancak 
herkesin bildiği birkaç noktayı bura-
da hatırlatmak istiyorum. Son yıllarda, 
özellikle 2006’daki yasal değişiklikler 
sonrasında yoğun bir restorasyon süre-
cine girdiğimizi biliyoruz. Bu süreçte çok 
sayıda ve hızla projeler üretiliyor. Proje-
lerin de kalitesinin giderek arttığına ina-
nanlardanım; ancak projeler onaylan-
dıktan sonra keşiflerin bu projelere göre 
hazırlanıp işe başlanması sonucunda, 
yapılarda projede öngörülemeyen birçok 
sorunun ortaya çıktığını görüyoruz. Do-
layısıyla uygulamada yapılmak istenen 
iş ile projeden ötürü yapılması gereken 
gerçek iş arasında bir çatışma meydana 
geliyor ve hem işi verenler hem de işi 
alanlar arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Bu 
sorunlar aşılmadığı takdirde, yapı doğ-
ru ve bilimsel yaklaşımlarla onarılmak 

yerine çok gerçekçi olmayan birtakım 
müdahalelere tabi tutuluyor. Kısa süre 
sonra da yeniden bir bakım-onarım sü-
recine ihtiyaç duyulabiliyor. Bu nedenle, 
ben restorasyon projesini nihai bir sonuç 
değil rehber mahiyetinde bir başlangıç 
olarak değerlendiriyorum. Sayın kurul 
üyelerimizden, bu sorunları çözecek ma-
hiyette bir proje onay sürecinin yürütül-
mesini talep ediyorum. 

Bugün bu sempozyumu yapmamı-
za vesile olan en önemli meselelerden 
biri, uzun zamandır konuştuğumuz ara 
eleman konusudur. Restorasyon alanın-
da, özellikle meslek liseleri ve meslek 
yüksekokullarından mezun arkadaşları-
mızın yeterince değerlendirilemediğini 
görüyoruz. Bu gençlerin kısa sürede de 
olsa edineceği uygulamaya dönük tecrü-
beler çok önemli; biz bu kapsamda İBB 
KUDEB olarak Süleymaniye’de yer alan 
önemli bir ahşap konağın restorasyonu-
nu yapmaktayız. Yaklaşık 6 aylık teorik 
ve uygulamalı eğitim sürecinde; akade-
misyenlerimiz, uzman arkadaşlarımız, 
ustalarımız ve 17 kursiyerimiz bu yapıya 
yeniden hayat veriyor. Biz kurum olarak, 
en azından bu aşamada öncülük rolü-
müzü yerine getirdiğimize inanıyoruz. 
Bundan sonra da, genç arkadaşlarımızın 
hem kamu kurumları hem de müteah-
hitler tarafından restorasyon işlerinde 
görevlendirilmelerini bekliyoruz. 

Ayrıca dikkat çekmek istediğim diğer 
bir husus da bu alanda emek veren ar-
kadaşlarımızın çalışma koşullarıdır. Ge-
çenlerde bir restorasyonda süsleme işin-

Açılış Konuşması

*İBB KUDEB Müdürü Murat TUNÇAY, murat.tuncay@ibb.gov.tr
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de çalışan bir genç kardeşimiz 10 yıllık 
tecrübesi ile yoğun bir çalışma içerisinde 
olduğunu, ancak ayda 1200 lirayı geçme-
yen bir ücret aldığını ifade etti. Yapının 
yaşatılabilirliği kadar çalışan insanların 
yaşayabilme hususunu da çözmemiz ge-
rekiyor. 

Diğer taraftan, hazırlanan projeler-
de tariflenen, özgün durumu korumak 
adına gerekli her iş kaleminin karşılığı-
nın olmadığını görüyoruz. Bu pozların 
yeniden tanımlanması, tarif edilmesi 
ve doğru karşılıklarının süratle oluştu-
rulması gerekiyor. Ayrıca restorasyon 
işlerinin, normal bir inşaat işi gibi düşü-
nülmemesi ve ihalelerin yüksek fiyat kı-
rımları yapılarak alınmaması gerekiyor. 
Bu konuda; Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bi-
raraya gelerek süratle gerekli yasal dü-
zenlemeyi yapması gerektiğini buradan 
arz ediyorum. 

Diğer bir nokta ise, KUDEB Mü-
dürlüğü olarak sıkça karşılaştığımız 
durumlar ve denetimlerde edinilen 
tecrübelerdir. Sürdürülebilirlik ve öz-
günlük, korumanın önemli temel taş-
larını oluşturuyor. Ben bu alanda çalı-
şan bütün aktörlerimizin zihinlerini ve 

algılarını da kısmen değiştirmeleri ge-
rektiğini düşünüyorum. Kurullarımız-
ca onaylanan projeler doğrultusunda, 
ilçe belediyelerince verilen ruhsatlarla 
bir işe başlanıyor, çalışmalar bitiyor ve 
uygunluk aşamasında konu -ilçenin  
KUDEB’i yoksa- Müdürlüğümüze geli-
yor. Bu süreçte genellikle mülkiyet sa-
hibinin beklentileri ve hem proje hem 
de yapım aşamasındaki yaklaşım fark-
lılıklarından dolayı, proje ile yapı ara-
sında bir uyumsuzluk ile karşı karşıya 
kalıyoruz. Tespit edilen farklılıkların 
düzeltilmesi konusu çözüme kavuştu-
rulamadığında, bu işi yapan, yaptıran 
ve takip eden herkes yasa kapsamında 
suçlu konumuna geliyor.  

Elbette dile getirilecek daha birçok 
konu var, ancak açılış konuşmasında 
sadece herkesin bildiği hususların al-
tını çizmiş oldum. Sonuç olarak 2 gün 
sürecek sempozyumumuzun eğitici ve 
öğretici olması, sürdürülebilirlik ve öz-
günlük değerlerinin korunmasına kat-
kı sağlaması, temas ettiğim hususlarda 
hukuki düzenlemelerin yapılmasına ve 
restorasyon sürecinde daha hassas dav-
ranılmasına vesile olması temennisiyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Demet SÜRÜCÜ*

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB 
(Koruma Uygulama ve Denetim Müdür-
lüğü) Ahşap Eğitim Atölyesi, başkanlık 
makamının 06.08.2007 tarih ve 717 sayılı 
oluru ile kurulmuştur.

Geleneksel ahşap konut mimari-
sinin karakteristik yapım teknikleri ve 
detaylarıyla korunması ve ahşap yapı 
sanatının gelecek kuşaklara aktarılması-
nı sağlayacak deneyimli insan gücünün 
topluma kazandırılması ve yaygınlaştı-
rılması gerekçeleriyle kurulan atölyenin 
fiziki koşulları, ahşap işleyen makine-
ler, el aletleri ve tüm donanımları Şu-
bat 2008’de tamamlanmıştır. Kuruluş 
çalışmaları ile eş zamanlı olarak ahşap 
yapıların korunması, onarımı ve resto-
rasyonu konusunda verilmesi planlanan 
teorik ve uygulamalı eğitimin müfredatı 

oluşturulmuştur. Eğitim faaliyetlerine 
2008 yılının Nisan ayında başlanmıştır.

Eğitim müfredatı oluşturulurken, 
öncelikli olarak İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul’da 
“Ahşap Teknolojisi” alanının alt dalları 
(Mobilya İmalatı/ Mobilya Döşeme İmala-
tı/ Ahşap Üst Yüzey İşlemleri/ Ahşap Süsle-
me/ Ahşap İskelet İmalatı/ Ahşap Doğrama 
İmalatı) ve “İnşaat Teknolojisi” alanının 
Restorasyon dalından birini ya da birka-
çını içeren toplam 18 adet Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek Lisesi ziyaret edilmiştir. 
Öğrencilerle, rehber öğretmenlerinin eş-
liğinde söyleşiler yapılmış; mesleklerine 
olan ilgileri ve uygulama atölyelerindeki 
becerileri gözlemlenmiştir.  

Benzer şekilde, İstanbul’da faali-
yet gösteren meslek yüksekokullarında 

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı 

*Orman Endüstri Yüksek Mühendisi Demet SÜRÜCÜ, İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü, 
demet.surucu@ibb.gov.tr

Training Programme on ‘Restoration and Conservation of Timber  

Buildings’ 

ABSTRACT

Timber Training Workshop of KUDEB was established in 2008 by the aims of 

supporting the preservation of timber heritage and the sustainability of traditional 

wooden architectural techniques and details via training young and qualified 

restorers and craftsmen. The 5th training programme was held in 2012 for the 

graduated restorers from vocational high schools. The programme includes both 

theoretical and practical courses on preservation criteria, documentation, wood 

characteristics, deterioration, usage of traditional handtools and machines, timber 

elements and details, wooden decoration and conservation techniques. Practices 

were done in the workshop and the ongoing restoration site in Süleymaniye. 

Trainees, with the help of our multidisciplinary team, had an opportunity to 

deal with the original timber building. This paper briefly explains this education 

programme and other supporting activities, managed by full ‘effort’ to help the 

continuity of this traditional craftsmanship. 
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uygulanan eğitim müfredatları yerinde 
incelenmiş ve özellikle ahşap malzeme, 
yapı elemanlarının geleneksel teknik-
lerle onarımı, geleneksel el aletlerinin 
kullanılması ve özgün elemanların kop-
yalanarak yeniden üretimi süreçlerinde 
önemli uygulama eksiklikleri belirlen-
miştir. Meslek liseleri ve meslek yük-
sekokullarının ardından, İstanbul’daki 
devlet üniversitelerinin Mimarlık fakül-
telerinde, özellikle Restorasyon anabilim 
dallarında emek veren öğretim üyeleri 
ile ikili görüşme ve toplantılar yapıl-
mıştır. Bu toplantılarda, ahşap yapıların 
korunması konusunda mimar ve mü-
hendislerle çalışacak teknik elemanlarda 
aranan özellikler, donanım ve beceriler 
bir kez daha belirlenmiştir. 

Gerek meslek liseleri ve meslek yük-
sekokulları gerekse mimarlık fakültesi 
akademisyenleri ile yapılan ikili görüş-
melerden sonra; yerel yönetimlerin kül-
türel mirasın korunmasındaki sorumlu-
luğu bir kez daha göz önüne alınarak, 
ahşap yapıların korunması konusunda 
uygulama ağırlıklı bir eğitim progra-
mının hazırlanmasına karar verilmiştir. 
Öncelikle eğitim programı için hedef kit-
le(ler) belirlenmiştir. Birinci grup, mes-
lek liselerinde Ahşap Yapı Teknolojileri, 
Mobilya Dekorasyon ve Mimari Resto-
rasyon bölümlerinde eğitim gören son 
sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Bu 
gruptaki gençler, aldıkları lise diploması 
ile ahşap işleyen atölyeler açabilen ya da 
meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş 

Resim 1-4. 
Ahşap Eğitim 
Atölyesi 
2008-2009 
Eğitim 
Programı 
kapsamında 
yapılan teorik 
ve uygulamalı 
dersler
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Resim 5-7. Usta ve kalfalara yönelik eğitimler

yapabilenlerdir. Meslek liselerinin son 
sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerde he-
defler; lise mezuniyetinden sonra alacağı 
işyeri açma belgesi ile kendi atölyesinde 
ahşap işleyen genç nesil ustaların masif 
ahşap malzemeye ilgilerini arttırmak, eski 
eser bilgisi ve koruma bilincinin zihinle-
rinde yer etmesini sağlamak ve yükseko-
kul tercihlerini yaparken restorasyon ve 
koruma konusunda farkındalık yaratmak 
olarak belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşa-
bilmek adına, İBB KUDEB Ahşap Eğitim 
Atölyesi; 2008-2009 yılları arasında mes-
lek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrenci-
lerine toplamda  8 hafta süren (48 saatlik) 
bir eğitim vermiştir. Bu grupta toplam 117 
genç kursiyer eğitim almıştır.

Eğitim programının bir diğer hedef 
kitlesi, meslek yüksekokullarının me-
zunlarıdır. Ülkemizde; Adnan Menderes 
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversite-
si, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniver-
sitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dumlupınar 
Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Har-
ran Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniver-
sitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karabük 
Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversite-
si, Muğla Üniversitesi, Mustafa Kemal 
Üniversitesi, Plato Meslek Yüksekokulu, 

Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ulu-
dağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Maltepe 
Üniversitesi, Nevşehir Avanos Meslek 
Yüksekokulu bünyelerinde “mimari res-
torasyon” programı bulunmakta ve sayı-
ları her geçen gün giderek artmaktadır. 
Birçok meslek grubunda olduğu gibi, 
mimari restorasyon programını başarıyla 
tamamlayan genç restoratörler de işsizlik 
problemi ile karşı karşıyadır. Mimari res-
torasyon programından başarıyla mezun 
olan gençlerin, ahşap malzeme, işlen-
mesi, korunması ve onarımı konusunda 
uygulama ağırlıklı bir eğitim alarak daha 
kolay iş bulmaları; dolayısıyla özgün mi-
mari detay ve yapım tekniklerinin korun-
duğu restorasyon çalışmalarına nitelikli 
ara elemanların yetiştirilmesi hedeflen-
miştir. İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atöl-
yesi bünyesinde meslek yüksekokulla-
rının Mimari Restorasyon ve Ağaç İşleri 
gibi programlarından mezun 10’ar kişilik 
gruplara, 6 ay süreli uygulamalı ve teorik 
eğitim verilmiş; 4 kez tekrarlanan bu eği-
tim programını 39 kursiyer başarıyla ta-
mamlamıştır. 
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Hedef kitlenin üçüncü grubu ise; 
kendi atölyesinde ya da bir inşaat fir-
masında ahşap ustası, kalfa ya da çırak 
olarak çalışan, profesyonel sektör çalı-
şanı olarak nitelendirilebilecek gruptur. 
Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, 
mimarlık ofisleri ve restorasyon yürüten 
inşaat şirketleri ile yapılan görüşmeler-
le ahşap ustalarına ulaşılmıştır. Bu grup 
için de, KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi 
tarafından 15’er kişilik gruplar halinde, 
2’şer gün süren teorik dersler ve atölye 
çalışmalarından oluşan eğitimler veril-
miştir. 2008-2009 yılları içerisinde İstan-
bul’da çalışan 176 usta, kalfa ve çırak için 
eğitimler düzenlenmiştir. 

2008-2009 yılları arasında yürütülen 
teorik ve uygulamalı eğitim çalışmala-
rının ardından kazanılan deneyimler, 
2012 yılı Ahşap Yapılarda Koruma ve 
Onarım Eğitim Programı’nın şekillen-
mesine olanak sağlamıştır. Ahşap Yapı-
larda Koruma ve Onarım Eğitim Prog-
ramı 5,5 aylık sürede, 160 saati teorik 
500 saati uygulamalı eğitim olmak üzere 
toplam 11 temel dersten oluşmaktadır.  
Dersler:

 Koruma Kavramı: 16 saat teori
 Yapı Malzemesi Olarak Ahşap: 24 saat 

teori, 8 saat uygulama
 Geleneksel El Aletleri ve Makinelerin 

Kullanımı: 16 saat teori, 16 saat uygula-
ma

 Ahşap Süsleme: 8 saat teori, 64 saat 
uygulama

 Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi: 24 
saat teori, 64 saat uygulama

 Ahşapta Bozunmalar: 16 saat teori, 8 
saat uygulama

 Belgeleme: 16 saat teori, 24 saat uygu-
lama

 Geleneksel Ahşap Yapı Elemanlarının 
Üretimi: 8 saat teori, 208 saat uygulama

 Ahşap Koruma Yöntemleri: 16 saat te-
ori, 56 saat uygulama

 Üst Yüzey İşlemleri: 8 saat teori, 16 
saat uygulama

 Ahşap Yapılarda Tesisat Sorunlarını 
Çözümleme: 8 saat teori, 36 saat uygu-
lama 
Eğitim programı; odun koruma ve mal-
zeme laboratuvarları, emprenye tesisleri, 
boya fabrikaları ve restorasyon şantiye-
lerine yapılan yerinde teknik inceleme 
gezileri ile desteklenmiştir.

Teorik eğitimler, konusunda uzman 
akademisyenlerin desteği ile yürütülür-
ken; uygulama çalışmaları ise KUDEB 
Ahşap Eğitim Atölyesi ve Süleymaniye 
571 ada 6 parsel’de devam eden ahşap 
yapı restorasyonu şantiyesinde yapılmış-
tır. Böylece hem atölye hem de şantiye 
ortamında üretim, onarım ve geleneksel 
teknikler konusunda, çoklu tekrarlama-
larla ahşap yapı onarımı ve korunması 
konusunda uzman genç teknikerler ye-
tiştirilmiş ve uygulama eksikleri gide-
rilmeye çalışılmıştır. Ahşap Yapılarda 
Koruma ve Onarım Eğitim Programı’na 
2012 yılında 18 kursiyer katılmış, eğitim 
programını 17 kursiyer başarıyla tamam-
lamıştır. 

Eğitim programını desteklemek ve 
bu konudaki bilgi ve deneyimlerimizi 
zenginleştirmek amacıyla, eğitim süre-
cinde bir Sempozyum ve Sergi’nin de 
düzenlenmesi planlanmıştır. 

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu’nun anahtar kelimesi; 
emek… Çünkü 2008 yılından bu yana 
eğitim programını şekillendirirken çok 
emek harcadık. Umuyorum ki benim, 
çalışma arkadaşlarımın ve kursiyerle-
rimizin bu güzel emeği, yolumuz açık 
oldukça daha da ilerleyecek ve şekille-
necek. Ahşap Eğitim Atölyemizin faa-
liyetlerinin sürdürülmesine olanak sağ-
layan ve destek veren herkese teşekkür 
ederim. 
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Resim 8-15. 
Ahşap Yapılarda 
Koruma ve 
Onarım Eğitim 
Programı (2012) 
uygulamaları
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Preservation and Revitalization of Kyo-Machiya 

ABSTRACT

In this study, characteristics, present state, preservation and revitalization of 

Kyo-machiya houses of Kyoto are explained. Important characteristics of this 

row of townhouses are their low heights, unification by horizontal line edge of 

their roofs and eaves, beauty of timber composition, fine and delicate design of 

the building elements and mild expression of natural materials such as wood, 

earth and paper. In the present state of the town, poor refurbishing and inap-

propriate uses weaken the structure and ignore the traditional lifestyle. 

Preservation and revitalization of Kyo-machiya include dynamic using for 

dwelling or an appropriate new function with renovation and regeneration. 

Main reasons of Machiya demolition were the unease to safety, uncomfortable 

dwelling, inheritance, maintenance skills and neighborhood problems.

Administration, civic activity and their partnership had an effective role in 

this work. Solutions to these preservation problems are developed by different 

actors: Kyomachiya Council focus on the study of some safety, public relations, 

management of network activity. Friends of Kyomachiya proposes a new life-

style in tune with the nature. Kyomachiya Real Estate provides the information 

of vacant machiya houses. Kyomachiya Architect maintains the traditional skills 

and consults frequently. Kyoto City Government, by The New Landscape  

Policies of Kyoto sets the appropriate height control and design standards.

Takahiko OTANI*

Bu çalışmada, Kyoto’da yer alan 
Kyo-machiya evlerinin genel özellikleri, 
bugünkü durumu, sorunları, korunması 
ve yeniden kullanımı hakkında bilgi 
verilmektedir. Bu sıra evlerin en önemli 
mimari özellikleri; yüksek olmamaları, 
çatı ve saçakların yatay doğrultuda bir-
likteliği, ahşabın estetiği, yapı eleman-
larının tasarımındaki incelik ve ahşap, 

toprak, kağıt gibi doğal malzemelerin 
oluşturduğu yumuşaklık ve hafiflik izle-
nimidir. Kasabanın bugünkü durumun-
da, kötü yenilemeler ve uygun olmayan 
kullanım gibi nedenler, hem yapıları 
yıpratmakta hem de geleneksel yaşam 
biçimini zedelemektedir.

Kyo-machiya evlerinin korunması 
ve canlandırılması, konut ya da başka 
bir uygun işlevle yeniden kullanım sü-

‘Kyo-Machiya’  Evlerinin Korunmasında Kullanılan  
Yöntemler

*Prof.Dr. Takahiko OTANI, Mukogawa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Japonya
Mukogawa Women’s University Department of Architecture, Japan
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reçlerini içermektedir. Machiya’yı tahrip 
eden temel nedenler: güvenlik kaygısı, 
evlerdeki konforsuz yaşam, miras, evle-
rin bakımı hakkında bilgi-beceri eksikliği 
ve çevre sorunlarıdır. Yerel yönetim, sivil 
toplum ve bunların işbirliği, bu çalışmada 
önemli rol oynamıştır.

Bu koruma sorunlarına karşılık çö-
züm önerilerinin geliştirilmesinde farklı 
aktörler değişik yönlerden çalışmalara 
katkı sunmuştur: “Kyomachiya Council” 

güvenlik, halkla ilişkiler, iletişim yöneti-
mi gibi konulara odaklanan bir konseydir. 
“Friends of Kyomachiya”, doğayla uyumlu 
yeni bir yaşam tarzı önermektedir. “Kyo-
machiya Real Estate” kullanılmayan evler 
hakkında bilgi sunmaktadır. “Kyomachiya 
Architect” geleneksel yapım tekniklerinin 
sürdürülmesini sağlamakta ve sık sık da-
nışmanlık yapmaktadır. Kyoto şehir yö-
netimi de yasal olarak yükseklik limitini 
ve tasarım standartlarını belirlemektedir.

Kyo-machiya 
evlerinin genel 
görünümü

Mekân şeması: 
“omoteya tukuri” tipi

 Ön sırada dük-
kânlar, gerisinde 
ise konut alanları 
bulunmaktadır.

 İki sıranın ortasın-
da, giriş mekânı ve 
avlu yer alır.

 Tüm mekânların 
gerisine, bahçe ve 
depo yerleştirilmiştir.

 Toprak koridor ve 
hasır (tatami-mat) 
döşemeli yaşam 
alanları yan yana 
sıralanmaktadır.

DEPO

BAHÇE
YAŞAM ALANI

DÜKKAN

AVLU

KORİDOR
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  Toprak koridor, evin farklı bölümleri boyunca devam eden, sürekli bir geçit oluşturmaktadır.

  Hasır (Tatami-mat) döşemeli odalar,  hafif ve hareketli elemanlarla bölünmektedir. Bu bölmeler, 
shouji adlı yarı saydam perdeler ve fusuma adlı kâğıttan yapılmış opak perdelerdir.

  Avlu ve bahçe arasındaki hava sirkülasyonu sayesinde yaşam alanı havalanmaktadır. 

  İçeride kullanılan hafif ve hareketli elemanlarla, mekân kurgusu kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 

Evin bölümlerini 
gösteren şema
(Sağda ticaret 
işlevine ayrılan 
ÖN SIRA, solda 
ise konut olarak 
kullanılan  
ARKA SIRA 
görülmektedir. 
Toprak koridor, 
tüm mekânlar 
boyunca devam 
etmektedir.)
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Çamur duvarlı 
olarak inşa 
edilen depolar, 
içerideki ahşap 
şehir dokusunu 
yangına karşı 
koruyucu bir 
kabuk görevi 
görmektedir.

1970 ve 2000 yılına ait bu iki fotoğraf, Kyoto ve Kyo-machiya’nın 30 yıllık süreçteki değişimini 
göstermektedir.
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Zasiki adı 
verilen ana 
mekânın 
görünümü  
[Döşeme,  
(tatami-mat) 
adı verilen 
hasır ile 
örtülüdür.]

Machiya 
evleri, yakın 
çevresinde 
sayıları 
artan yüksek 
binaların  
tehdidi altında 
bozulmaya 
maruz  
kalmaktadır.
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Geleneksel 
yapıları 
nedeniyle 
“Kültür 
Varlıklarının 
Korunması 
Kanunu” 
kapsamında 
koruma 
altına alınan 
bölge

Hashibenkei-
yama Evi
(Gion Festiva-
li’nde, galeri 
ve toplanma 
mekânı olarak 
kullanılmak-
tadır. Onarım 
sırasında dik-
me ve kirişler 
değiştirilmiş; 
çatı makası 
güçlendiril-
miştir.)
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Koruma sürecinde belirlenen sorunlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan idari ve 
sosyal kuruluşlar
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Geleneksel birleşim detaylarından örnekler

Ahşap yapım sistemi 
(Solda geleneksel, sağda bugünkü yapım sistemi görülmektedir. Geleneksel yapım sisteminde 
çapraz bağlar kullanılmamıştır. Günümüzde, çapraz elemanların da eklenmesiyle daha sağlam bir 
sistem kurulmaktadır.)

NOT: Bu metin, sempozyumun 1. gününde 8 Ekim 2012 tarihinde Prof.Dr. Takahiko OTANI’nin  
sunumundan alıntı yapılarak oluşturulmuştur.
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The Turkish Timber Association’s Approach to

Restoration & Conservation and The Project: ‘Save Our Roofs’

ABSTRACT
The Turkish Timber Association (TTA)’s commitment to wood, is not just a 

passion for wood or a longing for the past, we believe that there are lessons to 

be learned from the outstandingly rich timber heritage surrounding us all over 

the country. In spite of our deeply rooted timber heritage,  wooden structures are 

disappearing every day and especially over the last fifty years, the use of wood 

has been almost deliberately avoided.

Lack of knowledge about the properties of wood lead experts to believe in 

the myths that surround wood, they do not want to work with a material that 

“rots” and “burns”. Conservation efforts therefore do not go beyond decoration 

most of the time. The importance of these structures however does not lie in 

their “beauty”, but in the fact that they represent the right solutions. This paper 

summarizes the ‘Save Our Roofs’ campaign carried out by TTA between 2003-

2006 at Zeyrek, to show that timber buildings can be easily and economically 

repaired.

Nurgün ERDİN*

Ulusal Ahşap Birliği Derneği 
Ulusal Ahşap Birliği Derneği, 2000 yılın-
da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 
Kuruluş amaçlarından biri; geleneksel 
ahşap yapıların yıkılmalarını önlemek 
için koruma-onarım çalışmaları yapmak, 
geleneksel yapılarla ilgili teknik bilgi ve 
veri eksikliğini gidermektir. Çünkü dört 
bir yanı yüzlerce yıllık ahşap mirasla 
dolu bir ülkede yaşıyor olmamıza rağ-
men, ahşap yapıların giderek azalması 
ve ahşap hakkında yanlış yorumların 

yapılması, ahşap yapı inşasını ve özel-
liklerini unuttuğumuz gerçeğini vurgu-
lamaktadır.

Yapılan birçok restorasyon uygu-
lamasında ahşabın özellikleri iyi bi-
linmediğinden, uzmanlar “yanan” ve 
“çürüyen” bir malzeme ile uğraşmak 
istememekte ve ahşap yapıları koruma 
çalışmaları “süslemenin” ötesine geçe-
memektedir. Oysa bu yapıların önemi, 
onların “güzelliklerinden” değil, “doğru 
çözümler” ile inşa edilmiş olmalarından 
kaynaklanmaktadır.

Ulusal Ahşap Birliği’nin Koruma-Onarım Kavramına 
Yaklaşımı ve “Tarihe Sağlam Bir Çatı” Projesi

* Prof. Dr. Nurgün ERDİN, Ulusal Ahşap Birliği Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı,  
Miralay Şefik Bey Sk. 13/2 Gümüşsuyu 34437 Taksim İstanbul, info@ahsap.org
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Mimarlık sözlüğüne göre koruma: 
“Tarih ya da sanat değeri taşıyan yapı-
ların, doğal değerlerin ya da kent parça-
larının yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
gerekli önlemleri almak.” olarak tanım-
lanır (Hasol, 1998).

Tanımdan da anlaşıldığı gibi bir bi-
nayı yıkmak, yıkılacak duruma gelmesi-
ne seyirci kalmak, yıkıldı yıkılacak diye 
beklemekten usanıp, yıkıp benzerini 
yapmak ya da sadece süslemelerini mu-
hafaza etmek hiçbir zaman “korumak” 
anlamına gelmemektedir.

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti tarafından “Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Söz-
leşme” 1982 yılında resmi olarak kabul 
edilmiş; İstanbul’un tarihî alanları 1985 
yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınmıştır. Bu alanlardan Zeyrek, tama-
men geleneksel ahşap mirasıyla döne-
minin gerçek kent dokusunu yansıtan ve 
UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi’nin 
kapsamında bulunan en önemli bölge-
lerden biridir. Türkiye’deki kültürel var-
lıkların korunması ile ilgili yasalar, her ne 
kadar bu yapıları ve yakın çevrelerini kayıt 
altına almış olsa da, çoğunun sahiplerinin 
sosyo-ekonomik şartları, mevcut koru-
macı düzenlemelere ve kurallara uymala-
rına imkân vermemiştir. Zeyrek’teki yapı-
ların envanterleri, restorasyon projeleri ve 
kaynak arayışları yıllar boyu devam etmiş; 
zaman ilerledikçe, yasalarla koruma altı-
na alınmış tescilli yapılar olmalarına rağ-
men, tek tek çürümeye terk edilmişlerdir.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 
2003 yılı toplantısında aldığı 27 COM 
7B.79 sayılı kararda, ihmal ve yıkım ne-
deniyle yitirilen evlerin neden olduğu 
doku kaybı ve özellikle Zeyrek’in ko-
runmasındaki başarısızlık üzerinde du-

rulmuş; Türkiye bu konuda uyarılmıştır. 
İstanbul’un tarihi alanlarının korunması 
için acilen harekete geçilmemesi ha-
linde, ilgili komitenin Temmuz 2004’te 
İstanbul’u “Dünya Mirası” listesinden 
çıkarıp “Tehlikede Olan Dünya Mirası” 
listesine alacağı resmen bildirilmiştir.

Bünyesinde, ahşapla ilgili yapısal 
özellikleri bilen ve modern bilimin ışı-
ğında sivil mimari tekniğini araştıran mi-
mar ve mühendisler bulunan Ulusal Ah-
şap Birliği; Zeyrek’teki evlerin onarımına 
talip olmuş ve 2003 yılında “Tarihe Sağ-
lam Bir Çatı” projesini hazırlamıştır.

“Tarihe Sağlam Bir Çatı” projesi, 
Zeyrek’te resmen koruma altına alınan, 
ancak hiçbir onarım yapılmadığı için yı-
kılmak üzere olan yapılara bir “acil yar-
dım” çağrısı yapmak üzere planlanmış-
tır. Bu konuda derhal harekete geçilmesi 
mesajını veren bu proje ile temel olarak 
çatıların tamir edilmesi, ahşap karkas, 
döşeme tahtaları ve diğer eşsiz süsle-
melerdeki çürümenin durdurulması he-
deflenmiştir. Projenin diğer bir amacı, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi’nde de yer alan yaşam 
şartlarının iyileştirilmesi, yoksulluğun 
azaltılması ve barınma güvencesinin 
sağlanması için de bir acil çağrıdır.

Ulusal Ahşap Birliği’nin başlattığı 
“Tarihe Sağlam Bir Çatı” projesi, en-
tegre kent gelişimine doğru çok yönlü 
bir mücadeleye davet olup İstanbul’un 
kentsel gelişiminin, tarihî mirasa sahip 
çıkılmasıyla başlanabileceğini gösteren, 
Türkiye’deki ilk geniş kapsamlı projedir. 
Bu proje ile kamuoyuna, tarihî mirasın 
korunmasında uluslararası ilkelere uyu-
mun sosyal hareketler ile birleştirilmesi 
gerektiğini açıkça göstermek üzere, pro-
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fesyonel birliklerin, sivil toplum örgüt-
lerinin, yerel yönetimlerin ve diğer ilgili 
kişilerin katılımı için çağrı yapılmıştır. 
Proje için bir amblem hazırlatılmış UAB 
yürütücülüğünde devlet organları ve ye-
rel yetkililer ile birlikte kamuoyu oluş-
turmak üzere protokol imzalanmıştır 
(Resim 1).

Tarihe Sağlam Bir Çatı Projesi
Projede “çatı” kavramı sadece işlevsel 
değil aynı zamanda sembolik bir anlam 
taşımaktadır. Tarihin her döneminde 
korunmak ve kendini güvende hisset-
mek gibi duygular taşıyan “çatı” kelime-
si, bu projede sadece evlerin değil tarihin 
de korunmasını simgelemektedir. Diğer 
bir neden de, Zeyrek’teki yapıların ço-
ğunun, çatılarından başlayarak hasarlı 
olduğu gerçeğidir.

Proje bir yandan, taşıyıcı sistemleri 
ahşap olan bu tarihî yapıları kullananla-
rın uzun dönemli eğitimine odaklanmış; 
diğer yandan, içerisinde sosyal birleşme, 
dayanışma ve ekonomik değerler için 
önemli bir vektör olarak hizmet verecek 
kültür öğesinin bulunduğu sürdürülebi-
lir kentsel gelişmeye toplumsal bir des-
tek oluşturmayı ve toplum bilincini artır-
mayı hedeflemiştir.

Proje öncelikle; 
 Toplumda koruma bilincini geliş-

tirmeye ve kamusal duyarlılık yaratma 
çalışmalarına,

 Ahşap yapıların tamiratının kolay 
ve ekonomik olduğunu kanıtlamaya 
odaklanmıştır.

Kamusal Duyarlılık Yaratma 
Çalışmaları
1- 29 Temmuz 2003’te Zeynep Ahun-
bay, Minja Yang, Stefanos Yerasimos, 

David Michelmore, Hıfzı Topuz, Şermin 
Özduran, Nihat Macit, Yücel Gürsel, 
Oktay Ekinci ve Ersen Gürsel’in katılı-
mıyla, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Ta-
rihî Kentlerin Yönetimi-İstanbul” konulu 
panel yapılmıştır (Resim 2).
2- Projeyi anlatan bir tanıtım filmi ya-
pılmış ve filmde kamuoyu tarafından 
iyi bilinen, tanınmış kişilerin (yazarlar, 
işadamları, sanatçılar, futbolcular) yer 
almaları sağlanmıştır (Resim 3).
3- Projeyi tanıtan bir broşür hazırlan-
mıştır (Resim 4).
4- 23 Aralık 2003’te projeyi duyurmak 
için Kültür ve Turizm Bakanı, UNESCO 
Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcı-
sı, UNESCO Özel Projeler Direktörü, 
İstanbul Valisi ve çok sayıda davetlinin 
katılımı ile Four Seasons Oteli’nde bir 
tanıtım gecesi düzenlenmiştir (Resim 5).
5- Zeyrek’te yaşayan ve gelip geçen in-
sanlar için, İngilizce ve Türkçe “Burası 
tüm insanlık için korunmayı hak eden 
olağanüstü evrensel değerinden dolayı 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alın-
mıştır.” mesajını veren tabelalar tasar-
lanmış ve Zeyrek sokaklarına yerleştiril-
miştir (Resim 6).

Resim 1. UAB yürütücülüğünde projeyi destekleyen 
kurumlar
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Resim 2. Tarihî Kentlerin Yönetimi Paneli

Resim 3. Tarihe Sağlam Bir Çatı Projesi tanıtım filmine 
kamuoyu tarafından tanınan kişiler katkıda bulundu

Resim 4. Tanıtım broşürü

6- Projenin logosu ve Zeyrek evlerinin 
fotoğraflarından yararlanılarak çeşitli 
görsel malzemeler hazırlanmış ve inşaat 
fuarları başta olmak üzere, çeşitli etkin-
liklerde sergilenmiştir (Resim 7).
7- 26 Şubat 2004’te, İstanbul Lütfü Kır-
dar Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
“Zeyrek Tartışılıyor” konulu panele Do-
ğan Kuban, Can Binan, David Michel-
more, Emine Erdoğmuş, Sevgi Tuncay 
ve Nuran Zeren Gülersoy konuşmacı 
olarak katılmışlardır.
8- 23 Mayıs 2004’te, Zeyrekhane’de 
UNESCO Dünya Mirası Merkezi II. Baş-
kanı Minja Yang, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir ve Ulusal Ahşap 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurgün 
Erdin’in katılımı ile bir Basın Toplantısı 
yapılarak “Sponsor Dosyaları” incele-
meye açılmıştır (Resim 8a).
9- Tarihe Sağlam Bir Çatı projesi, çok 
sayıda gazetede ve “The Times”da haber 
olmuştur (Resim 8b).
10- Zeyrek Muhtarı ve bölge sakinleri ile 
toplantılar yapılarak Tarihe Sağlam Bir 
Çatı projesinin amaçları anlatılmış, öne-
rileri alınmıştır.
11- 6-8 Ekim 2004’te İstanbul Ticaret 
Odası’nda Tarihi İstanbul’un Yönetimi, 
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Resim 7. Ahşap 2004 Yapı Fuarı’nda Zeyrek standı 

Resim 8. (a) Proje Sponsor Dosyası tanıtımı basın toplantısı, (b) “The Times”da Tarihe Sağlam Bir Çatı 
Projesi haberi

Resim 5. Tarihe Sağlam Bir Çatı Projesi
tanıtım gecesi

Resim 6. UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi gereği 
panoların Zeyrek’e yerleştirilmesi
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“Kentsel Yönetim Stratejileri ve Eylem 
Planı Geliştirme” konulu Uluslararası bir 
Arama Konferansı yapılarak, sonuçlar 
değerlendirilmiştir (Resim 9).
12- Tüm çalışmaların detayları UAB’nin 
internet sitesinde duyurulmuştur.

Ahşap Yapıların Onarımı
13- 1/1000 ölçekli kent planı üzerinde 
Zeyrek üç bölgeye ayrılmış ve bu bölgeler-
de toplam 20 evde hasar tespit çalışmaları 
yapılmıştır (Resim 10).
14- Hasar tespit çalışmalarında AB Reh-
berine göre değerlendirmeler yapılarak, 
yapıların konumu, mimari değeri (tescil 
durumu, genel tasarımının değeri, özgün 
kütle, çatı sistemi, çatı kaplaması, korniş-
ler, bezeme elemanları, kapılar, pencere-
ler, sıva vb.) tek tek incelenerek puanlan-
mıştır (Resim 11a).
15- 27 Ekim 2004’te, Zeyrekhane’de yapı-
lan bir basın toplantısı ile Zeyrek’te ona-
rımlara başlandığı ilân edilmiştir (Resim 
11b); basın toplantısından sonra Fazilet 
Sokak 14 no’lu evde ilk çivi çakılmıştır 
(Resim 12).
16- Fazilet Sokak 14 no’lu evin 27 Ekim 
2004’te başlayan onarımı, 14 Kasım 2004’te 

tamamlanmıştır (Resim 13-15).
17- Onarılan evler için plaketler ve 
sponsor ödülleri tasarlanmıştır (Resim 
16). Bina tamiratında çalışan işçilerin 
giysilerinden, tamir edilen evin üzeri-
ne çakılacak tabelaya ve sponsorlara 
verilecek ödül heykelciğine kadar her 
şey, projenin görünebilirliğini arttırmak 
amacı ile özenle hazırlanmıştır.
18- Zeyrek’teki çalışmaları yakından 
takip eden Dünya Mirası Komitesi, 28. 
toplantısında İstanbul’un tarihî alanları 
hakkındaki kararında, “Ulusal Ahşap 
Birliği’nin, kamuoyunu harekete ge-
çirmek amacı ile başlattığı kampanya 
için takdirlerimizi ifade ederek…” de-
ğerlendirmesiyle İstanbul’un Tehlikede 
Olan Dünya Mirası Listesi’ne alınması-
nı 2 yıl ertelediğini bildirmiştir.
19- Kasım 2005’te İbadethane Sokak 48 
no’lu evin onarımına başlanmıştır (Re-
sim 17, 18).
20- Maliyet hesapları çıkarıldığında, Fa-
zilet Sokak 14 no’lu evin 25.000 TL, İba-
dethane Sokak 48 no’lu evin 19.500 TL 
olmak üzere toplam maliyetin 44.500 TL 
olduğu belirlenmiştir. 

Resim 9. 
Uluslararası 
Arama 
Konferansı
(6-8 Ekim 2004)



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

31

Resim 10. 
(a) 1/1000 
ölçekli kent planı 
üzerinde Zeyrek’te 
işaretlenen 3 
bölge, (b) I. 
Bölgede hasar 
tespit çalışmaları 

Resim 11. (a) Hasar tespit çalışmalarında kullanılan AB Rehberi, (b) Zeyrek’te onarım çalışmalarına 
başlandığının duyurulduğu basın toplantısı

Resim 12. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı 
ve UAB Başkanı Nurgün Erdin, Fazilet Sokak 14 no’lu evde ilk çiviyi çakarak onarımları başlattılar. (27 Ekim 2004)
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Resim 13. Zeyrek Fazilet Sokak 14 
no’lu evin onarım öncesi görünümü

Resim 14. (a) Zeyrek Fazilet Sokak 14 no’lu evin cephesi, (b-c) 
yastıkların açılıp onarılması

Resim 15. 
Zeyrek Fazilet 
Sokak 14 
no’lu evin 
onarım sonrası 
görünümü (14 
Kasım 2004)

21- UAB “Tarihe Sağlam Bir Çatı” projesi 
çalışmaları sırasında, tarihî ahşap yapıla-
ra karşı ilgisizlik ve ahşabın tamirindeki 
kolaylığın yeterince bilinmemesinin yanı 
sıra, gerileyen marangozluk becerisinin 
de önemli bir problem olduğunu görmüş 
ve “Dülgerlik Eğitim ve Uygulama Atöl-
yesi” projesini hazırlamıştır (Resim 19).
22- Ayrıca tarihî binaların önemi, bakımı 
ve tamiratı konularını kapsayan, kolay 
anlaşılabilen bir “El Kitabı”nın hazırlık 
çalışmaları başlatılmıştır.

23- “Çatılarımızı Koruyalım” kampan-
yasını güçlendirmek amacıyla T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte, Zey-
rek sokak sağlıklaştırma çalışmalarını 
yürütmek üzere “Şehir Planı ve Mimari 
Fikir Projesi” tasarlanmıştır.
24- 18-23 Eylül 2006’da ICOMOS Ulus-
lararası Ahşap Komitesi Sempozyumu 
gerçekleştirilmiş ve 20 Eylül 2006’da 
“Niçin Tarihi Ahşap Yapıları Korumalı-
yız?” konulu konferansın gerçekleştiril-
mesine destek verilmiştir (Resim 20).
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Resim 16. Zeyrek Fazilet Sokak 14 no’lu eve çakılan plaket ve onarımı destekleyen kuruluşa verilen sponsor ödülü

Resim 17. Zeyrek İbadethane Sokak 48 no’lu evin onarım öncesi görünümü (Kasım 2005)

Resim 18. Zeyrek 
İbadethane Sokak 
48 no’lu evin 
onarım sonrası 
görünümü 
(Ocak 2006)
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Resim 19. Tarihî ahşap yapıların onarımında 
çalışacak dülger adaylarının eğitilmesi amacıyla 
hazırlanan proje

K A Y N A K Ç A

Hasol, D., 1998, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayınları, İstanbul.

Sonuç olarak; “Tarihe Sağlam Bir 
Çatı” projesi, Ulusal Ahşap Birliği’nin 
koruma ve onarım kavramına yaklaşımı-
nı gösteren bir projedir. UAB, bu proje 
ile sivil mimarinin korunmasının önemli 
olduğu bilincini geliştirmeyi ve bu konu-
ya toplumun ilgisini çekmeyi başarmış; 
esasen toplumsal eğitime yoğunlaşmış 
ve güçlü kampanyalarla aşağıdaki so-
nuçlara ulaşmıştır:

 Topluma, koruma kavramının ne 
olup ne olmadığını ve sosyo-ekonomik 
faydalarını anlatmış,

 Devlet organları ve yerel yetkililer 
ile birlikte kamuoyu oluşturmuş, 

 Sivil mimari örneği olan yapılarda 
yaşayanlara, yapılarının bakım ve onarı-
mı ile ilgili basit teknikleri anlatmış,

 Ahşap yapıların tamiratının kolay 
ve ekonomik olduğunu kanıtlamıştır.

Ancak proje, Zeyrek bölgesinde 50 
evi onarmak üzere planlanmış olmasına 
rağmen, 2 ev onarılabilmiş, daha sonra  
KUDEB’in talebi üzerine onarımlarda 
kullanılan teknik bilgiler ve “Dülgerlik 

Eğitim ve Uygulama Atölyesi” projesi 
KUDEB Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

KUDEB, imkânları ile bir ahşap atöl-
yesi kurarak başarılı çalışmalar yapmış 
ve 50’nin üzerinde tarihî ahşap yapıda 
UAB’nin hedeflerindeki gibi onarımlar 
gerçekleştirmiştir.



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

35

Resim 20. ICOMOS Uluslararası Ahşap Komitesi Sempozyum programı
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An Overview on International Principles for the Preservation of 

Timber Structures

ABSTRACT

Timber buildings constitute an important part of Turkey’s cultural heritage. 

The  timber architecture in Turkey consists mainly of houses, mosques, bridges, 

shops, inns, barns and granaries. The tradition of timber building came to an 

end in the twentieth century due to changes in the building technology; the 

introduction of reinforced concrete pushed traditional timber construction 

out of the scene. The restrictions on building with timber made it difficult for 

people owning timber houses to find the appropriate materials and workforce 

for maintenance and repairs. Due to the abrupt change in the construction 

industry, traditional building crafts dwindled. The lack of technical and financial 

assistance from the public authorities for the conservation of timber structures 

lead to an increase in the losses.   

In Turkey many of the historic timber buildings are in an advanced stage of 

deterioration due to long periods of neglect. This makes them very vulnerable; 

they come nearer to the stage of collapse and it is extremely difficult to restore 

them with small repairs. As the extent of intervention increases, the scale of 

renewal escalates, having a negative impact on the authenticity of the fabric.  

There is need for serious efforts to revive timber crafts, to use traditional 

materials and techniques.  In order to attain success at restorations, it is essential 

to accept and follow the international principles for the conservation of timber 

structures. 

The basic principles governing the repair of timber buildings are 

the preservation of the rich variety of timber construction, to carry out 

interdisciplinary work, to use original materials and techniques in the repairs in 

order to preserve the original structural design. In addition to the Venice Charter 

of 1964, Nara Document on Authenticity (1994), Principles for the Preservation 

of Timber Structures (1999), Charter on the Built  Vernacular Heritage (1999), 

International Cultural Tourism Charter (1999), Principles for the Analysis, 

Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage (2003), 

ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage 

Sites (2008) and the Valetta Principles for the Safeguarding and Management 

of Historic Cities, Towns and Urban Areas (2011) provide the international 

guidelines for the conservation of cultural property. All related charters propose 

the use of traditional craftsmanship for repairs; thus special emphasis is put on 

reviving traditional timber construction techniques.
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Zeynep AHUNBAY*

Ahşap Mimarlık ve Korunması
Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı üslup 
ve tasarımlarda gelişen ahşap mimari 
özel değerleriyle ilgi çekmekte, insanın 
yaratıcı dehasıyla biçimlenen tasarımlar 
evrensel düzeyde korunmayı hak etmek-
tedir. Türkiye’nin değişik bölgelerinde, 
yörenin iklim koşullarına ve malzeme 
olanaklarına bağlı olarak gelişen ahşap 
mimari, zengin bir çeşitlenme sunmak-
tadır. Anadolu’da kırsal ve kentsel alan-
larda ahşap; yığma, iskelet ve karma ta-
şıyıcı sistemler içinde kullanılmıştır.

Tomruk veya dörtgen kesitli olarak 
biçimlenen yığma çantı geleneği, çok 
eski çağlardan günümüze ulaşan bir 
gelenektir; Karadeniz Bölgesi’nde, İç 

Anadolu’da, Toroslar’da ilginç örnekle-
ri gözlenmektedir. Depreme dayanıklı 
özellikleriyle antik çağdan bu yana tercih 
edilen iskelet sistemli ahşap yapılar, batı, 
kuzey ve güney Anadolu’da, Marmara 
Bölgesi’nde yaygın uygulama alanı bul-
muştur. 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da 
genişlemesiyle ortaya çıkan kültür alış-
verişi, Türk evinin yöresel yapım teknik-
leriyle bütünleşerek çeşitlenmesine, kimi 
günümüze ulaşan ve korunan zengin bir 
mimarinin ortaya çıkmasına yol açmış-
tır. Ahşap yalnız konutlarda değil, dini 
(cami, tekke), eğitim (mektep, medrese), 
ticari (arasta, han), konaklama (kervan-
saray), sanayi (basmahane, tabakhane), 
depo-anbar gibi yapıların oluşturulma-
sında da yaygın olarak kullanılmıştır.  

Ahşap Yapıların Korunması İle İlgili 
Uluslararası İlkelere Türkiye’den Bakış

*Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY, İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Programı, zahunbay@gmail.com

Resim 1. Anadolu’nun en eski camilerinden  
Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (İç mekânda ahşap sütunlar  
ve çatı kirişleri) Fotoğraf: Duygu Acar, 2011

Resim 2. Silivri, Piri Paşa Kervansarayı’nda çöken 
çatıyı taşıyan ahşap dikmeler ve başlıkları
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Son dönem Osmanlı mimari özellik-
lerini taşıyan ahşap arasta, han ve ben-
zeri yapıların sayısı giderek azalmak-
tadır. Kastamonu, Tokat, Safranbolu, 
Bursa gibi tarihî kentlerde hâlâ yaşayan 
örnekler ahşap mimarinin konu ve tasa-
rım çeşitliliğini yansıtmaktadır.   

Günümüzde ahşap mimariyi koruma 
sorunu, kentsel ve tek yapı boyutunda 
tartışılmaktadır. Sorunları çözmek, kül-
tür mirasını koruma görevinin gerekleri-
ni yapmak için teknik bilgi, usta işgücü ve 
maddi kaynak gerekmektedir. Bu alanda 
oldukça gecikilmiş olduğu konusunda 
ortak bir kanı bulunmaktadır. Unutu-
lan ahşap işleme sanatı ve gerekli mad-
di kaynakların sunulmaması dolayısıyla 
kayıplar giderek arttığından, son yıllarda 
çabalar yoğunlaşmıştır. Yerel ve merkezî 
yönetimler kentlerin hızla değişen im-
gelerini, kültürel değerlerini kurtarmak 
için birlikte hareket etmektedirler. Mev-
cut ahşap yapıların yok olmalarını önle-
mek için yoğun çaba gösterilmesi, doğru 
onarımlar için yöntem konusu üzerinde 
uzlaşılması, bu yönde liderlik yapanlara 
ve uygulamacılara uluslararası koruma 
ilkeleri, standartlar ile ilgili bilgi verilme-
si gerekmektedir.  

Ahşap Yapıların Korunmasıyla 
İlgili Uluslararası İlkeler
Koruma alanında çalışan mimar ve tek-
nik elemanların 1964’te yaptıkları top-
lantı sonunda kabul ettikleri Venedik 
Tüzüğü’nün1 9-13.maddelerinde; onarı-
mın uzmanlık gerektiren bir iş olduğu, 
geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı 
yerlerde geçerliliği kanıtlanmış çağdaş 
tekniklerin kullanılabileceği, anıta mâl 
edilmiş değişik dönemlerin saygı gör-
mesi gerektiği, bütünlemelerin uyumlu 

olması, eklerin yapının geleneksel kom-
pozisyonuna zarar vermeyecek şekilde 
yapılmasına özen gösterilmesi gibi temel 
yaklaşımlar yer almaktadır. Bu ilkelerin 
daha çok kârgir yapılara yönelik olma-
sı ve ahşap yapıların onarımında gerek 
duyulan yönlendirici ilkeleri tam ola-
rak karşılamaması nedeniyle,  1972’de, 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
ICOMOS bünyesinde; ahşap yapıların 
korunması alanında çalışan, değişik coğ-
rafi alanların temsilcilerinin yer aldığı bir 
Ahşap Komitesi oluşturulmuştur. ICO-
MOS bünyesinde oluşturulan bir diğer 
komite ise, geleneksel mimarlık konu-
sunda çalışmış ve hazırladığı tüzüğü; 
1999 yılında bu alanda çalışanların hiz-
metine sunmuştur. 

ICOMOS’un Geleneksel Mimari 
Miras Tüzüğü’nün girişinde “Bir top-
lumun kültürünün temel anlatımı olan 
sivil mimarlık, bir yandan o kültürün böl-
gesiyle ilişkisini gösterirken, diğer yandan 
dünyanın kültürel çeşitliliğini yansıtması 
bakımından önemlidir.” denilmektedir.2 
“Geleneksel mimarinin takdir edilmesi ve 
başarıyla korunması toplumun buna katı-
lımı, desteği, sürekli bakımı ve kullanımına 
bağlıdır... Geleneksel çevrenin korunma-
sı çokdisiplinli bir uzman ekip tarafından, 
değişim ve gelişmenin kaçınılmaz olduğu 
kabul edilerek ve toplumun kültürel kim-
liğine saygı gösterilerek yürütülmelidir... 
Geleneksel yapılara, yapı gruplarına ve 
yerleşmelere yapılacak çağdaş müdahaleler, 
onların kültürel değerlerine ve geleneksel 
karakterlerine saygı göstermelidir.” 

ICOMOS’un Ahşap Komitesi’nde yer 
alan uzmanlar değişik ülkelerin ahşap 
koruma alanına yaklaşımını irdelemiş; 
çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslarara-
sı sempozyumlarda sorunları tartışarak, 
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birikim ve görüşlerini ICOMOS’un Ah-
şap Tüzüğü’ne yansıtmışlardır. 1999’da 
kabul edilen Ahşap Tarihî Yapıların 
Korunması için İlkeler adlı tüzükle3 

bu alanda uluslararası düzeyde geçerli 
olan temel ilkeler net bir biçimde orta-
ya konulmuştur. Hazırlanan tüzüğe göre 
tarihî ahşap yapı; “kısmen veya tümü ah-
şaptan yapılmış, kültürel anlamı olan veya 
tarihî bir bölgenin parçası olan her tür bina 
ve yapıyı kapsamaktadır.”

Ahşap yapılar, ana taşıyıcılar: dikme-
ler ve döşeme kirişleri, merdiven, tavan, 
kapı, pencere gibi ögeleriyle bir bütün 
olarak değerlendirilmelidir. Taşıyıcı sis-
temin oluşumunda önce iskelet düzeni 
kurulmuş; daha sonra kerpiç dolgulu, 
ahşap kaplamalı, bağdadîli sistemler 
geliştirilmiştir. Çatılar ahşap yapıları ko-
ruyan, genel görünüşü etkileyen önemli 
bileşenlerdir.

Tarihî ahşap yapılarla ilgili tüzüğün 
1. Maddesi’nde “Herhangi bir müdaha-
leden önce yapının ve bileşenlerinin du-
rumu ve uygulama sırasında kullanılan 

malzemeler dikkatle belgelenmelidir. Ya-
pıdan çıkarılan malzemelerle ilgili örnekler 
de dahil olmak üzere, her tür belge ve gele-
neksel sanatlar ve tekniklerle ilgili bilgiler 
toplanmalı, tasnif edilmeli ve gerektiğinde 
ulaşılabilecek şekilde uygun bir yerde sak-
lanmalıdır.” denilmektedir. Herhangi 
bir müdahaleye girişmeden önce tam 
belgeleme yapmanın önemine dikkat 
çeken ilk maddenin ülkemizde yaygın 
olarak uygulanması için sorumluların 
uyarılması gerekmektedir.  

2. Madde; ahşap yapının bozulma 
nedenlerinin dikkatle araştırılmasına ve 
doğru bir teşhis konulmasına özen gös-
terilmesi konusunu ele almaktadır: “Her 
müdahaleden önce ahşap yapının mevcut 
durumunu, hasarların ve yapısal bozul-
manın nedenlerini araştıran ayrıntılı bir 
çalışma yapılmalı, teşhis güvenilir olmalı-
dır. Teşhis kesin verilere, fiziksel inceleme 
ve analize dayandırılmalı, gerekirse hasar 
vermeyen deney yöntemleri kullanılmalı ve 
fiziksel ölçümler yapılmalıdır.”

Gözle görülemeyen iç bünyenin du-

Resim 3. İstanbul’da 2.derece tarihî 
eser olarak tescil edilen ve yenilenen 
bir ahşap ev

Resim 4. Çatalca’nın Baba Nakkaş Köyü’nde terk edilmiş 
bir kırsal yapı
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rumu ve taşıyıcı ögelerin kapasiteleri ko-
nusunda, kuşku duyulan ahşap ögeleri 
zedelemeden, güvenilir bilgi edinmek 
için hasar vermeyen tekniklerden yarar-
lanılması önemlidir. Çağdaş teknolojinin 
yardımıyla yapıda kullanılan ahşap tür-
leri ve dayanım kapasiteleri kolayca be-
lirlenebilmektedir. 

Ahşap yapıların korunması için sü-
rekli bakımlarının yapılması, izlenmeleri 
tavsiye edilmektedir (Madde 3). Böylece 
hasarlar artmadan duruma müdahale 
etmek ve sorunları çok büyümeden çöz-
mek mümkün olabilmektedir. Bakım ve 
onarım çalışmaları özenle yürütülmeli-
dir: “Koruma ve yaşatmanın temel ama-
cı kültür varlığının tarihî özgünlüğünü ve 
bütünlüğünü korumaktır. Her müdahale 
uygun araştırma ve değerlendirmelere da-
yandırılmalıdır. Sorunlar mevcut koşul ve 
gereksinimlere göre, yapının estetik ve tarihî 
değerlerine, tarihî yapının veya sitin fiziksel 

bütünlüğüne saygı göstererek çözümlenme-
lidir.” (Madde 4). 

Özgünlük Kavramı ve  
Özgünlüğün Korunması
Kültür varlıklarının onarımında, özgünlü-
ğü korumak için minimalist bir yaklaşım-
la çalışılmalıdır. Ülkemizdeki yaklaşım ise 
daha çok yıkıp yeniden yapmak yönünde-
dir. 1970’lerde geçerli olan yasal düzenle-
me ile, 2. derece olarak tescil edilen tarihî 
yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına izin 
verilmiş; bu süreçte yeni bir strüktür dü-
zeni oluşturulmasına ve çağdaş malzeme 
kullanılmasına olanak tanınmıştır. Yıkılıp 
betonarme olarak yapılan ahşap konut-
ların sayısının çok artması sonucunda 
(Resim 3),  onarımların aslına uygun mal-
zeme ile yapılması yönünde ilke kararları 
alınmış ve böylece ahşap yapıların özgün 
malzeme ve tekniğiyle onarılması için ge-
rekli yasal dayanak oluşturulmuştur. 

Ahşap yapı geleneklerinde kullanılan 
ağaç kesme, işleme, bağlantı, bindirme 
ögeleri, iskeletin kuruluşu, dolgu mal-
zemesi, geleneksel koruma teknikleri, 
kapı, pencere, döşemeler, tavanlar, çatı 
sistemleri, renk kullanımı; ahşap mima-
riye karakterini veren özelliklerdir. Ona-
rımlarda bu ayrıntıların korunmasına 
dikkat edilmesi, onarımların başarısını 
arttıracaktır. ICOMOS’un Tarihî Ahşap 
Yapılarla İlgili Tüzüğü’nün 5. Madde-
si’nde; müdahalelerin geleneksel yön-
temleri izlemesi, geri dönüşümlü olması, 
gelecekte yapılacak koruma çalışmaları-
nı ve yapının barındırdığı izlere ulaşmayı 
engellememesi tavsiye edilmektedir.   

Ahşap yapılar, mimari tasarımları, ta-
şıyıcı sistemleri, bezeme ve diğer ayrın-
tılarıyla ilk tasarıma ve ustaların çalışma 
sistemlerine ait birçok özgün ayrıntıyı 

Resim 5. Edirne, Kaleiçi kentsel sit alanında 
ahşap evler
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mari biçim korunmalıdır. Biçim; tarihî 
değer taşıyan ve ait olduğu dönemle iliş-
kilendirilen bir özelliktir. Yapının geçir-
diği onarımlar da tarihî yönden önem-
lidir; bezemeleri sanatsal açıdan değer 
taşıyabilir. Biçimin, aynı zamanda de-
ğiştirilmeden korunması gereken estetik 
bir değeri vardır. Eklerin kaldırılması söz 
konusu olduğunda öznel davranılma-
ması; uzmanlarla tartışarak karar veril-
mesi gerekir. 

Kullanım özgünlüğü: Her yapı bir 
işlev için tasarlanmıştır, ancak zamanla 
bu kullanım şekli değişmiş veya tama-
men yok olmuştur. Ahşap yapıyı yeni bir 
işleve uyarlamak için  yapılacak değişik-
likler, Venedik Tüzüğü’nde tanımlandığı 
gibi sınırlı olmalıdır. 

6. Madde’de müdahalelere bakış, 
“İdeal olan, ahşap bir tarihî yapının doku-
suna olabildiğince az müdahale edilmesidir. 
Bazen minimum müdahale ahşap yapıla-

rın tümüyle veya kısmen sökülüp tekrar 
birleştirilmesini gerektirebilir” şeklinde 
açıklanmıştır. Ahşap yapıları izleyen ve 
inceleyenler, bunların ilk yapımı veya 
onarıldıkları dönem ile ilgili birçok şeyi 
görmek, incelemek fırsatını bulurlar. 
Yapım tekniği (ahşabın kesilişi, işlenişi, 
birleştirilişi ve diğer konulardaki veriler), 
bezeme düzeni, yapı içinde geçen yaşam, 
üretimle ilgili değerli ayrıntıları sunan 
bir bilgi kaynağının korunması, ancak 
özgün malzemenin yerinde tutulmasıy-
la mümkün olabilir. Düşeyden ayrılmış, 
ya da zemindeki aksaklıklar dolayısıyla 
çökmüş ahşap yapıların sağlam taşıyıcı 
ögelerinin numaralanıp sökülerek tekrar 
birleştirilmesi mümkündür: böylece öz-
gün malzeme ve ayrıntılar tekrar yerinde 
yaşatılabilir.  

Aslolan mevcudu yerinde korumak-
tır; ancak sıva ve benzeri yüzeylerin 
yenilenmesi zorunluysa “olabildiğince 
özgün malzemelere, yapım tekniklerine 

Resim 6. Divriği’de terk edilmiş bir ev
Resim 7. Bursa, Cumalıkızık’ta çürümüş ahşap 
döşeme ve kirişler
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ve yüzey dokularına sadık kalınmalıdır.” 
(Madde 7). Örneğin, Ankara’da Hacı 
Bayram Camii çevresindeki terk edilmiş 
tarihî evlerin sahip oldukları özgün ay-
rıntıların korunması, bu uygulamaların 
değerini arttıracaktır. 

Tarihî ahşap yapılarla ilgili ICOMOS 
Tüzüğü’nde, özgün malzeme ve teknik-
lerin kullanımına vurgu yapılmakta; yeni 
öge veya parçaların aynı tür ağaçtan ol-
ması ve “İşçilik ve yapım teknolojisi, kulla-
nılan alet ve makineler mümkün olduğunca 
ilk yapımdakine uymalıdır. Çiviler ve ikin-
cil malzemeler, durum uygunsa, özgünlerin 
benzeri olmalıdır.” denilmektedir  (Mad-
de 9). Yenilenen kısımlardaki ayrıntıla-
ra dikkat çekilmesi önemlidir. Yıldırım 
Belediyesi tarafından Cumalıkızık’ta 
yürütülmekte olan restorasyon uygula-

malarında; ahşap konusunda deneyimli 
ustaların çalışması, ilk yapımda olduğu 
gibi kestane ağacının kullanılması, ah-
şap dikme ve kirişlerin balta ile işlen-
mesi, bağlantılarda ilk yapımda olduğu 
gibi elde şekillendirilmiş dövme demir 
çivilerin kullanılması, olumlu bir örnek 
oluşturmaktadır. 

Ülkemizde Orman İşletme Müdürlü-
ğü’nün restorasyonlar için yakın köylere 
ahşap sağlamasına olanak tanınmışsa  
da, sistematik bir yaklaşım olmadığın-
da onarımlar için gerekli malzemenin 
bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. 
Özellikle 40-50cm genişliğindeki döşe-
me kaplama levhaları ve 12-14m uzun-
luğundaki çatı kirişleri için istenen bo-
yutta ağaç bulunması zor olmaktadır. 
Onarımlar için gerekli ağaçların kolayca 

Resim 8. Cumalıkızık, orman
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temini amacıyla mevcut ormanların ge-
liştirilmesi konusu üzerinde şimdiye dek 
pek durulmamıştır. ICOMOS Tarihî Ah-
şap Yapılar Tüzüğü’nün 12. Maddesi’n-
de bu konu ele alınarak, “Ahşap yapıların 
korunması ve onarımı için gerekli uygun 
ağaçların sağlanabilmesi için yedek orman 
alanları oluşturulması ve mevcut orman ve 
koruların korunması desteklenmelidir. Ta-
rihî yapı ve sitlerin korunmasından sorum-
lu kuruluşlar, onarım için uygun ahşapların 
bulundurulduğu depoların oluşturulmasını 
desteklemelidir.” şeklinde öneriler geliş-
tirilmiştir. Bu kapsamda Uludağ etek-
lerinde yer alan Cumalıkızık Köyü’nün 
kestane ağaçlarından oluşturulan zengin 
ahşap mimarisinin korunması/ sürekli 
bakımının yapılması ve yaşatılması için 
bu kaynaktan yararlanılması sağlanmalı-
dır. Orman idaresinin onarımlara destek 
vermesi, kültürel mirasın sürdürülebilir-

liği için bir önkoşuldur. 
Yeni malzeme ve teknolojilerin, tarihî 

ahşap yapı ve ögelerin sağlamlaştırılma-
sında kullanımı konusuna ihtiyatla yak-
laşılmaktadır. Özellikle uzun vadedeki 
davranışları konusunda güvenilir verileri 
bulunmayan yeni malzeme ve teknik-
lerin, tarihî yapıların onarımında kulla-
nılmasının risklerine Tüzüğün 13. ve 14. 
maddelerinde dikkat çekilerek; epoksi 
reçineler, çelikle strüktürel destekleme, 
kimyasal koruyucular konularında dik-
katli olunması yönünde uyarı yapılmıştır.

Tarihî ahşap yapıların öneminin 
toplum tarafından anlaşılması, koru-
ma konularına dikkat çekilmesi, ona-
rımlarının doğru yapılması için eğitim 
ve bilinçlendirme programlarına gerek 
duyulmaktadır. Tüzüğün 15. Madde-
si’nde; “Tarihî ahşap yapıların kültürel 
önemine ilişkin değerlerin eğitim program-

Resim 9. Divriği, onarılmış ev
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ları aracılığıyla canlandırılması, sürdü-
rülebilir koruma ve gelişim politikasının 
temel koşuludur. Tarihî ahşap yapıların 
korunması, onarımı ve bakımı ile ilgili eği-
tim programlarının oluşturulması ve ge-
liştirilmesi teşvik edilmektedir. Bu tür eği-
timler sürdürülebilir üretim ve tüketimin 
gereksinimleriyle bütünleşen kapsamlı bir 
stratejiye dayandırılmalı ve yerel, ulusal, 
bölgesel ve uluslararası düzeylerde prog-
ramlar içermelidir. Programlar konuyla 
ilgili tüm meslek ve iş kollarına, özellikle 
mimar, konservatör, mühendis, zanaat-
kâr ve alan yöneticilerine hitap etmelidir.” 
denilerek kapsamlı öneriler geliştiril-
miştir. Ülkemizde yerel yönetimlerin, 
STK’ların, bu yönde çabalar içinde ol-
ması önemli bir aşamadır. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi KUDEB tarafından 
yürütülen atölye çalışmaları, kurslar ve 
yapılan yayınlar olumlu katkılardır. 

Sonuç
Tüm dünyada 20. yüzyıl betonarme ve 
çeliğin yaygın olarak kullanıldığı, ahşap 
yapımın terk edildiği bir dönemdir. Yı-
kım ve bozulmalar ancak düzenli, ciddi 
çalışmalarla engellenebilir; koruma ça-
baları disiplinlerarası çalışmalarla des-
teklenerek kayıplar azaltılabilir ve böyle-
ce özgün örnekler, bilgi ve esin kaynağı 
olarak geleceğe aktarılabilir.  

Geleneksel mimarimizin tescil edil-
mesi ve korunması yönündeki çaba-
lar çok geç kalmıştır. Ahşap mimariyle 
biçimlenen geleneksel kentlerin hızla 
apartmanlaşması, işlevsel olarak eskiyen 
konutların terk edilmesi ve yıkılması so-
nunda geleneksel mimarimizden kayıp-
lar verilmiştir. Değişen çevre ve yitirilen 
değerler konusunda yerel ve merkezî 
yönetimlerin ve halkın duyarlı yaklaşı-
mıyla, ahşap mimarinin korunması için 
yoğun çabalar harcanmakta; güzel koru-
ma örnekleri verilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde ahşap yapıların onarımın-
da nitelikli işçilik ve uygun malzemenin 
sağlanması konularında güçlükler var-
dır; ancak bu sorunları çözmek için bi-
linçli çabalar artmaktadır. Ahşap yapıları 
korumayla ilgili uluslararası düzeyde 
oluşturulmuş ilkeler, düzeyli onarımlar 
için yol göstericidir. Bunların öğrenil-
mesi, benimsenmesi ve uygulanmasıyla 
restorasyon uygulamalarının düzeyinde 
önemli bir aşama kaydedilecektir. Ah-
şap mimari konusunda uzmanlaşmaya 
önem verilmesi, ahşap yapı tasarımı ve 
onarımı üzerinde çalışan mühendislerin 
sayılarının artması ve geleneksel ahşap  
tekniklerinin canlandırılması ile ulusla-
rarası standartlarda uygulama yapılması 
mümkün olabilecektir. 

Notlar:
1 Z. Ahunbay, 2011, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, s.150-151
2 aynı eser, s.179-180
3 aynı eser, s.177-179
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Characteristics and Protection Issues of Timber Buildings at World 

Heritage Status

ABSTRACT

The Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage was adopted in 1972 by the General Conference of UNESCO. The 

first World Heritage List prepared accordingly in 1978 included 12 cultural and 

natural properties. This number totaled 962 as of 2012.

The percentage of timber buildings represented on the List is about 5 % of 

the 745 cultural properties. An important part of wooden heritage buildings is 

in Asia (45 %), the country represented with the highest number of wooden 

buildings being Japan, followed by Republic of Korea, Norway and Mali. 

60 % of the wooden heritage are single monuments or group of buildings, 

while traditional settlements constructed mainly in wood represent 40 %. As for 

the functions, 55 % are religious buildings, whereas dwellings have a percentage 

of 40 %. A palatial complex in the Republic of Korea is the only wooden palace 

on the List.

12 % of the wooden heritage that has an outstanding universal value is on 

the List because it ‘represents a masterpiece of human creative genius’. 55 % of 

wooden cultural property is deemed ‘to be an outstanding example of a type of 

building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) 

significant stage(s) in human history’. 

It is very rare to see a wooden heritage on the World Heritage List in 

Danger. This must be due to the fact that these are mostly religious buildings 

still in function and to the conservation and maintenance efforts stimulated by 

this status.  

Deniz MAZLUM*

UNESCO tarafından 1972 yılında ilan 
edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mi-
rasının Korunmasına Dair Sözleşme, 
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası 
kültürel sözleşmelerden biridir. Metin, 

1983 yılında Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme-
nin öngördüğü Dünya Mirası Listesi, 
metnin ilanından altı yıl sonra, 1978’de 
ilk kez belirlenmiş; 12 kültür ve doğa 
varlığı dünya çapında korunması gere-

Dünya Mirası Statüsündeki Ahşap Yapıların Niteliği 
ve Koruma Sorunları

*Doç.Dr. Deniz MAZLUM, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Taşkışla- Taksim, mazlum@itu.edu.tr
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ken değerler olarak saptanmıştır. 2012 
yılına gelindiğinde, liste 157 ülkede 962 
kültür ve doğa varlığına ulaşmıştır: 745 
kültür varlığı, 188 doğa varlığı, 29 kültür 
ve doğa varlığı (karma varlık).  

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer almaya değer bulunan tekil ahşap 
yapılar ya da yapı grupları, toplam sayı-
sı 745’i bulan kültür varlıklarının ancak 
%5’ine yaklaşmaktadır1. Listedeki ahşap 
kültür varlıklarının önemli bir bölümü 
(% 45) Asya kıtasında yer alırken, bu 
oranı % 33 ile Avrupa, % 12 ile Afrika ve 
% 10 ile Amerika izlemektedir. 

Korunması bütün dünya açısından 
gerekli görülen, başka bir deyişle üstün 
evrensel değer taşıdığı kabul edilen ah-
şap kültür varlıklarının hangi kriterler 
uyarınca listeye dahil edildiği irdelendi-
ğinde; Dünya Mirası statüsündeki ahşap 
kültür varlıklarının dördüne (Japonya: 
Horyu-ji bölgesi Budist anıtları ve Nikko 
Tapınakları; Norveç: Stavkirke; Rusya Fe-
derasyonu: Kizhi Pogost), başka kriterlerin 
yanı sıra “insanlığın yaratıcı dehasının 
bir başyapıtı olmak” biçiminde tanımla-
nan 1.kriteri karşıladıkları için yer veril-
diği görülmektedir. Ahşap kültür varlık-
larının %55’i ise, bir yapı tipinin değerli 
bir örneğini sundukları için Dünya Mira-
sı olarak onurlandırılmıştır. 

Dünya Mirası Listesi’nin ilk 12 yı-
lında (1978-1989 yılları arasında) dokuz 
ahşap kültür varlığının/grubunun listeye 

eklendiği görülmektedir. Bu sayı 1990’lı 
yıllarda 13, 2000’li yılların başından gü-
nümüze 10 artarak, toplam 32 sayısına 
ulaşmıştır. Bu çalışma kapsamında 32 
ahşap kültür varlığından oluşan liste 
değerlendirilmiş; üstün evrensel değer 
taşıdığı kabul edilen bu varlıkların nite-
likleri ve koruma sorunları irdelenmiş-
tir. Listeye, ana strüktürü tümüyle ya da 
büyük ölçüde ahşap olan yapılarla, doku 
bütünlüğü taşıyan ahşap yerleşmeler 
dahil edilmiştir. Ahşap öğeler içermek-
le birlikte Dünya Mirası statüsünü buna 
borçlu olmayan yapı ve yerleşmeler ise 
bu listenin dışında bırakılmıştır2. 

Dünya Mirası Listesi’nde en çok ah-
şap kültür varlığıyla temsil edilen ülke 
Japonya’dır. Japonya’yı Güney Kore, 
Norveç ve Mali izlemektedir. Listedeki 
ahşap kültür varlıklarının %60’ını tek ya 
da grup halinde anıtlar oluştururken, ah-
şap malzeme ve yapım teknikleriyle inşa 
edilmiş geleneksel yerleşmeler %40 ora-
nına ulaşmaktadır. Temsil edilen ahşap 
kültür varlıklarının %55’i dinî işlevlere 
sahiptir. Konutlar da %42 oranıyla ağır-
lıklı bir yer tutmakta; Güney Kore’deki 
bir saray kompleksi, Dünya Mirası statü-
sündeki tek ahşap saray olma özelliğini 
taşımaktadır. 

Aşağıda, Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan ahşap kültür varlıkları, ülkele-
re göre gruplandırılarak kısaca tanıtıl-
maktadır3.  

1Dünya Mirası statüsündeki ahşap kültür varlıklarının belirlenmesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi 
taranmış ve şu makaleden yararlanılmıştır: Tampone, G. ve M. Semplici, Le Strutture Lignee nella Lista 
del Patrimonio Mondiale (Rapporto preliminare), Proceedings of the International Conference “The Conservation of 
Historic Wooden Structures”, Tampone, G. (ed.), Florence, February 22-27, 2005, Cilt 1, s.344-352.
2Örneğin, 1985’te İstanbul’un Tarihî Alanları Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiş ve bu alanlardan biri 
olan Zeyrek’teki ahşap yapıların varlığına dikkat çekilmiştir; ancak İstanbul, Dünya Mirası statüsünü 
yalnız Zeyrek’e ve burada yer alan ahşap evlere borçlu olmadığından Zeyrek bu araştırma kapsamında 
ele alınmamıştır.  
3Burada yer verilen kısa bilgiler, UNESCO’nun http://www.whc.unesco.org adresindeki tanımlamalardan 
özetlenmiştir. Ahşap anıt ve yerleşmelerle ilgili fotoğraflar da aynı sitede görülebilir.
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JAPONYA: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1992’de imzalamıştır. Listede 12 kültürel, 4 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

varlık
kayıt 

yılı
kriter kısa tanım

1. Horyu-ji Bölgesi Budist  

Anıtları
1993 i, ii, iv, vi

Geç 7. yüzyıl, erken 8. yüzyılda inşa edilmiş 48 

yapı. Bunlardan sekizi dünyadaki en eski ahşap 

yapılar arasında yer almaktadır. Bu yapılar, 6. 

yüzyıl ortalarında Budizmin Çin’den Japonya’ya 

girişinin ardından inşa edilmiştir ve yalnız sanat 

tarihi açısından değil, din tarihi açısından da çok 

önemli sayılmaktadır.

2. Eski Kyoto’nun Tarihsel 

Anıtları
1994 ii, iv

17 gruptan oluşan çoğu dinsel işlevli 198 yapı. 

8. yüzyıl sonunda eski Çin başkentleri modeline 

göre inşa edilen Kyoto, 19. yüzyıl ortasına kadar 

Japonya’nın imparatorluk başkenti olmuştur. 

1000 yılı aşkın bir süre Japon kültürünün mer-

kezi olarak, Japon ahşap mimarlığının, özellikle 

de dinsel mimarlığın ve Japon bahçe sanatının 

gelişimini göstermektedir. 

3. Tarihî Shirakawa-go ve 

Gokayama Köyleri
1995 iv, v

Uzun bir süre dünyadan kopuk olarak yaşayan 
dağlık bir bölgede yer alan köylerdir. Doğal ola-
rak yetişen dut ağaçlarına bağlı olarak 17. yüzyıl 
sonundan 1970’lere kadar süren ipekböcekçiliği 
önemlidir. Bununla bağlantılı olarak, geniş, bö-
lünmemiş mekânları olan, çok eğimli, kırma ça-
tılı 117 ahşap strüktürlü evin (Japonya’da başka 
örneği olmayan Gassho tarzı) yanı sıra,  20. yüz-
yılda inşa edilmiş ahşap çatkılı evler ve iki Budist 
tapınak yer almaktadır.

4. Eski Nara’nın Tarihsel 

Anıtları
1998 ii, iii, iv, vi

710-784 arasında Japonya’nın başkenti olan Na-

ra’da beş Budist, bir Şinto tapınağı ve imparator-

luk sarayının kalıntıları yer almaktadır. Buradaki 

ahşap mimari, çok büyük siyasal ve kültürel deği-

şimlerin yaşandığı 8. yüzyıla özgüdür. 

5. Nikko Tapınakları 1999 i, iv, vi

Ahşap tapınak ve mezar yapılarının yanı sıra 
taş bodrum üzerine kutsal yapılar ve köprüler, 
geleneksel bir dinsel merkezde bir araya gelmiş-
tir. Alan 1897’de yasal koruma altına alınmıştır. 
Dağların ve ormanların da kutsal bir anlam ta-
şıması nedeniyle, doğayla büyük bir uyum söz 
konusudur. Merkezi, 17. yüzyıl başında dikilmiş 
binlerce selvi ağacı kuşatmaktadır.
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6. Kii Dağ Sırasındaki 

Kutsal Sitler ve Hac Yolları
2004 ii, iii, iv, vi

Hac yollarıyla birbirine bağlanan üç kutsal alan, 

1897’de yasal koruma altına alınmıştır. Yapıların 

tamamına yakını ahşaptır. Hem Şinto dini, hem 

de Budizm için çok önemli sayılan tapınakları ve 

içinde yer aldıkları doğal çevreyi yılda 15 milyon 

kişi ziyaret etmektedir. 

7. Hiraizumi  Tapınak, 

Bahçe ve Arkeolojik Sitleri
2011 ii, vi

Kutsal Kinkeisan Dağı, 11. ve 12. yüzyıllardan 

kalma idari yapı kalıntıları, çok gelişmiş bahçe 

düzenlemeleri ve ahşap tapınaklarıyla beş sitten 

oluşmaktadır. 

KORE CUMHURİYETİ: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1988’de imzalamıştır. Listede 9 kültürel, 1 

doğal varlıkla temsil edilmektedir.

8. Haeinsa Janggyeong 

Pangeon Tapınağı
1995 iv, vi

Gayasan Dağı yamaçlarında, ahşap Tripitaka Ko-

reana levhalarının korunması için, özel havalan-

dırmalı ahşap konstrüksiyonlardır. 15. yüzyılda 

bir avlu çevresinde düzenlenmiş, ikisi uzun ikisi 

daha küçük dört ahşap binadan oluşmaktadır. 

1237-1248 arasında 80.000 ahşap levhaya hakke-

dilmiş Budist metin koleksiyonunun saklanması 

amacıyla inşa edilmiştir. Hem doğal havalandır-

ma sağlayan, hem de sıcaklık ve nemi sürekli de-

netim altında tutan yapılar sayesinde, bu ahşap 

levhalar bozulmadan yüzyıllardır saklanabilmiş-

tir. Bu yapılar, ahşap koruma konusunda çok il-

ginç teknikler barındırmaktadır.

9. Changdeokgung Saray 

Kompleksi
1997 ii, iii, iv

15. yüzyıl başında 58 hektarlık bir alanda kuru-

lan, yandığı için 17. yüzyıl başında yeniden inşa 

edilen bir saray kompleksidir. 56.000’i aşkın bitki 

çeşidini barındıran bahçede, taş platform üzerin-

de inşa edilmiş ahşap resmî yapıların yanı sıra 

konutlar da bulunmaktadır.

10. Tarihî Hahoe ve 

Yangdong Köyleri
2010 iii, iv

Ormanlarla kaplı dağlar, ırmaklar ve tarlaların 

arasına inşa edilmiş 14. ve 15. yüzyıl kabile köy-

leridir. Bu köylerde, yöneticiler ile kabile üyeleri-

nin ahşap evlerinin yanı sıra köşkler, Konfiçyus 

akademileri ve daha mütevazı kerpiç evler de yer 

almaktadır. 
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NORVEÇ: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1977’de imzalamıştır. Listede 6 kültürel, 1 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

11. Bryggen 1979 iii

Bergen kentinin bir mahallesidir. Burada, 
Kuzey Avrupa’nın en eski ve geniş ticaret 
limanının anılarını yaşatan 62 ahşap ev yer 
almaktadır. Bunlar çoğunlukla bir avlu çev-
resinde sıralanan üç katlı yapılardır. Sonun-
cusu 1955’te meydana gelen pek çok yangın 
evlere zarar verse de, bunlar geleneksel tek-
nik ve yöntemlerle, plan şemaları değiştiril-
meden restore edilmiş; kentin ana strüktürü 
ve Ortaçağ görüntüsü korunmuştur.

12. Stavkirke, Urnes 1979 i, ii, iii

Kuzey Avrupa’da, Neolitik dönemden iti-
baren inşa edilen en gelişmiş ahşap kons-
trüksiyonlar arasında yer alan Stavkirker’e 
bağlı en eski ahşap Ortaçağ kilisesidir. Taş 
romanesk mimarlığın ahşaba uyarlanmış 
bir yorumudur. Hıristiyanlık Norveç’e 11. 
yüzyıl başında girdiğinde, klasik bazilikal 
planlı, tümüyle ahşap kiliseler de yapılma-
ya başlamıştır. Bugüne ulaşan yaklaşık 30 
kiliseden Urnes, bu grubu temsilen Liste’ye 
alınmıştır. Kazılarda ortaya çıkan, 11. yüzyıl 
kilisesine ait bezemeli elemanlar da 12. yüz-
yıl ortasında yeniden inşa edilmiş kilisede 
kullanılmıştır. 12. yüzyıla ait figüratif sütun 
başlıkları dikkat çekicidir. Gerçekleştirilen 
restorasyonlarda özgünlüğün korunmuş ol-
ması, övgüye değerdir.

13. Roros Madencilik Kenti 

ve Çevresi
1980 iii, iv, v

17. yüzyılda işletilmeye başlanan ve 1977’ye 
kadar aktif olan bakır madenleriyle bağlantılı 
bir kent ve endüstriyel-kırsal kültürel pey-
zajdır. 1679’dan sonra inşa edilmiş, yaklaşık 
2000 adet 1-2 katlı ahşap ev ve bir dökümha-
neden oluşmaktadır. Madencilik işlemlerinin 
üretim, taşıma vb. bütün aşamalarının izlen-
mesine olanak veren bir bütünlük içindedir.
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MALİ: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1977’de imzalamıştır. Listede 3 kültürel, 1 karma varlıkla temsil 

edilmektedir. Kültürel varlıkların ikisi Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ndedir.

14. Timbuktu 1988 ii, iv, v

Ahşap taşıyıcılı toprak üç büyük cami ve 16 me-

zar yapısının yer aldığı,  15. ve 16. yüzyıllarda 

Afrika’nın entelektüel ve manevi başkenti sa-

yılan bir merkezdir. Bakımsızlık, su baskınları 

gibi nedenlerle 1990’da Tehlike Altındaki Dünya 

Mirası Listesi’ne alınmış; 2005’te yeniden Dünya 

Mirası Listesi’ne geçirilmekle birlikte geniş mey-

danların, büyük çarşıların, yeni binaların inşası 

ve vandalizm nedeniyle 2012’de yeniden tehdit 

altında sayılmıştır.

15. Djenne Antik Kenti 1988 iii, iv

Geçmişi İ.Ö. 250 yılına uzanan bir yerleşmedir. 

Özellikle altın ticaretinde önemli bir bağlantı 

noktasıdır. Dört arkeolojik sit ve Djenne kentin-

den oluşmaktadır. Yaklaşık 2000 adet geleneksel 

ahşap taşıyıcılı kerpiç ev ve camiye sahiptir. 

16. Bandiagara 1989 v

289 köy yerleşmesinden oluşan bir bölgedir. Ah-

şap, bitkisel ürünler ve toprakla oluşturulmuş 

konut ve ambar mimarisiyle dikkat çekicidir. 

FİNLANDİYA: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1987’de imzalamıştır. Listede 6 kültürel, 1 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

17. Eski Rauma 1991 iv, v

Finlandiya’nın en eski limanlarından biridir. Bir 

Fransisken manastırı çevresinde inşa edilmiştir. 

Geleneksel ahşap mimarlığının en güzel örnek-

lerinden sayılan, yaklaşık 600 yapıdan oluşan bir 

yerleşmedir.

18. Eski Petajavesi Kilisesi 1994 iv

Orta Finlandiya’da, 1763-1765 arasında, köylü 
bir yapı ustası tarafından ahşap kütüklerle inşa 
edilmiş, yığma kilisedir. Çan kulesi 1821’de us-
tanın torunu tarafından eklenmiş ve dar bir 
koridorla ana yapıya bağlanmıştır. Doğu İskan-
dinavya’ya özgü mimarlık geleneğinin tipik bir 
örneğidir. Geleneksel kütük yığma yapım tekniği 
ile Avrupa tarzı kilise mimarisinin ilginç bir bi-
leşimini oluşturmaktadır. Kullanımı, 19. yüzyıl 
sonunda yakında yeni bir kilise inşa edilince ke-
sintiye uğramış; uzun yıllar bakımsız kalmıştır. 
Halen yaz aylarında ibadete açık tutulmaktadır.
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POLONYA:  Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1976’da imzalamıştır. Listede 12 kültürel, 1 doğal varlıkla 
temsil edilmektedir. Dünya Mirası statüsündeki kiliseler, ülkede 15-20. yüzyıllar arasında inşa edilmiş 
yaklaşık 3000 ahşap dinî yapı (1700’ü kilise) arasında yer almaktadır4. 

19. Jawor ve Switnica’daki 

Barış  Kiliseleri
2001 iii, iv, vi

17. yüzyıl ortasından kalan, dünyanın en geniş 
ahşap çatkılı dinî yapılarıdır. Otuz yıl savaşları-
nı izleyen Westphalia Antlaşması’ndan sonra,  
Protestanların kilise yapmalarına izin verilince 

inşa edilmiştir. Duvar yüksekliğinde tek parça 

ahşap dikmeleri, ilginç geçme detayları vardır. 

Düşey, yatay ve çapraz elemanların birleşim de-

tayları, strüktürel çerçevenin deformasyonunu 

tümüyle önlemektedir. Bu kiliseler, diğer ahşap 

çatkılı yapılar gibi, 12. yüzyıla uzanan ve 18. yüz-

yılda da süren bir Avrupa geleneğinin örnekle-

ridir.

20. Güney Polonya’da 

Ahşap Kiliseler
2003 iii, iv

Polonya’nın “Küçük Polonya” diye anılan güney 

kesiminde yer alan yığma kütük dokuz kilisedir.

Ortaçağ Roman Katolik kültürü (15. yüzyıl sonu) 

kilise inşası geleneklerini yansıtan çok güzel ör-

neklerdir. Kent merkezlerinde inşa edilen taş 

strüktürlere bir alternatif olarak geliştirilmişler-

dir. Ortaçağ’dan beri Doğu ve Kuzey Avrupa’da 

yaygın olan yığma tekniğiyle inşa edilmiş ve 

yapımları soylu ailelerce finanse edilerek statü 

sembolleri haline gelmiştir. 

SLOVAKYA: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1993’te imzalamıştır. Listede 5 kültürel, 2 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

21. Vlkolinek 1993 iv, v

Slovakya’nın merkezinde, 19. yüzyıl sonunda 

inşa edilmiş taş tabanlı, yığma kütük 47 çiftlik 

evinden oluşan bir yerleşmedir. Duvarlar kille 

sıvanarak beyaz ya da mavi badana yapılmıştır. 

Yarıdan çoğu üç odalı olan bu evler,  Slovakya’da 

en iyi biçimde korunmuş geleneksel yapılar ara-

sında yer almaktadır. Yapılara, birkaç evin ortak 

olarak kullandığı uzun bir avludan girilmektedir.

4Wrona, S., K. Koszewski, “The Role of Databases in Rescuing Wooden Religious Buildings” in Rescuing the 

Hidden European Wooden Churches Heritage an International Methodology for Implementing a Database for Restoration Projects, G. 
Tampone ve M. Semplici (ed.), Italia 2006, s. 3-9.
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22. Karpat Dağlarının 

Slovak Kesiminde Ahşap 

Kiliseler

2008 iii, iv

Orta Avrupa’nın küçük bir kesiminde farklı din-

sel inançların bir aradalığını simgeleyen, 16.-18. 

yüzyıllar arasında inşa edilmiş  sekiz kilise: iki 

katolik, üç protestan, üç Yunan Ortodoks kilisesi. 

Farklı dinsel pratikler nedeniyle, planlarda ve 

tipolojide, iç mekanların düzenlenmesinde ve 

dış görünüşte farklılıklar dikkat çekicidir. İç be-

zemede, duvar ve tavan resimleri ve diğer sanat 

eserleri, kültürel anlamı zenginleştiren öğelerdir.

KANADA: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1976’da imzalamıştır. Listede 7 kültürel, 9 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

23. SGang Gwaay Antony 

Adası
1981 iii

Queen Charlotte adalarının batı açıklarında 

küçük bir ada üzerinde (Haida Gwaii) yer alan 

Ninstints (Nans Dins) köyünde 32 totem ve kızıl 

sedir ağacından sekiz evden oluşan bir alandır.

Bunlar, Haida halkının sanatını ve yaşam kültü-

rünü yansıtan çok ilginç örnekler sayılmaktadır.

24. Eski Lunenburg Kenti 1985 iv, v

“Coulisse” tekniğiyle tümüyle ahşaptan inşa 

edilmiş evlerden oluşan, Kuzey Amerika’da 

planlı İngiliz kolonyal yerleşiminin yaşayan en iyi 

örneği sayılan eski bir kenttir. 1753’te kurulmuş 

ve ızgara planlı özgün tasarımını, görünüşünü ve 

ahşap evlerini çok başarılı bir biçimde korumuş-

tur.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1985’te imzalamıştır. Listede 30 kültü-

rel, 9 doğal ve 4 karma varlıkla temsil edilmektedir.

25. Qingcheng Tepesi 2000 ii, iv, vi

Taoist mimarlık örneği 11 ahşap tapınak, bir köşk 

ve iki köprü ile çok eski bir sulama sisteminden 

oluşan bir bütündür. Bu sulama sistemi 2008’de 

meydana gelen depremden etkilenmemiş ancak 

Taoist tapınaklar az ya da çok hasar görmüştür. 

Devletin çabalarıyla başarılı restorasyonlar yapıl-

mış ve yapılar kurtarılmıştır.

26. Wutai Tepesi 2009 ii, iii, iv, vi

41 Budist manastırının yer aldığı, 1. yüzyıldan 20. 

yüzyıl başına kadar inşa edilmiş yapıların bulun-

duğu, Çin’deki dört kutsal dağdan biridir. Tang 

hanedanının bugüne ulaşmış en yüksek ahşap 

tapınağı da burada yer almaktadır. 
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GANA: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1975’te imzalamıştır. Listede 2 kültürel varlıkla temsil edilmek-

tedir.

27. Geleneksel Asante 

Evleri
1980 v

18. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan Asan-

te uygarlığına ait, geleneksel tekniklerle inşa 

edilmiş evlerdir. Aralarında 10 tane fetiş ev diye 

anılan dini işlevli yapı da bulunmaktadır. Bir avlu 

çevresinde düzenlenmiş evler, ahşap, bambu ve 

çamur sıvadan oluşmakta, duvarlardaki alçak 

kabartmalı süslemeler ile hayvanlar, kuşlar, bit-

kilerin temsil edildiği spiral ve arabeskler dikkati 

çekmektedir.

RUSYA FEDERASYONU:  Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1988’de imzalamıştır. Listede 15 kültürel, 

10 doğal varlıkla temsil edilmektedir.

28. Kizhi Pogost 1990 i, iv, v

Kütüklerle yapılmış, tümüyle ahşap iki 18. yüzyıl 

kilisesi ve 19. yüzyıl ortasında inşa edilmiş ahşap 

çan kulesiyle çok ilginç bir komplekstir. Onega 

Gölü üzerindeki, Açık Hava Ahşap Mimarlık 

Müzesi olarak düzenlenmiş Kizhi Adası’nda yer 

alır.  Özellikle 1714 tarihli Transfigürasyon Kili-

sesi, ahşap yığma yapım tekniğinin çok  istisnai 

bir örneğidir. 

VİETNAM:  Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1987’de imzalamıştır. Listede 5 kültürel, 2 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

29. Eski Hoi An Kenti 1999 ii, v

15.-19. yüzyıllar arasında şekillenmiş bir Güney-

doğu Asya ticaret limanının çok iyi korunmuş 

bir örneğidir. Çin ve Japon üsluplarıyla birleşmiş 

geleneksel Vietnam biçim ve teknikleriyle inşa 

edilmiş ahşap mimari ve sokak dokusu, yerli ve 

yabancı etkileri yansıtmaktadır. 

ROMANYA:  Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1990’da imzalamıştır. Listede 6 kültürel, 1 doğal varlıkla 

temsil edilmektedir.

30. Maramureş Kiliseleri 1999 iv

Transilvanya’nın kuzeyinde,  en eskisi 17. yüzyıl 

başında inşa edilmiş sekiz kilisedir. Tasarım ve 

işçilikteki çeşitlilik dikkat çekicidir. Ortodoks dini 

gelenekleri ile Gotik etkilerin etkileşimi sonu-

cunda ortaya çıkmış, büyük bir sanatsal olgunluk 

ve ustalık taşıyan dar, yüksek konstrüksiyonlar-

dır. Yüksek, narin çan kuleleri vardır.
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ŞİLİ: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1980’de imzalamıştır. Listede 5 kültürel varlıkla temsil edil-

mektedir.

31. Chiloé Kiliseleri

2000

2001 ii, iii

Ana strüktürü selvi ağacından yapılmış 16 kilise-

dir. Giriş revakı eski örneklerin karakteristik bir 

öğesi iken, 20. yüzyıl yapılarında ortadan kalk-

mıştır. Çan kulesi yalnız dinsel bir simge değil, 

denizciler için fener işlevi gören bir öğedir. Çoğu 

iki ya da üç katlı olan kiliselerde, rüzgar etkisini 

azaltmak için çan kulesinin gövdesi altıgen ya da 

sekizgen biçiminde yapılmaktadır. 

Tüm kiliseler fiziksel çevrelerine büyük bir uyum 

içindedir. Su baskınlarına karşı korumak için ya-

pılar yamaçlara inşa edilmekte ve zeminden yük-

seltilmektedir. 

İSVEÇ: Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 1985’te imzalamıştır. Listede 13 kültürel, 1 doğal, 1 karma varlık-

la temsil edilmektedir.

32. Halsingland Çiftçi 

Evleri
2012 v

İsveç’in kuzeydoğusunda,  Ortaçağ’a dek uzanan 

yöresel ahşap yapım geleneğinin en güzel örnek-

leri olan, 19. yüzyıldan kalma çiftlik evleridir. İş-

levlerini sürdüren bu evlerin halk sanatıyla barok 

ve rokoko gibi üslupları birleştiren iç bezemeleri 

vardır. 

Yalnız özel şenlikler ya da toplantılar için kulla-

nılan ayrı evler ya da odalar bulunmakta, bunlar 

çok zengin bezemeleriyle dikkat çekmektedir. 

Onarımlarında geleneksel malzeme ve teknikler 

kullanılmış, yalnız bezemeleri korumak için mo-

dern çatı kaplama malzemeleri tercih edilmiştir. 

Yukarıda verilen kısa açıklamalardan 
da anlaşılacağı gibi, bu yazı kapsamın-
da ele alınan Dünya Mirası statüsündeki 
ahşap kültür varlıkları, gerek tasarımları, 
gerek yapım teknikleri ve  yapısal detay-
ları bakımından büyük bir zenginlik ve 
çeşitlilik sergilemektedir. Araştırmamız, 
1979 yılından beri oluşturulan Tehlike 

Altındaki Dünya Mirası Listelerine ahşap 
kültür varlıklarının alınmasının çok ender 
karşılaşılan bir durum olduğunu ortaya 
koymuştur. Bunda, bu kültür varlıklarının 
ağırlıklı olarak işlevini sürdüren dini yapı-
lar olmasının yanı sıra, bu statünün belli 
bir koruma bilinci ve sürekli bakım çabası 
yaratmasının da payı olmalıdır.
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Restoration Implementations of ‘Consulate General of Egypt in Istanbul’

Süreyya SARUHAN*, Ayşe KARADEMİR**

Hıdiva Sarayı ya da Valide Paşa Yalısı 
olarak bilinen 1. grup eski eser; gerek 

mimari üslupların kullanılış şekli gerek-
se ölçüleri ile Boğaziçi’nin önemli yapı-
larındandır.

Mısır Başkonsolosluğu Binasında Uygulama Yöntemleri

*Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Süreyya SARUHAN, sureyyasaruhan@saruhanmimarlik.com, 
**Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Ayşe KARADEMİR, ayse@saruhanmimarlik.com,  
Saruhan Mimarlık, Pazar Sok. No: 22-24 Anadolu Hisarı, Beykoz / İstanbul

ABSTRACT

Building of the ‘Consulate General of Egypt in Istanbul’ is known as old 

Hıdiva Palace or Valide Pasha Mansion, one of the major timber monumental 

structures of the Bosphorus with its architectural style.

Hıdiva Palace has taken an important place among Art Nouveau buildings 

in Istanbul  with its classic plan structure and facades. It is understood that 

decorations and some details of the timber frame in various styles belong to 

several periods and made by different craftsmen. The mansion is located in 

north - south direction on a rectangular plan and approximately has 4000m2 

total area in use. The men’s section ‘Selamlık’ at north and women’s section 

‘Harem’ at south have symmetrical plan schemes. In its existing state, before the 

restoration, the number of available rooms to live in the mansion was not more 

than 20, although it originally consists of 52 rooms, 2 living rooms, 2 kitchens 

and 18 bathrooms. 

In 1901, at the opening of the mansion, Italian architect Antonio Lasiac had 

taken some photos and these show many original details such as the destroyed 

swan and dove figures at the towers, fringes and chimney caps so we can 

say that architectural elements gave us very valuable information about the 

structure. 
The most important problem of the monument was about the foundations, 

so firstly the ground was consolidated by using jet-grout system and floors were 

levelled by lifting the system carefully. Timber frame system made of oak and 

pine was repaired. 

Our restoration approach for this important monument is briefly ‘the less 

intervention is the best restoration’. After the preservation and conservation of 

the architectural elements of the original structure, the lifespan of the timber 

frame system earned approximately 40-50 years onwards. The need of periodic 

maintenance of the structure and the importance of raising awareness of the 

owners are also to be underlined in this issue. 
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Hıdiva Sarayı’nın yerinde bulunan 
Halil Paşazade Arif Efendi’ye ait büyük 
ahşap yalı (Resim 1), yıllar içinde önce 
Rauf Paşa’ya, sonra Sadrazam Ali Pa-
şa’ya geçmiştir. Ali Paşa öldükten sonra 
II. Abdülhamit yalıyı satın almış ve Mı-
sır eski hıdivi Tevfik Paşa’nın eşi ve Hı-
div Abbas Hilmi Paşa’nın annesi Hıdiva 
Emine’ye 1896’da hediye etmiştir. Yalı, 
bu yüzyılın başında eski yalının yazlık 
saray olarak restore edilmiş halidir. Mısır 
Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos-
luk Binası ve başkonsolos konutu olarak 
kullanılmakta iken 2002 yılında boşaltıl-
mıştır (Resim 2).

Sarayın mimarı ve tarihlendirilmesi 
açısından önemli bir kaynak olarak “The 
Oriental Advertiser-Le Moniteur Orien-
tal” gazetesinin 7 Mayıs 1900 tarihli sayı-
sındaki küçük bir haber şöyle der: “Hıdi-
va Emine bu yıl, merhum Sadrazam Ali 
Paşa’nın yalısında oturacak. Kendi villa-
sı, Mahroussa ile İstanbul’a gelen İtalyan 
bir mimarın yönetiminde restore edile-
cek.”. İstanbul’a Mahroussa yatı ile ula-
şan mimarın büyük bir olasılıkla Antonio 
Lasciac (1856-1946) olduğu düşünül-
mektedir. Antonio Lasciac için İtalya’da 
hazırlanan bir kitapta; Mısır, Hıdiv ailesi-
nin mimarı olduğu özellikle vurgulanmış 
ve İstanbul’daki sahil sarayının resmi, 
yaptığı binalar arasında gösterilmiştir.

İstanbul’un Art Nouveau binaları ara-
sında önemli bir yeri olan Hıdiva Sarayı, 
klasik sayılabilecek bir plan yapısına ve 
cephelere sahiptir. Ahşap karkas bina-
nın, bezemelerinde ve bazı detaylarında 
ise muhtemelen farklı zamanlarda, farklı 
ustalar tarafından çeşitli üsluplar kulla-
nılmıştır (Resim 3).

Hıdiva Sarayı, kuzey - güney doğrul-
tusunda yerleştirilmiş, geniş cephesi de-

Resim 1. Halil Paşazade Arif Efendi’ye ait  
ahşap yalı

Resim 3. Mısır Başkonsolosluk Binası’nın bugünkü 
görünümü

Resim 2. Mısır Başkonsolosluk Binası’nın eski bir 
görünümü

Resim 4. Hasar görmüş ahşap cephe elemanları
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nize paralel, yaklaşık 63x27m ölçülerin-
de, iki tam kat ve çatı katları ile ortalama 
4000m2 kullanım alanına sahip bir yalı-
dır. Dikdörtgen planlı sarayın kuzeyinde 
selamlık, güneyinde harem bölümü bu-
lunmaktadır; iki bölümün plan şemaları 
simetriktir. Esas girişler kuzey ve güney-
deki iki yan cepheden, servis girişleri ise 
yola bakan arka cepheden yapılmıştır.

Binanın denize paralel orta aksında 
giriş holleri, büyük karşılama mekânları 
ve ana merdivenler; bu ortak mahalle-
rin her iki yanında yine denize paralel 
uzun koridorlar ve bu koridorlara açılan 
çeşitli salon ve odalar yer almaktadır. 
Koridorların ortasında harem ve se-
lamlık bölümleri birer kapıyla ayrılmak-
tadır. Binanın tam ortasında da bir kış 
bahçesi bulunmaktadır ve buraya hem 
harem hem de selamlık koridorundan 
geçilebilmektedir.

Hıdiva Sarayı’nın selamlık tarafı kon-
solosluk, harem tarafı ise konsolosluk 
rezidansı olarak kullanılmıştır.

Dış görünüşü ile kârgir bir yapı et-
kisi veren yalı, aslen ahşap taşıyıcılıdır. 
Cephe kaplamasının taş görünümlü 
taraklanmış çimentolu sıvayla kaplı 
olması ve mevcut yalının taşıyıcı siste-
minden de faydalanması sebebiyle, bu 
ağır kaplamayı taşımak üzere çift ahşap 
konstrüksiyon yapıldığını düşünmek-
teyiz. Çift duvar, deniz yönünde teras-
ların ve cumbaların olduğu duvarlarda 
kârgir ve ahşap karma sistem olarak da 
uygulanmıştır. 

Dış cephe bezemelerinde bazen ah-
şap, bazen de çimento esaslı ön yapım 
elamanların kullanıldığı göze çarpmak-
tadır (Resim 4-6).  

Yalının bir devlet yapısı olması, gü-
nümüze kadar detaylı onarım ve deği-

şikliklerin yapılmasına olanak verme-
miştir. Projelendirmeye başladığımızda, 
binanın zaman içinde yıpranmış oldu-
ğunu; yakın zamanda ele alınmadığı 
takdirde yer yer yıkılma tehlikesi arz 
ettiğini gördük. 

Toplam 52 oda, 2 salon, 2 mutfak 
ve 18 adet tuvalet - banyodan oluşan 
yalının, içinde yaşanabilecek oda sayısı 
20’den fazla değildi. Yapıdaki yaşam, 
bakım ve onarım yaptırmak yerine, ka-
litesi bozulan oda terk edilip diğerine 
geçilmek suretiyle sürdürülmüştü. Ana 
sorun, temellerin deniz tarafında mey-
dana gelen oturma idi. Projelendirme 
esnasında, denize paralel koridor duva-
rının önündeki odalarda 9-15cm arasın-
da bir sehim oluştuğu tespit edilmiştir.                         
Restorasyonun başında, deniz yönün-
deki odaların zemini, 8m derinlikte 305 
adet kazıklama yapılarak, jet-grout ve 
mini kazık yöntemi ile güçlendirilmiştir 
(Resim 7).  

Deniz seviyesine çok yakın olan ya-
pının inşası sırasında, döşemenin altında 
80-100cm yüksekliğinde bir havalandır-
ma boşluğu bırakılmıştır. Ancak zaman 
içinde zemin suyu, bu hacimlerin içine 
dolarak sürekli bir nem ortamı oluştur-
muş; deniz yönündeki ahşap döşemeleri 
ve yastıkları olumsuz etkilemiştir. Kul-
lanım sürecinde zemin suyunu kesmek 
amacıyla bahçe zemini yükseltilmiş, 
buna bağlı olarak cephedeki havalan-
dırma mazgalları kapatılmış; ancak bu 
sebeple ortamın nemi daha çok arttığın-
dan ahşap yastıkların ve döşeme kirişleri 
hasar görmüştür.

Taşıyıcı sistemi ortaya çıkarmak için 
oda içlerinde yapılan sıva raspalarında, 
ahşap yastıklardaki çürüme ve ezilme-
nin, sehim oluşmasında etkili olduğu 
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görülmüştür. Hasarlı yastıkların değişi-
mi için, duvar ve döşemeler askıya alı-
narak krikolarla kaldırılmış; taş temeller 
tesviye edilmiştir.                                            

Krikoyla kaldırma sırasında, uzun yıl-
lar sehime göre şekillenmiş ahşap duvar-
ların kırılmaması için, malzemenin zor-
landığı noktalarda işlem durdurulmuştur. 
Yenilenen ahşap karkas duvarlar, tesviye 
edilen temellerin üzerine oturtulmuştur. 
Ahşap konstrüksiyonun onarımında, ta-
şıyıcı meşe dikmelerde hasar durumuna 
göre parça tamiri yapılmış; gerektiğinde 
eleman tamamen değiştirilmiştir. Çam 
ara dikmelerden hasarlı olanları ise tama-
men yenilenmiştir (Resim 8-10).

Resim 5. Cephede yer alan  
çimento esaslı ön yapım elemanlar

Resim 8. Ahşap konstrüksiyonun onarımı 
(Taşıyıcı sistem, meşe ana dikmeler ve çam ara dikmelerden
oluşmaktadır.)

Resim 9. Ahşap konstrüksiyo-
nun onarımı (Sistemin kriko ile 
kaldırılması)

Resim 10. Ahşap karkas duvarlar yenilenmeden 
önce mevcut temeller tesviye edilmiş; ardından 
ahşap taşıyıcı sistemin onarımına geçilmiştir.

Resim 7. Zeminin güçlendirilmesiResim 6. Cephede yer alan  
çimento esaslı ön yapım elemanlar
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Resim 11, Resim 12. Yok olmuş elemanların el işçiliği ile yeniden üretimi

Ekip olarak restorasyonda benimse-
diğimiz temel ilke; “En az müdahale en 
iyi restorasyon”dur. Bu prensip doğrul-
tusunda, sağlam duvarlarda sıvanın da 
durumu iyi ise bir tarafın sıvası koruna-
rak duvar tek taraftan açılmış; böylece 
taşıyıcı sistemin kontrolü, ilaçlanması ve 
temizliği yapılmıştır.

Uygulamanın başladığı süreçte, ya-
pının İtalyan mimarı Antonio Lasci-
ac’ın kitabı elimize ulaştı. 1901 yılında 
yalının açılışında, kendisinin çektiğini 
tahmin ettiğimiz fotoğraflarda görülen; 
kulelerdeki yok olmuş kuğu ve güvercin 
figürleri, saçak detayları, bacaların şap-
kaları gibi mimari elemanlar, bize yapı 
ile ilgili çok değerli bilgiler verdi. Yine bu 
fotoğraflarda, baklava şekilli çinko çatı 
kaplama elemanlarının adet ve oranla-
rında, zaman içinde yapılan onarımlar 
sırasında değişiklikler olduğunu tespit 
ettik. Fotoğraflara göre adet ve boyutla-
rı orantıladığımızda, 20.yy başlarına ait 
standart oranlara ulaşılmıştır.

Kule taçlarındaki motifler ve baca 
şapkaları, fotoğrafa göre orantılanıp 
yerinde kalıpları çıkarılarak, tamamen 
el işçiliği ile üretilmiştir (Resim 11, 12). 
Yalı, döneminin ilk kaloriferli yapıların-
dandır. Kalorifer bacasının fotoğraftaki 
yeri, kazan dairesinin özgün yerini ara-

mamıza sebep olmuştur. Zemin kat-
ta yapılan araştırmada, özgün kazan 
dairesinin doldurulup kapatılan odası 
bulunmuştur. Oda boşaltıldığında, dı-
şarıya açılan koridoru ortaya çıkmış 
ve burası tekrar teknik merkez olarak 
kullanılmıştır. Özgün kazan dairesinin 
zemini, yapının orta bölümünde, zemin 
kotunun altındadır. 1940’larda burası 
da zemin suları ile dolduğundan, kazan 
ve ekipmanı yapının orta bölümünde ve 
1. katta yer alan kış bahçesinin altına 
yerleştirilmiştir. Bu yeni fonksiyonun, 
kış bahçesinin demir elemanlarına zarar 
verdiği tespit edilmiştir.

Yapının tam ortasında yer alan kış 
bahçesi, demir konstrüksiyonu ve cam 
karo döşemesi ile çok özel bir örnektir 
(Resim 13). Kış bahçesinin kazan daire-
si olarak kullanılan zemin katında zarar 
gören demir konstrüksiyonu temizlen-
miş; hasarlı bölümleri parça tamiri ile 
yenilenmiştir. Çoğu kırık ve hasarlı olan 
cam karolar ise, özel olarak üretildikten 
sonra tamamlanmıştır (Resim 14, 15).

Dikdörtgen plan şeması ile karşılaş-
tırıldığında oldukça hareketli cepheler-
de, başta pencereler olmak üzere çeşitli 
bezeme öğelerinin farklı biçimlerde 
kullanılmış olmasının yarattığı etki bü-
yüktür. 
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pencere pervazları, pilastır, taç, kule, çatı 
gibi yapı elemanlarında, genel olarak 
Orta Avrupa Art Nouveau’su gözlenir-
ken; bunların detaylarında İtalyan floral 
üslup kullanılmıştır. Demir işçiliğinde, 
giriş kapıları ve deniz cephesindeki par-
maklıklarda, bitkisel motiflerin bolca 
kullanıldığı İtalyan floral üslubun yanı 
sıra; dikmelerde Jugendstil etkisi gözlen-
mektedir. Bu iki farklı Art Nouveau sti-
linin yan yana kullanılmasından başka, 
özellikle yol tarafındaki kulelerde Barok 
etkiler de göze çarpmaktadır. 

Yapının dış cephesindeki çimento 
esaslı ön döküm parçalar, oldukça ha-
sarlı durumda olduğundan; bunların 
kalıpları alınmış ve yeniden üretilmiştir 
(Resim 16, 17). 

Deniz tarafındaki rıhtım duvarı, ag-
regalı betondan yapılmıştır. Babaların 
arasında, Art Nouveau’nun vurgulandı-
ğı güzel bir demir işçiliği görülmektedir. 

Baba ve demirlerin özellikle alt kısımları 
hasar görmüş ve şakülünden ayrılmıştır. 
Beton babaların silikon kalıpları alınmış 
ve  %85’i yenilenmiştir.

Islak hacimlerdeki duvar seramikleri 
ve yer çinilerinin kompozisyonları başlı 
başına dönemin renk ve zevk anlayışını 
vurgular niteliktedir. Her mekânın öz-
gün kaplamaları mevcut olsa da; kırık ve 
yama yapılmış parçalar çoktur. Eksik ele-
manlar, kopyalanmak suretiyle yeniden 
üretilmiştir.

 Binanın içi, dışına oranla daha zen-
gin bezemelerle doludur (Resim 18, 19). 
Kapı ve pencerelerin yanı sıra ana mer-
divenler, bazı oda duvarları ve özellikle 
tavanlar, bunun bir kanıtıdır. Yapının 
iç süslemelerinde de Art Nouveau stili, 
farklı üsluplarda kullanılmıştır. Her sa-
lon ve odanın tavan süslemelerini oluş-
turan kartonpiyerlerde, birbirinden farklı 
ölçü ve desenlerde, daha çok natüralist 
düzenlemeler görülmektedir. Kartonpi-

Resim 16. Ön döküm cephe elemanları (onarım öncesi) Resim 17. Ön döküm cephe elemanları (onarım sonrası)

Resim 13. Kış bahçesinin eski bir 
fotoğrafı

Resim 14. Kış bahçesi  
(onarım öncesi)

Resim 15. Kış bahçesi  
(onarım sonrası)
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Resim 20. Kapı kanadı 
(onarım öncesi)

Resim 21. Yaprak motifli 
kapı kanadı (onarım sonrası) 

Resim 18. Merdiveni gösteren eski bir fotoğraf

Resim 22. Yapının nitelikli mimari öğelerinden 
merdivenin onarım sonrası görünümü

Resim 19. Merdivenin onarım sonrası görünümü

yer ve duvarlar, süreç içinde neredeyse 
tek renge boyanmıştır. 

Kartonpiyerlerde yapılan boya ras-
paları ve renk araştırmaları ile yok ol-
muş birçok süsleme elemanı ve desenin 
izleri bulunmuş; böylece özgün doku 
açığa çıkarılmıştır. 

Odaların tavan kaplamaları sıva 
üzeri alçı bezelidir ve her odada başka 
bir motif işlenmiştir. Zemin ve birin-
ci katın bazı mekânları ile ikinci katın 
odalarında, ahşap kaplama tavanlar 
mevcuttur.

Kıtıklı kireç sıvayla kaplı duvarların 
bir kısmı, zaman içinde duvar kâğıdı ile 
kaplanmış; ancak sökülen duvar kâğıt-
larının arkasından bazı mahallerde ka-
lem işi bezemeler açığa çıkmıştır. Du-
varların süpürgelik üzerindeki belli bir 
bölümü, düşey ahşap panolarla kaplı-

dır. Pencere altlarındaki panolar sökül-
düğünde, özgün radyatör yuvalarına 
ulaşılmıştır. Radyatörler, binada ısıtma 
problemi olunca kapatılmış ve oda içle-
rinde, pano önlerine konmuştur. Yapı-
lan ısı hesaplamaları sonucunda, özgün 
radyatörler bakıma alınmış ve yeniden 
yuvalarına yerleştirilmiştir.  

İç mekânlarda devam eden araştır-
malarla, döneminin özel bir Art Nou-
veau yapısı ortaya çıkarılmıştır.

 Geometrik çizgilerin hâkim oldu-
ğu ahşap pervazların içindeki yaprak 
ve çiçek motifli kapı kanatları, klasik 
tavan kasetleri ve kolon başlıklarının 
arasındaki floral desenler ile merdiven-
lerin taşıyıcı kolon ve korkuluklarındaki 
yoğun bitkisel dekorasyon, binanın her 
hali ile bir “Hanım Sarayı” olduğunu 
vurgular (Resim 20, 21, 22).
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Döneminde yapılan basit ve özen-
siz müdahaleler, özgün elemanların 
yok olmasını engellemiş ve bizim ciddi 
ipuçlarına ulaşmamızı sağlamıştır. Ör-
neğin, selamlık bölümündeki kapılarda 
Art Nouveau’nun güzel bir örneği olan 
kalem işi motifler, doğrudan ya da ince 
sunta ile kapatıldıktan sonra boyanmış-
tır. Sunta ile kapatılan motifler, özgün 
renk ve boyutları ile ortaya çıkarılmıştır.     

 Binanın pencere ve dış kapıların-
da mevcut fotoğraflarda görülen ah-
şap stor yuvalarının iç kapaklarında 
yer alan motifler her odada farklıdır. 
Stor kutularındaki miller dışında özgün 
malzemesi kalmamış olan storlar, yu-
vaya sığacak şekilde hesaplanarak yine 
ahşaptan üretilmiştir. 

 Harem ve selamlık giriş kapısındaki 
etkileyici demir işçiliği, merdivenlerde 
de büyüleyici üslupta devam etmekte-
dir. İşçilikteki floral desenlerin detayları 
ve renklendirilmesi etkileyicidir (Resim 
23, 24).

Yapının diğer tüm kapı ve pencere 
doğramalarında ise ahşap kullanılmış-

tır. Ahşap dış doğramaların tamamı çift 
camlıdır ve içteki ikinci cam, ince bir 
çerçeveyle menteşeli kanat olarak açıl-
maktadır. Balkon kapıları ve bazı iç kapı-
lar, sürme kapılardır. Yalı klasik üslupta 
planlanmış olmasına karşın, detay ve 
bezemelerde başta Art Nouveau olmak 
üzere dönemin bütün stilleri bir arada ve 
özenle kullanılmıştır. Selamlık tarafın-
daki bahçede yer alan bekçi kulübesinde 
dahi bu özen devam ettirilmiştir. 

Sonuç olarak; “En az müdahale en iyi 
restorasyondur.” diyerek yapının özgün 
mimari elemanlarını kullanarak yaptığı-
mız restorasyon çalışması ile, mevcut iş-
levi devam ettirilerek, yalıya 40-50 yıllık 
bir ömür daha kazandırıldığını düşünü-
yoruz (Resim 25, 26). 

Ancak her sonuçlandırılmış resto-
rasyon çalışmasında göz ardı edilen bir 
konu; yapıların periyodik bakımları ve 
mal sahiplerinin bu konuda bilinçlen-
dirilmesidir. Her şeyi hızlı tükettiğimiz 
günümüzde, uzun süreli koruma için ya-
pıların bakım sözleşmelerinin de oluştu-
rulması gerekmektedir.

Resim 23, 24. 
Merdivenin 
demir işçiliği
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Resim 26. Yapının bugünkü görünümü

Resim 25. Yapının bugünkü görünümü
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Strengthening The Timber Frame System With Steel Cables and 

Tensioning Techniques in ‘Harem’ Structures of Yıldız Palace 

ABSTRACT
Restoration Work of ‘Harem’ Structures of Yıldız Palace include the Ladies’ 

Flats 1 and 2 (Kadın Efendiler Dairesi), Odalisques’ Room (Cariyeler Dairesi), 

Treasurer Master Woman’s Room (Hazinedar Usta Kadın Dairesi) and the paths 

between these structures. This group of structures with 3160m² covered area 

and 140 units in total is planned to be refunctioned as ‘Harem Museum’ after 

the restoration work. 

The first stage of the application was decided to be ‘Detection and 

Documentation’. In this direction, inventory lists of the whole area were prepared 

and structural elements were numbered. Visual documentation work containing 

a film, virtual tour and photo album of the area  in detail were managed by a 

professional team and continued also during the application. 

The following stage of the restoration methodology was determined as 

‘Analysis’. At each stage of the application, the required analyses were made on 

material samples, with the support of relevant institutions’ laboratories.

For strengthening the timber roof and ceiling which have been decayed 

and deformed by physical and chemical effects in Ladies’ Flats, tensioning and 

hanging techniques were used, so their sustainability in the structural system was 

provided. 
In this study, the conservation and consolidation of timber beams and roof 

truss is described at first. Then the strengthening work of the ridge beams by steel 

cables and tensioning is explained.

Ahmet SELBESOĞLU*

Osmanlı saray komplekslerinin sonun-
cusu olan Yıldız Sarayı’nın, İstanbul’un 
kentsel gelişim eğilimlerine paralel bir 
tarihi vardır. Bizans döneminden itibaren 
ormanlık olduğu bilinen bu alan, I. Sü-
leyman (Kanuni) döneminden başlayarak 

padişahlar için bir avlanma yeri olmuş-
tur. 19.yy’da ise, İstanbul’un Boğaziçi’ne 
doğru yayılması ve II. Abdülhamid’in gü-
venlik gerekçeleriyle 1877 yılında saraya 
taşınması ile birlikte, saray gelişmiştir. Bu 
dönemde oluşan yerleşim planı ve çevre 
düzenine, bahçelerine ve yapıların mima-

Yıldız Sarayı Harem Yapılarında Ahşap Taşıyıcı Sistemlerin 
Çelik Halat ve Gergi Teknikleri ile Güçlendirilmesi

* Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Ahmet SELBESOĞLU, Yıldız Sarayı Kontrollük Amiri
ahmetselbesoglu@mynet.com, ahmetselbesoglu@gmail.com
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risine ilişkin karakteristik çizgiler, 
bazı eklemelere hatta yangınlara 
karşın fazla değişmemiştir. 

Kadın Efendiler 1 ve 2, Ha-
zinedar Ustalar ve Cariyeler 
Daireleri; Has Bahçe’nin kuzey-
doğusunda, birbirlerine camlı 
geçitlerle bağlanmış yapılardır 
(Şekil 1). Harem yapıları, 19.yy’ın 
ikinci yarısına aittir; Cariyeler 
Dairesi’nden başlayarak belli bir 
aks içinde, eski kalıntılar üze-
rinde kurulmuş ve değişiklikle-
re uğramış dört yapıdan oluşur. 
Her biri dışarıdan çok sade ve 
iddiasız, iç tezyinatlarında ise 
son derece gösterişli kalemişi ve 
barok bezemelidir. Ayrıca, dev-
rinin özelliğini taşıyan parkeler, 
kalorifer ve elektrik, ferforje yapı 
öğeleri kullanılmıştır. Cumhuri-
yet Dönemi’nde Harp Akademi-
leri’nin kullanımına tahsis edilen 

Şekil 1. Yıldız Sarayı Vaziyet Planı

Resim 1. Yıldız Sarayı Harem Yapıları
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Harem Daireleri, 1978 yılında Kültür Ba-
kanlığı’na devredilmiştir (Resim 1).   

1978 yılından sonra çeşitli dönemler-
de kısmi onarımlar geçiren yapılar gru-
bunun bir bütün olarak ele alınması ve 
restorasyonu, 2010 yılındaki ihale çalış-
malarının başlaması ile mümkün olabil-
miştir. Yıldız Sarayı Müzesi Harem Yapı-
ları Restorasyonu İşi, 16.09.2010 tarihinde 
ihaleye çıkarılmıştır. Rena İnş. San ve Tic. 
Ltd. Şti., 11.550.971.000 TL bedel ile en 
uygun teklifi vererek ihaleyi kazanmıştır. 
23.11.2010 tarihinde sözleşme imzala-
narak, 26.11.2010 tarihindeki yer teslimi 
ile işe başlanmıştır. İşin yapı denetimi; İl 
Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ta-
rafından yürütülmektedir.     

Harem Yapıları Restorasyonu İşi’nde;-
Yıldız Sarayı arazisinin kuzeydoğusunda 
yer alan Kadın Efendiler 1 ve Kadın Efen-
diler 2 daireleri, Cariyeler Dairesi, Hazi-
nedar Usta Kadın Dairesi ve bu yapıları 
birbirine bağlayan geçitlerin restorasyonu 
yapılmaktadır. 6000 m²’lik bahçe içerisin-
de, 3160 m² kapalı alan ve 140 birimi içine 
alan restorasyon çalışmaları sonrasında, 
yapılar topluluğunun “Harem Müze” ola-
rak kullanılması planlanmaktadır. 

Yer teslimi ile birlikte, yapı denetim 
görevlileri ve yüklenici firma yetkililerinin 
uygulama metodolojisi üzerinde hem-
fikir olabilmeleri adına ortak bir çalışma 
yapılmış; ulusal ve uluslararası yasa, yö-
netmelik ve antlaşmalarda yer alan ilgili 
maddeler gözden geçirilerek tecrübeler 
paylaşılmıştır.

Uygulamanın ilk aşamasının “Tespit 
ve Belgeleme” olmasına karar verilmiştir. 
Bu doğrultuda belgeleme çalışmaları-
na taslak oluşturmak üzere, uygulama 

alanı ve alanda bulunan yapı öğelerinin 
envanter listeleri oluşturulmuş ve nu-
maralandırılmıştır. Uygulama alanının 
tümünü ve detayları kapsayacak şekil-
de video çekimi, sanal tur ve fotoğraf 
albümlerinin oluşturulması işi profes-
yonel ekip ve ekipmanlarla yapılmıştır. 
Uygulama aşamasında da profesyonel 
ekipler, çekimlere devam etmektedirler. 

Uygulama metodolojisinin diğer bir 
aşaması “Analiz” olarak ele alınmıştır.  
Uygulamanın her aşamasında, ilgili ku-
rumların laboratuvarlarından destek alı-
narak, numuneler üzerinde ihtiyaç duyu-
lan analizler yaptırılmıştır.   

 “Uygulama Hassasiyeti ve Farkında-
lık” için, yüklenici tarafından uygulama 
çalışmalarını yürütmek üzere tamamı 
deneyimli bir teknik kadro oluşturul-
muştur. Teknik kadroda; bir Yüksek Mi-
mar, iki İnşaat Mühendisi, bir Elektrik 
Mühendisi, bir Makina Mühendisi ve 
iki Formen olmak üzere yedi kişi yer al-
maktadır. 

Uygulamanın ana ilkesi  “Özgün 
Yapı Elemanlarının ve Yapım Tekniğinin 
Korunması” ve “En Üst Düzeyde İşçilik 
Kalitesinin Sağlanması”dır. Bu durum, 
uygulama ekiplerinin ilgili grubun 
profesyonelleri arasından seçilmesini 
zorunlu kılmıştır. Uygulama kadrosu, 
çalışmalarını uluslararası standartlarda 
yürütmenin yanı sıra; saha çalışanla-
rının tarihî eserlerde yapılan onarım 
çalışmaları hakkında farkındalık kazan-
ması için eğitim vermektedir.  

Hazinedar Usta Kadın ve Cariyeler 
daireleri ahşap karkas, Kadın Efendiler 
1 ve 2 daireleri ise kârgir yapım tekni-
ğiyle inşa edilmiştir. Kârgir yapıların 
döşeme ve çatı kısımlarında da ahşap 
kullanılmıştır.
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Bu bildiride, kârgir olarak inşa edilmiş 
Kadın Efendiler 2 Dairesi’nin çatısında 
yapılan uygulamalardan bahsedilecek-
tir. Kırma çatı, özgün Marsilya kiremidi 
ile örtülüdür. Açıklığı 12.80x22.80 metre 
olan çatının onarım çalışmalarında, kire-
mitler yeniden kullanılmak üzere çatıdan 
kaldırılmış; kaplama tahtaları sökülerek 
çatı karkasına ulaşılabilmiştir. Asma çatı, 
10x20x900cm ölçülerinde 4 eğik mahya 
ve 10x15x1071cm ölçülerinde ana mah-
ya ile oluşturulmuştur. Kuzey yönünde, 
eğik mahyalara destek olarak yapılmış 
iki makasın bulunduğu, ana mahya açık-
lığında 5 sıra askı ve göğüsleme olduğu 
tespit edilmiştir. Bırakma kirişleri, (4.5-
5-6)x22x1190cm ölçülerinde tek parça 
olarak kullanılmıştır ve aynı zamanda 
tavan kirişi olarak çalışmaktadır. Ge-

rek bırakma gerekse mahya kirişlerinde 
15cm’ye varan deformasyon ve özellikle 
yapının kârgir bölümleri ile bitişik yerle-
rinde malzeme kayıpları görülmektedir 
(Resim 2).

Yapılara müdahale biçiminde; müm-
kün olan her yapı öğesinin ve malzeme-
nin korunması ilke olarak benimsenmiş 
olduğundan, “malzeme transferi” tekniği 
ile yapı elemanlarının bütünleme ve güç-
lendirilmesi yapılmaktadır (Resim 3-5).  

Ülkemizde yürütülen restorasyon 
uygulamalarının birçoğunda, eseri mey-
dana getiren yapı elamanlarının, bilhas-
sa ahşap karkas sisteminin değiştirildiği-
ni görmekteyiz. Çürümüş, mantarlaşmış, 
deforme olmuş ahşap malzeme söküle-
rek yeni malzeme ile değiştirilmekte; 
eski malzeme ise kullanılamaz anlayışıy-

Resim 2. Eğik mahyada meydana gelen sehim

Resim 4. Yapı öğelerinin güçlendirme ve 
konservasyon uygulamaları

Resim 5. Yapı öğelerinin güçlendirme ve 
konservasyon uygulamaları

Resim 3. Yapı öğelerinin güçlendirme ve 
konservasyon uygulamaları
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Resim 6. Sehim yapan kirişler Resim 7. Kirişlerin asıldığı yeni makas

la eserin bünyesinden çıkarılarak uzak-
laştırılmaktadır.

Kadın Efendiler Dairesi’nin fiziksel ve 
kimyasal etkenler nedeniyle çürümüş ve 
deforme olmuş ahşap çatı ve tavan kar-
kaslarının güçlendirilmesinde, aşağıda 
detayları verilen germe ve asma yöntem-
leri kullanılmış ve sistemin içinde işlevle-
rine devam etmeleri sağlanmıştır.

Birinci aşamada; döşeme kirişleri-
nin konservasyonu, güçlendirmesi ve 
ek makas sistemiyle taşıma yöntemleri 
açıklanacaktır. Eski yapılardaki ahşap 
elemanlar, onarılarak iki yüz yıldan daha 
uzun zaman eser bünyesindeki görev-
lerini sürdürebilirler. Çürüyen veya de-
forme olan, belge niteliğine sahip ahşap 
malzemenin yenisiyle değiştirilmesine 
her zaman ihtiyaç yoktur; hatta yeni 
kullanıma giren ahşap malzeme, doğru 
tercihler yapılamaz ise daha kısa sürede 
deforme olacak ve çürüyerek fonksiyon-
larını kaybedebilecektir. 

İkinci aşamada ise; deforme olmuş ve 
sarkmış mahya kirişlerinin germe siste-
miyle düzeltilmesi açıklanacaktır.

1. Aşama 
Kadın Efendiler 2 Dairesi’nin çatısın-
daki onarım işlemlerinde; özgün yapı 

elemanlarının “yeni malzeme trans-
feri” tekniği ile güçlendirilerek korun-
ması sağlanmıştır. Ancak çatı onarımı 
sırasında tasarımda yapılan teknik bir 
yanlışlığın düzeltilmesi gerekmiştir. 
Çatının yükünü taşıyan eğik mahyala-
ra destek olmak için yapılmış olan ku-
zey yönündeki makas, bırakma kirişine 
ve tavan kirişlerine oturmakta ve yükü, 
0.04x0.20x11.90m boyutlarındaki tavan 
kirişlerine aktarmaktadır. Dolayısıyla 
tavan kirişlerinde ciddi deformasyon-
lar oluşmakta; yük aktarımı başlı başına 
deformasyona sebep olmaktadır (Resim 
6). Yük aktarımı ile oluşan deformasyon-
ların giderilmesi için, çatı ve tavan kiriş 
sisteminin birbirinden ayrılması zorunlu 
görülmüştür. Kuzey yönünde tavan ki-
rişlerine oturan her iki muhdes makas 
kaldırılmış; aynı işlevi gören, ancak açık-
lığın her iki yakasındaki yastığa oturan 
yeni bir makas tasarımı yapılmıştır (Re-
sim 7). 11.90m açıklığındaki tavan kiriş-
leri, çeşitli metal elemanlar kullanılarak 
bu yeni yastığa asılmış ve kirişlerde olu-
şan sehim ortadan kaldırılmıştır (Resim 
8, 9). Kirişler ve diğer ahşap yapı öğele-
rindeki çürümeler de aynı teknikle ona-
rılmıştır.  Bu bölgedeki bırakma kirişine 
oturan göğüsleme sistemi de metal ele-
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manlar yardımı ile olması gereken kota 
getirilmiştir. Böylelikle tavan sisteminde 
çatıdaki yükün aktarılması ile oluşan de-
formasyonlar, yeniden böyle bir hasara 
uğramamak üzere ortadan kaldırılmıştır 
(Resim 10, 11).  

Böylece, yaklaşık 12m açıklık, 
4x20cm boyutlarındaki ahşap kirişlerle 
geçilmiştir. Statik proje ve hesaplarda 
bu kirişlerin değiştirilmesi öngörülmüş; 
yaklaşık 10x35cm lamine kirişlerle çö-
züm getirilmesi önerilmişti. Ancak bu 
projeden vazgeçilerek, orijinal kirişler-
le sistemin çalıştırılması amaçlanmış; 
tavan kirişlerinin, bahsedilen şekilde 
yeni makasa asılarak devamlılığı sağ-
lanmıştır. 

2. Aşama
Bahsedeceğimiz diğer bir uygulama ise, 
eğik mahya aşıklarında yapılan onarım-
dır. Söz konusu aşıklar, 10x20x900cm 
ölçülerinde olup orta akslarından 15cm 
sehim yapmışlardır (Resim 12). Özgün 
yapı elemanının yerinde korunabilme-
si amacıyla, çelik halat ve gergi tekni-
ğinin kullanılmasına karar verilmiştir. 
Bu teknikte; aşığın her iki ucuna “U” 
şeklinde lamalar yerleştirilmiş, ahşap 
ile metal elemanın birleştiği noktalar, 
ahşabın ezilmesini önlemek amacıyla 
çelik plakalarla desteklenmiştir (Resim 
13). Gergi (9.5x20x110cm), aşığı sara-
cak şekilde aynı aksa yerleştirilmiştir 
(Resim 14, 15). 

Resim 8. Kirişlerin makasa asılma tekniği

Resim 10. Kirişlerin askı ve konservasyon 
sonrası durumu

Resim 9. Makasla kirişin birleşim detayı 

Resim 11. Kirişlerin askı ve konservasyon 
sonrası durumu 
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Resim 12. Sehim yapan kirişler

Resim 14. Germeye hazır duruma getirilmiş 
eğik mahya

Resim 16. Germe sırasında kullanılan makara 
sistemi

Resim 13. Kiriş başlarına gergi elemanlarının 
takılması

Resim 15. Germe işlemi denetlenirken

Resim 17. Sehim yapan kirişin ıslatılarak germeye 
hazırlanması

Gergi elemanının alt noktasına, halatın 
çekilmesi için bir makara yerleştirilmiştir 
(Resim 16). Aşığın her iki ucundaki “U” 
lamalara, gergi elemanındaki makara-
dan geçecek şekilde çelik halat düze-
neği yerleştirilmiştir. Gerilme sırasında 
aşıkta elastikiyetin sağlanması için, nem 

tutucu pamuklu tekstil malzemesi  kirişe 
sarılmış ve belirli zaman aralıklarında ıs-
latılmıştır (Resim 17, 18). İstenen elasti-
kiyet derecesi elde edildikten sonra ger-
me işlemine geçilmiştir. Eşit sayıda ve eş 
zamanlı olarak, her iki uçtan sonsuz vida-
lar sıkılarak aşıktaki sehim giderilmiştir.
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Resim 18. 
Islatma 
sonrası kirişin 
durumu

Resim 19. 
Kirişin son 
durumuna 
getirilmesi

Ardından sabitleme işlemlerine geçil-
miştir.  Gergi elemanının altına ve üstüne 
yerleştirilen lamalar, çelik halat düzeneği 
ve her iki uçta yer alan vidalar sıkılarak 
sabitleme yapılmıştır (Resim 19).    

İleride çatı yüklerinin artmasıyla eğik 
mahyada meydana gelebilecek sorunlar-
da; sonsuz vida yardımıyla yapı elemanı 
tekrar istenen düzleme getirilebilecektir. 

Bizden sonra gelenler, daha ileri tek-
nolojileri kullanarak daha korumacı bir 
anlayış sergileyebilirler. Bu nedenle, bo-
zulmuş fakat belge niteliğine sahip mal-
zemenin, değiştirilmesi yerine koruma 
altına alınarak gelecek kuşaklara akta-
rılmasının, kültür mirasının korunması 
çabasında en doğru yol olacağını yinele-
mek istiyorum.  

Not: İBB KUDEB tarafından düzenlenen bu sempozyumda özetle vurgulamak istediğim en önemli 
mesaj; belge niteliğine sahip her malzemenin eserin içindeki görevini sürdürebilmesinin sağlan-
masıdır. Hızla büyüyen ve büyümeyle birlikte birçok değerin yok olduğu dünyada, İBB KUDEB 
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin düzenlemiş olduğu sempozyumun; kültür mirasının korunması ve ya-
şatılması çabasında bir “umut” olduğunu bilhassa söylemek istiyorum. Başkanını ve büyük bir 
heyecanla bu çalışmaları yürüten ekibini, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına tebrik ederim.
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Serap TİMAŞ KOÇAK*

Ertuğrul Tekke Camii, 1305/1887-1888 
tarihinde II.Abdülhamid tarafından, Şa-
zeli tarikatının ileri gelen şeyhlerinden 
Şeyh Hamza Zafir Efendi (ö.1903) adına 
yaptırılmıştır. Cami-tevhidhane ve se-
lamlığı barındıran esas yapının yanı sıra, 
harem ve misafirhane bölümlerinden 
meydana gelen tekke yapılarının ve mi-
narenin mimarı bilinmemektedir. 

Bahçenin doğusunda cami-tevhid-
hane ile selamlığı barındıran ana bina, 
batısında da türbe-kütüphane-çeşme 
üçlüsü konumlandırılmıştır. İki katlı olan 
ahşap yapı, kendi içinde üç ana bölüme 
ayrılır: Cami-Tevhidhane Harimi, Ka-
dınlar Mahfili ve Selamlık Kanadı. Ana 
harimde bulunan işlemeli ahşap mihrap, 
minber ve kürsü ile Kadınlar Mahfili’nden 
kubbe eteğine kadar uzanan ahşap ka-
feslerin, marangozlukla ilgilenen II.Ab-
dülhamid tarafından yapıldığı söylen-
mektedir. 
Restorasyon Çalışmaları (2008–2010):
Uzun süredir bakımsız durumda olan 
eserin ahşap yapı ve çatı karkasında ciddi 
yapısal sorunların olduğu tespit edilmiş-
tir. Önceki onarımlarda özgün olmayan 
malzeme ve yapım teknikleri ile yapılan 
uygulamaların, binanın genelinde ya-
pısal ve görsel sorunlara sebep olduğu 
saptanmıştır. Yıllar içinde yapının farklı 
amaçlarla kullanılması nedeni ile yapılan 
ekler, özgün bölümlerin zarar görmesi-
ne, yapının plan ve cephe özelliklerinin 
kaybolmasına sebep olmuş; yapı, 2008 
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından restorasyon kapsamına alınmıştır.  

Yapıda müdahale yöntemlerinde ka-
bul edilen temel prensip, “yapıyı muh-
des elemanlarından ve yanlış müda-
halelerden arındırarak, yapının özgün 
detayına uygun malzeme ve detaylarla 
onarım ve yenileme yapmak” olarak 
benimsenmiştir. Yapı ve çatının ahşap 
karkasındaki yapısal hasarlar için, tüm 
bina askıya alınarak, çürümüş ahşap 
elemanlar krikolama yöntemi ile özgün 
malzeme ve ebatlardaki elemanlarla 
değiştirilmiştir. Eserin günümüze ka-
dar korunmuş iç mekânlarındaki ahşap 
minber, mihrap ve kürsüsü, dönemi-
nin nadide örneklerindendir. Kadınlar 
Mahfili’ndeki ahşap kafesler ve Hünkar 
Mahfili’ndeki özel işlemeli ahşap tavan-
lar da titiz bir ahşap koruma çalışması 
ile onarılmıştır. Caminin içindeki özgün 
döşeme, tavan ve kapılar, onarımla-
rı yapılarak korunmuştur. Caminin dış 
cephesindeki yoğun süsleme programı, 
önceki onarımlarda özgünlüğünü kay-
betmiş; yapının cephesi mimari özelli-
ğini yitirmiştir. Yapılan araştırmalarla 
elde edilen veriler ışığında, ahşap pan-
jurlarının yeniden yapılması ve parapet 
süslemelerinin tamamlanması ile yapı 
özgün dönem cephe mimari karakterine 
kavuşturulmuştur.

Ertuğrul Tekke Camii Restorasyonu 

*Yüksek Mimar Serap TİMAŞ KOÇAK, seraptimaskocak@gursoygrup.com.tr

Hünkâr ve 
Cemaat  
Girişi 
Cephesi 
(Restorasyon 

Öncesi-2008)
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Harim Girişi - Doğu Cephesi (Ertuğrul Tekke Camii Restorasyon Projesi-2009)

Hünkâr 
Bahçesi  
(Restorasyon 

Sonrası-2009) 

Zemin Kat Planı (Ertuğrul Tekke Camii Restorasyon Projesi-2009)

*Bu metin, Serap Timaş Koçak’ın 8 Ekim 2012’de sempozyumda yaptığı sunumdan derlenmiştir.
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Restoration and Reuse of ‘Gökçüler Mansion’ in Safranbolu

ABSTRACT
‘Gökçüler Mansion’ is located in the historical centre of Safranbolu, one of the 

most interesting examples built in the 18th century. It’s known that the mansion 

was rebuilt in the 19th century, after the big fire occurred in the district. The 

building represents the most charasteristic architectural features of Safranbolu 

mansions. This study explains the whole restoration work of the mansion 

including the research for the historical background, analytical work for the 

timber frame structure, consolidation work, restoration of the roof and floors, 

designs and solutions for the technical equipment and plastering. The mansion is 

now reused as a boutique hotel, a part of ‘Gülevi Safranbolu Tourism Complex’.

İbrahim CANBULAT*

Gökçüler Konağı, Safranbolu tarihî mer-
kezinde, Çeşme Mahallesi’nde bulun-
maktadır. Bu mahalle, Safranbolu’nun 
gerek maddi gerekse kültürel zenginli-
ğinin en üst düzeye ulaştığı 18. yüzyıl-
da, varlıklı kesimin kalenin doğu etek-
lerinde yaptırdığı görkemli konaklardan 
oluşmuştur. Osmanlı mahallelerinin, 18. 
yüzyıla kadar sosyal ayrışmayla değil ak-
rabalık ilişkileriyle oluştuğu bilinmektedir 
(Cerasi, 1999). Çeşme Mahallesi, liberal 
ve özel mülkiyeti kabul eden Osmanlı-
ların yeni kentsel dokusu için önemli bir 
örnektir. Aynı bağlamda, Osmanlı kent-
lerinde zemin ve zemin üzerine eklenen 
iki katlı konakların yapılabilmesi de bu 
değişimi simgelemektedir (Cerasi, a.g.e). 
Bu nedenlerle Gökçüoğlu Konağı, döne-
minin ilginç örneklerinden biridir. 

Geniş bir bahçe içinde bulunan üç katlı 
konak, ahırıyla birlikte yaklaşık 500 met-
rekare kapalı alana sahiptir. Gökçüoğlu 
ailesi, dönemin en varlıklı ailelerinden 
biridir; orman işletmeciliği ve kereste ti-
careti yapmakta oldukları sanılmaktadır. 
Konak, mimari açıdan yalın olmasına 
rağmen, Safranbolu konaklarının tüm ge-
nel özelliklerini göstermektedir (Resim 1).

Konağın 18. yüzyılda yapıldığı tah-
min edilmiş; ancak İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Dendrokronoloji La-
boratuvarı ile ahşabın yaşını belirlemek 
üzere yaptığımız çalışmalarda, tüm ahşap 
örnekleri 19. yüzyılın ortalarına tarihlen-
dirilmiştir (Resim 2). Yerel tarihçilerden, 
19. yüzyıl ortalarında Çeşme Mahalle-
si’nde bir yangın olduğu, hemen hemen 
tüm mahallenin yangından etkilendiği ve 
sonrasında konakların yenilendiği öğre-

Gökçüler Konağı Restorasyonu ve Bir Butik Otel   
Olarak İşlevlendirilmesi

* Yüksek Mimar İbrahim CANBULAT, Gülevi Safranbolu, Karabük, ibrahim@canbulat.com.tr
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nilmiştir. Gökçüoğlu Konağı’ndan daha 
ayrıntılı bir örnekleme yaptığımızda, bir 
örnekte 18. yüzyıl sonlarına ulaşılmıştır. 
Konağın, ilk yapılışta zemin üzerine kaç 
katlı olduğu belirlenememiştir. Ancak 
18. yüzyıla tarihlenen örneğin alındığı 
birinci kat batı bölümünün 18. yüzyıldan 
kalmış olduğu kesindir. Bu bölüm, daha 
yalın mimarisi ve ortogonal geometrisiyle 
de Osmanlı konaklarının klasik dönemi-
ne işaret etmektedir. Konakta strüktürel 
açıdan uyumsuzluğa rastlanmadığı için, 
birinci ve ikinci katların birlikte, yeniden 
tasarlanarak yapıldığı düşünülmektedir 
(Resim 3).

Konağın zemin katında taşlık ve çok 
büyük bir ahır bulunmaktadır. Ahır, ya-
pıya bitişik olan samanlıkla bağlantılıdır. 
Yapının ikinci katı, içeride girişin üzeri-
ni açık bırakacak şekilde geri çekilmiş-
tir. Geri çekilen kısım, girişle kafesli bir 

cumba yardımıyla bağlantı kurmakta ve 
bu noktada haremin başlangıcını işaret 
etmektedir. Birinci katın girişinde bulu-
nan küçük odanın hangi işlevi üstlendiği 
belirlenememiştir; yardımcı odası olma 
olasılığı güçlüdür. Bu odanın evin erke-
ğinin çalışma odası olduğu da düşünüle-
bilir. Kuzeybatıda bir karanlık oda (kiler) 

Resim 1. Gökçüler Konağı doğu cephesi, restorasyon sonrası

Resim 2. Artım burgusuyla dendrokronoloji 
çalışması için örnek alınması
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ve doğudaki çardağın iki yanında birer 
oda bulunmaktadır: Bunlardan karanlık 
odanın karşısına düşen odanın, ocağının 
büyüklüğü dikkate alınarak, aşevi olduğu 
anlaşılmaktadır. İkinci kat, Osmanlı Baro-
ğu etkisinde eliptik bir iç sofanın çevre-
sine yerleştirilmiş dört oda ve iki sandık 
odasından oluşmaktadır. Yapının kuze-
yinde bulunan kuburun üzerine gelecek 
şekilde, her iki katın kuzey bölümünde 
ıslak hacimler yer almaktadır.

Konak, 20. yüzyıl başlarında Saf-
ranbolu’da yaşanan sosyo-ekonomik 
çöküntüden nasibini almış ve yüzyılın 
ortalarında Karabük Demir ve Çelik İş-
letmeleri işçilerinin barındığı bir çatal ev 
haline gelmiştir.1 Restorasyon sırasında 
bulduğumuz dokuma tezgâhı parçaları 
ve boyalar, konağın bazı odalarının do-
kuma atölyesi olarak kullanıldığını ka-
nıtlamaktadır. Gerçekten de birinci katın 
güneydoğusunda bulunan odanın ocak 
davlumbazı sökülmüş ve ocak büyük 
kazanların kaynatılabileceği bir boyuta 

getirilmiştir. Asıl bozulma, 1980’lerde 
olmuştur. Konağı Gökçüoğlu Ailesi’nden 
alan kişi konağı yıkmaya başlamış; ancak 
güvenlik güçlerince durdurulunca, üste-
sinden gelemeyeceği bir modernleştirme 
çabasıyla, konağı tanınmayacak bir du-
ruma getirmiştir. Bu dönemde konağın 
dört yöne eğimli oturtma çatısı yıkılmış, 
yerine iç dereli bir çatı yapılmıştır; son-
rasında yağmur suyu sorunu bir daha 
çözülemediğinden, konağın önemli bir 
bölümü çürümüştür. Yeni sahibi tara-
fından konağın tüm iç düzeni değiştiril-
miş; dolap, kapı ve tavanları sökülmüş, 
bazı pencereleri ve ocakları kapatılmıştır 
(Resim 4). Tadilat ve tamirat amacıyla 
betonarme ve kârgir eklemeler ve deği-
şiklikler yapılmıştır. Son darbe ise, yan 
parselde bulunan bir konağın yangın 
sonrası molozunun atılması sırasında 
gelmiş ve iş makinesi çalıştırılarak ze-
minde açılan boşluk, konağın güney-
doğusunda yaklaşık 35cm’lik çökmeye 
neden olmuştu.

Resim 3. Restorasyon öncesinde 
konağın durumu
(Ön köşede zemin boşalması 
nedeniyle yapının oturması, 
arkasından yanlış bir 
uygulamayla konağa eklenen taş 
payanda ve betonarme destek 
görülmektedir. Çatı ise tümüyle 
bozulmuş ve artık yağmur suyunu 
engelleyemez duruma gelmiştir.  
Resim, pencerelerin açılım şekli 
ve boyutlarındaki değişikliklere 
dikkati çekmektedir.)

1 O dönemde Safranbolu Belediyesi’nde çalışan ve elektrik sayaçlarını okuyan bir komşum, konakta 
yaklaşık on ailenin oturmakta olduğunu belirtmiştir. 
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Restorasyon Projesi ve   
Restorasyon Süreci
Gökçüoğlu Konağı, bir butik otel olan 
Gülevi Safranbolu Külliyesi’ne2 katıl-
maktadır. Bu amaçla konakta, 6 oda (4 
deluxe ve 2 junior suit), ahırında bir top-
lantı salonu, birinci katında bir çalışma 
ofisi ve küçük bir spor salonu oluştu-
rulmuştur. Samanlık, toplantı salonuna, 
genel tuvaletler ve depo işlevleriyle des-
tek verecektir. Üst katta bulunan sandık 
odaları, komşu odalarla bağlantılı olarak 
junior suit’lerin banyo dairesi işlevlerini 
üstlenmiş bulunmaktadır. Konakta 6 yıla 
yayılan, yaklaşık 36 aylık bir çalışma ya-
pılmış ve konak hizmete girmiştir.

Restorasyon sırasında titiz bir şekilde 
uyduğumuz ICOMOS’un “Tarihî Ahşap 
Yapıların Korunması için İlkeleri”ni bu-
rada yeniden sıralamama gerek yoktur. 
Ancak, restorasyon sürecinin en önemli 
unsuru olan yeniden işlevlendirme ko-
nusunu vurgulamak istiyorum. Bugün 
özellikle tarihî yapı ve dokuların sürdü-
rülebilirliği tartışılırken, bunun yeniden 
işlevlendirmeyle iç içe olduğunu da göz 
ardı etmemek gerekir. Özellikle Safran-
bolu’da otel işlevi verilmiş yaklaşık 90 
tarihî konaktaki restorasyon ve kullanım 
sorunlarını yakından izledim ve bu konu-
da bildiriler sundum, yazılar yayınladım. 
Burada kısaca belirtmeliyim ki, yeniden 
işlevlendirme, kaçınılmaz olmakla birlikte 
çok duyarlı tasarım süreçlerini gerektir-
mektedir (Canbulat, 2011, s.82-93). Özel-
likle tek bir ailenin gereksinimlerine göre 
yapılmış bir konutun, kitle turizmi baskısı 
altında nasıl davranacağı göz ardı edilme-
melidir. Yoğun baskının oluşturduğu en 
önemli sorunlar, kahvaltı salonu ve resto-

ran benzeri toplu hizmet alanlarının tasa-
rım ve tefrişi, ıslak hacimlerin çözümü, ses 
yalıtımı, ısıtma ve havalandırma; bunların 
hepsinden önemlisi yapının ruhunun (ge-
nius loci) yok edilmesi olmaktadır. Öte 
yandan: “Turist, otantikliği arar ama ger-
çeklerle yüz yüze gelmek istemez.” (McKer-
cher & Du Cros, 2002, s.40).

Restorasyona çatının hafifletilmesiyle 
başlanmıştır. Safranbolu’da 19. yüzyıla 
kadar çatılarda kayın pedavralar kulla-
nılmaktaydı. Yukarıda sözünü ettiğim 
mahalle yangını sonrasında, dönemin 
valisinin kararıyla Safranbolu’da kiremit 
kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu, 

2 Gülevi Safranbolu Kültür Turizmi Külliyesi için: www.guleviSafranbolu.com ve guleviSafranbolu.wordpress.com 

Resim 4. İç görünüş 
(Dolap kapakları ve davlumbaz sökülmüş, ocak 
boya kazanı kaynatılabilecek ölçülere getirilmiştir. 
Kârgir eklemeler ve tamirat yapılmıştır.)
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her yapıya yaklaşık 3–4 ton ek yük bindi-
rilmesi demektir. Zaten çeşitli oturmalar-
dan dolayı yapıların kaldırılması (basarna) 
gerekli olmaktadır. Daha sonra, özellikle 
1960’lardan sonra yapılan tüm çimento-
lu eklemeler sökülmektedir. Yukarıdan 
aşağıya doğru bu süreç tamamlandığın-
da, çalışmaya aşağıdan yukarıya doğru 
devam edilmektedir. Öncelikle zemin 
etüdü ve gerekiyorsa pekiştirme yapılma-
lıdır. Gökçüler Konağı’nın güneybatısın-
daki çökme nedeniyle, istinat duvarları 
yapılarak zemin güçlendirilmiştir. Sırayla 
zemin katı oluşturan moloz taş duvarlar 
ve ahşap iskelet sistemi (yeğ dana) den-
gelenmekte, eksiklikleri tamamlanmakta 
ve çürümüş elemanları değiştirilmekte-
dir. Yeğ dana tamiratı sırasında, yerin-
deki özgün kerpiç dolgunun olduğu gibi 
korunması tercih edilmiştir. Ancak kerpiç 
dolgu boşaltılmışsa yerine hafif gaz be-
ton bloklar doldurulmaktadır. Bu çözüm, 
daha masraflı olmakla birlikte, daha iyi 
bir ısı yalıtımı sağlamakta ve yapının ölü 
yükünü azaltmaktadır. Daha sonra toprak 
sıva yapılmakta; üzerine ise perdah uygu-
lanmaktadır.3 Ana hatlarıyla belirttiğim 
restorasyon yaklaşımının ardından, örnek 
olması açısından bazı uygulamaları gör-
sellerle açıklayacağım.

Safranbolu konaklarına 20. yüzyı-
lın ortalarında soba ve mobilya girmeye 
başlamıştır. Bu nedenle ocaklar işlevini 
kaybetmiş; karyola, masa gibi mobilyala-
ra yer açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Osmanlı konaklarında 20. yüzyıla dek 
mobilya bulunmadığını; yer sofrası, se-
dir ve dolap gibi tüm donanımın yapıyla 
bütünleşik olarak gerçekleştirildiğini bi-

liyoruz. Safranbolu’da otel olarak restore 
edilen konakların çoğunda bu değişim 
olduğu gibi kabul edilmekte; boşaltılan 
odalara karyola, masa ve sandalyeler 
yerleştirilmektedir. Gökçüler Konağı’nın 
restorasyonu sırasında, çoğu sökülmüş 
olmakla birlikte, atılmayıp saklanan kapı 
ve dolap parçalarının ahırda bulunması 
bizim için büyük bir mutluluk kaynağı 
olmuştur. Bulunan parçalar özgün yerle-
rine yerleştirilmiş ve eksikler onlara uy-
gun olarak yeniden üretilmiştir. Sedirleri 
olduğu gibi kabul eden yatak çözümü 
benim tasarımımdır. Ayrı bir yazı konusu 
olması nedeniyle, tasarım ve tefriş konu-
larına burada yer verilmemiştir.

3 Yapının özgün perdah örneğinin laboratuvar analizinin yapılması yerinde olmaktadır. Bugüne kadar 
restorasyonunu gerçekleştirdiğim konakların perdah analizlerinde farklılıklar görülmüştür

Çalışmalar
Bu bölümde, restorasyon uygulamaları 
resimlerle anlatılmaktadır (Resim 5-25):

1. Söküm ve Temizlik

Resim 5.  Duvarla kapatılan pencereler açılmıştır.
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2. Çatı

3. Taş Duvarlar

4. Ahşap İskelet

Resim 6. Eski çatının 
açıldıktan sonraki durumu
(Kullanılabilir durumda 
olan mertek ve mahyalar 
değerlendirilerek çatı 
özgün durumuna 
getirilmektedir.)

Resim 7. Çamur harçlı moloz taş duvar
(Taşa çekiçle şekil verirken çıkan küçük 
parçalar (çivilik) taşların arasına çakılarak 
strüktür sağlanmaktadır.)

Resim 8. Moloz taş duvarların tamiratından sonra, hidrolik kriko ile 
düzeltme işlemi 
(Yapı yaklaşık 35cm kaldırıldıktan sonra yaklaşık 7cm kadar geri 
oturmuştur. Katlarda düzeltme işlemi, taban tahtalarının teraziye 
getirilmesiyle sağlanmıştır.)
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81Resim 9. Ahşap iskeletin onarımı 
(Taş ve betonarme destekler temizlenmiş; istinat duvarı yapılarak zemin güçlendirilmiştir.)

5. Döşeme ve Tavanlar

Resim 10. Yapıdan kurtarılabilen özgün 
döşeme elemanlarının emprenye edilmesi 
(Safranbolu konaklarında çift döşeme 
bulunmaktadır. Bu döşemelerin arasına 
ortalama 8cm kadar toprak basılmaktadır 
(bulgurlama). Hazırlanmakta olan döşeme 
elemanlarının altında toprak dolgu 
gözükmektedir.)
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6. Yalıtım

Resim 11. Çift döşeme sistemi (bulgurlama) 
(Bu çözüm, iyi ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Bulgurlamadan önce zemin bitümlü malzeme 
ile kaplanmıştır. Sağda bulgurlama olarak isimlendirilen toprak dolgu tamamlanmış olarak 
gözükmektedir. Bitümlü malzeme kullanımı, zaman içinde yapı hareketleri nedeniyle üst katlardan 
toz inmesini önlemek açısından zorunlu olmaktadır.) 

Resim 12. Çok amaçlı salonun 
üzerine gelen alanlarda ses yalıtımı 
amacıyla taş yünü üzerinde yüzer 
döşeme yapımı 
(Çeşitli kaynaklarda yüzer döşeme 
ile ilgili bilgi bulunmakla birlikte 
en önemli özelliği, hiçbir ahşap 
parçanın birbiriyle doğrudan temasta 
olmamasıdır.)  
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Resim 13. İlk uygulamada 
sökülemeyen yağlı boya tabakasının 
üzerine bir kat daha boya sökücü 
uygulanması ve kaplanması 
(1950’lerde, dönemin 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın 
Safranbolu ziyareti öncesinde, halka 
evlerini güzelleştirmeleri için yağlı 
boya dağıtılmıştır.)

7. Boya Sökümü

8. Marangozluk İşleri

Resim 14. Ahırda bulunan dolap kapılarından hareketle dolapların yeniden kurulması
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9. Islak Hacimler 10. Donatı

Resim 16. Islak hacimlerin 
altında, su kontrplağı üzerine 
cam yünü takviyeli polyester 
uygulamalı tekneler 
(Ada küvet montaj hazırlığı 
yapılmıştır; banyonun bitmiş hali 
Resim 25’te görülmektedir. Sol 
yandaki sökülebilir pano kirişlere 
kenetlenmiştir.)

Resim 17. Donatının yerleştirilmesi 
(Tüm ısıtma, soğutma, su ve elektrik donatıları 
döşemelerin arasına yerleştirilmektedir. 
Resimde, yüzer döşeme için kullanılan taş yünü 
gözükmektedir.)

Resim 15. Bir 
tamamlama örneği 
(Kapı ve kemerli kasası, 
özgün yerleri konağın ilk 
sahiplerine danışılarak 
tespit edildikten sonra 
yerine yerleştirilmiştir.)



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

85

11. Sıva ve Perdah

Restorasyon Sonrası

Resim 18. Çamur sıva uygulaması 
(Çamurun içinde belli oranda saman 
bulunmaktadır; daha sonra üzerine kıtıklı 
perdah yapılacaktır.)

Resim 20. Kuzeybatıdan görünüm 
(Ön tarafta yeniden yapılan ahır gözükmektedir. Yalnızca moloz taş duvarlarının bir kısmı kalan 
samanlığın restitüsyonu, aynı sokakta bulunan diğer samanlıkların tipolojisine göre yapılmıştır. Demir 
kafes, güvenlik nedeniyle kullanılmıştır.)

Resim 19. Perdah harcı için kıtığın kıyılması 
(Perdah harcı, İBB KUDEB Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuvarı’nda analiz edilen 
özgün perdah örneğine göre hazırlanmaktadır.) 
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Resim 21. Samanlık kapısının kilidi 
(Unutulmak üzere olan bu kilitler, 
Yazıköylü yaşlı bir usta tarafından hâlâ 
yapılmaktadır.)

Resim 22. Restorasyon sonrası  
güney cephesi 
(İç mekân işlevlerinin cepheye 
doğru yansıtılması açısından önemli 
bir örnek: Pencerelerin üzerinde 
bulunan açılır kapanır elemanlar 
benim tasarımımdır. Daraba 
olarak isimlendirilen bu çatmalar, 
özgün haliyle ahşap iskelete 
çakılıdır. Kurtarılabilen parçalar 
yeni çerçevelerin üzerine alınarak, 
gün ışığının kontrolü ve camların 
temizlenebilmesi sağlanmıştır.)

Resim 23. Girişte üst 
katta bulunan cumba
(Mahremiyeti ifade eden 
cumbadan gelen ip, 
kapı kilidini açmaktadır. 
Sağda görülen ahşap 
duvar, geçmişte 
ısıtılmayan mekânın 
ısıtılabilmesi için özel 
olarak yalıtılmıştır. 
Ahşap duvarın üzerinde 
bulunan kafeslerin 
önüne yerleştirilen 
camlar, havalar 
ısındığında kaldırılarak 
doğal havalanma 
sağlanmaktadır.) 
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Resim 24. Oda sedirlerini olduğu gibi kabul eden yatak çözümleri 
(Yatakların ayak taraflarında bulunan gezer bazalar kaydırılarak gerektiğinde yataklar 
birleştirilebilmektedir. Sedirler oturma ve yatma işlevlerinin yanında yatak ucu sehpası olarak 
da kullanılmaktadır. Bu çözümle odalarda bulunması gereken mobilya sayısı en aza indirilmiştir. 
Dolapların özgün parçaları ve yenilenen kısımlar açıkça görülmektedir. Döşemenin üzerinde 
poliüretan bazlı zemin cilâsı kullanılmıştır.)

Resim 25. Sandık odalarında ada 
küvetli banyo çözümü 
(Teknenin bitmiş hali 
görülmektedir. Lavabo ve klozet, 
aynalı bölücünün arkasındadır. 
Konağın döşemesine oturtulan 
bölücü, taşıyıcı ve donatı sağlayan 
pano sökülebilecek şekilde 
(reversible) tasarlanmış ve 
uygulanmıştır.) 
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Traditional Civil Architecture in Şavşat District, Artvin 

ABSTRACT

Şavşat, situated in the northeast of the city of Artvin, is a village that is scattered 

on a hilly terrain and surrounded by high mountains. In the field study, 

distinctive plan arrangements and facade articulations which are only seen at 

Şavşat and nearby villages in Eastern Black Sea region have been scrutinized.  

It is observed that the number of concrete houses has increased recently 

for many reasons. The preservation studies must start immediately in order to 

save the vernacular architecture which has an important place in our cultural 

heritage.  It is clear that the preservation of this traditonal urban texture and 

unique architectural features will contribute to economical, social and cultural 

development of the region.

Since there are only a handful number of studies on Şavşat, it is believed 

that this research would be the beginning of further studies in order to transfer 

the local identity and architectural heritage to future generations before being 

disappeared.

Onur KARAHAN*

1. Konum ve Tarihçe
Şavşat, Artvin ilinin kuzeydoğusunda 
yer alan, (yüzölçümü 1.317 km²) dağlık 
ve engebeli bir arazi üzerine yayılmış, 
dört tarafı yüksek dağlarla çevrili bir 
sınır ilçesidir (Resim 1). Şavşat’ın do-
ğusunda Ardahan il merkezi ile Hanak 
ilçesi, kuzeydoğusunda Posof ilçesi, gü-
ney ve güney batısında Ardanuç ilçesi, 
batısında Artvin Merkez ve Borçka ilçe-
si, kuzeyinde ise Gürcistan Cumhuriye-
ti yer almaktadır.

Bölgedeki arkeolojik bulgular yerle-
şimin geçmişinin M.Ö. 4000’lere dayan-

dığını göstermektedir. Ne yazık ki sınırlı 
sayıda arkeolojik araştırma, bölgede ya-
şamış olan uygarlıklarla ile ilgili yeterli 
bilgi vermemektedir. Bu nedenle Şav-
şat’ın tarihsel gelişimi, genellikle Artvin 
ile birlikte ele alınmaktadır. Şavşat, M.Ö. 
900-650 yılları arasında Urartu ve Kim-
mer, daha sonraları sırasıyla Saka Türk-
leri, Roma ve Sasani egemenliği altına 
girmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon 
valiliği sırasında Artvin, Ardanuç, Şavşat 
ve Borçka çevreleri de Osmanlı toprak-
larına katılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in 
Trabzon’dan ayrılışının ardından Şav-
şat, Ardanuç, Oltu, Tortum ve Artvin, 

Şavşat’ta Geleneksel Konut Mimarisi

* Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Onur KARAHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim 
Dalı Restorasyon Programı Doktora Öğrencisi, Muka Mimarlık (İstiklal Caddesi, Bekar Sokak, No:18/3 
Beyoğlu/İSTANBUL), o.karahan@mukamimarlik.com, onurkarahan08@gmail.com
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Osmanlı Devleti’nden ayrılmışlardır. 
1829 yılında Ardanuç sancağına bağla-
nan Şavşat, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı 
sonrasında, 13 Mart 1878’de imzalanan 
Berlin Antlaşması ile Batum, Kars ve Ar-
dahan ile birlikte Çarlık Rusyası’na bıra-
kılmıştır. Şavşat, 1921 yılında imzalanan 
Gümrü Antlaşması sonrasında Ardahan 
sancağına bağlı bir ilçe haline getirilmiş; 
7 Temmuz 1921 tarihinde ise Artvin’e 
bağlanmıştır.

İlçenin Merkez Belediyesi ile Mey-
dancık Belde Belediyesi ve 62 köyü bu-
lunmaktadır. İlçe ekonomisi tarımsal 
üretime ve hayvancılığa dayalıdır. Ta-
rımsal üretim, ağırlıklı olarak geleneksel 
aile tipi işletme yapısı şeklinde görülür. 
Bölge, büyük ve küçükbaş hayvancılığın 
yanı sıra arıcılık açısından da uygun ko-
şullara sahiptir.

 Şavşat’la ilgili mimari araştırmalar 
son derece sınırlıdır. Bölgede iz bırakan 
uygarlıkların mimari mirası çerçevesinde 
Cevizli (Tibet) Manastırı, Söğütlü (Satlel) 
Kilisesi-Camisi, Köprülü (Rabat) Kilisesi, 
Cevizli (Tibet) Camisi, Kocabey (Quçen) 

Camisi, Zor Mustafa (Zortana/Zoro) Bey 
Türbesi ve Şavşat Kalesi ilk bakışta göz 
önüne gelenlerdir (Aytekin, 1999). 

2. Şavşat Köylerinde Yerleşme 
Düzeni ve Köy Evleri

2.1. Genel Yerleşim Özellikleri
Şavşat’ta topografya kırsal mimariyi bi-
çimlendiren en önemli etkendir (Resim 
2). Bölgede engebeli arazi yapısının yay-
gınlığı, buna karşın düz arazinin çok az 
oluşu, dağınık yerleşmeyi zorunlu kıl-
mıştır. Topografyanın elverişli olduğu 
yerlerde toplu yerleşme örneklerine de 
rastlanmaktadır. Dağınık köy yerleş-
melerinde, aralarında akrabalık bağları 
olan ailelerin evlerinin bir araya gelerek 
gruplar oluşturduğu görülür. Komşu ya-
pılar arasındaki mesafe kimi zaman çok 
fazla olabilmekte hatta yer yer tek başına 
evler de görülmektedir. Köylerin genel 
yapısında, yerleşimin içinden geçen bir 
ana yol ve konut gruplarını bu ana yola 
bağlayan tali yollar göze çarpar. Bazı ev-
lere ise sadece patika yollar ile ulaşıldığı 
izlenmektedir.

Resim 1. 
Şavşat, 
genel 
görünüm, 
2008   
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Resim 2. 
Karaköy’den 
(Şavket) görü-
nüm, 2008

Resim 3. Kocabey (Quçen) köyü 
konut grubundan görünüm, 2008

Resim 4.  Merek yapısının topoğrafya ile 
ilişkisinden görünüm, 2009

Resim 5.  Geleneksel konut ve merek yapısından 
görünüm, 2009

Köy evlerinin araziye konumlan-
masında manzara ve iklimsel veriler-
den çok arazinin eğimi etkili olmuş-
tur (Resim 3). Eğimden yararlanarak 
genellikle iki katlı inşa edilen evler, 
çoğunlukla tek başına değil harman, 
merek, ahır, ocak gibi kırsal yaşamın 
gerektirdiği çeşitli fonksiyonları içeren 
yapı gruplarıyla beraber inşa edilmiş-
lerdir. Hayvan yemlerinin saklandığı 
“merek” “karapan” ve arpa ile samanın 
birbirinden ayrılma işleminin yapıldığı 
“harman”, bütün yerleşme gruplarında 
karşılaşılan yapılardır (Resim 4, 5).
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2.2. Köy Evleri
Arazinin engebeli oluşu, konutların to-
pografyaya uyumunda özgün çözümler 
gerektirmiş; yapılar eğim çizgilerine pa-
ralel konumlandırılarak araziye en az 
müdahale ile yapılaşma sağlanmıştır. 

Geleneksel ahşap yığma köy evleri, 
genellikle iki katlıdır. Ancak, bazı köy-
lerde bir ve üç katlı örnekler de görül-
mektedir (Resim 6-8). Tipik bir Şavşat 
evi, ahır katı ile üzerinde yer alan ve 

üst kottan girilen yaşama katından 
oluşmaktadır. Yapının taş temel üzeri-
ne oturtulması sağlanmakta, bazen taş 
temel zemin kat hizasına kadar yük-
selmektedir. Yapının tamamı “boğaz 
geçme” ya da yörede “yaka” adı verilen 
geçme tekniği ile inşa edilmiştir. Zemin 
katlarda çoğunlukla kütükler kullanılır-
ken, üst katlarda işlenmiş ahşap tercih 
edilmiştir. Yapının üzeri beşik çatı ile 
örtülmektedir.

Resim 6.  Ziver Özdemir evi, Kocabey (Quçen), 
2008

Resim 7. Cevizli (Tibet) köyünde geleneksel 
konut, 2008

Resim 8. 
Cevizli (Tibet) 
köyünde 
bulunan üç 
katlı konut, 
2008
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2.3. Plan Özellikleri
Geleneksel Şavşat evlerinde, konutla-
rın plan kurgusunu yaşama katındaki 
“salon” belirlemektedir; başlıca iki plan 
tipine rastlanmaktadır: Birinci plan tipi, 
genel itibariyle geleneksel iç sofalı plan 
şemasını yansıtmaktadır. Uzunlaması-
na dikdörtgen planlı salonun iki yanın-
da ikişer mekân yer almaktadır (Şekil 
1). İkinci plan tipinin öncekinden farkı, 
salonun ortadan ikiye bölünerek üç ya-
nından mekânlarla çevrelenmiş olma-
sıdır. Bu şemada salon küçülmekte ve 
kareye yakın bir biçim kazanmaktadır 
(Şekil 2). Her iki plan şemasına sahip 
evlerde temel ortak özellik, salon ve 
mekân dizilerinden oluşan ana kütle-
nin “ayvan” adı verilen balkonlarla çev-
rili olmasıdır. Her iki plan tipinde de alt 
katlar ortak özellik göstermektedir. Ser-
vislere ayrılan bu katta ahırlar ve daha 
korunaklı olduğu için kışın barınılan kış 
odası vardır. 

Şavşat evlerinin karakteristik özellik-
lerinden biri olan ayvan, yapının sadece 
giriş kısmında bulunmamakta; evi üç 
yönden çevrelemektedir. Yapının giriş 

cephesinin her iki yanından ayvanlara; 
buradan da salona ulaşılabilir. 

Plan düzeninin merkezinde yer alan 
salon, yatak odası, ambar ve mutfak 
bölümlerine erişilmesini sağlar. Böl-
geye özgü bir tutumla misafir odasına 
salondan değil “ayvan”a açılan bir kapı 
ile ulaşılması tercih edilmiştir. Salonun 
sirkülasyon alanları dışında kalan bölü-
münde yatma ve oturma işlevlerinin ger-
çekleştirildiği geniş ve alçak sekiler (söki) 
yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında, 
bu bölüm ev halkının en çok kullandığı 
mekândır. 

Salondan ulaşılan mutfak, kış ayla-
rında yatma, oturma, beslenme gibi tüm 
eylemlerin gerçekleştirildiği ve evin en 
çok kullanılan bölümüdür. Mutfağın or-
tasında bir soba bulunmakta, yemekler 
bu sobada pişirilmektedir. Mekânın bir 
bölümünde üzerinde işlerin yapıldığı, 
beslenme ve yatma işlevlerinin gerçek-
leştirildiği geniş bir seki bulunmaktadır. 
İklim şartlarından dolayı, geleneksel 
evlerde pencere sayısı az olup pencere 
boyutları da küçüktür. Mutfaklarda ise 
sadece küçük bir pencere vardır.

Şekil 1. Plan tipi-1, yaşama katı planı Şekil 2. Plan tipi-2, yaşama katı planı
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Her iki plan tipinde de yaşama ka-
tında ambar bulunmaktadır. Ambarın 
girişine, içeriye girebilecek hayvanlardan 
korunabilmek için, yerden yaklaşık 50cm 
yükseklikte eşik yapılmıştır. Ambar, yi-
yeceklerin ve mutfakla ilgili malzemele-
rin depolandığı mekândır. Bu mekânda 
ayrıca un ve arpanın depolandığı “haro” 
adı verilen bir bölüm yer almaktadır. 
Besinlerin korunabilmesi için, mekânın 
penceresi bulunmamaktadır.

Evlerin manzaraya bakan tarafında, 

genellikle misafir odası bulunur. Mah-
remiyet nedeniyle misafir odasının evin 
diğer bölümlerinden kopuk düzenlendi-
ği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, misafir 
odasına “ayvan”a açılan bir kapıdan gi-
rilir. Bu oda, evin dekorasyonu en güzel 
olan mekânıdır. Duvarlarda el işi kilimler, 
zeminde ise halılar yer almaktadır. Man-
zaraya yönelmesine karşın, bu mekânın 
manzaraya bakan cephesinde sadece kü-
çük bir pencere bulunması ilginçtir.

Ayvanın ortasında yerel olarak “köş-

Resim 9. 
Köşki’den 
görünüm, 
2008

Resim 10. Ayvan’dan tuvalet girişinin 
görünümü                  

Resim 11. Tuvaletten görünüm Resim 12. Buhari’den 
görünüm
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Resim 13. 
Ciritdüzü 
(Vel) köyünde 
bulunan 
geleneksel 
bir konuttan 
görünüm, 
2008

ki” adı verilen ve Şavşat evlerinin ka-
rakteristik yapı elemanlarından biri olan 
çıkma bulunur (Resim 9). Bu çıkmalar, 
biçim olarak birbirlerine benzerler; fa-
kat konum ve detaylarında farklılıklar 
gözlenmektedir. Yoğun ahşap işçiliği ile 
dekore edilen köşkiler, evin en iyi man-
zaralı noktasında yer alırlar.

Şavşat evlerine özgü bir diğer mekân, 
ayvan altında asılı olan tuvaletlerdir. 
Ayvan döşemesinde yer alan bir kapak-
la örtülen bu mekâna merdivenle inilir. 
Bilmeyenlerin yapıda bulamayacağı ve 
baktıklarında ne olduğunu anlayama-
dıkları bir mekândır (Resim 10, 11).

Yukarıda belirtildiği üzere, alt kat-
ta ahır ve kış odası bulunmaktadır. Dı-
şarıdan önce bir avluya, bu avludan da 
ahır ve kış odasına ulaşılır. Kış odasın-
da ekmeklerin pişirildiği ve ısınmanın 
sağlandığı, taştan inşa edilmiş ocak bu-
lunmaktadır. Ocağın bacasına “buhari” 
adı verilir (Resim 12). Ahır ise, küçük ve 

büyükbaş hayvanlar için ayrı ayrı düzen-
lenmiş iki bölümden oluşur.

2.4. Cephe Düzeni
Evler, eğime paralel oturdukları için, ge-
nellikle giriş bölümünden tek katlı görül-
mektedirler. Tipik bir Şavşat evinde yaşa-
ma katı, döşeme seviyesine kadar yığma 
kütüklerle inşa edilmiştir. Kütüklerin arası 
hayvan gübresiyle doldurulur. Hayvan 
dışkılarının ahırdan atıldığı delik, kış odası 
penceresi ve alt kat giriş kapısı, cephede 
yer alan açıklıklardır. Cephenin temel un-
suru olan ayvan, yapının sadece giriş kıs-
mında görülmez. Giriş cephesinde, zemin 
kattaki kış odasında bulunan, taş malze-
me ile yapılmış buhari görülmektedir.

Yapının üç tarafında, 80-90cm çıkma 
yapan ayvan’lar bulunur. Ayvan, yaşama 
katına ait döşeme kirişlerinin dışarıya 
konsol yapmasıyla oluşturulmuş olup, 
üzeri yapının çatısı ile kapatılmıştır (Re-
sim 13). Çatıyı taşıyan ve ayvan’lara sınır 
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Bu dikmeler, ahşap korkuluklarla birbirle-
rine bağlanmaktadır. Balkon korkulukları 
lataların genellikle çapraz olarak yan yana 
gelmeleriyle estetik ve özgün bir görü-
nüm sergilemektedir. Ayvan korkulukla-
rının işlemeli örnekleri de vardır.

Ayvan’dan çıkma yapan ve bağım-
sız bir çatı örtüsü olan “köşki”, Şavşat 
evlerinin simgesidir. Köşki, ev halkının 
manzarayı izlediği bir mekân olup, ah-
şap işçiliğiyle yapının en süslü ve özel 
mekânlarından biridir.

2.5. Malzeme ve Yapım Tekniği
Bölgenin yapım malzemesi ve tekniği, 
geleneksel konutların tasarımını yönlen-
diren bir başka etkendir. Ormanlık bir 
bölge olan Şavşat’ın kırsal yerleşmele-
rinde, yapılarda tümüyle ahşap malzeme 
kullanılmıştır. Evler, genellikle çam ile 
inşa edilmiştir. Çamın azalıp temininin 
zorlaşmasından dolayı, yeni inşa edilen 

evlerde ladin kullanıldığı görülmektedir. 
Çam, öz odunu dayanıklı, kolay kuru-
tulan, işlenme özelliği iyi olan bir ağaç 
türüdür. Ladin ise, ahşap ev yapımına 
elverişli, fakat çam kadar dayanıklı ol-
mayan bir ağaçtır.

Ahşap, bu bölgede yığma yapım tek-
niğiyle uygulanmıştır. Ahşap yığma, 
4-6cm kalınlıktaki tahtaların ya da 30-
50cm çapındaki kütüklerin, köşelerde bir-
biri üzerine geçme tekniğiyle bindirilme-
siyle yapılan bir duvar sistemidir (Resim 
14, 15). Kütüklerin üst üste konmasıyla 
yapılan uygulamalarda ağaçlar arasında 
aralık kaldığı için, bu yapım tekniği daha 
çok ahır, merek ve samanlık gibi yapılar-
da bu sistem tercih edilmektedir.

Şavşat evlerinde zemin katlar genel-
likle kütük yığma sistem ile oluşturul-
muştur. Kütüklerin uçlarının sivri oldu-
ğu görülmektedir. Kütükler ormandan, 
öküzler tarafından çekilerek getirilmekte 

Resim 14. 
Ali Karahan 
evi, Karaköy 
(Şavket), 
2008
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ve taşıma esnasında toprağa takılma-
maları için kütük uçları sivriltilmektedir 
(Resim 16). Duvar örgüsü oluşturul-
duktan sonra, kütüklerin arasında kalan 
boşluklar hayvan gübresiyle kapatılır. 
İkinci aşamada kütük yığma duvarların 
üzerine döşeme kirişleri yerleştirilir. Ki-
rişlerin üstü yörede “satapav” adı verilen 
döşeme tahtalarıyla kaplanır. Hayvan-
ların kokularının yaşama katına ulaş-
maması ve oluşan nemin yaşama katı 
döşeme tahtalarını çürütmemesi için, 
kaplanan döşeme tahtalarının üzerine 
yaklaşık 20cm kalınlığında toprak izo-

lasyonu yapılır. Bu izolasyondan sonra 
yaklaşık 20cm daha boşluk bırakılarak 
yaşama katı döşeme kirişleri yerleştirilir 
ve zemin ahşap ile kaplanır (Resim 17). 
Ardından, üst kat duvarlarının inşasına 
başlanarak 4-6cm kalınlığındaki işlen-
miş ahşap elemanlar, köşelerde yaklaşık 
15-20cm çıkıntı yaparak geçme tekniği 
ile üst üste yerleştirilir ve yaşama katının 
duvarları oluşturulur. Duvarlar oluştu-
rulduktan sonra ayvan’ları da içine ala-
cak şekilde çatı eğimini oluşturan kirişler 
yapılır ve kirişlerin altı ahşapla kaplanır. 
Ana kirişlerin üzerine, bu kirişlere dik, 

Resim 15. Fahrettin Açıkgöz evi, Kocabey (Quçen), 2008

Resim 17. Yaşama katı döşeme kirişleri Resim 18. Geleneksel çatı kaplamasından görünüm

Resim 16. Zemin kat kütük yığma 
sistem detayı, 2008
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kaplama tahtası altı kirişleri yapılarak 
çatıya geçilir. 

Geleneksel evlerde çatı kirişlerinin 
üzeri Doğu Karadeniz Bölgesi’nde “har-
tama”, Şavşat ve civarında “bedevra” adı 
verilen geleneksel ahşap elemanların üst 
üste bindirilmesiyle örtülür (Resim 18). 
Bedevra, yörede “beç” adı verilen aletle, 
ağacın lifleri düşey olacak şekilde, 1-3cm 
kalınlığında, 10-15cm eninde, yaklaşık 
150cm boyunda kesilen ahşap malze-
menin adıdır. Liflerin düşey olmasının 
istenmesinin sebebi, yağmurun bu lifler 
boyunca ilerlemesinden kaynaklanmak-
tadır. Bedevra’ların rüzgarda uçmaması 
için, bunlara dik olacak şekilde, yörede 
“karvakan” adı verilen, 8-10cm eninde 
ahşaplar yerleştirilir. Karvakan’ların üze-
rine taşlar koyularak çatı kaplaması ta-
mamlanır (Resim 18).

Son yıllarda ağaç kesiminin sınırlan-
dırılması ve bedevra uygulamasının zah-
metli olması nedeniyle, yörede çatılar 
sac elemanlarla kaplanmaya başlamıştır 
(Resim 19)

3. Koruma Sorunları ve Sonuç
Kırsal yerleşme dokusunda ve gele-
neksel evlerde her geçen yıl artan bo-

zulmalar gözlenmektedir.  Karadeniz, 
ülkemizin en fazla göç veren bölgele-
rinden biridir. Tarımsal arazilerin sınırlı 
olması, sanayi tesislerinin bulunma-
ması, ülkenin tarım ve hayvancılık po-
litikalarının halkı desteklememesinin 
sonucu olarak; istihdam olanaklarının 
yetersizliği nedeniyle Şavşat, uzun yıllar 
boyunca göç vermiştir. Geleneksel aile 
tipi işletme yapısı, bölgenin yaşam kül-
türünü belirlemektedir. Göç sonrasında 
köy nüfusunun azaldığı ve geleneksel 
yaşam kültürünün sürekliliğinin sağla-
namadığı görülmektedir. Bu bağlamda, 
yapılar kullanılmamakta; yayla evleri, 
köy evlerinin onarımında ya da yakacak 
olarak kullanılmak üzere sökülmekte-
dir. Köy evleri ile birlikte yaşam gru-
bunu oluşturan ahır ve merek yapıları 
da kullanılmadıklarından çürümekte, 
sökülüp yakılmakta veya ahşabı satıl-
maktadır.

Geleneksel konutları yapan usta sa-
yısının azalmasının da etkisiyle, köylerde 
yapımı ve malzeme temini daha kolay 
ve ucuz olan betonarme evlerin arttı-
ğı gözlenmektedir (Resim 20-23). Son 
yıllarda, büyük şehirlerde çalışan bölge 

Resim 19. Göç nedeniyle kullanılmayan geleneksel 
ahşap ev

Resim 20. Geleneksel ahşap evlere eklenen yeni 
betonarme mekânlar
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halkı, köylerinde yazın kullanmak için 
betonarme evler yapmaktadırlar. Yöreye 
yabancı bir kültürün yapıları olan beto-
narme evler, Şavşat köylerinin kimliğini 
değiştirmekte ve bunun sonucu olarak 
köyler, hızlı bir şekilde çirkinleşmektedir.

Geleneksel yaşam tarzının değişmesi 
ve konfor anlayışının gelişmesiyle, gele-
neksel yapıların kullanımında özellikle 
ıslak mekânlarda kullanım zorlukları 
ortaya çıkmaktadır. Geleneksel evlere 
tuvalet, banyo ve mutfak mekânları ek-
lenmektedir. Betonarme olan söz konu-
su mekânlar, yapıların mekân ve cephe 
özelliklerini değiştirmektedir.

Son dönemlerde Orman İdaresi’nin 
yeni kanunlarıyla ahşap temini zorlaş-
tırılmış; ahşap, elde edilmesi güç ve pa-
halı bir malzeme haline gelmiştir. Şavşat 
Köylüleri tarafından, pahalı olmasının 
yanında, Orman İdaresi’nin yapı yapıl-
ması için verdiği ahşabın inşaata uygun 
olmadığı söylenmektedir.

Bölgenin konumu ve yapısı göz önü-
ne alındığında, geleneksel dokunun ve 
mimari yapının korunmasının yörenin 

ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda 
gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı 
açıktır. 

Ancak, herşeyden önce kendine özgü  
bir mimariye sahip olan Şavşat ilçesine 
bağlı köylerin ve bu yerleşmeyi oluştu-
ran geleneksel ahşap evlerin kimliklerini 
kaybetmemesi için bölgede “koruma bi-
lincinin” oluşturulması zorunludur.  

Resim 21. Köylerde sayıları artan betonarme evler

Resim 22. Ustaların azalması nedeniyle zanaatlerin 
kaybolduğuna dair bir örnek: yapıya eklenen köşki’nin, 
geleneksel köşki mimarisi ve oranlarıyla uyumsuzluğu

Resim 23. Nesimi Yazar evi, Kocabey (Quçen), 
2008; geleneksel çatı kaplaması sac ile değiştiril-
miş bir konut örneği
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The Characteristics and Problems of The Local Artchitecture 

and Rural Pattern in Artvin City Şavşat District Meydancık Town

ABSTRACT

Migration from rural areas to the urban ones, which is one of the main problems 

of our country, underlies the urban problems.  Cities that allow immigrants 

due to unemployment and desire for better living conditions have turned to 

settlements where crowds as well as slum areas are widely seen. This motive 

becomes partly reversed nowadays that despite the unsound structuring of 

the cities, rural settlements with its nature-compatible structures and healthy 

environments begin to draw the attention.  However, together with this return, 

some particular characteristics of the cities are carried to these settlements 

and adverse outcomes of technological developments begin to affect those 

settlements, which are formed with cultural richness throughout the centuries. 

Due to this process, villages of Artvin Province Şavşat Town, hosting many good 

examples of local architecture, confronted by deterioration. Inability to adapt new 

demands to traditional structures, the costliness of the wooden materials, the lack 

of enough number of artisans in woodworking,  ignorance in maintainance in 

wooden material cause the destruction of the traditional identity in rural areas.

Meydancık Town is composed of Balıklı, Meydancık, Taşköprü and Mısırlı 

districts. Wooden architectural examples are appeared in all of these four 

settlements. The houses with functional construction draw attention with their 

construction techniques, sizes of materials used and architectural design. Since 

the buildings were positioned parallel to the slope they led to a construction 

with the least intervention to the land. The field is one of the most precious 

examples of the harmony between the nature and human-being as a result of the 

coherence between topography and architecture, materials used, owned-cultural 

and architectural values.

The District that keeps its authentic texture till the last decade begin to be 

exposed to the structuring that is not appropriate to the texture and changes 

in the living culture together with the return from the city. Return to the 

rural areas reveals the condition similar to the slum problems appear in the 

city together with migration as the problem of multi-staging and concretion. 

Settlement that begins to lose its freedom with the problems of destruction of 

the traditional culture with that taken from the city as well as removal of the 

traditional structuring systems and materials because of the new technologies, 

unconsciousness and impossibilities enter into a new process of degeneration 

with hydroelectric plant projects.
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Elif AYDEMİR ARİFOĞLU*

Giriş
Kır sözcüğü; yerleşmeye konu olmamış 
alanlarla birlikte köyleri, köy altı yerleş-
meleri ve kent sayılma aşamasına ulaş-
mamış kasabaları kapsamaktadır. Kır, 
Türkçe sözlükte “şehir ve kasabaların dı-
şında kalan, çoğu boş ve geniş yer’’ şeklin-
de tanımlanmıştır. Kıra, kır sorunlarına 
ve yerleşmelerine ilişkin anlamına gelen 
“kırsal” terimi ise, kentsel olmayan biçi-
minde tanımlanmaktadır. 

Kırsal yerleşmeler, coğrafi şartlara 
bağlı olarak sosyo-kültürel etkilerle şe-
killenen arazi formuna uygun dokusuyla 
ve yöreye has mimarisiyle korunmaya 
değer alanlardır. Ancak bu yerleşme-
lerde altyapı, yol, su, elektrik, eğitim, 
sağlık gibi hizmetler kısıtlı, gelir sevi-
yesi de diğer bölgelere daha düşüktür. 
Bu sıkıntıların yanında, teknoloji kulla-
nımının yaygınlaşması ve makineleşme 
sonucunda tarım sektöründe işgücü faz-
lalığının ortaya çıkması, hızlı nüfus artışı 
gibi nedenler kentleri çekici kılmakta; 
buradaki halkın diğer bölgelere göç et-
mesine neden olmaktadır. Günümüzde 
kısmen de olsa bu harekete ters bir ha-
reketin başladığı görülmektedir. Kırsal 
yerleşmeler, şehirlerin sağlıksız yapılaş-
malarına karşın doğayla uyumlu yapıları 
ve sağlıklı çevreleriyle dikkat çekmeye 
başlamıştır. Ancak bu hareket, yüzyıllar 
boyunca kültürel birikimle oluşturulmuş 
bu yerleşmeleri olumsuz yönde etkile-
meye başlamıştır.  

Dünya’daki ve Türkiye’deki politik 
gelişmeler incelendiğinde, kırsal alanla-
rın uzun yıllar tarımsal kalkınma prog-
ramları içinde ele alındığı görülmüştür. 
Ancak sosyo-ekonomik gelişimler, za-
man içinde kırsal kalkınmaya tarım po-
litikalarından ayrı olarak bir vurgu yapıl-
masını sağlamıştır. Son dönemdeki AB 
politikaları içinde, kırsal altyapı, çevre 
ve korunan alanlar, kırsal peyzaj ve arazi 
yönetimi gibi temalar da yer almaktadır. 

Artvin Şavşat Meydancık Beldesi Kırsalında Yöresel 
Mimarinin Ve Kırsal Dokunun Özellikleri ve Sorunları

* Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Elif AYDEMİR ARİFOĞLU, elifaydemir2@gmail.com

Şekil 1. Şavşat ilçe haritası

Resim 1. Meydancık Mahallesi
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Ülkemiz coğrafyasının büyük bölü-
münü oluşturan kırsal alanlar için Cum-
huriyet’ten bu yana çeşitli çalışmalar 
yapılmış; köye ve köylüye yönelik politi-
kalar hükümet programları ve kalkınma 
planlarında yer almıştır. Ancak üretilen 
politikalarda, bu yerleşmeler yalnızca 
ekonomik ve sosyal sorunları ile ele alın-
mış ve somut çözüm önerileri sunulma-
mıştır. Bununla birlikte, kırsal yerleşme-
lere yönelik AB politikalarındaki değişim, 
ülkemize de yansımıştır. 9. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı’nda “kırsal yerleşim planla-
masının esas ve kriterlerinin, kırsal alanın 
özelliklerine ve kırsal toplumun ihtiyaçla-
rına göre belirlenmesi” en önemli strate-
jilerden biri olarak belirtilmiştir.

Uzun yıllar tarımsal kalkınmanın 
merkezi olarak kabul gören kırsal yer-
leşmeler, son dönemlerde kültürel de-
ğerleri, yöresel mimari öğeleri, sağlıklı 
çevreleri ve doğal güzellikleri ile günde-
me gelmektedir. Almanya, Amerika ve 
İngiltere gibi ülkeler, kırsal yerleşmele-
rin ayırt edici karakterini tanımlayan ve 
gelecek gelişmeleri dikkate alan köy ta-
sarım rehberleri hazırlamaktadırlar. Bu 
rehberler; bölgesel kimliğin tanıtılması 
ve küreselleşen dünyada tekdüzeleşme 
tehdidi altında kalan bu bölgelerde, ye-
rel değerlerin sürekliliğinin sağlanması-
nı amaçlamakta ve bu yerleşmelerdeki 
gelişmelerin mevcut yapıyla uyumlu ol-
ması için ilkeler önermektedir. 

Ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe gi-
ren Ulusal Kalkınma Stratejisi’nde, kırsal 
alanlarda ekolojik sürdürülebilirlik için 
ilgili alanların ve yöreye ait kültürel izleri 
yansıtan taşınır ve taşınmaz tüm varlık-
ların korunması bir ilke olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapsamda, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 
Yerel Yönetimler ve Kırsal Alanlar Daire 
Başkanlığı, kırsal alanda bölgenin doku-
suna ve mimari özelliklerine uygun yapı-
laşmanın yaygınlaştırılması için çalışma-
lara başlamıştır.

Meydancık Beldesi
Konum 
Meydancık, Türkiye’nin Doğu Kara-
deniz Bölümü’nde yer alan Artvin’in 
Şavşat ilçesine bağlı bir beldedir. 1994 
yılında, Şavşat’ın Meydancık bucağı-
na bağlı Balıklı, Meydancık, Mısırlı ve 
Taşköprü köylerinin birleşmesiyle oluş-

Resim 2. Balıklı Mahallesi

Resim 3. Taşköprü ve Mısırlı Mahallesi
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turulmuştur. Resmi kayıtlara göre Mey-
dancık Bucağı; Çağlıpınar, Çağlayan, 
Çukur, Demirci, Dereiçi, Dutlu, Erikli, 
Maden, Oba, Sebzeli, Tepebaşı, Yağlı, 
Yeşilce köyleri ve Meydancık beldesine 
bağlı Balıklı, Meydancık, Mısırlı ve Taş-
köprü mahallelerinden oluşmaktadır 
(Şekil 1). Meydancık, il merkezine 78 
km, ilçe merkezine ise 40 km uzaklıkta 
bulunmaktadır.

Yönetimsel Durum
Şavşat’ta, ilçe belediyesi ve Meydancık 
Belediyesi olmak üzere iki belediye bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte, adrese 
dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2007 
yılındaki nüfusu 2.000’in altında bulu-
nan beldenin, yeniden köye dönüştü-
rülmesi kararı alınmıştır; ancak bölge, 
2008 yılında Kültür Bakanlığı’nın önerisi 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
turizm bölgeleri listesinde yer aldığı için 
Meydancık Belediyesi’nin kapatılma ka-
rarı kalkmıştır. Günümüzde Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(2012) ile Meydancık Belediyesi’nin ka-
patılması tekrar gündeme gelmiştir. 

Meydancık Mahallesi, beldenin yö-
netim merkezidir. Belediye binası, pos-
tane, ilköğretim okulu ve çok programlı 
lise burada yer alır. Mahalle aynı zaman-
da Meydancık Bucağı’nın da merkezidir. 
İlk teşkilatlanma aşamasında İmerhev 
adıyla kurulan Meydancık Bucağı’nın 
ilk merkezi, günümüzde Dereiçi’nin bir 
mahallesi olan Rabat’tır. Bucak merkezi, 
daha sonra Dutlu Köyü’ne, 1938 yılında 
da Meydancık Köyü’ne nakledilmiştir. 
Son nakil işleminden sonra da İmerhev 
olan bucak adı, Meydancık olarak değiş-
tirilmiştir (Resim 1). 

Balıklı Mahallesi, yakın bir zamana 
kadar bucağın ticaret merkezi olmuştur 
(Resim 2). Balıklı’nın ulaşım bağlantıları 
ve konumuyla birlikte, Meydancık Buca-
ğı’nın civarın Cumhuriyet dönemindeki 
ilk okuluna ve en büyük camisine sa-
hip olması, bu durumun nedenleri ara-
sındadır. Ancak göçlerle birlikte ticaret 
azalınca Balıklı bu özelliğini yitirmiştir. 
Yirmibeş yıl öncesine kadar 23 olan işle-
yen dükkân sayısı, günümüzde 3’e kadar 
inmiştir. Günümüzde beldenin ticaret 
merkezi, pazar yerinin bulunduğu Taş-
köprü Mahallesi’dir (Resim 3).

Çevresel ve Sosyal Veriler
Güney ve kuzey yönlerinde dağlarla sı-
nırlanan Meydancık Beldesi, dağ etek-
lerine kurulmuş bir yerleşimdir. Mahal-
leler, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
Papart Deresi’nin kenarında sıralan-
mıştır. Güney yönünde bulunan dağlar 
Satave Dağları, kuzey yönündekiler Sa-
rıçayır Dağları olarak geçer. Bu dağlar-
da, beldeye ve çevre köylere ait yayla ve 
mezralar bulunmaktadır. Sarıçayır Dağ-
ları’nın ardı Gürcistan’dır. 

Yöre, bitki çeşitliliği açısından ol-
dukça zengindir. Beldenin bağlı oldu-
ğu Artvin ili, endemik türlerin çeşitliliği 
bakımından önde gelen illerden biridir. 
Ayrıca, Meydancık Beldesi’ni de içine 
alan Papart Deresi Vadisi, Karçal Dağ-
ları Önemli Doğa Alanı (ÖDA) sınırları 
içinde bulunur. Karçal Dağları ÖDA’nın 
bir parçası olarak değerlendirilen Papart 
Deresi Vadisi, zengin yaban hayatına sa-
hiptir. Yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde 
bulunan bölge, zengin kuş varlığıyla da 
dikkat çeker. Vaşak ve boz ayının ülke-
mizdeki en sağlıklı varlıkları bu bölgede 
barınır. Alanda nesli dünya ölçeğinde 
tehlike altında olan Kafkas semenderi 
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ve Kafkas engereği yaşamaktadır. Papart 
Deresi, nesli tükenmekte olan kırmızı 
pullu alabalığın da yaşama alanların-
dandır.

Artvin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
iklim yönünden en çok değişkenlik gös-
teren ilidir. İlin farklı bölgelerinde Ka-
radeniz iklimi, karasal iklim ve Akdeniz 
iklimi görülür. Şavşat ve civarında, so-
ğuk kışlar ve daha az yaz yağışları olan 
Karadeniz iklimi görülür.

1920-2011 yılları arasındaki nüfus 
verileri incelendiğinde, belde nüfusunun 
gittikçe azaldığı görülmektedir. 1922-26 
yılları arasında, belde en kalabalık nü-
fusuna sahiptir. 1966-68 yıllarında, bir 
grup insan Almanya’ya işçi olarak git-
miştir. Beldedeki nüfusun esas anlamda 
azalması ise 1980 darbesinden sonra ol-
muştur. Bu dönemde büyük baskı gören 
halk, yurdun çeşitli yerlerine göç etmiş-

tir. Sonraki yıllarda, tarım ve hayvancı-
lığa desteğin azalmasıyla birlikte, diğer 
şehirlere göç sürekli devam etmiştir. 

Yerleşim Düzeni
Beldeyi çevreleyen doğal sınırlayıcılar ve 
engebeli arazi, yerleşme modelinin oluş-
masında etkili olmuştur. Yapı grupları 
dağınıktır. Bahçe içinde yer alan gele-
neksel konutlar ve yerleşmenin hemen 
her noktasına dağılmış olan samanlıklar, 
seyrek bir doku oluşturmaktadır. Arazi-
lerin yeryüzü şekilleri ve miras yoluyla 
parçalanması; küçük, dağınık ve fazla 
sayıda parselin oluşmasına neden ol-
muştur. 

Yapı adalarını; yollar, dere yatakları, 
orman arazileri ve karayolları mülkiye-
tindeki araziler ayırmaktadır. Organik 
olarak gelişen sınırlayıcılar, boyutları 
arasında büyük farklar bulunan, düzen-
siz yapı adalarının oluşmasına neden ol-

Şekil 2. 
Meydancık 
Beldesi 
Mahalleleri
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muştur. Beldenin ana ulaşım aksı, 1994-
97 yılları arasında yapılan Meydancık 
- Şavşat karayolu genişletme çalışması 
sonucu oluşturulan hattır. Şartul1 mev-
kisinden Taşköprü pazar yerine kadar 
Papart Deresi kenarında uzanan kara-
yolu hattı, bu noktadan sonra güney 
yönünde kıvrılarak Meydancık mahalle 
merkezine ulaşmaktadır. Beldenin diğer 
yerleşim yerlerine ulaşım, geleneksel yol 
akslarıyla sağlanmaktadır. Yerleşimde 
genellikle toprak yollar bulunmaktadır. 
Yoğun olarak kullanılan akslar ve eğimin 
fazla olduğu yerler ise asfalt veya parke 
taşıyla kaplanmıştır.

Meydancık Mahallesi ve Balıklı Ma-
hallesi’nde yer alan ve aynı adla anılan 
Camikapı mevkileri, beldenin merkezi 
noktalarıdır. Kamu yapılarının, dükkân-

ların, kahvehanelerin ve mahalle cami-
lerinin bulunduğu bu mevkiler, halkın 
toplanma alanlarıdır. Bölgede planlan-
mış bir meydana rastlanmaz. Taşköprü 
Mahallesi’nde yer alan ve ticaret yapı-
larıyla çevrelenen pazar yeri de son yıl-
lar da halkın toplanma alanlarından biri 
olmuştur. 

Mısırlı hariç her mahallenin coğrafi 
konum ve sosyal yaşantı açısından ayrıl-
mış alt yerleşim bölgeleri vardır (Şekil 2). 
Meydancık Mahallesi, Merkez ve Meh-
metçik; Taşköprü Mahallesi, Ziyaret ve 
Merkez olmak üzere iki yerleşim yerine 
ayrılır. Balıklı Mahallesi, Akbıyık, Kara-
yiğit, Balıklı olmak üzere üç yerleşim ye-
rinden oluşur. Bu alt mahalleler de kendi 
içlerinde komşuluk gruplarına ayrılır. 
Komşuluk gruplarını, aynı sülaleye bağ-

1 Şartul: Kavşak. Şavşat - Meydancık yol ayrımına yörede verilen isim.

Resim 4. Konut grupları ve tarım arazileri
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2 Metinde, yöreye özgü kelimeler italik olarak yazılmıştır.

lı haneler oluşturur. Başlangıçta tek bir 
haneye sahip olan sülaleler, nüfuslarının 
artmasıyla birlikte yeni konutlar yaparak 
yerleşimdeki hane sayılarını çoğaltmış-
lardır. Ayrıca bölgeye sonradan yerleşen 
aileler, evlerini yerli ailelerin yakınına 
inşa ederek o noktadaki aile ve konut sa-
yısının artmasına sebep olmuşlardır.

Konut grupları, engebeli araziler 
üzerinde yer almaktadır. Düz araziler, 
tarım alanları olarak ayrılmıştır (Resim 
4). Yerleşimdeki geleneksel yapılar, bu-
lundukları arazinin en verimsiz ve eğimli 
noktalarına inşa edilmiştir. Kayalık ze-
min üzerine konumlandırılan yapılar da 
görülmektedir. Geçmişte, yeni yapılan 
evler imece dolayısıyla birlik evin yakı-
nında konumlandırılırken; zamanla bu 
anlayış değişmeye başlamıştır. Günü-
müzde imecenin kalkması ve tarımsal 
faaliyetlerin önemini kaybetmesiyle yeni 
konutlar, araç yollarının kenarında, düz 
arazilerde inşa edilmektedir.

Bölgenin mimarisi, halkın çevreden 
sağladığı malzemelerle ve geleneksel ya-
pım teknikleri kullanılarak oluşturulmuş-
tur. Çevredeki orman ve derelerden elde 
edilen taş ve ahşap, temel yapı malzeme-
leridir. Bölgenin geleneksel yapım siste-

mi, ahşap yığma tekniğidir. Bununla bir-
likte taş yığma ve ahşap karkas sistemlerle 
yapılmış geleneksel yapılar da mevcuttur. 
Geleneksel sistemlerle inşa edilmiş cami-
ler, ticaret yapıları, konutlar, samanlıklar 
ve değirmenler de bulunmaktadır. Ayrıca 
belde sınırları içinde bulunan Parih Kale-
si, tarihî taş köprü ve daran2  adı verilen 
taş mağaralar, beldenin karakterini belir-
leyen önemli yapılardır.

Tarihî Kalıntılar
Parih Kalesi, Balıklı ve Taşköprü 

mahalleleri arasındaki karayolu üzerin-
de, çevreye hâkim bir tepenin üzerin-
de bulunan, tescilli bir yapıdır. Kaleye 
araç ulaşımı yoktur; Balıklı ve Taşköprü 
mahallelerinden patikalarla ulaşılabilir. 
Yapım dönemi hakkında kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Yörede yaygın olarak 
Gürcü Kraliçesi Tamara döneminde ya-
pıldığı görüşü hâkimdir. Moloz taşlarla 
yapılmış olan kalenin büyük bölümü yı-
kılmıştır.

Taş köprü, adını verdiği Taşköprü 
Mahallesi sınırları içerisinde, Papart De-
resi üzerinde bulunur. Köprünün yapım 
tarihi hakkında bir bilgi yoktur; ancak 
yöredeki yaygın görüş, taş köprünün 
de Parih Kalesi gibi Kraliçe Tamara dö-

Resim 5. Taş köprü Resim 6. Daran
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moloz taşlardan yapılmış olup tek ke-
merlidir (Resim 5).

Daran, kazılarak oluşturulan çuku-
run içinin ve üstünün moloz taşlarla 
örülmesiyle teşkil edilmiştir. Çukurun 
üstü ve üç kenarı tamamen kapatılmış, 
eğim yönünde kalan kısmında ise içeri-
ye giriş için küçük bir açıklık bırakılmış-
tır. Daran’ların yapılışındaki esas amaç, 
kesin olarak bilinmemektedir; ancak 
bazılarının içinde bulunan küpler ve taş 
şarapanalar, bir zamanlar şarap üretim 
ve saklama yeri olarak kullanıldığını dü-
şündürmektedir. Daran’lar ve içindeki 
eserler, define avcıları tarafından tahrip 
edilmiştir (Resim 6).

Yapılar
Camiler
Beldede, yörenin geleneksel yapım sis-
temlerinden biri olan taş yığma tekni-
ğiyle inşa edilmiş üç adet cami bulun-

maktadır. Balıklı, Taşköprü ve Mısırlı 
mahallelerinde bulunan bu camilerin en 
eskisi, 1857-65 yılları arasında yapıldığı 
tahmin edilen Balıklı Camisi’dir. Cami-
lerin en dikkat çeken özelliği, içindeki 
ahşap elemanlarıdır. 

Balıklı Camisi, ilk yapılışında kare 
planlıdır. 1965 yılında, cami genişletile-
rek dikdörtgen planlı hale getirilmiştir. 
Cami, ana mekân ve kadınlar mahfili 
olmak üzere iki bölümden oluşmakta-
dır. Giriş kapıları, kuzey duvarı üzerinde 
yer almaktadır. Ana mekânda bulunan 
sekiz ahşap dikme, mekânı mihrap du-
varına dik yönde üç sahına ayırmakta-
dır. Caminin kuzey duvarına yaslanmış 
kadınlar mahfili, altı adet daire kesitli 
ahşap dikme tarafından taşınmaktadır. 
Mekânın güneybatı köşesinde minber, 
güneydoğu köşesinde müezzin kürsüsü 
yer almaktadır. Kadınlar mahfiline ula-
şım, ana mekânın kuzeydoğu köşesinde 
bulunan bir merdivenle sağlanmaktadır. 

Resim 7. Balıklı Camisi
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Caminin sacla kaplı olan ahşap minare-
si, 2007 yılında çürüdüğü gerekçesiyle 
sökülerek yerine yeni kârgir bir minare 
yapılmıştır (Resim 7).

Taşköprü Camisi, kaba yonu taşlarla 
yığma tekniğinde inşa edilmiş olup kare 
planlıdır (Resim 8). Cami, ana mekân ve 
kadınlar mahfili olmak üzere iki bölüm-
den oluşmaktadır. Ana mekâna ulaşım, 
kuzey yönünde bulunan bir kapıyla sağ-
lanır. Caminin kuzey duvarına yaslanmış 
olan kadınlar mahfili, iki ahşap dikme ta-
rafından taşınmaktadır. Kadınlar mahfi-
line, ana mekânın kuzeydoğu köşesinde 
bulunan bir merdivenle ulaşılmaktadır. 
Caminin ahşap olan minaresi, çürüdüğü 
gerekçesiyle 1968 yılında sökülerek be-

tonarme olarak yeniden yapılmıştır.
Mısırlı Mahallesi’nin ilk camisi ah-

şaptır. Bu cami, 1969 yılında çıkan bir 
yangında yanınca yerine 1971 yılında 
taş yığma tekniğiyle yeni bir cami yapıl-
mıştır. Günümüzde mevcut olan Mısırlı 
Camisi, Taşköprü Camisi ile aynı plan 
özelliklerini taşımaktadır. Aralarında-
ki tek fark, kadınlar mahfiline ulaşımı 
sağlayan merdivenin, Mısırlı Camisi’nde 
ana mekânın kuzeybatı köşesinde bu-
lunmasıdır (Resim 9). 

Ticaret yapıları
Beldede, geleneksel sistemlerle inşa edil-
miş ticaret yapıları Balıklı Mahallesi’nde 
bulunmaktadır.  Bu yapıların en eskisi, 
ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir 

Resim 8. Taşköprü Camisi

Resim 9. Mısırlı Camisi
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Resim 10. Balıklı Mahallesi’nde bulunan ticaret yapısı

Resim 11. Yapıdan detaylar

Resim 12. 1938 yılında yapılmış, Selimoğlu sülalesine ait ticaret yapıları

Resim 
13. Balıklı 
Mahallesi’ndeki 
diğer ticaret 
yapıları
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(Resim 10, 11). 1910’lu yıllarda İmerhev 
nahiye müdürlüğü yapmış olan Kür-
digize Osman Efendi’nin de mensubu 
olduğu Kürdigizeler sülalesine ait bu 
yapının yapım tarihi kesin olarak bilin-
memektedir. Yapı, 1985 yılından beri 
kullanılmamaktadır. Yaklaşık iki met-
re yükseklikteki taş temellerin üzerine  
mesnetlenmiş taban kirişlerine oturtu-
lan ahşap dikmeler, 15-20 cm aralık-
larla yerleştirilmiştir. Dikmelerin arası 
çamurla doldurularak üzeri bağdadi 
usulünde sıvanmıştır. Bu teknik, yöre-
de çakatura adıyla anılmaktadır. Diğer 
geleneksel ticaret yapıları, taş yığma ve 
ahşap karkas tekniği ile inşa edilmiştir. 
Bu yapılar, 1930-60 yılları arasında ya-
pılmıştır (Resim 12, 13).

Konutlar
Konutlar, yerleşimin siluetine en çok etki 
eden yapılardır. Bölgenin engebeli yapısı 
ve sınırlı sayıdaki düz alanların tarım arazi-
si için ayrılması, konutların eğimli araziler 
üzerine yerleştirilmesini zorunlu kılmıştır. 
Yapılar, eğim çizgilerine paralel olarak yer-
leştirilerek, topografyaya en az müdahale 
ile yapılaşma sağlanmıştır (Şekil 3).

Geleneksel konutlar, büyük ve orta 
büyüklükteki bahçelerin içinde bulun-
maktadır; ancak arazilerin miras yoluy-
la paylaşılması ile, konutları çevreleyen 

bahçeler gittikçe küçülmüştür. Konut 
bahçeleri, günlük faaliyetlerin gerçek-
leştirildiği alanlardır. Bahçelerde çeşitli 
meyve ağaçları bulunur. Samanlık (me-
rek), pekmez kaynatılan yer (karapan) ve 
dut ağacı, geleneksel konutların bahçe-
lerinde mutlaka yer alan öğelerdir. Çoğu 
konutun bahçesinde, günlük ihtiyaçları 
karşılamak için bostan da bulunmakta-
dır. Özgün halinde bütün konutların ön 
bahçesinde bulunan gübrelik (akpunluk), 
günümüzde hayvancılık faaliyetine de-
vam eden ailelerin bahçelerinde ve yal-
nızca birkaç bahçede bulunmaktadır.

Geleneksel konutlar, genellikle üç 
katlıdır; ancak iki katlı örnekler de gö-
rülmektedir. Üç katlı konutların en alt 
katı ahır, giriş katı yaşama alanı, 1.katı 
ise ürün kurutma ve saklama alanı ola-
rak planlanmıştır. İki katlı konutlarda ise 
yaşama ve ürün mekânları giriş katında 
çözümlenmiştir. Konutların tümü kare 
planlı ve beşik çatılıdır. Yapım sistemi 
olarak; zemin katlarda taş yığma, diğer 
katlarda ahşap yığma (yaka) tekniği kul-
lanılmıştır (Resim 14).

Genel olarak giriş katında, geleneksel 
Türk evlerinde “hayat” adı verilen bölüm, 
yöresel adıyla dandraba, odalar (ev, ileri-
ki oda, geriki oda), maran adı verilen kiler, 
hela, hoço adı verilen odunluk ve ocağın 
bulunduğu mekân bulunur (Şekil 4).

Şekil 3. 
Geleneksel 
konutlardan 
bir kesit
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Ev, konutun en önemli 
mekânıdır. Ev’de oturulur, ya-
tılır, yıkanılır, yemek pişirilir 
ve yenilir. En eski örneklerde, 
bütün bu işlevleri gerçekleştir-
meye yarayan donatıların, giriş 
katındaki diğer odalarda da bu-
lunduğu görülmüştür. Ancak 
ev’i diğer odalardan ayıran; so-
ğuk günlerde bütün ev halkının 
toplandığı, misafirlerin ağır-
landığı, yemeklerin hep birlik-
te yendiği ve bütün hane hal-
kının kullanımına açık bir yer 
olmasıdır. Ev’de, hanenin en 
yaşlıları ve çocukları yatar. Di-
ğer odalar, çiftler için ayrılmış-
tır, kullanımları kişilere özeldir. 

Resim 14. 
Geleneksel 
konutlar

Şekil 4. Yaygın olarak görülen giriş katı planı
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Bu odalar, yörede geriki oda ve ileriki oda 
olarak anılır. 

Giriş katında bulunan dandraba, sı-
cak mevsimlerde ortak yaşama alanıdır. 
Özgün halinde, bu mekânda sabit bir 
tefriş elemanı yoktur. Gündüzleri, tarla 
işleri için sürekli dışarıda olan ev halkı, 
bu mekânı daha çok akşamları kullanır.  
Dandraba’lar, zamanla kapatılarak salona 
dönüştürülmüş; içleri sedir (sekvi), divan 
ve dolaplarla döşenmiştir. Mekânın ge-
çirdiği bu dönüşümün sebebi kentleşme 
çabası olarak açıklanabilir. Kullanıcılar, 
misafirlerini ağırlamak için her türlü ey-
lemlerini gerçekleştirdikleri ev yerine 
daha derli toplu bir mekân yaratma ihti-
yacı duymuşlardır.

Maran, ev ve geriki oda arasında bu-
lan dar bir mekândır. Süt, yoğurt, ayran, 
turşu, pekmez, bal gibi günlük tüketilen 
yiyecekler burada saklanmaktadır.

Hoço, evin arkasına dayanmış, ana 
kütleye dâhil olmayan bir mekândır. 
Hoço’ların bir tarafında iki-üç düz taş ile 
küçük küçük taşlardan oluşturulan basit 
ocaklar, bir tarafında da üst üste yığılmış 
odunlar bulunur. Hoço, zamanla mutfağa 
dönüştürülmüştür. 

Hela, sabit bir noktada olmamakla 
birlikte, daima ön cephede bulunmakta-
dır. Böylece, bütün atıkların akpunluk’ta 

toplanması sağlanmıştır. Konutlardaki 
hela sayısı ve yeri, yaşantıya göre değiş-
mektedir.

Geleneksel konutların birinci katın-
da; ambarlar, ara ve dandraba bulun-
maktadır. Bu kata ulaşım, giriş katındaki 
dandraba’da bulunan dik bir merdivenle 
ve bahçeden bir rampayla sağlanmıştır 
(Şekil 5). İkinci katta bulunan dandraba 
(yukarıki dandraba), meyve ve sebzelerin 
kurumaya bırakıldığı bölümdür. Ambar-
lar, konutların en korunaklı bölümleridir. 
Başta mısır olmak üzere bütün kuru gıda-
lar burada depolanmaktadır.

Konutların en alt katı, genellikle iki 
ahır mekânı ve bu ahırların önünde bu-
lunan bir geçiş yerinden oluşur. Bu katın 
diğer katlarla bağlantısı yoktur. Ulaşım 
bahçeden sağlanır (Şekil 5).

Doğu Karadeniz’deki geleneksel ko-
nutların plan şemasını belirleyen, yaşa-
ma kültürüdür. Köylünün yaşayışında bir 
değişiklik olmadıkça aynı şema devam 
eder. Meydancık Beldesi’nde de bütün 
geleneksel konutların mekân kurgusu, 
temelde aynı karaktere sahiptir; ancak 
değişen gelenekler ve konutu paylaşan 
aile sayısı, bazı farklılıklara sebep olmuş-
tur. Balıklı Mahallesi’nde yapılan alan ça-
lışmasında, 88 konutun 48’inin plan şe-
ması çizilerek konutların plan özellikleri 
belirlenmiştir. 

Şekil 5. Yaygın 
olarak görülen 
birinci kat planı 
ve ahır katı 
planı
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Plan şemaları, zamana bağlı olarak 
değişen dış mekânla ilişki, dolayısıy-
la dandraba ve salon bölümleri ile bu 
bölümlerin odalarla ilişkisine göre sı-
nıflandırılmıştır (Şekil 6). Ortaya çıkan 

tablo değerlendirildiğinde; 1930 öncesi 
plan tiplerinin temel şemalar olduğu ve 
1930 sonrası şemaların, bunlar üzerin-
de yapılan eklemelerle geliştiği görül-
mektedir. 

Şekil 6. Balıklı Mahallesi plan tipolojisi

Şekil 7. Balıklı Mahallesi cephe tipolojisi



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

115
İki veya üç katlı geleneksel konutlar, 

cephe özelliklerine göre balkonlu ve bal-
konsuz olarak sınıflandırılmıştır. Balkon-
lu örnekler köşklü ve köşksüz olmak üzere 
iki alt gruba ayrılmıştır (Şekil 7). Şavşat 
köylerinin en özellikli öğesi olan köşk’ler, 
manzaraya bakan ön cephede bulunur. 
Ön cepheye en çok özellik katan bu öğe, 
balkondan çıkma yapmış dinlenme ve 
seyir yeridir. Eğime paralel olarak yerleş-
tirilen konutlar, arka cepheden iki katlı 
olarak görülmektedir. Eğime dayanmış 
olan arka cephe ve konuta girişin sağlan-
dığı yan cepheler, oldukça sadedir. Ko-
nutların en özellikli cephesi, bayır aşağı 
bakan güney cephesidir. Yan cepheler, 
geleneksel konutların topografyayla uyu-
munu en iyi gösteren cephelerdir.

Samanlıklar
Yerleşimdeki yapıların büyük çoğunlu-
ğunu oluşturan samanlık (merek), kırsal 
mimarinin temel yapılarındandır. Tarım 

faaliyetlerine bağlı olarak yerleşimin her 
noktasına yayılmıştır.  Her konutun bah-
çesinde mutlaka bir adet samanlık bu-
lunmakla birlikte, çayır ve tarlalarda da 
ihtiyaca göre samanlık yapılmıştır. Sa-
manlıkları, yerleşimi çevreleyen dağların 
biçilebilir arazilerin bulunduğu hemen 
her noktasında görmek mümkündür.

Samanlıklar, 15-20 cm kalınlıktaki 
kütüklerin “kara boğaz geçme” ile bir-
birleri üzerine bindirilmeleriyle oluştu-
rulmuştur. Ahşap kütükler, yüksekliği 
arazi eğimine bağlı olarak değişen taş 
temeller üzerine oturmaktadır. Bazı sa-
manlıklarda, kütüklerin dış yüzü yon-
tulmuştur. Bazılarında ise sökülen ev-
lerin ahşap malzemeleri kullanılmıştır. 
Samanlıkların duvar tahtaları da, konut 
duvarlarında olduğu gibi, ahşap çivilerle 
birbirine bağlanmıştır.

Samanlıkların boyutları ve kat sayıla-
rı, kullanım biçimine ve arazinin büyük-

Resim 15. 
Samanlıklar
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lüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ko-
nut bahçelerinde bulunan samanlıklar, 
genellikle iki katlıdır; ancak üç ve dört 
katlı örnekler de mevcuttur. Boyutları 
tarım alanlarındaki samanlıklara göre 
oldukça büyük olan bu samanlıkların ze-
min katları tek bir mekândan oluşur. Üst 
katlar ise, dışa açık ve dışa kapalı olmak 
üzere iki bölüme ayrılmıştır. Kapalı bö-
lümde otlar üst üste yığılarak depolanır. 
Dışa açık bölümler, gerekli durumlarda 
yaş otların serilerek kurutulması için 
oluşturulmuş ve zamanla ahşap parça-
larla kapatılmıştır. Tarım alanlarındaki 
merek’ler bir ya da iki katlıdır. Depola-
nacak ürün miktarına farklı boyutlarda 
olabilmektedir (Resim 15).

Değirmenler
Değirmen, kırsal yaşamın en önemli 
yapılarından biridir. Mahallenin ortak 
malıdır. Her komşuluk grubunda, su 
kaynaklarına yakın yerlerde mutlaka bir 
adet değirmen bulunmaktadır. Tarım fa-

aliyetlerinin azalmasıyla eski önemlerini 
kaybeden değirmenler, oldukça bakım-
sız kalmıştır. Günümüzde mevcut de-
ğirmenlerin yarısı kullanılmamaktadır. 
Değirmenler 5-7 cm arasındaki ahşap 
elemanların, köşelerde birbiri üzerine 
“kurt boğazı geçme” ile bindirilmesiyle 
oluşturulmuştur (Resim 16).

Kaybedilen yapılar
Günümüzde mevcut olmayan ancak 
bir zamanlar yerleşimin karakterinde 
önemli yer tutan yapılardan bazıları, 
yöre halkıyla yapılan görüşmelerle be-
lirlenmiştir. 

Meydancık Nahiye Müdürlüğü Binası 
ve 1926 yılında yapılan, Cumhuriyet dö-
neminin bölgedeki ilk okul yapılarından 
biri olan Kurşunlu İlkokul Binası; kaybe-
dilen önemli yapılardandır. Her iki yapı 
da ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. 
Nahiye Müdürlüğü Binası 1956 yılında 
yanınca yeni hizmet binası taş yığma ola-
rak yapılmıştır. Kurşunlu İlkokulu da 1982 

Resim 16. Değirmen

Resim 17. Erikli Köyü İlkokulu Resim 18. Manatba ve Erikli köylerindeki ahşap camiler
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yılında çürüdüğü gerekçesiyle yıkılmıştır.
1945 yılında yapılan Kurşunlu İlko-

kulu ek binası, kaybedilen diğer bir yapı-
dır. Ahşap karkas sistemle oluşturulmuş 
bina, tek katlıdır. Bu binanın benzer bir 
örneğini günümüzde Erikli Köyü’nde 
görmek mümkündür (Resim 17).

Mısırlı Mahallesi’nin ilk camisi ah-
şaptır. Ancak bu cami, 1969 yılında çıkan 
bir yangında kaybedilmiştir. Günümüz-
de Erikli ve Çağlıpınar köylerinde ahşap 
yığma tekniğiyle yapılmış camileri gör-
mek mümkündür (Resim 18).

Papart Deresi ve Sarıçayır Deresi 
üzerinde bulunan ahşap köprüler, gü-
nümüzde mevcut olmayan diğer özgün 
yapılardır. Geçmişte Papart Deresi üze-
rinde bulunan kemerli ahşap köprünün 
taş temelleri üzerinde, günümüzde Art-
vin’de yaygın olarak görülen asma köp-
rülerin tipik bir örneği bulunmaktadır. 
Yöre halkıyla yapılan görüşmeler so-
nucunda, günümüzde mevcut olmayan 
kemerli köprünün, Orhan Özgüner’in 
çalışmasında ele alınan “Trabzon’un Of 
ilçesinde bulunan ahşap yığma köprü” 
ile aynı nitelikte olduğu tespit edilmiştir 

(Resim 19). İki köprü arasındaki tek fark, 
Papart Deresi üzerindeki köprünün çatı-
sının bedevra ila örtülü olmasıdır.

Sorunlar
Belde, tarımda devlet desteğinin azal-
ması, işsizlik ve baskı sonucunda birçok 
kişinin kentlere göç etmesiyle birlikte, 
canlılığını ve merkez özelliğini kaybet-
miştir. Nüfusun azalmasına bağlı ola-
rak dükkânlar ve kamu yapıları tek tek 
kapatılmış; bu durum, daha çok kişinin 
bölgeden göç etmesine neden olmuştur. 
Hayvancılık ve tarımın önemini kaybet-
mesi, bölgedeki sosyal imkânsızlıklar 
ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşma 
isteği nedenleriyle, göçler sürekli olarak 
devam etmiştir. Bu sürecin günümüzde 
de devam ettiği görülmektedir. Özel-
likle genç kişiler, eğitimlerini sürdüre-
bilmek veya evlendikten sonra ailesinin 
geçimini sağlayabilmek için kentlere 
yerleşmektedirler. Ancak bölgeden 
göç eden yerli halkın beldeyi tamamen 
terk etmediği görülmektedir. Bahar ve 
yaz aylarında nüfus artış oranı oldukça 
yüksektir. Emekli olmuş kişilerin çoğu, 

Resim 19. sol; 
Papart Deresi 
üzerindeki asma 
köprü, sağ; 
Trabzon’un Of 
ilçesindeki ahşap 
yığma köprü 
(Özgüner, 1970)
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Mart-Kasım ayları arasındaki süreyi 
beldede geçirmektedir. Bununla birlik-
te, yerleşmenin karakterinin yavaş ya-
vaş değiştiği, ahşap yapıların yerini be-
tonarme yapıların aldığı görülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun ah-
şap malzemenin kullanımını sınırlandır-
masıyla başlayan bozulma süreci; kent-
ten gelenlerin alıştıkları şehir hayatını 
kırda sürdürme isteği ve yaşam şeklin-
deki değişikliklerle birlikte hızlanmıştır. 
Yöre halkı; yöresel kimliğin korunması-
nı istemekle birlikte, ahşap malzemeye 
ulaşma zorluğu, usta sıkıntısı, ahşabın 
bakımı konusundaki bilgisizlik ve yangın 
riski gibi nedenlerle betonarme yapılara 
yönelmektedir. İçinde yaşamın sürdü-
rüldüğü geleneksel evlerde ise modern 
istekler nedeniyle geleneksel yapılara 

eklenen yeni bölüm ve elmanlar, özgün 
karaktere uymamaktadır (Resim 20). 

Tarımsal faaliyetlerin azalmasıyla 
birlikte pek çok konutun ahır katı, de-
ğirmenler ve samanlıklar işlevlerini yi-
tirmiştir. Ayrıca bu durum, kışla ve yayla 
yerleşmelerini de etkilemiş; hayvancılık 
faaliyetlerinin bitmesiyle bu yerleşmeler 
yalnızlığa terk edilmiştir. Bir çok yayla ve 
kışla evi, kullanımlarının bittiği gerekçe-
siyle sökülerek mahallelere taşınmakta; 
malzemeleri tamiratta veya yakacak ih-
tiyacının çözümünde kullanılmaktadır. 

Bu gelişmelerin yanında, ulusal pro-
jeler ve yönetimsel kararlar, bölgenin 
karakterine ve canlı yaşamına etki et-
mektedir. Uygulamalarda yerel değer-
ler, tarihî kalıntılar dikkate alınmamıştır.

Kamusal yapılar, bölgenin mimari-

Resim 20. Beldeki sorunlara dair fotoğraflar

Resim 21. Papart Deresi üzerinde yapılan HES inşaat sahası
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sine uygun değildir. Oysa bu yapıların 
yöresel mimariyle uyumlu, yerel halka 
örnek olacak şekilde oluşturulması ge-
rekmektedir. 

Günümüzde, bölgenin canlı yaşamı-
nı ve peyzaj karakterini tehdit eden en 
önemli konu ise Papart Deresi üzerin-
de yer alan HES (hidro elektrik santrali) 
projeleridir. Ülkemizin enerji ihtiyacının 
çözümü için hazırlanan bu projelerin 
yer seçiminin, artı ve eksileriyle yeniden 
ele alınması gerekmektedir (Resim 21). 

Meydancık, kentleşme çabaları ve 

doğal kaynaklarının ulusal çıkarlar için 
tüketilmesi gibi baskılar altında, doğal ve 
kültürel değerlerini gün geçtikçe kaybet-
mektedir. Çalışmada ele alınan çevresel 
ve yapısal sorunlar, yalnızca Meydan-
cık’ın değil çevredeki bütün yerleşmele-
rin ortak sorunlarıdır. Geleneksel yapım 
teknikleri, yöresel mimari bilgisi, yaşantı 
ve yöresel dil yok olmak üzeredir. Oysa 
tekdüzeleşme karşısında, bölgesel kültü-
rün korunması ve sürekliliğinin sağlan-
ması, yalnızca o bölge için değil ulusal 
anlamda da önem taşımaktadır.
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The Conservation Proposals for the Rural Architecture in 

North-East Anatolia:  Artvin - Balıklı Village, ‘Zurabet House’

ABSTRACT

North-East Anatolia, with its nature, rural culture and architecture, 

is mentioned in a wide range of documentations, case studies and 

publications. The natural environment, culture and architecture of 

the region is being damaged, sometimes irreversibly, because of rapid 

urbanization and the politics which disregard the rural pattern. Ensuring 

the sustainability of  the architectural tradition is getting difficult due to the 

insufficient legislation about the conservation and development policies of 

the rural areas, the improper political decisions, unawareness, neglect and 

the varying conditions of the lifestyle. 

The subject of the case study was fixed as a village house named 

‘Zurabet’ located in Balıklı Village at Şavşat district of Artvin city. The 

house was built in a large garden near to its straw house (merek in local 

language). It is a three storey house; the two stable units are placed on the 

ground floor, the daily living rooms are in the middle and the storage units 

are located in the upper floor. The rural architectural tradition was closely 

related with the building techniques of wood, so even the locks, keys and 

also the bath units were made entirely of wood, without metal joints.

Up to the mid-20th century, the village houses and other social-

commercial buildings in Balıklı Village had been built with traditional 

construction techniques, using local materials and unique details. Today 

the low-quality reinforced concrete technique becomes widespread 

because of its relative cheapness and easiness. The subject, Zurabet House, 

is one of the most preserved examples of the vernacular houses in the rural 

area, with its material and building techniques. A detailed survey of the 

house and the conservation proposals will help to fill the gap in the survey 

and conservation literature about this region. This study aims to discuss the 

proposals for the architecture, which can not keep up with time, in order to 

sustain the architectural culture. 
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Duygu GÖÇMEN*

Balıklı (Tskalsimeri) Mahallesi, Türki-
ye’nin kuzeydoğu ucunda, Artvin’in 
Şavşat ilçesine bağlı Meydancık belde-
sinde bulunmaktadır.1 Yerleşim, Mey-
dancık Belde Belediyesi sınırları içerisin-
deki dört mahalleden biridir  ve belde 
merkezi olarak kabul edilen Meydancık 
Mahallesi’nin kuzeydoğusunda bulun-
maktadır. Balıklı ile Meydancık’ı birbi-
rinden ayıran Papart Deresi, batı – gü-
neybatı yönünde akmakta ve Balıklı 
Mahallesi’nin güney-güneydoğu sınırını 
oluşturmaktadır. Balıklı Mahallesi, ma-
halleye adını veren merkez Balıklı, Akbı-
yık (Bzata) ve Karayiğit (Sholtiskhev) yer-
leşimlerinden oluşmaktadır. Yerleşim, 
Papart Deresi kenarında, topografyanın 
görece daha düz olduğu kuzeydoğu – 
güneybatı doğrultusunda gelişmiştir.

Balıklı yerleşiminin merkezi, Papart 
Deresi’ne bağlanan Sarıçayır Deresi ke-
narındadır. Yörede Camikapı olarak anı-
lan merkezde yer alan cami, kahvehane 
ve çeşitli ticaret yapılarının arasından, 
yerleşimin konut bölgesine giden yollar 
ayrılır. Konutlar ağırlıklı olarak merkezin 
kuzey ve güneybatısına doğru yayılmış-
tır. Yerleşimdeki parsellerin büyük ço-
ğunluğu bahçe, çayır, tarla gibi özel mülk 
olarak kullanılan alanlardır. Yöredeki 
günlük hayat, konutlardan çok, bahçe, 

tarla ya da çayırlarda geçer. Konutlara 
ait bahçelerde, konuta dair yan işlevlerin 
sürdürülmesi için hoço2, mutfak, banyo, 
odunluk, çardak gibi çeşitli ek yapılar ve 
meyve ağaçları yer alır. Yörede gelenek-
sel konutların inşa edildiği yerlere bakıl-
dığında, bunların ekime uygun olmayan 
kayalık ya da çok eğimli zeminlerde yer 
aldığı görülmektedir. Günümüzde nüfu-
sun azalması ve köy yaşantısının sürek-
liliğini kaybetmesi sonucu, tarlaların bir 
kısmının ekilmesinden vazgeçilmiş; bu 
sebeple geçmişte tarla olarak kullanılan 
bazı alanlarda yeni konutlar inşa edilme-
ye başlanmıştır.

Vaziyet Planı’nda (Şekil 1), alanda-
ki konutların yerleşimindeki dağınıklık 
görülmektedir. Doğu Karadeniz kırsal 
mimarisinin bir özelliği olan yöne değil 
eğime göre konumlanma anlayışı, Balıklı 
yerleşimindeki konutlar için de geçerli-
dir; yapılar eğime paralel yerleştirilerek 
topografyaya müdahale en aza indiril-
miştir. Konutların yanındaki ek birim-
lerin (hoço ya da buhar’lar) ya da bahçe-
lerinde yer alan samanlıkların (merek), 
vaziyet planında boyut itibarıyla baskın 
olmadıkları görülmektedir.

Koruma önerileri geliştirmek üzere 
örnek yapı olarak seçilen Zurabet Evi3, 
merkez Camikapı’nın kuzeyine doğru 
gelişmiş konut grupları arasında bu-

Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisi İçin Koruma Önerileri: 
Artvin Balıklı Mahallesi – Zurabet Evi Örneği

* Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Duygu GÖÇMEN, duygugocmen@gmail.com 
1 Diğer mahalleler: Meydancık (Diyoban), Taşköprü (İbhirevil) ve Mısırlı’dır (İvet).
2 Hoço: Yörede evlerin bahçesinde yer alan, moloz taş duvarla çevrili birimlere denmektedir. Pekmez 
kaynatmak gibi büyük hacim gerektiren işlerde kullanılır.
3 Yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi edinilememiştir, ancak konut sahiplerinin iddiası konutun 200-250 yıl 
önce yapıldığıdır. Ambar kapısında 1806-1807 olarak okunabilen bir tarih kazınmıştır; bu tarihte yapının 
var olduğunu düşündürmekle beraber, yapım tarihi konusunda bir çıkarıma imkân vermemektedir.
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lunmaktadır. Konutun yaklaşık 6m ku-
zeydoğusunda ve yaklaşık 30m güney-
batısında komşu konutlar, yaklaşık 4m 
güneydoğusunda ise konuta ait merek 
bulunmaktadır. Konut ve merek, bahçe-
deki üç teras üzerinde yer almaktadır. Bu 
teraslar arasındaki kot farkları ise yakla-
şık 1.5m’dir.

Yöredeki geleneksel konutların çoğu 
gibi, Zurabet Evi de eğimden kazanılan 
alanda oluşturulan bir ahır katı, giriş katı 
ve giriş katının üzerindeki bir ambar katı 
olmak üzere üç kattan oluşmaktadır (Re-
sim 1). Ahır katının girişi, evin giriş ka-
tından ayrı tutulmuştur.

Giriş Katı
Konutun giriş katında, dandraba, geriki 
oda, ileriki oda, mutfak, yaşama mekânı 

olarak kullanılan ev ve depo işlevi gören 
maran bulunmaktadır. Dandraba’dan 
ev’e, ileriki oda’ya ve dar bir merdivenle 
ambar katına ulaşılır (Şekil 2). Yan yana 
sıralanmış ev, maran ve geriki oda, dandra-
ba’nın kuzeybatısında yer alır. Geriki oda 
ve maran, dandraba’dan geçilen bir kori-
dor üzerinde bulunur. Giriş katı mekânla-
rının yüksekliği  yaklaşık 2 metredir.

Dandraba
Kattaki odaların kapılarının açıldığı bir 
ortak yaşama mekânı olarak kullanılan 
dandraba, yöredeki diğer benzerlerinde 
olduğu gibi, manzaraya doğru yerleşti-
rilmiştir. Mekân yaklaşık 4.60 x 5.20m 
ölçülerindedir (Resim 2). Yöre konut-
larında yapılan incelemede, dandraba 
boyutlarının benzerlik gösterdiği görül-

Şekil 1. Balıklı yerleşiminin vaziyet planı
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Resim 1. Zurabet Evi’nin cepheleri

Şekil 2. Zurabet Evi, giriş kat planı
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müştür. Dandraba’ya yarı açık özelliği-
ni kazandıran direkler ve bunların ara-
sındaki korkuluklar, yöre konutlarının 
ön cephelerinin ayırt edici özelliklerin-
dendir. Mekâna, 90cm açıklık ve 170cm 
yüksekliğe sahip, düz atkılı, bezemesiz, 
ahşap bir kapıdan girilmektedir. Giriş 
kapısının dış görünüşü sade olmakla 
birlikte, dandraba tarafındaki görünü-
şünde, yöredeki evlerin ayırt edici un-
surlarından olan kilitler bulunmaktadır 
(Resim 3). Kapı söveleri, lentoyu oluş-
turan kirişe geçme sistemiyle birleşmiş; 
kapı kanadı, aynı kirişteki yuva içerisin-
de dönecek şekilde yerleştirilmiştir.

Konutların maran, ambar gibi depo-
lama ve ürün kurutma - hazırlama ama-
cıyla kullanılan mekânları hariç, hemen 
her odasında ve dandraba’larda; yörede 
yaygın olarak sekvi ya da kurul diye ad-
landırılan, boyut, yükseklik ve işlevleri 
değişen ahşap sekiler (kerevet) bulun-
maktadır. 

Zurabet Evi’nin dandraba’sında iki 
adet sekvi bulunmaktadır. Bunlardan 
biri, giriş kapısının arkasında; diğeri ise 
ileriki oda duvarının önünde yer alır. İle-
riki oda’nın içerisinde, duvar boyunca 
devam eden ve yörede terek denilen bir 
raf da bulunmaktadır.

Resim 2. Dandraba mekânından görünüşler

Resim 3. Giriş katı kapısından kilit detayları
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Ev
Ev, Doğu Karadeniz kırsal mimarisinde 
yaygın olarak aşhane adı verilen, mutfak 
ve yaşama mekânıdır. Eski dönemlerde, 
köyün/konutların terk edilmediği kış ay-
larında, hem ocak hem de soba vazifesi 
gören buhar, bu mekânı konutun mer-
kezi haline getirir. Kış aylarında yaşantı, 
evin ısıtılmayan ya da ortak kullanıma 
açık olmayan diğer odalarında ya da 
dandraba’da değil, ev’lerde sürdürülür. 
Genelde mutfak olarak; mutfağın konu-
ta ayrı bir birim olarak eklendiği örnek-
lerde ise mutfağa geçiş olarak kullanılan 
ev’lerde geniş ve uzun sekvi ve yatakların 
bulunması bu şekilde açıklanabilir. 4.60 
x 4.85m boyutlarındaki mekâna, dand-
raba’nın kuzeybatı kenarından, açıklığı 
70cm, yüksekliği 155cm olan düz atkılı 
ahşap kapıdan girilir (Resim 4). Mekânın 
güneybatı duvarında, dış tarafı ahşap bir 
kanatla kapatılabilen, 70 x 50cm ölçüle-
rinde çift kanatlı bir pencere bulunur.

Maran
Ev’in kuzeydoğusunda yer alan ma-
ran, günümüzde depo olarak kullanılan 
4.80 x 1.35m ölçülerinde, ince uzun bir 
mekândır. Yerleşimde incelenen tüm ör-
neklerde, ince uzun bir mekân olduğu ve 
ev’in yanında yer aldığı görülen maran; 

yoğurt, tereyağı ve peynir gibi gıdaların 
üretilip kısa süre için depolandığı yerdir.

Geriki Oda
Maran’ın kuzeydoğusunda geriki oda yer 
alır. Geriki oda, 4.80 x 3.40m ölçülerin-
dedir. Mekâna geçiş, yörede ara olarak 
adlandırılan koridorda yer alan, açıklı-
ğı 68cm, yüksekliği 157cm olan kapıdan 
sağlanır. Basık kemer şeklinde oyularak 
bezenmiş bir duvar tahtası, kapının lento-
sunu oluşturur. Bahsedilen duvar tahtası-
nın ahşap kapı kanadının üstünde kalan 
kısmı, kasayı oluşturacak şekilde detay-
landırılmıştır. Kapının kilidi, anahtarlı ki-
lit tipinin yenilenmiş bir örneğidir (Resim 
5). Mekâna giriş burada da düzayak de-
ğildir, zeminden yaklaşık 20cm yükselen 
(ve yörede dogan olarak adlandırılan) ki-
riş, bir nevi eşik işlevi görmektedir.
Odanın kuzeydoğu duvarında, yakla-
şık 80 x 85cm boyutlarında, pervazlı ve 
çift kanatlı bir pencere bulunmaktadır. 
Pencerenin dış tarafı, ev’de olduğu gibi, 
ahşap bir kapak ile kapatılabilmekte-
dir. Aynı duvarda bulunan mil deliği, 
geçmişte bu duvara dayanan bir sek-
vi ve milin varlığına işaret etmektedir. 
Kuzeybatı duvarındaki açıklığın boyutu 
ve yeri, bu açıklığın işlevsiz kaldığı için 
yıkılmış bir buhar’a ait olabileceğini dü-

Resim 4. Ev mekânından görünüşler
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şündürmektedir; zira köyde, konutun 
başka odalarında da buhar olabildiği-
ne dair örnekler mevcuttur. Odanın bu 
doğrultudaki duvarı boyunca zeminden 
yüksekliği 50cm, genişliği 1.20m olan 
bir ahşap sekvi bulunur; buhar’ın önünü 
kapattığından, sekvinin özgün olmadığı 
anlaşılmaktadır.

Ara
Yörede ara adı verilen koridor, 1.30m 
genişliğinde ve 4.20m uzunluğunda bir 
mekândır. Koridorun kuzeydoğu ucunda, 
boşluğa açılan bir kapı bulunur; kapının 
açıklığı 75cm, yüksekliği de 1.70m’dir. 
Bu kapı, yörede yaygın olarak görüldüğü 
üzere, geçmişte Zurabet Evi’nin de çift gi-
rişli olduğuna işaret etmektedir.

İleriki Oda
İleriki oda, Zurabet Evi’nin de dahil oldu-
ğu plan tipindeki tüm konutlarda dand-
raba’dan ulaşılan bir yatak odasıdır. 3.20 
x 4.00m boyutlarındaki mekâna, yaklaşık 
70cm açıklığındaki ve 150cm yüksek-
liğindeki ahşap kapıdan geçilir. Geriki 
oda’nınkine benzer bir biçimde, ileriki 
oda kapısının lentosunu da basık kemer 
şeklinde oyularak bezenmiş bir duvar 
tahtası oluşturur. Kapının eşiği, duvar 

boyunca devam eden 14.5 x 20cm kesi-
tindeki bir ahşap kiriştir. Odada, ikisi de 
tek kanatlı olan iki pencere yer almakta-
dır (Resim 6). Mekânın kuzeydoğu du-
varı boyunca, zeminden yaklaşık 52cm 
yüksekte bir ahşap sekvi bulunur. Bu 
duvarda izleri görülen buhar’ın önünde 
yer alması, sekvinin özgün olmadığını 
göstermektedir.

Hela
Yörede, helaların ahır katı seviyesine 
kadar inen bir merdivenin ucunda yer 
aldıkları; helaya açılan kapağın ise bal-
konun döşemesinde bulunduğu bilin-
mektedir. Helalar, yerleşimdeki bütün 
geleneksel konutlarda, giriş katı mekân-
larının dışında tutulmuştur. Balkonlu 
plan tiplerinde, hela birimi balkonun 
bir köşesinde yer alır. Alandaki birkaç 
konutta, balkonların döşeme tahtaları 
kapak haline getirilmiş ve hela hücresi 
balkonun altına yerleştirilmiştir.
Zurabet Evi’ndeki helanın özgün ol-
madığı; kullanıcılara kolaylık sağlamak 
amacıyla dandraba zemini ile aynı kota 
getirildiği anlaşılmaktadır. Dandraba’dan 
ulaşılan, yaklaşık 90 x 200cm ölçülerin-
deki hela iki bölümden oluşmaktadır 

Resim 5. Özgün kilit detayı kullanılarak yapılmış kilit Resim 6. İleriki oda mekânındaki pencereler
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(Resim 7). Lavabo olarak kullanılan ilk 
bölümden, hela taşının yer aldığı ikin-
ci bölüme geçilmektedir; aradaki ahşap 
kapı yenilenmiştir. Helanın üzerine otur-
duğu kiriş sistemi, ahır katının önündeki 
taşlığa inen üç dikme ile taşınmaktadır.  
Yörenin karakteristiklerinden olan ah-
şap tekne ile ahşap ayak yolu, Zurabet 
Evi’nde korunamamıştır; ancak yörenin 
özgün çatı kaplaması olan bedevra’lar, 
helanın çatı örtüsünde görülmektedir.
Günümüzde giriş kat planlarına dahil 
edilebilecek diğer mekânlar (hoço, ka-
rapan, mutfak, banyo ve balkonlar), en 
eski örneklerin özgün hallerinde bu-
lunmamaktadır. Hoço, konutlardaki bu-
har’ların işlevini kaybetmesinden sonra 
yaygınlaşmış bir mekândır. Ek mekân 
olarak konuta yanaşık inşa edilen mut-
fak ve banyo / hela birimlerine, genel-
likle ev’den (ya da yeni yaygınlaşan bir 
uygulama olarak maran’dan) geçilerek 
ulaşılmaktadır. Dandraba’ların kapatıl-
masından sonra, konutlardaki açık alan 
ihtiyacını karşılamak amacıyla planlara 
balkonlar eklenmiştir.

Ambar Katı
Yöredeki konutların ikinci katları he-
men hemen tüm örneklerde ambar katı 

işlevi görmektedir. Ambar katı olmayan 
örneklerde, giriş katında tek bir ambar 
birimi bulunur. Dandraba’da ya da (kimi 
örneklerde) balkonda yer alan dar bir 
merdivenden bu kata ulaşılır. Zurabet 
Evi’nin ambar katında, ‘yukarıki dand-
raba’ (ya da üst dandraba) denilen, yarı 
açık ve katın yarısını kaplayan geniş bir 
mekân, kapalı ve yüksek eşikli iki ambar 
birimi ve bu iki ambar biriminin ortasın-
da, ‘ara’ adı verilen dar, uzun bir mekân 
bulunmaktadır (Şekil 3).

Üst Dandraba
Yukariki dandraba olarak da adlandırı-
lan, yaklaşık 9.50 x 5.20m ölçülerindeki 
mekân, konuta ait bir açık hava deposu/ 
ambarı işlevini görmektedir (Resim 8). 
Hoço’da yapılan pestiller ve kurutulması 
ya da depolanması gereken diğer ürün-
ler burada saklanmaktadır. Yöredeki 
kimi örneklerde, mekân sac levhalarla 
kapatılmış durumdadır; ancak Zurabet 
Evi’nde yukarıki dandraba, güneybatı ve 
güneydoğu yönlerinde açık bırakılmıştır. 
Mekânda altı ahşap dikme görülmekte-
dir. Bunlardan mekânı güneybatı ve gü-
neydoğu yönlerinde sınırlayan dört tanesi 
20 x 20cm kesitindeki özgün direk’lerdir. 
Diğer ikisinin kesit ve yerleşiminden, 

Resim 7. Hela görünümleri
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Şekil 3. Üst kat planı

Resim 8. Üst dandraba’dan görünümler

özgün olmadıkları ve çürümüş direk’le-
rin yerine kullanıldıkları anlaşılmaktadır.

Ambar
Dandraba’nın kuzeybatı duvarının ba-
tısında yer alan ambar, 3.20 x 4.20m 
ölçülerinde ve yaklaşık 1.85m yüksekli-
ğindedir. Mekâna giriş, dandraba’nın ze-

mininden yaklaşık 40cm yüksekte biten 
eşikten, 70cm açıklık ve 108cm yüksek-
liğe sahip ahşap kapı/kapak ile sağlanır 
(Resim 9a). Kapının dandraba tarafındaki 
görünüşünde, dövme demir menteşeler 
ve kilit dikkati çekmektedir (Resim 9b). 
Ambarda, mekânın kuzeybatı duvarına 
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paralel uzanan, duvardan yaklaşık 1m 
uzaklıkta ve zeminden 105cm yüksekte, 
yörede haro olarak adlandırılan ayırıcı 
bir bölme bulunmaktadır (Resim 9c).

Ara
Dandraba’dan ulaşılan ara, yöredeki he-
men hemen tüm konutların ambar ka-
tında bulunmakta; zemin katla bağlantısı 
olmayan bir ürün taşıma mekânı olarak 
işlev görmektedir. Tarımsal ve hayvansal 
üretimin sürdürüldüğü dönemlerde, ça-
yır ve tarlalardan getirilen ot veya ürün-
lerin, çayır/tarla/bahçeye bağlanan ahşap 
bir rampa yardımıyla ara’dan geçirilerek 
ambar katına ulaştırıldığı bilinmektedir. 
Ara mekânının varlığı, yöredeki konut-
larda zemin katından ambar katına çıkan 
merdivenin neden bu kadar dar olduğu-
nu da açıklamaktadır.

Zurabet Evi’nin ara’sında dikkati çe-
ken, mekânın dışa kapalı olmasıdır. Son-
radan kapatıldığı; kullanılan ahşapların 
görünümü, yerleştirilme biçimi ve kesit-
lerinin farklı oluşundan anlaşılmaktadır.

Ambar
Dandraba’nın kuzeybatı duvarının kuzey 
tarafında yer alan ambar 4.20 x 3.30m öl-
çülerinde ve yaklaşık 1.90m yüksekliğin-
dedir. Mekâna giriş, dandraba zeminin-
den 26cm yüksekteki eşiğin üstünde yer 
alan 58 x 110cm boyutlarındaki kapı/ka-
pak açıklığından sağlanır. Kapı kanadı-

nın dandraba tarafındaki yüzünde göze 
çarpan dövme demir menteşeler, üçgen 
biçimleriyle evin diğer kapılarındaki 
menteşelerle benzerlik göstermektedir.

Özellikle kuzeydoğu duvarı ile tavanı 
çok hasarlı olan mekânın, yaklaşık 100 
sene önceki bir yangında kısmen zarar 
gördüğü öğrenilmiştir. Kemirgenlerin 
rahatça girebildiği ve bu nedenle ambar 
işlevini sürdüremeyen mekân, depo ola-
rak kullanılmaktadır.

Ahır Katı
Dandraba ile doğrudan bir bağlantısı bu-
lunmayan ahır katına, ahır bölümünün 
önünde yer alan (ve Zurabet Evi’nde 
boyutları 9.70 x 2m olan) taşlıktan ula-
şılmaktadır. Ahırların özgün düzeninde 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 
ayrı mekânların kullanıldığı bilinmekte-
dir; Zurabet Evi’nin ahırı da iki bölüm-
lüdür, ancak bölümlerin boyutları sonra-
dan değiştirilmiştir (Şekil 4).

Taşlık
Dandraba’ya ulaşan giriş sahanlığının 
güneydoğusundan ya da konutun ku-
zeydoğu duvarı boyunca yüründüğünde, 
ahırların açıldığı taşlığa varılır. Taşlık, 
dere taşlarının dağınık olarak döşendi-
ği bir alandır. Dandraba’nın güneydoğu 
sınırı ile yaklaşık olarak aynı hizadadır. 
Helanın ve dandraba’nın kirişlerini taşı-
yan dikmeler, bu alana yerleştirilmiş bü-

Resim 9. Ambar mekânından görünüş ve detaylar
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Şekil 4. Zurabet Evi ahır katı planı

yük taşlara dayanmaktadır. Ahır taşlıkla-
rının önüne, yörede akpunluk adı verilen 
ve bahçeden çitlerle ayrılmış gübrelik 
yerleştirilmiştir  (Resim 10a). Konutun 
doğu sınırından yaklaşık 1m mesafede, 
merek ve akpunluk kotundan taşlık kotu-
na ulaşmayı sağlayan taş basamaklar yer 
almaktadır.

Küçük Ahır 
Taşlığın güney yönünde bulunan küçük 
ahır, yaklaşık 3.00 x 4.90m ölçülerinde 
ve 2m yüksekliğindedir. Döşemeyi oluş-
turan tomruklar, gübrelerin akpunluk’a 
akması için aralıklı yerleştirilmiş; ahırın 
girişine dik doğrultuda, aralarında 30cm 
mesafe kalacak şekilde bitirilmiş ve güb-
relerin sanatzgal adı verilen bu oluktan 
akması sağlanmıştır. Zurabet Evi’nin kü-

çük ahırında, bu döşeme tipinin bir kıs-
mı, özgün kullanımı anımsatacak biçim-
de korunmuştur (Resim 10b). Mekânın 
güney köşesinde, 1.5 x 1.2m ölçülerinde 
bir alan, çit benzeri bir kapı yardımıyla 
ayrılmıştır. Yörede saskro diye adlandırı-
lan bu alan, geçmişte danalık olarak kul-
lanılmıştır.

Büyük Ahır
Taşlığın doğusundaki kapıdan büyük 
ahıra girilir; burası, küçük ahırın ufaltıl-
masıyla “L” planlı bir mekâna dönüş-
türülmüştür. Zemin toprak ve samanla 
doldurulduğu için mekânın zemininde, 
küçük ahırdaki gibi özgün döşeme gö-
rünmemektedir; ancak saman ve topra-
ğın altında bu döşemenin ve sanatzgal 
izlerinin bulunduğu düşünülebilir.
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Hoço
Yöredeki konutların hemen hepsinin 
bahçesinde yer alan hoço, buhar’ın yeter-
siz ya da işlevsiz hale geldiği veya kaldırıl-
dığı durumlarda, geniş mekân gerektiren 
işlerde kullanılmaktadır. Zurabet Evi’nin 
kuzeybatı köşesinde yer alan bu mekân, 
2.00 x 2.50m ölçülerindedir; 60cm kalın-
lığındaki moloz taş duvarla iki yönden 
çevrilmiş ve üzeri oluklu sac levha ile ka-
patılmıştır. Hoço’nun zemininde yer alan 
taşlar, aralarında ateş yakılacak ve üstleri-
ne büyük tencere ya da kazanlar yerleşti-
rilecek şekilde dizilmiştir (Resim 11).

Merek 
Zurabet Evi’ne ait merek, konutun gü-
neydoğusunda yer alır; üç farklı kot se-
viyesinde yararlanılan, yaklaşık 3.20 x 
3.30m ölçülerinde bir yapıdır. Merek, 
yaklaşık 20º eğimli arazide, düz bir teras 
elde etmek için inşa edilmiş taş duvarla-
rın üzerinde yer almaktadır. Karaboğaz 
adı verilen kaba geçme tekniği ile bir-
leştirilmiş kütükler yapının duvarlarını 
oluşturur. Duvar ve döşeme tahtalarının 
aralıklı yerleştirilmiş olması, merekte 
aranan havalandırmayı sağlar. Merek 

yapısının cephelerinde göze çarpan geç-
me izleri, yapının buraya taşındığına ya 
da eski bir konut/merek yapısının mal-
zemelerinin bu yapıda kullanıldığına 
işaret etmektedir (Resim 12).

Balıklı yerleşimindeki geleneksel ko-
nutların çoğunun giriş ve ambar katla-
rı, ahşap yığma tekniğiyle inşa edilmiş; 
ahırların arka ve yan duvarlarında moloz 
taş yığma ve ön duvarlarında ahşap dol-
ma / çalma boğaz tekniği kullanılmıştır. 
Konutların giriş ve ambar katlarında kul-
lanılan ahşap yığma tekniğinde, duvar 
tahtaları mekânın köşelerinde, “kurt-
boğazı” olarak adlandırılan, incelikli ve 
çivisiz bir geçme sistemiyle birleştiril-
miştir. Duvar kalınlıkları değişkendir. 
Kullanıcıları tarafından yaklaşık 200 
yıllık olduğu iddia edilen yapıların du-
var tahtaları 10cm kesitinde iken, görece 
yeni yapılarda bu kalınlık 5cm’ye kadar 
düşmektedir. Ahır katı duvarlarında 
kullanılan taşların arasındaki boşluklar 
toprakla doldurulmakta ve duvar yüzeyi 
gübre-saman karışımıyla sıvanmaktadır.

Yerleşimdeki eski konut örneklerinde 
sarıçam, yeni örneklerde ve eski yapıla-

Resim 10. a. Akpunluk; b. Sanatzgal
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rın onarım görmüş kısımlarında ise ladin 
ya da göknar ağaçları kullanılmıştır. Bazı 
yeni konutlarda eski (bölüşülen) evlerin 
tahtalarından da yararlanıldığı görül-
müştür. Geçmelerin çivisiz bir sistem 
oluşturması, yapının sökülüp tekrar ça-
tılmasına olanak vermektedir.

Cepheler 
Zurabet Evi’nin cepheleri, yöredeki diğer 
konutların cepheleriyle benzer özellikler 
taşımaktadır. Eğime paralel uzanan giriş 
cephelerinde: kapı, pencere, giriş sahan-
lığı ve hoço/karapan gibi öğeler bulunur. 
Ön cepheler; eğime bakan, genellikle 
ahır, giriş ve ambar katlarının bütünüyle 
algılanabildiği, hela ve akpunluk [gübre-
lik] gibi yöresel mekânlarıyla dikkat çe-
ken, gösterişli cephelerdir. Arka cepheler 

ise, hemen tüm örneklerde, pencere ve 
kapı açıklığı bulunmayan, yarıya kadar 
toprağa gömülü sağır cephelerdir. Bu-
har’lar genellikle yalnızca arka cepheler-
de korunmuştur (Şekil 5).

Zurabet Evi’nin tüm cephelerinde, 
yöredeki benzerleri gibi, taşıyıcı sistem 
açıkça görülmektedir. Köşelerde geçme 
yapan ve ‘yaka’ları oluşturan duvar tah-
taları, cepheden bakıldığında odaların 
boyutlarını belli etmektedir. Güneydoğu 
ve kuzeybatıya bakan yan cephelerde; 
çatı sistemini oluşturan dikme – kiriş – 
mertek (yöresel isimleriyle direk - dogan 
– zağla) ilişkileri okunmaktadır.

Zeminle İlişki 
Konutların, zemin hareketlerine bağlı 
olarak zaman içinde oturmasını engel-

Resim 12. Merek

Resim 11. Hoço
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Şekil 5b. Güneybatı cephesi



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

134 Şekil 5c. Kuzeydoğu cephesi

Şekil 5d. Kuzeybatı cephesi
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lemek amacıyla, temel kazıları sert ze-
mine/kayaya ulaşana kadar sürmekte ve 
ahır duvarlarını oluşturan taşlar temel 
seviyesinden itibaren örülmeye başlan-
maktadır. Ahır zemininde yer alan tom-
ruklar da sert zemine ulaşılan bu sevi-
yede döşenmektedir. Ahırın arka duvarı 
eğime yerleşmekte; eğimden kazanılan 
kot farkı sebebiyle, ahıra girişi oluşturan 
taşlık, gübreliğin (akpunluk) oturduğu 
zeminden yüksekte kalmaktadır.

Ahırın döşemesinde kullanılan ağa-
cın, çam, meşe ve kiraz ağacı gibi sert 
cinslerden seçildiği öğrenilmiştir. Temel 
seviyesinden yükselen ve ahırın duvar-
larını oluşturan taşlar, kimi noktalarda 
hatıl işlevi gören ahşap kütüklerle bağ-
lanmıştır.

Duvarlar
Zurabet Evi’nin zemin kat ve üst kat 
duvarları, ağırlıklı olarak 15 – 30cm 
yüksekliğinde ve yaklaşık 10cm kalınlı-
ğındaki tahtaların üst üste bindirilme-
siyle oluşturulmuştur. Duvarların köşe 
birleşimlerinde, gel ya da ğram diye 
adlandırılan geleneksel geçmeler kul-
lanılmıştır. Her bir duvar tahtası, ken-
dine dik olarak yerleştirilecek tahtalar 
için, yarım kertmeli ya da çatallı geçme 

oluşturacak şekilde hazırlanmaktadır. 
Duvarların ortalarında, yörede ahşap 
çivi denilen zıvanalar bulunmaktadır. 
Bu şekilde duvarların bel vermesi en-
gellenmektedir. Zurabet Evi’nde du-
varların içinde bulunduğu düşünülen 
ahşap çiviler, açık bir yüzey olmadığı 
için fotoğrafla belgelenememiş; ancak 
konutta bu tip elemanların kullanıldığı 
ev sahiplerinden öğrenilmiştir.
Duvarlarda bulunan pencere ve kapı 
boşluklarının elde edilmesi için, yapım-
dan önceki hazırlık sürecinde, duvar 
tahtalarının boyutları gerektiği gibi ayar-
lanmaktadır. Pencerelerin bazılarının 
kasasız olduğu, bir kolu kanada çakılan 
menteşelerin diğer kolunun duvar tahta-
larına tesbit edildiği görülmektedir. Zu-
rabet Evi’nin kapılarında görülen söve-
ler ise, sövenin yanında bulunan duvar 
tahtalarına “oluklu geçme” tekniğiyle 
ya da sövenin üstünde uzanan tahtalara 
“zıvanalı geçme” yöntemiyle yerleştiril-
miştir (Resim 13). Direk’lere saplanan 
duvarlarda da aynı (oluklu) geçme siste-
mi kullanılmıştır.
Yöredeki yaklaşık 200 yıllık eski evlerde 
kullanılan duvar tahtalarının kimi yerde 
11-12cm’ye varan kalınlıkları, tomrukla-
rın iki yanının yon[t]ulması ve böylece bir 

Resim 13. Konutta görülen kapı kanadı - lento birleşimlerinden örnekler
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Resim 14. Dandraba mekânının tavanında görülen balta izleri

ağaçtan bir duvar elemanının elde edil-
mesiyle mümkün olmuştur. Zurabet Evi 
de söz konusu eski evlerdendir. Yörede 
kimi eski konutların duvar tahtalarında 
görülen balta izleri, bu yapım tekniğinin 
göstergesidir. Zurabet Evi’nde balta izleri 
giriş katındaki dandraba’nın tavan tahta-
larında görülmektedir (Resim 14).

Döşemeler
Zurabet Evi’nin zemin kat döşemeleri, 
ahırda bulunan koşat’lara (ahır kirişi); 
üst kat döşemeleri ise zemin kat duvar-
larının tahtaları üzerinden ve açıktan 
giden, koşat’lardan daha küçük kesitlere 
sahip dogan’lara (kiriş) “yarım bindirme” 
tekniğiyle dayanmaktadır. Zaman için-
de çürüyen ve kullanılamaz hale gelen 
döşemeler değiştirilmiştir; ancak yeterli 
uzunlukta döşeme tahtası bulunama-
dığında, daha kısa tahtalar zemin katın 
tavanına çakılan nisbeten küçük kesitli 
kısmi kirişler üzerinde birleştirilmiştir.

Zurabet Evi’nin döşeme uzunlukları 
en fazla 5m olarak ölçülmüştür. Bunlar 
üst dandraba’da bulunan döşeme tah-
talarıdır. Evdeki en ince kesitli döşeme 
tahtasının kalınlığı 7cm iken; en kalını 
ise 13cm’dir.

Şavşat’ın bazı köy konutlarında, ze-
min katın döşemesiyle ahır katının tavan 
kaplaması arasında, ahır kokusunun ze-
min kata çıkmasını engelleyen bir aralık 
bulunmaktadır. Zurabet Evi’nde bu de-
tay bulunmamakta; zemin katın döşeme 
tahtaları ahır katının tavan kaplamasını 
oluşturmaktadır.

Çatı Sistemi
Yöredeki çatılar çoğunlukla ahşap beşik 
çatıdır ve geleneksel oturtma çatı tekni-
ğiyle inşa edilmiştir.

Üst dandraba’nın güneydoğu sını-
rında bulunan dikmeler üzerinde, ku-
zeydoğu-güneybatı doğrultusunda, 
yaklaşık 20 x 20cm kesitinde, üst üste 
yerleştirilmiş üç dogan bulunmaktadır. 
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve 
yine üst üste yerleştirilmiş dogan’lardan 
mekânın kuzeydoğu ve güneybatı sını-
rını oluşturanlar, damlalık aşığı işlevi 
görmektedir. Aynı doğrultuda uzanan 
ve yukarıki dandraba’nın ortasından 
geçen dogan’ların üzerinde aralıklı yer-
leştirilmiş ve istenen eğimi elde etmek 
için boyutlandırılmış ahşap dikmeler 
bulunur (Resim 15). Bu dikmelerin üze-
rine, yörede virikıda olarak adlandırılan 
mahya aşığı yerleştirilmiştir. 
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Bunlar, kesitleri yaklaşık 19 x 22cm 
ve 17 x 19cm olan, üst üste yerleştiril-
miş ahşap elemanlardır. Virikıda’ya da-
yanan, çatının eğimini oluşturan mer-
teklere yörede zağla adı verilmektedir. 
Zağla’nın boyutları değişkendir; ancak 
ortalama 20 x 20cm kesitine sahip ol-
dukları söylenebilir. Zağla’nın üstü, çatı 
kaplamasına destek olacak sırık’larla 
doldurulmuştur. Bunlar, aralık ve ke-
sitleri çok değişken, gelişigüzel yerleş-
tirilmiş elemanlardır. Ağaçların uygun 
boyuttaki dalları fazla işlemden geçiril-
meden bu amaçla kullanılabilmektedir.

Zurabet Evi’nin güneydoğu cephe-
sinde bir alınlık duvarı bulunmamak-
tadır. Zağla ya da dogan’lara paralel 
uzanan ve bir alınlık duvarı oluşturan 
tahtalara, yörede cihur denilmektedir. 
Evin kuzeybatı cephesinde alınlık du-

varı vardır. Cihur adı verilen tahtalar, 
cepheye dik uzanan ve üst üste bindi-
rilmiş kirişlere geçme tekniğiyle birleş-
tirilmiştir.

Konuttaki Sorunlar
Koruma önerilerini oluşturmak ama-
cıyla yapıdaki bozulmalar (Şekil 6); bö-
cek hasarı, mantar çürüklüğü / rutubet, 
niteliksiz malzeme ile yenilenmiş bölge 
/ niteliksiz ek, sıva dökülmesi, malze-
me kaybı, korozyon, bitki oluşumu, 
yangın sonucu kömürleşme, aşınma, 
hava etkisi sonucu renk değişimi, (ah-
şap elemanda) çatlama başlıkları altın-
da incelenmiştir. Yöredeki diğer konut-
larla yapılan karşılaştırmada, yangın 
sonucu kömürleşme hariç diğer hasar-
ların başka yapılarda da ortaya çıktığı 
belirlenmiştir.

Resim 15. Üst dandraba’da görülen çatı sistemi
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Şekil 6b. Hasar Tespiti (Güneydoğu cephesi)
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Yöredeki Konutların   
Koruma Sorunları
Balıklı yerleşiminde yaşanan sorunlar, 
yalnızca mimari koruma sorunları ve ha-
sarlar başlığı altında değerlendirilemez. 
Yerleşimin özgün dokusunun ve burada-
ki canlıların hayatının tehlikede olduğu, 
çeşitli göstergelerle açığa çıkmaktadır. 
Yerleşimdeki çevre sorunlarının başında; 

 HES (hidroelektrik santrali) proje-
lerinin gerek doğal çevre gerekse yöre 
halkı üzerindeki etkileri, 

 artan endüstriyel ürün kullanımıyla 
oluşan atıklar için bir politika belirlen-
memiş olması, 

 artan yapı yoğunluğuna bağlı olarak 
verimli tarım arazilerinin kaybedilmesi 
gelmektedir.

Konutlarda gözlenen hasarlar, Zu-
rabet Evi özelinde belirtilen sorunlarla 
büyük ölçüde paralellik göstermektedir. 

Özellikle zeminden gelen rutubetin ve 
yağmurun etkisiyle zemine yakın ahırın 
kiriş ve hatıllarında (koşat ve guant’lar) ve 
çatı kirişlerinde (zağla ve sırık’lar) mantar 
çürüklüğü yaygındır. Kimi konutlarda, 
sonradan eklenen su tesisatından kay-
naklanan sızıntının çürüklüğü hızlandır-
dığı görülmüştür. Şehir konforunu köye 
taşımak amacıyla konuta eklenen dona-
tılar ve uyumsuz malzemeler, ahşapta 
hasarların artmasına sebep olmaktadır. 
Özgün ya da sonradan eklenmiş hela 
birimlerinde zemine uygulanan çimento 
harcı, ahşapla farklı genleşme katsayıla-
rına sahip olduğundan, su sızıntısına ve  
çoğu konutta özellikle hela çevresinde 
beyaz çürüklük mantarı oluşumuna ne-
den olmuştur. Dandraba’nın altında ka-
lan büyük kesitli kirişler (koşat), özellikle 
cephedeki helanın yakınlarında beyaz 
çürüklük mantarına maruz kalmıştır. 

Şekil 6c. Hasar Tespiti (Kuzeydoğu cephesi)
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Daha hasarlı örneklerde, malzeme yapı-
sını tamamen kaybetmiş ve  lif lif ayrıl-
mış durumdadır.

Mekanik aşınma ve açık havanın ah-
şaba etkisi, konutların üst ve alt dand-
raba döşemelerinin (aynı zamanda alt 
katın tavanıdır) alt ve üst yüzeyleri ara-
sındaki farktan anlaşılmaktadır. Alt kat-
taki yüzeyde daha az renk değişimi ol-
muşken, üst kattaki yüzeyde hem renk 
değişimi hem de ince yarık ve çatlaklar 
daha belirgindir. Aşınma sonucunda 
ahşap korunmasız hale geldiğinden, üst 
dandrabanın döşemesini oluşturan bu 
elemanlarda yaygın böcek hasarı görül-
mektedir.

Buhar’ların sökülmesiyle açığa çıkan 
yüzeylerde, ısınan buhar taşları ile duvar 
tahtaları arasında kalan kesitteki yoğuş-
ma, yoğun mantar çürüklüğüne yol aç-
maktadır.

Açık hava etkisine bağlı olarak, cep-
helerde kararma ve grileşme şeklinde 
renk değişimleri gözlenmektedir. Yü-
zeydeki odun dokusunun UV ışınları 
etkisiyle bozunması sonucu oluşan ince 
çatlaklar, mantar ve bakteriler için ya-
şam ortamı hazırlamaktadır. Aynı şe-
kilde yöredeki iklimin etkisiyle, suyla 
teması engellenemeyen bu yüzeylerde 
nem miktarının istenen düzeyde kalması 
mümkün olmamaktadır.

Yerleşimde bir onarım ya da yeni 
bir ahşap konut ihtiyacı ortaya çıktığın-
da, bu işlemler için gerekli ahşap mal-
zemenin temin edilmesi yöre halkı için 
sıkıntılı bir süreç olmaktadır. Geleneksel 
olarak yapıdaki taşıyıcı sistem elemanla-
rında kullanılan ahşaplar, daha dayanıklı 
olması sebebiyle ağacın öz odun bölge-
sinden elde edilen malzemelerden seçil-
miştir. Günümüzde malzeme bulma sı-

kıntısından dolayı böyle bir seçme şansı 
ortadan kalkmıştır. Yeni konutlarda kul-
lanılan ahşaplar, eski konutlardakilere 
nazaran daha hızlı bir bozulma sürecine 
girmektedir.  

Yöre halkıyla yapılan görüşmelerden 
öğrenildiğine göre, cephelerdeki karar-
ma ve grileşme konut sahiplerini rahat-
sız etmekte ve bu yüzden cepheler de-
terjanlı su ve fırçalarla temizlenmektedir. 
Sık aralıklarla tekrarlanan bu temizleme 
işlemi sonunda, cephe elemanlarında 
hem baz etkileşiminden ötürü direnç 
kaybı ve yumuşama hem de nem artışı 
görülmektedir. Böylece cephe elemanla-
rı mantar ve böcek hasarına karşı daha 
korunmasız hale gelmektedir.

Ticaret merkezi olma özelliğini yitir-
mesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine 
verilen desteğin azalması sonucu; yer-
leşim şehirlere göç vermeye başlamış ve 
bütün yıl boyu burada kalan insan sayısı 
düşmüştür. Yapıların yaklaşık yarısı kışın 
kullanılmamaktadır, ilkbahar ve sonba-
har aylarında ise genellikle tarımsal faa-
liyetler için köyde kalınmaktadır. Yalnız 
yaz mevsiminde gelenler ise, yöreyle ta-
rımsal bir bağı bulunmayan ve konutları 
yazlık olarak kullanmaya başlayanlardır.

1920-60 yılları arasında inşa edilen 
konutlarda geleneksel yapım sistemi ve 
malzeme kullanılırken sonraki yıllarda 
yeni teknik ve malzemeler de eklenmiş; 
1990’lardan sonra ise tamamen betonar-
me sistem tercih edilmeye başlamıştır. 
Kırsal bir yaşam kültürünün etkisiyle 
yüzyıllar içinde biçimlenen geleneksel 
konutlar kullanıcıların yeni alışkanlık-
larına cevap vermediğinde, konutların 
geleneksel dokusuyla uyumsuz, hela, 
banyo ve mutfak birimleri yapılmıştır. 
Konuta yeni eklenen mekânların ya-



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

141

nında, işlevsizleşen ve dönüştürülen 
mekânlar da bulunmaktadır. Hayvancı-
lığın bitmesiyle ahırlar terk edilerek za-
man içinde bakımsız ve harap bir hale 
dönüşmüş, tarım faaliyetlerinin azalması 
ya da sonlandırılması sonucu ambar kat-
ları işlevsizleşmiştir.

Koruma Önerileri
Sunulan koruma önerileri, iki başlık al-
tında incelenebilir:

1. Malzemeye dair koruma önerileri
Malzemeye dair koruma önerilerinin ge-
liştirilmesi amacıyla, öncelikle yapının 12 
farklı noktasından alınan örnekler KU-
DEB Aletli Analiz Laboratuvarı’na gön-
derilmiş ve burada elde edilen sonuçlara 
göre hazırlanan rapor değerlendirilmiş-
tir. Malzeme analizi sonrasında KUDEB 
tarafından hazırlanan raporda yer alan 
koruma ve sağlamlaştırma önerileri aşa-
ğıda aktarılmıştır:

1-“Mantar tahribatının yoğun ol-
duğu ve malzemenin sağlamlığını yi-
tirdiği yerlerde, ahşap elemanların aynı 
cinsteki özgün malzeme ile değiştirilme-
si gerekmektedir... Özgün malzemenin 
mümkün olduğu kadar kurtarılması 
amacıyla, hastalıklı kısımlar kesilerek 
alınmalı, tamamen hastalıklı olup kur-
tarılamayacak kısımlar çıkarılmalıdır.”

2-“Yenilenecek tüm ahşap eleman-
lar solvent bazlı emprenye maddesi ile 
emprenye edilmelidir.”

3-“Böcek tahribatı yoğun ancak ya-
pısı sağlam olan ahşap elemanlar, emp-
renye edildikten sonra deliklerinin dol-
durulması ile yerinde korunabilecektir.”

4-“Değiştirilemeyecek / yerinde ka-
lacak tüm ahşap elemanlar, mantar ve 
böcek tahribatının önlenmesi için su 
bazlı emprenye maddesi ile püskürtme 

ve fırçayla sürme yöntemleri ile ilaçlan-
malıdır.
Söz konusu koruma önerilerinin uy-

gulanabilirliği konusunda bazı sıkıntılar 
mevcuttur. Örnek olarak, ilaçlamanın, 
bu iş konusunda deneyimli biri tarafın-
dan yapılması gerekmektedir. Yapıdaki 
hasarlı elemanların büyük ölçekli mü-
dahalelerle değiştirilmesi konusunda 
da, bölge insanının kolayca üstesinden 
gelemeyeceği maddi zorluklar karşımıza 
çıkmaktadır. Gelecekte eğer yörenin sür-
dürülebilir kalkınması açısından çeşitli 
önlemler alınabilirse ve bu önlemlerden 
biri de yörede donanımlı bir ahşap atöl-
yesinin kurulması olursa geliştirilen ko-
ruma önlemlerini uygulamak mümkün 
olacaktır. Ancak günümüzde, yapıların 
daha fazla hasar görmesini ve tamamen 
kaybedilmesini engellemek amacıyla, 
konut kullanıcılarının kendi başlarına ya 
da yöredeki bir usta yardımıyla uygula-
yabilecekleri basit ve ucuz çözümler ge-
liştirmek ve uygulamak gerektiği açıkça 
görülmektedir.

Ahşabın korumasında geleneksel 
yöntemler (kuru tutma ve havalandır-
ma) öncelikli olarak ele alınmalıdır. An-
cak yörede ahşabın kuru tutulması, hem 
yoğun yağış alan cephe elemanları için 
hem de konutlara yeni eklenen tesisa-
tın sızdırdığı sulardan etkilenen kiriş ve 
döşeme elemanları için mümkün görün-
memektedir. Yaklaşık 40-50cm geniş-
liğindeki saçaklar, cephe elemanlarının 
kısıtlı bir bölümünü koruyabilmektedir. 
Bir önlem, saçak genişliklerinin artırıl-
ması olabilir. Yöredeki mimarinin özgün 
karakterine bir müdahale olduğundan, 
bu önerinin yararı ve dokuyu zedele-
me olasılığı tartışılmalıdır. İkinci olarak, 
özellikle cephe elemanlarının vernikle-
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nerek sudan daha az etkilenir hale ge-
tirilmesi önerilmektedir. Yüzeye uygu-
lanacak cilânın hava geçirgenliği önem 
taşımaktadır; çünkü cilâ altında yoğuş-
manın ve mantar kolonileri için uygun 
ortam oluşmasının engellenmesi gerek-
mektedir. Üçüncü öneri, su yalıtımı sağ-
layan bir çatı detayının uygulanmasıdır. 
Yöre konutları, çatı arasının havalanması 
açısından problem taşımamaktadır. Ge-
rek cihur adı verilen alınlık tahtalarının 
arasından gerekse ön cephedeki üçgen 
alınlıktaki boşluktan yeterli havalandır-
ma sağlanmaktadır. Su yalıtımı sağlayan 
bir çatı uygulaması, çatı kirişlerindeki 
mantar çürüklüğü sorununu büyük öl-
çüde engelleyecektir.

2. Mekân kullanımına dair   
koruma önerileri
Mekân kullanımına dair önerilerde, 
alandaki gözlemler ve kullanıcıların is-
tekleri ön planda tutulmuş; özgün mi-
mari ile kullanıcı taleplerini uyum içinde 
birleştirmeye çalışan öneriler geliştiril-
miştir. Konutlardaki işlevsel ve mekân-
sal değişikliklerin de göz önünde bulun-
durulduğu bu öneriler, iki başlık altında 
geliştirilmiştir: özgün işlevin devam et-
tiği duruma dair öneriler ve tarım-hay-
vancılık işlevinin tamamen sona erdiği 
duruma dair öneriler.

Her iki duruma dair geliştirilen 
öneriler arasında:

 giriş sahanlıklarının yeniden dü-
zenlenmesi, 

 ev mekânındaki buhar’ın içinin bo-
şaltılması ve yüksekliğinin artırılmasıyla 
yeniden işleyebilir hale getirilmesi (bu-
har taşlarıyla ahşap malzeme arasında ısı 
ve su yalıtımını sağlayarak)

 üst kattaki dandraba’nın dışa açık 
bölümlerinde katlanabilir veya kaldırı-

labilir cephe elemanlarının kullanılması, 
 ev mekânının yükünü hafifletmek 

amacıyla hoço’nun korunması, 
 yenilenecek döşeme tahtalarının, 

toz ve kırıntıların alt mekâna geçmesini 
önleyecek bir detayda üretilmesi yer al-
maktadır.

Özgün işlevin sürdürüldüğü duru-
ma dair geliştirilen diğer öneriler:

a. Saman ve toprak ile doldurulmuş 
ahır zemininin boşaltılması ve özgün 
döşemelere ulaşılması; ulaşılamadığı 
takdirde toprak üzerine benzer şekilde 
tomrukların yerleştirilmesi, ahırın arka 
bölümünde özgün durumda var olan 
danalık ve kuzulukların yapılması.

b. Ara mekânından geçilebilen ve 
ileriki oda’nın kuzeydoğusunda yer alan, 
konutun özgün malzemeleri ile uyumlu 
ve gerekli yalıtıma sahip bir banyo oda-
sının oluşturulması.

Yapının konut olarak yeniden iş-
levlendirileceği duruma dair geliştiri-
len öneriler:

a. Ahır (zemin) katında özgün bö-
lümlenmeyi koruyarak bir tesisat odası 
/ depo ve odunluk oluşturulması; tesisat 
odasında, başta yağmur sularının toplan-
dığı bir “depo” ve köye bağlanan şebeke-
den gelen suyun konuttaki ilgili mekân-
lara dağıtıldığı “motor” olmak üzere, ev 
ve maran’da bulunan ıslak hacimler için 
uygun altyapının hazırlanması.

b. Yörede yaygınlaşan uygulamalara 
benzer biçimde, maran mekânında hela 
ve banyonun yer alması.

c. Ambar katında, bölümlenme (haro) 
bulunmayan hücrenin odaya dönüştü-
rülmesi, mekânın kuzeydoğu duvarın-
da geriki oda penceresinin hizasında bir 
pencere açılması ve girişteki ambar ka-
pağının kapıya dönüştürülmesi.
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Şekil 7b. Yörede incelenen özgün bir örneğe göre restitüsyonu yapılan hela birimi
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d. Büyük bir yarı açık mekân olarak 
kullanılması planlanan üst dandraba’da, 
giriş katın dandraba’sındaki örneklere 
benzer korkulukların yapılması.

e. Ambar katındaki ara mekânının 
dışa kapatılması.

Değerlendirme Ve Sonuç
Doğu Karadeniz yöresinde, geleneksel 
kırsal yaşam kültürünün kısmen sür-
dürüldüğü bilinmektedir. Ancak yöre-
nin, doğası başta olmak üzere özgün 
değerleri çeşitli zorlama ve baskılarla 
karşı karşıyadır. Yöre halkının değişen 
alışkanlıkları, talepleri ve kırsal alanla-
rın korunmasına, sürdürülebilir gelişti-
rilmesine dair bir yasal düzenlemenin 
eksikliği; yöre kültürü ve dolayısıyla 
mimarisi için tehdit oluşturmaktadır. 
Günümüzde yöredeki ahşap konut 
geleneğini devam ettirebilmek, gerek 
yeni yapım gerekse bakım aşamasın-
da malzeme ve nitelikli usta sıkıntısı 
yaşandığı için zorlaşmakta; bu zorluk 
yöre halkının özgün mimari gelenekle-
ri terk etmesine sebep olmaktadır. Bu 
tabloya mimari açıdan bakabilmek ve 
yöreyle ilgili literatüre katkı sağlamak 
amacıyla, alan çalışması olarak seçilen, 
Artvin Şavşat’a bağlı Balıklı Mahalle-
si’ndeki Zurabet Evi; yöre mimarlığının 
en eski ve özgün örneklerinden biridir. 
Zurabet Evi’nin ayrıntılı belgelemesini 
ve yöredeki diğer yapıların da incelen-
mesini içeren alan çalışması, Temmuz 

2008 ve Ağustos 2009 aylarında ger-
çekleştirilmiştir.

Bu çalışma sonucunda yapı ayrıntılı 
olarak belgelenmiş; geçirdiği değişik-
likleri ve içerdiği hasarları ortaya koyan 
analizler yapılarak, özgün durumunu 
yansıtacak bir restitüsyon projesi gelişti-
rilmiştir (Şekil 7). Bunların dışında, yöre 
kültürünün bir kesiti olarak, yerel yapı 
terimleri dizini oluşturulmuştur. Hazır-
lanan hasar tespiti ile öncelikli olarak 
müdahale edilmesi gereken bölümler 
belirlenmiş ve konut kullanıcılarının is-
tekleri dikkate alınarak bir restorasyon 
projesi hazırlanmıştır.

Yörede tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşan nüfusun azalması, eski köy ko-
nutlarındaki mekânların dönüştürül-
mesine, yeni yapılan konutlarda da 
geleneksel planlama ve yapım teknik-
lerinin terk edilmesine yol açmıştır. 
Eski konutların ambar katlarında yaşa-
ma mekânı oluşturulmuş, yeni yapılan 
konutlarda ahır mekânı konut prog-
ramına dahil edilmemiştir. Yöredeki 
mimarinin korunması amacıyla geliş-
tirilen önerilerde, bu yeni eğilim göz 
önünde bulundurulmuştur. Bu doğ-
rultuda geliştirilecek mimari koruma 
önerileri, yapıların ömrünü uzatmak 
ve kullanıcı isteklerini karşılamak bakı-
mından yararlı olabilir. Ancak, gerekli 
ve bugün zor olan, yörenin bütünü için 
bir sürdürülebilir kalkınma modelinin 
oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.
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Restoration of Timber Buildings in Taraklı District of Sakarya

ABSTRACT

Taraklı district, located in the south end of Sakarya city of Turkey, is famous 

with its Ottoman houses and monuments especially from the 17th – 19th 

centuries as the biggest trade center of its region. Taraklı Municipality respects 

to the preservation of cultural assets and historical properties. Registry work 

on these properties in Taraklı had started after 1985 and Zoning Map had been 

approved by the Preservation Board of Bursa region in 1992. Total number of the 

registered cultural and natural properties is 113, including 100 civil architectural 

examples, 9 monuments and 4 natural assets. 

Taraklı Municipality, within the collaboration of Ministry of Culture and 

Tourism,  had undertaken the Survey, Reconstitution and Restoration Projects of 

45 buildings, 5 of them are already finished and refunctioned as boutique hotels. 

All of these buildings have timber frame structures and rural materials such as 

adobe and mud are also used. 

Our municipality is in good collaboration with ‘The Foundation for the 

Protection and Promotion of the Environment and Cultural Heritage’ (ÇEKÜL) 

and one of the members of ‘Union of Historical Towns’ and ‘Cittaslow’, by the 

aim of protecting the historical values and passing them to future generations.

This study includes general information about Taraklı district and explains the 

restoration projects and implementations in detail. 

Tacettin ÖZKARAMAN*, Şahin AKI**

1.TARİHSEL DÖNEMLER
Yunan Dönemi
Taraklı, Antik Çağ’da bazı kaynaklara 
göre Lamneis, bazı kaynaklara göre ise 
Dablis-Dablai adını almaktadır. Bithynia 
bölgesi, erken dönemlerden beri çeşitli 
kaynaklarda yer almaktadır (Resim 1).

Bizans Dönemi
Taraklı’da Yunan, Roma ve Bizans dö-
nemlerine ait kalıntılar; araştırmaların 

yetersizliği nedeniyle tam olarak açık-
lığa kavuşturulmamıştır. Bunun yanın-
da, 1950’li yılların sonlarında gerçek-
leştirilen bir kazıda; iki sarnıç, sarnıcın 
yakınında kaldırım kalıntısı ve eski ka-
lenin savunma duvarlarının kalıntıları 
ile bir zar bulunduğu iddia edilmekte-
dir (Resim 2).

Taraklı’nın, Bizans döneminde, yakı-
nında bulunan Göynük ile birlikte pis-
koposluk merkezi olduğu tahmin edil-
mektedir.

Taraklı’daki Ahşap Yapıların Restorasyonu

* Tacettin ÖZKARAMAN, Taraklı Belediye Başkanı, Sakarya, tozkaraman@yahoo.com
**Şahin AKI, Taraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Sakarya, sahinaki@msn.com
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Selçuklu Dönemi
Taraklı, Umurhan Beyliği’ne bağlı yer-
leşim merkezlerinden biridir. Bu beylik, 
Anadolu Selçuklu Devleti’ne ‘yarı ba-
ğımlı’ durumdadır. Anadolu Selçuklu-
ları zamanında, Bizans ile Selçuklular 
arasında sınır işlevi görmektedir. Kom-
nenoslar, Bizans sınırını koruyabilmek 
için Sakarya boyunca koruma kuleleri 
yaptırmıştır.

Osmanlı Dönemi
1289-1293: Samsaçavuş, Taraklı ve 
Hisar civarı kuşatılmış ve Osmanlı top-
raklarına katılmıştır (Resim 3).
1333: İbn Batuta Taraklı’ya (Yenice) 
gelmiş ve ünlü seyahatnamesinde bah-
setmiştir. 

“Geceyi bu tekkede geçirmiş ve ertesi 
günü yanımıza takılan bir rehberle Yeni-
ce’ye (Bugünkü Taraklı) gelmiştik. Burası 
şirin ve büyücek bir kasabadır. Belde Naibi 
ile konuşarak, onun sipahilerinden birinin 
bize koşmasını sağladı. Bu suretle hep 
birlikte Göynük’e doğru yöneldik…”
1399: Yıldırım Bayezid İstanbul Kuşat-
ması’nı Timur’dan dolayı kaldırmakta; 

fakat bu sırada Bizans İmparatoru Yu-
annis ile “İstanbul’da bir Türk Mahallesi 
kurulacak.” maddesini ihtiva eden bir 
anlaşma imzalamakta ve Taraklı ile 
Göynük’ten 760 hane (Manav) Sirke-
ci’ye yerleştirilmektedir.  

Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra bu 
haneler İstanbul’dan çıkarılmış ve Tekir-
dağ Göynüklü’ye ve İstanbul yakınların-
daki Kınıklı’ya yerleştirilmişlerdir.
1511-1516: Yavuz Sultan Selim döne-
minde Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi 
Yunus Paşa tarafından burada bir cami 
yaptırılmıştır (Resim 4).
1611-1682:  Evliya Çelebi, Seyahat-
namesi’nde Taraklı’dan şöyle bahset-
mektedir: “Oradan Kuzey tarafa köprüyü 
geçerek Sakarya nehri boyunca ‘ağaç 
denizi’ denilen ormandan geçtik. Burası bir 
ormandır ki içinde şehir adamı olma-
yan nice garip kimseler kaybolup vahşi 
canavarlara kısmet olmuştur. Defne, ardıç, 
çam, ıhlamur ağaçlarının kokusundan 
insanın damağı kokulanır. Güneş içine asla 
etki yapmaz. Bu ağaçlıklar içinde nice bir 
tahta biçecek biçki değirmenleri olup, gemi 
keresteleri keserler. Bu dağlar dört sancak 

Resim 1. 
Bithynia’yı 
gösteren harita
(Taraklı Hisarı Rek-

reasyon Alanları 

Projesi’nden alıntı 

yapılmıştır.)
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Resim 2. Hisar Tepesi

Resim 4. Yunus Paşa Camii

Resim 3. Taraklı ilçesinin görünümü

sınırında olup, gerçekten ağaç denizidir. 
Bir yanı Bursa, bir yanı İzmit, Bir yanı da 
Bolu ve Kocaeli sancaklarıdır. Etrafı ancak 
bir ayda dolaşılabilir. Ama seçme yerleri 
Geyve Taraklı yolu arasında olan kısmı-
dır…”
1880-1882: Vital Cuinet, gezi ve in-
celemesinde buradan bahsetmektedir 
(istatistiki bilgiler bulunmaktadır.). 

1890: Taraklı, çevresindeki yerleşimle-
re oranla, kültür ve ilmin yoğunlaştığı 
merkezi bir yer olması bakımından 
önem kazanmaktadır. Emsali yerleş-
melerin (Hendek, Şeyhler, Karasu, 
Ağaçlı, Akabat, Akhisar) merkezinde 
bulunan 6 medreseden 5’i Taraklı’da-
dır. Aynı yıllarda Geyve’deki medrese 
sayısının 2 olduğu görülmektedir.
1920: Düzce, Bolu ve Hendek isyan-
ları sırasında, padişah ve İstanbul’dan 
yana olan ve Göynük’ten gelen 300 
kişilik silahlı grup, Kuva-yi Milliye’yi 
savunan Taraklı’yı kuşatmıştır. Tarak-
lı, Geyve’deki Binbaşı Çolak İbrahim 
Bey’in 30 kişilik tüfekli birliğiyle isyan-
cılardan kurtarılmıştır.
1922: Atatürk, Beypazarı – Nallıhan 
– Göynük – Taraklı yoluyla Geyve’ye 
geçmiştir. (Üsküdar Bağdat hattını 
bağlayan orta kol, Gebze-İzmit-Sakar-
ya-Geyve-Taraklı-Göynük üzerinden 
geçmektedir.)
1926-1954: Cumhuriyet yıllarında 
bucak olmuştur (Sapanca – Geyve – Ta-
raklı – Göynük –   Beypazarı – Kayseri).
1954: Taraklı Belediyesi kurulmuştur.
1987: Geyve ilçesine bağlı bir kasa-
ba iken, Sakarya iline bağlı bir ilçe 
olmuştur.
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2. OSMANLI DÖNEMİ
2.1. Yapılar
Debboy olarak adlandırılan bir askeri 
kışla bulunmaktadır. Bu kışla, 1950’li yıl-
larda büyük ölçüde zarar görmüştür. Kış-
lanın cephanelik bölümü ve Kaymakam-
lık Konağı yine aynı yıllarda yıkılmıştır. 

Günümüzde Taraklı Jandarma Kara-
kolu’nun bulunduğu yerde, eskiden bu 
iki yapı yer almaktaydı (Resim 5).

2.2. İdari Yapı
1831’de Osmanlı nüfus sayımında Tarak-
lı, “Cezayir-i Bahr-ı Sefid Eyaleti”ne bağ-
lı Kocaeli Livası içinde yer almaktadır.

1846 Devlet Salnamesi’nde, Tarak-
lı’nın Kocaeli Livası’nın Kastamonu iline 
bağlı olduğunu öğrenmekteyiz.

1867 yılı Vilayet Nizamnamesi’nde, 
Kocaeli Sancağı’nın da Hüdavendigâr 
vilayetine bağlı olduğu görülmektedir.

1892 Devlet Salnamesi’nde, Kocaeli 
Sancağı’nın bağımsız bir sancak olduğu 
ve Taraklı’nın bu idari bağlantısını 1918 
yılına kadar sürdürdüğü görülmektedir.

2.3. Nüfus Sayımları
1831 Osmanlı nüfus sayımına göre nü-
fusu, 1198 Müslüman erkekten ibarettir.

1870 Hüdavendigar Vilayet Salna-
mesi’ne göre Taraklı’da 2545 Müslüman 
erkek bulunmaktadır.

1888 yılı Devlet Salnamesi’ne göre 
Taraklı’da 60 öğrencisi bulunan bir Rüş-
tiye olduğu bilinmektedir.

1890’da, Vital Cuinet’e göre, Tarak-
lı’nın nüfusu 5470 Müslüman, 3832 Er-
meni Gregoryen, 291 Rum olmak üzere 
toplam 9593 kişiden oluşmaktadır. 45 
öğrencisi olan 5 medrese, 50 öğrencisi 
olan bir İdadi ve 252 öğrencisi olan 20 
ilkokul bulunmaktadır. 

1903 yılında Taraklı’daki Rüştiye’de 
39 erkek öğrenci okumaktadır (Resim 6).

3. TOPLUMSAL YAPI
Taraklı’da yaşayan nüfus, Manavlar ve 
Abdallardan oluşmaktadır.

3.1. Manavlar 
Manav kavramı, ülkemizde taşıdığı an-
lam açısından tanımlanırsa çoğunluğu 
Batı Anadolu yöresinde yaşamakta olan 
yerli, yerleşik ve Türkçe dışında dil bil-
meyen topluluk üyelerine denen “Yerli 
Türk” anlamına gelmektedir.

İlçe nüfusunun %95.15’ini Manavlar 
oluşturmaktadır. Taraklı’ya Manavlar’ın 
ilk yerleşiminin 1291 yılında gerçek-
leştiği sanılmaktadır. Yıldırım Bayezid 
zamanında Bizans İmparatorluğu ile 
yapılan anlaşma gereği, İstanbul’da ku-
rulacak Türk Mahallesi için Göynük ve 
Taraklı’dan 760 hane Manav, İstanbul’a 
yerleştirilmiştir. Yerleşik kültüre sahip 
olan ve tarımla uğraşan Manavlar, An-
kara Savaşı üzerine İstanbul’dan çıkarı-
larak Tekirdağ dolaylarına, günümüzde 
Göynüklü kasabasının olduğu yere ve 
İstanbul’daki Kınıklı’ya sürülmüşlerdir.

Resim 5. 
Kışla ve 

Kaymakamlık 
Konağı

Resim 6. 
Rüştiye 
Mektebi
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Resim 7. Taraklı ilçesinden bir görünüm

3.2. Abdallar
Abdal, Anadolu’da belli bir yerde durma-
yan, sürekli olarak konup göçen ve yöre 
yöre dolaşan topluluk üyelerine verilen 
addır. Ayrıca Afganistan’da bir Türk top-
luluğunun, Safeviler devrinde İran’da ya-
şayan Türk oymaklarından birinin adıdır. 

Taraklı ilçe nüfusunun %4.85’ini Ab-
dallar oluşturmaktadır. Abdalların tama-
mı, Yenidoğan (İğdelik) Mahallesi’nde 
varlıklarını devam ettirmektedirler. Ta-
rihte Moğol baskısından bunalan diğer 
boylarla birlikte Anadolu’ya geldikleri 
ve Taraklı ilçesinin İğdelik köyüne göç 
ettikleri anlatılmaktadır. Yöredeki Ab-
dalların tamamı Türkçe konuşmaktadır. 
Ataerkil ve genellikle çok çocuklu bir aile 
yapısına sahiptirler. Sıcak demirci usta-
ları vardır. Hem yerleşik hem de yarı gö-
çebe özelliklerini birlikte taşımaktadırlar. 
Diğer topluluklarla az da olsa etkileşime 
girdikleri söylenebilir. 

4. GENEL BİLGİLER
4.1. Nüfus ve Ulaşım
Taraklı’nın nüfusu günümüzde 3035 
olup Sakarya ilinin en eski yerleşim yer-
lerinden biridir. Köylerine minibüs veya 
otobüsle ulaşım sağlanabilmektedir. 

Taraklı, Ali Fuat Paşa tren garı-
na 35km, Sakarya otobüs terminaline 
65km, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 
171km,  İstanbul’a 210km ve Ankara’ya 
255km mesafede bulunmaktadır. 

4.2. Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri
Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda 
yer alan ilçe, Ankara ve İstanbul şehirleri 
arasında kalır (Resim 7). İlçe, 4 mahalle 
ve 22 köyden oluşmaktadır. Doğusunda 
Bolu ili- Göynük ilçesi, batısında Geyve 
ilçesi, güneyinde Bilecik ili- Gölpazarı il-
çesi yer almaktadır.

İlçenin yüzölçümü 334km2 olup bu 
alanın %20’si tarım alanı, %60’ı orman 
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alanı, %10’u da tarım dışı alandır.

Taraklı’nın denizden yüksekliği 450 
metredir. Çevresindeki dağ ve tepelerin 
yüksekliği 600 - 900 metre arasındadır. 
En yüksek yeri, 1499 rakımlı olan Mo-
ruklu tepesidir. Arazilerinin tamamına 
yakını engebelidir. En yüksek dağları 
Tekirdağı, Çataldağı ile Sivritepe, Be-
lengerme, Moruklu Tepe, Şimşir Kaya, 
Mahya, Domen, Çaltepe Düzcal, Koca-
kaya, Sazdoruk, Koznakaya, Kullukdo-
ruğu, Kamışlık, Hıdırlık, İğdelik tepele-
ridir (Resim 8).

Bu dağ ve tepelerin üzerinde önemli 
yaylalar vardır. Sakarya ilinin en önemli 
yaylası olan Karagöl Yaylası buradadır. 
En önemli akarsuyu, Göynük’ten gelip 
Taraklı’nın içinden geçtikten sonra Gey-
ve’den Sakarya Nehri’ne karışan Göy-
nük Çayı’dır. Diğer bir akarsuyu da Aksu 
Deresi’dir. 

Ayrıca ilçenin içme suyu ihtiyacı-
nın bir kısmının karşılandığı Gürleyik 
Suyu’nu da saymak gerekir. Gürleyik 
Suyu, Mahdumlar Koyu’nun kurulduğu 
yamaçtaki kayanın altından doğar. Bu 
kaynak suyunun doğduğu yerde alabalık 
üretme tesisleri kurulmuştur. 

İklim açısından Adapazarı, Marmara 
ve Karadeniz bölgesi arasında bir geçit 
sahası teşkil eder. Bu nedenle Akdeniz 
ve Karadeniz iklim tipleri arasında hiçbir 
zaman tam olarak bir diğerinin özellikle-
rini kazanmayan bir iklim karakteri taşır. 
Yaz ayları kurak, sıcak ve rutubetli, kış 
ayları ise soğuk ve nemlidir.

4.3. Ekonomik Faaliyet
Taraklı genç nüfusun azlığı sebebiyle 
ekonomik açıdan çeşitliliğe sahip değil-
dir. Geçim kaynaklarının başında tarım 
ve hayvancılık gelmektedir. 

Bunun yanı sıra, Halk Eğitim Mer-
kezi aracılığıyla tekrar yaygınlaştırılan 

Resim 8. Taraklı’nın tepeden görünümü
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Resim 9. El sanatları

Resim 10. Taraklı’da çarşı     

Taraklı bezi hanımların gelir elde etme-
sinde rol almaktadır. Taraklı bezleri ve 
tahta kaşık, şimşir tarak gibi geleneksel 
el sanatları ürünleri, Yunus Paşa Çarşısı 
civarındaki dükkânlarda satışa sunul-
maktadır (Resim 9, 10).

Taraklı Termal henüz inşa aşama-
sında olmasına rağmen kentte önemli 
bir gelir kapısı olmuş durumdadır. Şu 

an tanıtım ofisinde 10 kişiye istihdam 
sağlanmıştır. Proje tamamlandıktan 
sonra hem ekonomik hem de kültürel 
ve turistik açıdan ilçeye önemli katkısı 
olacaktır. 

Hafta sonları turistik gezi amaç-
lı gruplar ve fotoğraf turları gibi sosyal 
faaliyetler, Taraklı ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır.
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5. TURİZM 
 Halen ayakta olan sivil mimari örneği ahşap yapıları ve bozulmamış şehir do-

kusu ile Kültür Turizmi:

Resim 11. Taraklı’nın mimari mirası
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 1250m rakımlı, etrafı ormanla çevrili 2000 dönüm düz alanı bulunan 
Karagöl Yaylası:

 Doğal güzelliği ile Doğancıl Yaylası, yapımı tamamlanan 830 dönüm 
yüzeyi olan Kayaboğazı Göleti, Hark ve Tuzla Kanyonları ile Doğa Turizmi:

Resim 12. Karagöl Yaylası

Resim 13. Doğa turizmi
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6. GENEL MİMARİ ÖZELLİKLER
Sakarya ilinin en güney ucunda yer 
alan Taraklı, 19.yy’dan kalma Osmanlı 
Donemi Evleri ve tarihî yapılarıyla ünlü 
bir ilçedir. Osmanlıların, ele geçirdik-
leri bölgelerde kendi kültür değerleri 
doğrultusunda toplum hayatı, ticareti 
ve yaşama tarzı ile etkili oldukları bilin-
mektedir. 

Yaşam koşullarının, yapım teknik-
lerinin ve geleneklerin hızla değiştiği 
günümüz dünyasında, mekânsal karak-
terini ve öğelerini koruyabilmiş sokak ve 
konutları ile Taraklı, geçmişe dolaysız bir 
bakış olanağı sunmanın yanı sıra; kasa-
banın geleneksel mimari kimliği ve ya-
pım teknikleri günümüze birer tarihî veri 
olarak taşınmaktadır.

Taraklı evleri; yöresel malzeme ve 
iklim koşullarına, geleneklere, yaşama 
biçim ve alışkanlıklarına uygun olarak 
Osmanlı Devleti sınırları içinde gelişen 
yaygın Türk evi tipidir. Taraklı evlerinin 
bulunduğu alan sit alanı ilan edilmiş 
ve koruma altına alınmıştır. Taraklı, bu 
alanda bulunan 100 adet tarihî ev ile bir 
açık hava müzesi görünümündedir.

7. KÜLTÜREL ESERLERİN VE  
TARİHÎ DEĞERLERİN KORUNMASI 
Belediyemiz, Taraklı’daki tarihî yerlerin 
korunmasına ve geliştirilmesine büyük 
önem vermektedir. Koruma Amaçlı 
İmar Planı kapsamında, 1992 yılından 
itibaren çalışmalarını yürütmektedir. 
Tarihî dokunun bozulmasına müsaade 
edilmemekte; bu alan içerisindeki bi-
naların yöresel dokuya uygun özellik-
te yapılmasına özen gösterilmektedir. 
Taraklı’da 100 tescilli sivil mimarlık ör-
neği 100 yapı ve 8 doğal kültür varlığı 
bulunmaktadır. Belediyemiz ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan 
ortak çalışmalar ile 45 binanın rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri ha-
zırlanmıştır. Bunlardan yedisinin resto-
rasyonu tamamlanmış; beşi butik otel 
olarak hizmete açılmıştır. Restorasyonu 
yapılan binaların tümü ahşap karkas 
olup kerpiç ve çamur sıva gibi yerel öz-
gün malzemeler de kullanılmıştır. 

Belediyemiz tarihî değerlerin korun-
masına katkı sağlamak, tarih ve kültür 
bilincini gelecek kuşaklara aktarmak için 
ÇEKÜL VAKFI (Çevre Kültür Değerle-
rini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile işbirliği 
içerisinde olup; Tarihî Kentler Birliği, 
Cittaslow (Yavaş Şehirler Birliği), BA-
KAB (Batı Karadeniz Belediyeler Birli-
ği), İPEKYOLU Belediyeler Birliği’ne de 
üyelikleri bulunmaktadır.

Resim 14. Sağlık turizmi

 Kil başta olmak üzere mineral bakı-
mından zengin suları ile asırlardır şifa 
dağıtan Kaplıcası ile Sağlık Turizmi:
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8. TARAKLI’DAKİ BİNALARIN 
RESTORASYON UYGULAMALARI 
8.1. 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik”, ülkemizde yıkılıp yok olmak 
üzere olan birçok tescilli kültür varlığının 
tekrar hayata bağlanmasını sağlamıştır.

Taraklı Belediyesi olarak, 2005 yılı-
nın Eylül ayında, adı geçen yönetmelik 
kapsamında 28 adet tescilli sivil mimar-
lık örneğinin rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerinin yaptırılması için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru 
yapılmıştır (Resim 15, 16). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağla-

mış olduğu maddi destek ile Mimar Çe-
tin ÖZTÜRK ve ekibi tarafından tescilli 
binaların rölöveleri alınmış; restitüsyon 
ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. 
Projeler, bağlı olduğumuz Bursa Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ta-
rafından 2005 yılının Aralık ayı itibarıyla 
değerlendirmeye alınmış ve onaylanmış-
tır. Kurul başkanı ve üyeleri, Belediyemi-
zin kültür varlıklarına göstermiş olduğu 
bu duyarlılık için de ayrıca memnuyetini 
bildirmiştir (Resim 17).

Taraklı’da restorasyon çalışmalarının 
başlangıcını, Taraklı Belediyesi, Sakarya 
Valiliği ve Almanya’daki Türk Federas-
yon Vakfı’nın birlikte oluşturduğu resto-
rasyon atölyesi teşkil etmektedir.

Resim 15. Başvuru neticesinde kabul edilen yapıları gösteren liste
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Resim 16. Başvuru neticesini gösteren yazı örneği
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Resim 17. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1151 no.lu kararı
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Resim 18. Küçük Han’ın onarım öncesi ve sonrası durumu

Resim 19. Çakırlar Konağı-2’nin restorasyonu tamamlanmıştır ve butik otel olarak kullanılmaktadır.

Resim 20. Hisar Konağı’nın restorasyonu tamamlanmıştır ve butik otel olarak kullanılmaktadır.

Yunuspaşa Çarşısı’nda bulunan Kü-
çükhan’ın restorasyonu tamamlanmış 
olup yöresel ürünlerin, yerel yemekle-
rin sunulduğu dükkân ve kafeterya ola-
rak kullanılmaktadır (Resim 18). 

Mimar Sinan Caddesi ve Türbe So-
kak sağlıklaştırma projeleri yaptırılmış 

olup ilgili Koruma Kurulu’nun onayın-
dan sonra restorasyon uygulamalarına 
başlanacaktır.

Restorasyonu yapılan konakların 
onarım öncesi ve sonrası durumunu 
gösteren fotoğraflar Resim 19-30’da 
görülmektedir:
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Resim 21. Hanımeli Konağı’nın restorasyonu tamamlanmıştır ve butik otel olarak kullanılmaktadır.

Resim 22. Hacırıfatlar Konağı’nın restorasyonu devam etmektedir; tamamlanınca butik otel olarak kullanılacaktır.

Resim 23. Çakırlar Konağı-1’in restorasyonu tamamlanmıştır ve konut olarak kullanılmaktadır.

Resim 24. Abdi İbrahim Konağı’nın restorasyonu tamamlanmıştır ve butik otel olarak kullanılmaktadır.
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Resim 27. İzzet Erdoğmuş Evi’nin restorasyonu tamamlanmıştır; konut olarak kullanılmaktadır.

Resim 25. Hacı Atıf Hanı’nın restorasyonu devam etmektedir; tamamlanınca butik otel olarak kullanılacaktır.

Resim 26. Rüştiye Okulu’nun restorasyonu devam etmektedir; tamamlanınca butik otel olarak kullanılacaktır
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Resim 28. Yunuspaşa Çarşısı sokak düzenleme projesi kapsamında, 30 adet dükkânın cephesi restore 
edilmiştir.

Resim 29. Orhangazi Çarşısı sokak düzenleme projesi kapsamda, 40 adet dükkânın cephesi restore 
edilmiştir.

Resim 30. Belediyeye ait bir bina, kent dokusuna uygun olması için restore edilmiştir.
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Restoration of the Monumental and Rural Architecture 

in Cumalıkızık Village, Bursa

ABSTRACT

Restoration works conducted in Cumalıkızık by Yıldırım Municipality cover 

the mosque, museum, cultural center and traditional houses belonging to the 

residents. 
Reconstruction work for the Cultural Center was started with the excavation 

at site, architectural elements recovered from the excavation were surveyed and 

project was revised according to the new evidence. The deformed and tilted walls 

were dismantled and restored using traditional techniques. For the reconstruction 

of the timber frame structural system, chestnut timber was used.  For the adobe 

infill, new blocks were produced using traditional skills. The mortar and the 

plaster of the walls were prepared by using mud and straw mix as in the old 

system. The building was covered with a roof consisting of timber trusses. 

For the restoration of the mosque, the cement plasters on the interior and 

exterior surfaces were removed. The modern paint on walls and ceiling were 

removed to reveal the original decoration and paints. The revealed features were 

documented and the restoration project was revised accordingly. The north wall 

where the original timber frame system was partly changed was restored to its 

original form and materials. The damaged and rotten timber beams in the walls 

were detached and replaced by new ones using traditional working tools. The 

roof tiles were dismantled to inspect the condition of the roof timbers. Non-

destructive testing was used to find out the extent of the biological damage. 

Tarık AYRANCILAR*

Asuman KIZILKAN POLAT**

Cumalıkızık Köyü; Bursa’nın doğusun-
da Ankara yolu üzerinde, Bursa’ya 13km 
mesafede, Uludağ’ın yamaçlarında yer 
alan, beş kızıklı köyden biridir. Orhan 

Gazi Vakfiyesi’ne bağlı bir köydür. Os-
manlı Dönemi konut dokusunun ve kır-
sal mimarisinin önemli ve nadir örnek-
lerinden olan Cumalıkızık Köyü, halen 
geleneksel yaşam biçimini korumaktadır 
(Resim 1, 2). Cumalıkızık Köyü, 1980 yı-

Cumalıkızık Köyü Anıt Eser ve Kırsal Sivil Mimarlık 
Örneklerinin Restorasyon Uygulama İşleri

* İnşaat Mühendisi Tarık AYRANCILAR, Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürü
** İnşaat Mühendisi Asuman KIZILKAN POLAT, Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yıldırım/ Bursa
asu-kan@hotmail.com
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lında koruma altına alınmıştır.
Ülkemizin ve dünyanın önemli kül-

tür miraslarından biri olan Cumalıkızık 
Köyü’nün yer aldığı kentsel sit alanın-
da; 186 adet sivil mimarlık örneği yapı, 
5 adet anıtsal yapı (cami, hamam, müze, 
çeşme, mezarlık) ve 3 adet doğal anıt 
(ağaç) olmak üzere toplam 194 adet tes-
cil kaydı bulunmaktadır.

Yedi yüz yıllık Osmanlı Köyü Cu-
malıkızık’ın korunarak yaşatılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması için; “3. 
Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cuma-
lıkızık” adı altında, Yıldırım Belediyesi, 
İl Özel İdaresi ve Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi’nce 24.04.2007 tarihinde bir pro-
tokol imzalanmıştır.

Bu protokolün amacı, 21.07.1983 ta-
rih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanunu’nun 12. maddesi 
ve 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Pa-
yına Dair Yönetmelik’e dayanarak, Cu-
malıkızık’ta; yaşam, mekân, tarih ve kül-
tür sürekliliğinin sağlanması amacıyla sit 
alanı içinde doku bütünlüğü ve karakteri 
bozulmamış, korunması gerekli anıt-
sal ve sivil mimari örneklerin, sokak ve 
meydanların iyileştirilmesi ve bu mirasın 

yeni mekânsal yorumlarla zenginleştiri-
lerek geleceğe aktarılması için çalışmalar 
yapmaktır.

Protokol doğrultusunda, katılımcı 
kurumlardan uzman kişiler görevlendiri-
lerek bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Çalışmalara katkı sağlamak için Fikir Pro-
je Yarışması, Kolokyum ve Sempozyum 
düzenlenmiş; sonucunda “3. Bin Yılda 
Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Fikir 
Proje Yarışması Kitabı”  hazırlanmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, Cuma-
lıkızık’taki yapıların hak sahiplerinden 
proje ve uygulama konularında muva-
fakatname alınarak tescilli parsellerin 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon pro-
jeleri, tescilsiz parsellerin ise “Cephe 
Sağlıklaştırma Projeleri”, yedi bölgeye 
ayrılarak ihale edilmiştir. Hazırlanan 
projelerin büyük bir kısmı, Bursa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 
onaylanmıştır. 

Ayrıca protokol doğrultusunda, Cu-
malıkızık’ta doğal, tarihî ve kültürel 
mirasın korunması,  özgün Cumalıkı-
zık dokusu ile mimarisinin “3. Bin Yıla 
Taşınması” için geliştirilecek stratejiler, 
yapılara verilecek fonksiyonlar, Cumalı-
kızık’ın ve burada yaşayanların ihtiyaç-
larının karşılanmasına yönelik olarak, 

Resim 1. Cumalıkızık Köyü Resim 2. Cumalıkızık Köyü 
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“Cumalıkızık Kentsel Tasarım Projesi” 
ihalesi yapılmıştır. Hazırlanan ön proje, 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu tarafından onaylanmış olup, pro-
jenin İmar Planı’na paralel yürütülmesi 
gerekmektedir. Çalışmaların, işbirliği 
ortakları ve Yıldırım Belediyesi uzmanla-
rından oluşan komisyon tarafından de-
ğerlendirilmesine devam edilmektedir. 
Kentsel Tasarım Projesi’nin hazırlanma-
sı safhasında, imar planının revizyonu-
na ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda 
1/1000 ölçekli “Cumalıkızık İmar Pla-
nı Revizyonu” ihale edilmiş olup, onay 
aşamasındadır. Bu çalışmalar, Prof.Dr. 
Nuran Zeren Gülersoy ile Dr. T.Kerem 
Koramaz danışmanlığında devam et-
mektedir.

Belediyemiz tarafından hazırlanan 
TR41-10-02-045 referans numaralı 
“Zaman Tünelinde Kaybolmayan Tarih 
Bekçileri Projesi”, birinci olarak BEBKA 
- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajan-
sı’ndan destek almaya hak kazanmıştır. 
BEBKA ve Yıldırım Belediyesi arasında 
18.04.2011 tarihinde sözleşme imza altı-
na alınmış; 12 aylık projenin uygulama 
süreci 19.04.2011 tarihinde başlamıştır.

Projenin genel hedefi; ulusal ve ulus-
lararası işbirlikçileri ile günümüze ula-
şabilmiş tarihî ve kültürel mirasımızın 
korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlamak, tanı-
nırlığı artırmak ve turizmin geliştirilme-
sine katkı sağlamaktır. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
aday gösterilen Cumalıkızık’ın tarihî ve 
kültürel değerlerinin markalaştırılması 
çalışmaları ile tüm Avrupa ve dünyada 
tanınmasına katkıda bulunmak, sürdü-
rülebilir bir turizm ve kültür stratejisinin 
oluşmasına katkı sağlamak, uluslararası 

işbirlikçilerimizle kardeş şehir misyonu 
oluşturmak, ulusal ve uluslararası katı-
lımcılarla işbirliklerini geliştirerek bilgi 
ve deneyim paylaşımları sağlamak, yöre 
halkının sosyo-ekonomik yönden geliş-
mesine katkı oluşturarak turizm gelirle-
rinde artış sağlamak ve eğitimlerle halkı 
kültürel değerler hakkında bilinçlendir-
mek; projenin özel hedefleridir.

Proje ortağı: Bursa Yıldırım Kayma-
kamlığı, Proje İştirakçileri: Arces Univer-
sity College (İtalya- Palermo), TURSAB 
(Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Bur-
sa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölü-
mü, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, Bursa Fotoğrafçılar 
Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi’dir.

24 Mart 2012 tarihinde, Cumalıkızık 
İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen, 
Cumalıkızık Turizm Stratejileri Panel ve 
Çalıştayı’nda; “Markalaştırma - Kültür 
Turizm İşbirliği” çalışmaları doğrultu-
sunda bölgeye özgü turizm çeşitlerinin 
geliştirilmesi, etkin tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin yürütülmesi, sektördeki 
hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve mev-
cut turizm potansiyelinin en üst seviyede 
değerlendirilmesi amacıyla strateji geliş-
tirmek amaçlanmıştır (Resim 3). 

Çalıştay
Cumalıkızık Turizm Stratejileri’nin belir-
lenmesi amacıyla yapılan çalıştay; aka-
demisyenler, çeşitli meslek gruplarından 
temsilciler, sivil toplum kuruluşları, köy 
muhtarı ve yerel halktan oluşan katılım-
cılarla iki grup halinde gerçekleşmiştir 
(Resim 3).

1.Grup Çalışmaları; Prof.Dr. Nilüfer 
Akıncıtürk ve Prof.Dr. Handan Türkoğlu 
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başkanlığında, “Sorunlar – Potansiyeller - 
Öneriler” başlıkları altında,

2. Grup Çalışmaları; Prof.Dr. Zey-
nep Ahunbay ve Prof.Dr. Neslihan Dos-
toğlu başkanlığında, “GFZT Analizi” ola-
rak tamamlanmıştır. 

Her iki grubun yaptığı çalışmalar doğ-
rultusunda, çalıştayda ele alınan konular 
aşağıda belirtildiği gibi şekillenmiştir:

A. Fiziki Boyut
Ulaşım: Kent içi ulaşım, stratejik ekse-
ne yönlendirici ve ulaşılabilir olmalıdır. 
Köyün anayoldan ulaşımı daha algılana-
bilir ve yönlendirici olmalıdır. Engelliler 
ve yaşlılar için köy içi dolaşım olanakları 
sağlanmalıdır. Köyün içine araç girişi kı-
sıtlanmalıdır.

Evler: Evlerin fonksiyonları değiş-
tirilirken, özgün yapının değişmeden 
güne uyarlanması, ıslak iç hacimlerin 
iyileştirilmesi ve evlerde teknolojik ola-
nakların kullanımının değerlendirilmesi 
gereklidir. Ahşap evlerin yangın güven-
lik sistemleri mevcut olmakla birlikte; 
pansiyonların da bulunduğu yerleşimde, 
yangın bilinci ve yangından korunma - 
söndürme eğitimlerinde süreklilik şart-
tır. Ahşap yapılar, deprem ve yangına 
karşı güvenli yapılar olarak yaşamalıdır. 

Müze ev, en kısa sürede oluşturul-
malıdır. Sokaklardan akan su, aktif ve 
sportif kullanıma katılmalı, doğal kaynak 
suyunun etkin kullanımı sağlanmalıdır.

 Alt Yapı: Elektrik hatları zemin altı-
na alınmalıdır.

 B. Toplumsal Boyut  (Sosyo-kültürel)
Cumalıkızık; köyün adının ve kimliğinin 
önüne geçen tabela kirliliğinden kurta-
rılmalıdır.

Eğitim: Turizm ve rehberlik eğitimi 
önemsenmelidir. Eğitim çalışmalarına 

Cumalıkızıklılar da katılmalıdır. Köy-
de yaşayan gençlerin bilinçlendirilmesi 
gereklidir. Kaybolan değerler, örneğin 
el sanatları canlandırılmalıdır. Halkın 
köyden uzaklaşmaması için, özellikle de 
gençlere iş olanaklarının sağlanması ge-
rekmektedir.

C. Ekonomik, Politik Boyutlar
Dört mevsim turizm olanağı olmalı, ko-
naklamalı geziler artırılmalıdır. Dağ tu-
rizmi uzantılı alternatif gezi programla-
rına olanak sağlanmalıdır.

Günümüzde Cumalıkızık kadınının 
el emeği ev üretimleri ve satışındaki ba-
şarısı takdirle karşılanmaktadır. 

Üretim: Özgün hediyelikler, marka-
laşma, semboller araştırılmalıdır. Cumalı-
kızık’ta özgün sembol ürünler ve yöresel 
üretim ön plana geçmeli; satışta seçicilik, 
ürün çeşitliliğinde azalma, kalitede stan-
dartlar ve markalaşma başlamalıdır.

Tarım: Organik tarım desteklenme-
lidir. Üründe, yöreye özgü çeşitleri titiz-
likle seçip geliştirmek hedef alınmalıdır. 

Turizm: Alternatif turizmin odak 
noktası olma olanağı sağlanmalıdır. Dağ 
turizminin bir parçası olma ve ilişkili ko-
naklama irdelenmelidir. Kızıklarla bü-
tünleşme sağlanmalıdır. 

Yönetim Modeli: Kurumsallaşma 

Resim 3. Cumalıkızık Turizm Stratejileri Çalıştayı
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modelinde hazırlanmış olan “Proje Ko-
operatifi”nin geliştirilmesi gereklidir. 
Koruma yaşatma için işletim modeli 
oluşturulmalıdır. Dernek, kültür evi, 
ürün merkezi, Cumalıkızık Konseyi vb. 
bir yönetim modelinin kurulması, etkili 
ve düzenleyici olacaktır.

 D. Sonuçlar
Ulaşılan sonuçlar:

 Sürdürülebilir turizm stratejilerinin 
oluşturulması ve uygulanması.

 Kestane ağaçlarının dikiminin geliş-
tirilmesi.

 Özgün ürünlerin üretim, tanıtım ve 
markalaşmasına önem verilmesi.

 Gençlerin bilinçlendirilmesi.
 Yapılan tüm çalışmalarda Cumalı-

kızık İlköğretim Okulu’nun sürece dahil 
edilmesi.

 Kurumsallaşma modelinde hazır-
lanmış olan Proje Kooperatifi’nin geliş-
tirilmesi.

 Koruma yaşatma için işletim mode-
linin oluşturulması.

 Koruma- yaşatmada, yasal dayana-
ğı olan, geliştirilebilir, demokratik katı-
lımı ve sürekliliği gözeten, kadın, genç, 
çocuk, yaşlı, engelli, proje grupları, çalış-
ma grupları, üretim atölyeleri, araştırma 
merkezi vb. tüm Cumalıkızık Gönüllü-
leri’ni temsil edebilecek Cumalıkızık 
Kent Konseyi’nin oluşturulması; bu 
konseyle birlikte Kızıklar Kent Konseyi, 
Yıldırım İlçesi Kent Konseyi, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Tarihî 
Kentler Birliği Kent Konseyi ve Dünya 
Korunan Kentler Kent Konseyi oluşum-
larının, ilişkiler zincirinde bilgi, deneyim, 
finans olanaklarını paylaşmaları ve da-
yanışma içinde olmaları. Dünya mirası-
nın sorumluluğunun yalnız o yörede ya-

şayanların yükümlülüğünde olmaması.
 Hırsızlık vb. konular için jandar-

ma dışında farklı bir koruma modelinin 
oluşturulması.

 Köy için belirlenen tampon alan ve 
alanlar dışında tarım alanlarının da ko-
runması.

 Kültür Bakanlığı’nın katkısının sü-
rekli olması. 

Panel
UNESCO Dünya Miras Alanı adaylığı 
sürecine giren Cumalıkızık için düzen-
lenen panelde (Resim 4) sunulan tüm 
bildiriler; kültür ve turizm stratejilerinin 
gelişmesinde, yaşayan tarih çerçevesin-
de koruma geliştirme çalışmalarına ivme 
vermiştir.  Projenin tüm ortakları ve 
uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen 
toplantı sonuçları, aşağıda belirli başlık-
lar altında ifade edilmiş ve sonuç bildir-
gesi oluşturulmuştur.

Fiziki, toplumsal (sosyo-kültürel), 
ekonomik, yönetimsel/politik boyutlar-
da irdelenen konuların ardından, Cu-
malıkızık’ın daha da bozulmadan eylem 
planının hazırlanması ve finansal, tek-
nik, kurumsal model oluşturma sürecine 
ivedilikle geçilmesi gerektiği ortaya çık-
mıştır.

Kültür turizmi, Bursa için tanımla-
nabilir bir modeldir. Tek yapı ölçeğin-
den başlayarak sit alanlarını da içeren 
yapılaşmada odakların belirlenmesi ve 
bütünsellik önemlidir. Bilimsel araştır-
malarda bir kültür alt çekiciliği olarak 
Cumalıkızık, odak noktasını oluştur-
maktadır. Kültür rotasının önemi ve ge-
rekliliğinin bir kez daha altı çizilmiştir.

İnsanlar arasındaki ilişkiler ağının, 
turizm odaklı olarak rota doğrultusunda 
değişmesi kaçınılmazdır. Evlerin değişi-
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mi, insanın, dokunun değişimi; toplumu 
etkileyecektir. Bu değişimin hızı farklı 
faktörlerden etkilenir. Sosyal değişmeyi 
yönetmek, değişim ve zaman yönetimini 
fiziksel boyutla da çakıştırarak yürütmek 
gereklidir. Özgünlük ise; fiziksel, top-
lumsal ve ekonomik yapıda bozulmalar 
değil iyileştirmeler şeklinde olgunlaştırıl-
malıdır. Bu eylem malzeme korunması ve 
işçilikteki el becerisi bazında da olmalıdır. 

Eğitim, bilgi ve beceri kazandırma, 
kaybolan zanaatların yeniden kazanımı; 
fiziksel dokuya olduğu kadar sosyal ağla-
ra ve ekonomik döngüye de yansıyacak-
tır. Zanaatların öğretilmesi ve el sanatları 
atölyeleriyle sürekliliği sağlanan becerinin 
restorasyona katkısının önemi kısa süre-
de görülecektir. Elle şekillendirme öğre-
tisi, malzeme ve strüktüre yansıyacaktır.

Kültür mirasının ilişkilendirilmesin-
de yerel halkın önemi ve rolü yadsına-
maz. Cumalıkızık’ta sözlü tarih arşivi 
oluşturulmalıdır. En yaşlı kişilerden baş-
layarak, yaşam gerçekleri en kısa sürede 
belgelenmeli, alışkanlıklar, örf adet vb. 
değerler nesilden nesile aktarılmalı ve 
bu belgelerde süreklilik sağlanmalıdır. 
Cumalıkızık sakinlerinin köylerine sahip 
çıkmaları ve evlerini asla bir yabancıya 
satmamaları, köyü koruyarak bugüne 
taşıyan en önemli etkendir. Özgün kul-
lanıcı ile yaşamak önemlidir. Tarihi yok 
etmeden koruma ve turizm modeli be-
nimsenmelidir. Sosyal yaşama konu ol-
muş soyut değerler kadar somut değer-
ler de ön plana çıkarılmalıdır. 

Cumalıkızık; ulaşılabilir ve erişilebi-
lir olmalıdır. Belki bu gizliliği onu bu-
günlere taşımıştır; fakat artık erişilebilir 
olmalı, farkındalık yaratılmalıdır. Özel 
konukları ağırlama, rehberlik ve hizmet 
verebilme potansiyeline sahip olmalıdır. 

Tanıtım, çok bilinçli yapılmalıdır. Popü-
ler kültürün, medyanın olumsuz etkile-
rinden arınıp olumlu potansiyellerinden 
yararlanarak, adını ve kimliğini asla kay-
betmeden sonsuza kadar ayakta kalmayı 
hedeflemiş bir kırsal sivil toplum mima-
risi örneği olma özelliğini taşımalıdır.

Tüm bu hedefler planlı, öncelikleri bi-
limsel olarak belirlenmiş, hızı ve zaman-
laması net ama sürekli, amaçlardan ödün 
vermeden, en önemlisi de yerleşimin 
sürekli ve gerçek sahibi insanı ve evleri 
kaybetmeden, bu güzellikleri geçici kul-
lanıcılarına da yaşatarak, örnek bir iz bı-
rakarak, adım adım gerçekleştirilmelidir.

Bir yıl sonra “Cumalıkızık’ta Geliş-
meler” adı altında bir yılda yapılan çalış-
maların değerlendirileceği bir buluşma 
yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye ve 
dünya açısından önemli bir kültür mirası 
olan Cumalıkızık’ın korunması amacıyla 
yola çıkan Yıldırım Belediyesi, bu kap-
samda köyde bilgilendirme çalışmaları 
da yapmaktadır. Son bilgilendirme çalış-
ması ise, Proje Danışmanı İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Zeynep Ahunbay’ın sunumuyla Cumalı-
kızıklı öğrencilere yapılmıştır. Çocuklara 
köydeki restorasyon çalışmalarının yanı 
sıra UNESCO Dünya Kültür Mirası hak-
kında da bilgi verilmiştir.

Resim 4. Cumalıkızık Turizm Stratejileri Paneli
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“Cumalıkızık Köyü’nde Uygulama 
İhaleleri”ne, 24.04.2007 tarihinde Yıl-
dırım Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Mi-
marlar Odası Bursa Şubesi ile imzalanan 
protokol gereği, Bursa Valiliği’nin katkı-
larıyla başlanmıştır.

İhale Komisyonu’nun 20.05.2010 ta-
rih ve 20 sayılı kararı ile 5. Bölge Cephe 
Sağlıklaştırma Uygulama İşi ihale edil-
miştir. Bu kapsamda 12 adet yapının çatı 
ve cephe sağlıklaştırması yapılmıştır. 980 
yılında sit alanı ilan edilen köyde, mad-
di imkânlarının el vermemesi sebebiy-
le köylü, proje ve yapılarının onarımını 
yaptıramamıştır. Bu durum özellikle tes-
cilli yapıların çok harap olmasına, esaslı 
onarım gerektirmesine sebep olmuştur. 
Uygulama esnasında birçok tescilli ya-
pının da sadece cephe sağlıklaştırma ve 
bakım onarımlarla yaşanabilir bir hale 
getirilemeyeceği görülmüştür. Kültür 
Bakanlığı Müzeler ve Tescilli Yapılar 
Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşme-

ler ve yazışmalar neticesinde köylünün 
maddi imkânsızlıkları Bakanlığa ile-
tilmiştir. Ardından 16.02.2012 tarih ve 
3643 sayılı yazısı ile köyün, UNESCO 
Miras Listesi’ne aday olması ve vatanda-
şın maddi imkânlarının yetersiz olması 
sebebiyle Yıldırım Belediyesi tarafından 
vatandaş mülkiyetindeki yapıların esas-
lı onarımlarının yapılabilmesi için olur 
alınmıştı. Bu doğrultuda İhale Komisyo-
nu’nun 16.12.2011 tarih ve 61 sayılı ka-
rarı ile “2813 Ada 1 Parsel Rekonstrük-
siyon, Cami - Müze Restorasyon ve 1.2. 
Bölge Cephe Sağlıklaştırma Uygulama 
İşi” kapsamında, Kurul onaylı rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri hazır 
olan tescilli yapıların esaslı onarımları da 
yapılmaya başlanmıştır.

186 adet tescilli yapıdan hangi yapı-
lardan başlanılacağı tespit edilmiştir. Bu 
tespit için bir tablo hazırlanmış ve puan-
lama sistemine gidilmiştir. En çok puan 
alan yapılardan başlanılmıştır.

Ek 1: Yapı Restorasyonu için Değerlendirme Çizelgesi Örneği
Envanter 
No:

Ada / Parsel No: Ad-
res:

Tapu Sahibi / 
Sahipleri

Kullanıcının 
Durumu:

Kulla-
nıcının             
Adı 
Soyadı :

Kullanıcı 
Sayısı:

Hane 
Sayısı:

 Parsel Sahibi 
Kiracı
Hissedar

Seçim Kriteri                           Max.Puan

1. Yapının konum değeri 
(Yapının çevresiyle birlikte 
oluşturduğu bütünlük)

10 Yapı cami-
meydan-
kahve gibi 
açık alanı 
tanımlayan bir 
konumda mı?       
[max. 5 puan]

Yapının 
siluete 
katkısı                  
[max. 5 
puan]

   

2. Yapının mimari değeri ve 
özgünlüğü neleri kapsamak-
tadır?

40 Tamamen                                 
[5 puan]

Oldukça                               
[4 puan]

Kısmen                           
[3 puan] 

Tamamen 
değişmiş               
[1 puan]

 

2.1 Özgün strüktür? 5      
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2.2 Özgün iç mekan (ocak, 
tavan kaplama, gusülhane, 
döşeme kaplama, dolap) yapı 
elemanları?

5      

2.3 Özgün dış cephe 
(payanda,süsleme) elemanları?

5      

2.4 Özgün dolgu malzemesi? 5      

2.5 Özgün sıva? 5      

2.6 Özgün pencereler? 5      

2.7 Özgün kapılar? 5      

2.8 Özgün çatı kaplaması/
sistemi?

5      

3. Yenilemenin kapsamı 40 Hiç  [5 puan] Biraz                     
[4 puan]

Oldukça                           
[3 puan] 

Kapsamlı                              
[2 puan]

Tümüyle               
[1 puan]

3.1 Strüktür yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.2 İç mekân (ocak, tavan 
kaplama, gusülhane, döşeme 
kaplama, dolap) yapı eleman-
ları yenileme kapsamında  mı?

5      

3.3  Dış cephe (payanda, 
süsleme) elemanları yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.4 Dolgu malzemesi yenileme 
kapsamında mı?

5      

3.5 Sıva yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.6 Pencereler yenileme 
kapsamında mı?

5      

3.7 Kapılar yenileme 
kapsamında  mı?

5      

3.8 Çatı kaplaması/sistemi 
yenilemekapsamında mı?

5      

4. Yapı taşıyıcı stüktür hasar 
durumu

15 Esaslı onarım 
gerekli                                
[15 puan]

Basit onarım 
gerekli                                                                     
[10 puan]

Cephe 
sağlıklaştırma 
ile çözüm-
lenebilir                  
[5 puan]

Yeni 
tadilat 
görmüş 
yapı                                     
[1 puan]

5. Yapı ticari amaçlı kullanıma 
uyarlanabilir mi?

5 Evet / Hayır [evet = 5]

6. Malikler uygulama 
safhasında uyumlu çalışmaya 
hazır mı?

10 Hayır  [0 
puan]

Evet                                                            
[10puan]

Anlaşma 
gerekli                                                
[5 puan]

 

7. Malikler 10 yıl içinde 
yapının el değiştirmeme 
teminatını kabul ediyor mu?

5 Evet / Hayır [evet = 5]

8. Yapının onarımı sırasında 
maliklerin kalacak yeri var mı?

5 Evet / Hayır [evet = 5]

Maksimum toplam puan 130  
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Köy halkı ve restorasyonunun ya-
pılmasına karar verilen yapının mülk 
sahipleri ile görüşülerek, restorasyon 
uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve 
yapı sahipleri ile sözleşmeler imzalan-
mıştır. İmzalanan sözleşmenin asıl ama-
cı; restorasyonlar sonrası emlak değeri 
artacak olan yapıların mülk sahiplerine, 
yapılarının satışında kısıtlama getirmek 
ve köyün eski eser yapıların alım satı-
mının yapıldığı bir ticaret merkezi ha-
line gelmesini engellemektir. Sözleşme 
gereğince mülkiyet sahipleri, yapılarını 
birinci ve ikinci derece akrabalarına ya 
da Cumalıkızık Köyü’nde halen ikamet 
eden kişilere satabileceklerdir. Mülkiyet 
sahibinin yapısını yukarıda adlandırı-
lan kişilere değil de başkasına satma-
sı, ancak Yıldırım Belediyesi tarafından 
yapının onarımı için yapılan harcama-
ların bedelinin Yıldırım Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ile 
mümkün olacaktır. 

Cumalıkızık Köyü’nde, “2813 Ada 1 
Parsel Rekonstrüksiyon, Cami - Müze 
Restorasyon ve 1.2. Bölge Cephe Sağ-
lıklaştırma Uygulama İşi” kapsamında, 
uygulamaları kontrol etmek, köyde ya-
şayan mülk sahiplerine bilgi vermek ve 
köyde vatandaş tarafından yapılan ima-
latları takip etmek için Yıldırım Belediye-
si tarafından bir proje ofisi kurulmuştur. 
Ofiste, Yıldırım Belediyesi tarafından gö-
revlendirilmiş bir inşaat mühendisi, bir 
restoratör, müteahhit firma tarafından 
görevlendirilen bir inşaat mühendisi, üç 
restoratör, kalemişi projeleri için de bir 
mimar ve iki restoratör çalışmaktadır.

Uygulaması devam eden çalışmalar; 
 2813 ada 1 parsel Rekonstrüksiyonu 

(Kültür Merkezi),
 Cami ve Müze Restorasyonu, 

 2813 ada 2 parsel bakım onarımı, 
 2798 ada 17 parsel çatı sağlıklaştırma, 
 2819 ada 2-3 parsel, 2818 ada 1-2 

parsel, 2800 ada 29-30-35 parsel, 2814 
ada 12 parsel ve 2812 ada 13-14 parsel 
restorasyonlarıdır.

Cumalıkızık Camisi’nin restorasyon 
işine başlamadan önce, köylünün ve 
gelen turistlerin ibadet yapabilmesi için 
yeni bir ahşap cami yapılmıştır. Cumalı-
kızık Camisi’nin restorasyon uygulama-
ları tamamlandıktan sonra yeni yapılan 
ahşap caminin kaldırılması planlan-
maktadır. Caminin tüm malzemeleri, 
söküldükten sonra tekrar kullanılabile-
cektir. Cumalıkızık’ın dağ köyü olması 
ve eskiden ormanda köylülerin kestane 
ağaçlarını bol miktarda bulabilmeleri se-
bebiyle; geleneksel yapıların inşasında 
kestane en önemli ağaçtır ve yapı malze-
mesi olarak çok sık kullanılmıştır.

Dolgu malzemesi olarak kerpiç ve 
moloz taş; duvar bağlayıcı malzemesi 
olarak çamur harcı ve duvarlarda çamur 
sıva kullanılmıştır.

2813 Ada 1 Parselin (Kültür 
Merkezi) Rekonstrüksiyonu
Cumalıkızık’ın terk edilmiş evlerinden 
biri olan yapıda bozulma her geçen gün 
hızla artmış; yapının birinci ve ikinci katı 
tamamen yıkılmış, sadece moloz taş du-
varları ayakta kalmıştır. Bu taş duvarlar, 
yapının dönem izlerini oluşturmaktadır 
(Resim 5). 

Parselde bir araştırma kazısı yapıl-
mıştır. Çamur harcı ve derz örnekleri 
alınarak İstanbul Konservasyon Merke-
zi’ne gönderilmiştir. Parselde bulunan 
tüm ahşap elemanlar numaralandırıla-
rak envanteri çıkarılmış; çıkarıldıkları 
yerler plan üzerine işlenmiştir (Resim 6). 
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Ahşap elemanların iki ve üç boyutlu çi-
zimleri yapılmıştır (Resim 7).

Şişmiş ve düşeyden ayrılmış moloz taş 
duvarlardaki taşlar, numaralandırılarak 
sökülmüş ve tekrar örülmüştür (Resim 
8). Moloz taş duvarların içindeki kestane 
hatılların kesitleri ve kotları alınarak rölö-
ve çizimlerine işlenmiş; duvar örülürken 
aynı kesit ve ebatlarda kestane kereste-
sinden ahşap hatıllar kullanılmıştır.

İstanbul Konservasyon Merkezi’nden 
gelen sonuçlara göre harç, derz ve sıvada 
çamurun içeriğindeki saman ve kireç yüz-
deleri hacimsel olarak hesaplanmış; ça-
mur havuzları oluşturulmuştur. Yüklenici 
firma için karışım oranlarını, yapım tekni-

ğini ve bekleme sürelerini içeren bir tek-
nik şartname hazırlanmış ve çamur harç, 
derz, sıva ve kerpiç için ayrı ayrı havuzlar 
oluşturularak şartnameye uygun imalat 
yapılmıştır (Resim 9, 10).

Ahşap dikmelerin yerleri rölöve, res-
titüsyon ve restorasyon projelerinden 
tespit edilerek birleşim detayları çözüm-
lenmiştir (Resim 11). Geleneksel köy 
evlerinde ahşap birleşim elemanı olarak 
kullanılan 8’lik, 10’luk, 12’lik kare kesitli 
dövme demir çiviler temin edilerek, tüm 
yapılarda kullanılmıştır.

Yapının ana giriş kapısı, Eğrek Sokak 
üzerinden kullanılacaktır. Kapının ardın-
daki avlu, açık olarak kullanılan bir çay 

Resim 5. 2813 ada 1 parseldeki yapının durumu 
(2011 sonu)

Resim 7. Özgün ahşap elemanların çizimleri 

Resim 6. 2813 ada 1 parseldeki ahşap elemanla-
rın plan üzerinde işaretlenmesi
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Resim 8. 
Taş duvarın 
yeniden 
örülmesi

Resim 9. Kerpiç imalat havuzlarının hazırlanması        Resim 10. Kerpiçlerin kurutulması 

bahçesine çıkar; katın diğer mekânları, 
mutfak, genel tuvaletler, seminer salonu 
ve odadır. Eğrek Sokak’a bakan oda du-
varlarında, farklı kullanıma imkân verile-
bilmesi için, açılır kapanır kapı sistemle-
rinin oluşturulması düşünülmektedir.

Daha önce konut olarak kullanılan 
yapı; Yıldırım Belediyesi tarafından ka-
mulaştırılarak “Kültür Merkezi” olarak 
kullanılacaktır (Resim 12).

Yapının rekonstrüksiyonu, yeniden 
işlevlendirilmesi ve aynı anda 100-150 
kişinin içerisinde bulunabileceği göz 
önüne alınarak, statik proje yaptırılmış-
tır. Statik projeyi yapan müellife gele-
neksel yapım tekniklerinden bahsedil-

miş, rölöve ve restitüsyon projesine göre 
dikmelerin yerleri ve çatı sistemi hakkın-
da bilgi verilerek tasarlama aşamasın-
da bu noktalara dikkat etmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Ancak proje müellifinin 
yapıyı tasarlarken deprem yönetmeliğini 
dikkate almak durumunda olması sebe-
biyle, ahşap elemanların kesitlerinde ar-
tış meydana gelmiştir. Ayrıca araştırma 
hafriyatında yapıda bir adet şarapana 
bulunmuştur (Resim 13). İBB KUDEB 
Orman Endüstri Yüksek Mühendisi De-
met Sürücü ile yapılan görüşmenin ar-
dından, kesit çapı yaklaşık 1m ve boyu 
4.5m olan şarapananın konservasyonu-
nun yapılması kararlaştırılmıştır.
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Resim 12. 2813 ada 1 parselin rekonstrüksiyonu Resim 13. Şarapana’nın durumu

Resim 11. 
Yerinde 
inceleme 
çalışması

Cumalıkızık Camii Restorasyon 
Uygulaması
Caminin kitabesi bulunmamaktadır; an-
cak son cemaat yerinde raspa yapıldık-
tan sonra kemerler arasında Hicri 1288 
tarihi görülmüştür (Resim 14). Buradan 
caminin 19.yy’da yenilendiği anlaşıl-
maktadır. Sıbyan mektebi ve cami olarak 
iki kısımdan inşa edilmiş olan yapı, daha 
sonra ara duvar kaldırılarak tek mekân 
olarak kullanılmıştır. Restorasyon çalış-
malarına, 2012 yılında başlanmıştır.

İlk olarak dış sıva raspası yapılmıştır 
(Resim 15). Yapılan raspa neticesinde 
cami güney kısmında iki adet pencere-
nin kapatıldığı; sıbyan mektebi ve cami 

kısmının birleştirilmesi sebebiyle mihra-
bın yerinin değiştirildiği tespit edilmiştir 
(Resim 16).

Güneydeki moloz taş duvar, statik 
açıdan problem teşkil etmese de, içindeki 
ahşap hatıllarda bozulma tespit edilmiş-
tir. Restorasyon sırasında çürük ahşap 
hatıllar çıkarılıp yerine özgün ebatlarda 
kestane ağacından yapılmış hatıllar yer-
leştirilmiştir.

İç duvarlarda yağlı boya raspası yapı-
larak üç dönem kalem işi tespit edilmiştir 
(Resim 17, 18). Son dönem kalem işle-
rinin korunmasına karar verilmiş olup 
1/1 ölçekli desen rölövesi alınarak, 1/5 ve 
1/10 ölçekli kalemişi rölövesi hazırlan-
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Resim 14. Cumalıkızık Camii restorasyon öncesi

Resim 16. Kapatılan pencereler

Resim 15. Cumalıkızık Camii sıva raspası

Resim 17.  Restorasyon öncesi iç mekân

mış ve belgeleme raporu düzenlenmiştir 
(Resim 19, 20). Kalemişi restitüsyon ve 
restorasyon projeleri de hazırlanıp Ko-
ruma Kurulu’nun vereceği karar doğrul-
tusunda kalem işlerinin canlandırılması 
yapılacaktır.

Yeni dönem çini uygulaması söküle-
rek, güney dış cephede bulunan pence-
re ve mihrap izleri iç cephede de ortaya 
çıkarılmıştır. Restitüsyon ve restorasyon 
projelerinde eski mihrap ve pencereler 
olmadığı için, Koruma Kurulu’na yeni 
projeler sunulacaktır.

Caminin kuzey cephesinde, kadınlar 
mahfilinin olduğu kat seviyesinde sıva 
raspası yapılmıştır (Resim 21). Duvarın 
dolu harman tuğlası ile oluşturulduğu, 
içerisindeki ahşap elemanların çürüdü-

ğü, pencere ebatlarının büyütüldüğü ve 
yerlerinin değiştirildiği tespit edilmiştir. 

Kuzey duvarındaki dolu harman 
tuğlalı kısım kaldırılmış, yerine kestane 
kerestesi ile ahşap karkas içine kerpiç 
dolgulu sistem uygulanmıştır. Pencere 
ebatları küçültülmüş ve alt kat pencere-
leriyle aynı aksa alınmıştır.

Sıbyan mektebi kısmında bağdadi çı-
talarının üzerindeki sıva sökülerek ahşap 
taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü 
yapılmış; ana dikmeler hariç diğer ahşap 
elemanların çürüdüğü tespit edilmiştir.

Ana dikmeler korunarak, rölövesi 
alınan karkas sistem kestane kerestesi 
ile yenilenmiş ve özgün boyutta kerpiç-
lerle dolgusu yapıldıktan sonra dış yü-
züne bağdadi çıtaları çakılmıştır. Kuzey 
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cephesi, laboratuvar sonuçlarına göre 
hazırlanan horasan harcı ile sıvanmıştır.

Caminin doğu iç cephesinde bulunan 
kalem işlerinin konservasyona ihtiyacı 
olduğu tespit edilmiştir.  Koruma Kuru-
lu’nun kararından sonra konservasyon 
çalışmaları yapılacaktır.

Caminin çatısındaki marsilya tipi ki-
remitler ve kiremit altı tahtaları kaldırıla-
rak çatı sistemi açığa çıkarılmıştır. Sıbyan 
mektebi kısmında düzenli bir çatı siste-
mine rastlanmış; cami kısmında ise bir 
çok ilavenin yapıldığı karmaşık bir sistem 
oluştuğu tespit edilmiştir (Resim 22).

Resim 18.  Yağlı boya raspası sonrası Resim 21. Kuzey cephede sıva raspası

Resim 22. Caminin çatı konstrüksiyonuResim 19.  Kalem işlerinin tespiti 

Resim 23. Kirişler üzerinde ultra ses dalgası ile 
ölçüm yapılması Resim 20.  Kalem işlerinin belgelenmesi
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Taşıyıcı olarak dokuz adet ana kiriş 
tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler ne-
ticesinde kirişlerin taşıyıcılık özellikleri 
tespit edilemediğinden, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi, Yapı Fiziği ve Malzeme Anabi-
lim Dalı’ndan tahribatsız testlerle mev-
cut durum tespit raporu istenmiştir. Ça-
lışma kapsamında iki gün boyunca nem 
ölçümü yapılmış ve ağaç cinsleri belir-
lenmiştir.  Kirişler üzerinde ilki 1 met-
reden başlamak üzere ortalama 2m ara-
lıklarla radyal yönde mikro matkap, ultra 
ses dalgası ve stres dalgası yöntemleriyle 
ölçümler yapılmıştır (Resim 23, 24).

Sonuç olarak; 8 adet kirişte, %30 ile 
%95 aralığında değişen oranlarda bozulma 
olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu kiriş-
ler yaklaşık 12m uzunluğunda ve 30x30cm 
kesitindedir. Günümüz şartlarında bu boy 
ve kesitte kestane kerestesi bulunmasının 
çok zor olması sebebiyle, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr.Umut Almaç tarafından alterna-
tif çatı projesi hazırlanmıştır. 

Sıbyan mektebi kısmında düzenli 

makas sistemi sökülmeden yerinde ko-
runarak, düzensiz kısımda yeni bir sis-
tem yapılmıştır. 20x25cm ebatındaki ah-
şap elemanların birleşimi metal levha ve 
bulonlarla yapılmıştır. Yaklaşık 1404 adet 
(304 kalite paslanmaz çelik, gijon ronde-
la ve bulonlar kullanılarak) ve 2240kg 
(8mm paslanmaz çelik plaka) ağırlığında 
birleşim levhaları kullanılmıştır.

Cumalıkızık Etnografya Müzesi 
Restorasyonu
Köyün geçmişine ait eşyaların sergilen-
diği bir müzedir; 1992 yılında hizmete 
girmiştir (Resim 25). Müzede sergilenen 
eserler, halk tarafından bağışlanmıştır. 
Müzede el yazması bir adet Kur’an-ı Ke-
rim, ev ve mutfak eşyaları, aydınlatma 
ve ısınma araçları, av malzemeleri, Ulu-
dağ’da bir zamanlar sürüler halinde ya-
şayan geyiklerden kalma dev geyik boy-
nuzu, semerler; bahçesinde at arabaları, 
dibek taşı, yalak, üzüm çiğneme teknesi 
gibi nesneler sergilenmektedir.

Müzenin bodrum katında rutubet 
sorunu olması nedeniyle, batı ve güney 

Resim 24. 
Mikro matkap 
yöntemi ile 
ölçüm yapılması
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duvarları açılarak yalıtım yapılmıştır. İç 
ve dış duvarlarında sıva raspaları yapıl-
mış; duvarlardaki çürüyen ve bozulan 
ahşap elemanlar ile kerpiç dolgu yeni-
lenmiştir. İç kısımlar çamur sıva, dış kı-
sımlar ise horasan harcıyla sıvanmıştır. 
Bozulan ahşap çatı elemanları yenilen-
dikten sonra çatısı kapatılmıştır. Tavan 
ve döşeme kaplamalarından bozulanlar 
ise değiştirilmektedir.

Cumalıkızık Evleri
Cumalıkızık evleri, Osmanlı Türk mimari-
sinin özelliklerini taşımaktadır. Genellik-
le iki ya da üç katlı olan evlere, sokaktan 
iki kanatlı ahşap kapıyla avludan geçile-
rek girilir. Avlunun zemini toprak veya 
taştan yapılmıştır. Alçak tavanlı ara kat 
kışlık, yüksek tavanlı ikinci kat ise yaz-
lık bölümüdür. Hayat ve sofa, iklime ve 
manzaraya yönlendirilmiştir. Evlerin ze-
min katlarında ahşap hatıllı, çamur harçlı 
geleneksel taş duvarlar; üst katlarında ise 
ahşap çatkı arasında kerpiç dolgu, çatıda 
ise alaturka kiremit kaplı ahşap makas-
lı çatı görülür. Duvarları genellikle çivit 
mavi, sarı, beyaz ve yeşil renkte boyalıdır. 
Evlerin giriş katında, mahremiyet açısın-

dan dışa açılan pencere yoktur. Pencere-
ler baş odada bulunmaktadır.

Restorasyonu gerçekleştirilecek yapı-
larda, işe daha önceden elde edilen rölöve 
çizimlerinin olgunlaştırılması ile başlan-
mıştır (Resim 26). Sıva raspası yapılarak 
önceden kapanmış kapı, pencere, ocak 
gibi detayların çizimleri, rölöve çizimleri-
ne işlenmiştir. Sıva raspası ve kerpiçlerin 
sökümünden sonra açığa çıkan karkas 
sistemin belgelemesi yapılmıştır. Ayrıca 
taş duvar içindeki hatılların, karkas sis-
temdeki dikmelerin, başlıkların, çapraz 
bağlantı elemanlarının da rölöveleri alın-
mıştır. Düşeyden ayrılmış olan moloz taş 
duvarların tekrar örümü yapılmıştır.

Sağlam olan kerpiçler korunmuş; 
kullanılamayacak durumda olan kerpiç 
parçaları, yeniden aynı ebatlarda kalıp-
lara dökülmek üzere kerpiç havuzlarına 
taşınmıştır. Raspa sonrasında açığa çıkan 
ve yapıda bulunan ahşap elemanların 
sağlam olanları ayrılıp tekrar kullanılmak 
üzere muhafaza edilmiştir. Karkas sistem 
onarımlarında, muhafaza edilen ahşap 
elemanlar tekrar ait oldukları noktalara 
monte edilmiştir (Resim 27, 28).

Resim 25. 
Müze binası
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Resim 26. 
Rölöve çizimi 
örneği

Resim 27.
Cumalıkızık 
evlerinde 
ahşap karkas 
sistem

Resim 28 (a-b). Korunabilen yapı elemanlarının özgün yerlerinde tekrar kullanılması
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Resim 28 (c-d). Korunabilen yapı elemanlarının özgün yerlerinde tekrar kullanılması

Resim 29. 
2818 ada 
2 parsel

Resim 30. 
2800 ada 
35 parsel

Restorasyonu gerçekleştirilen bazı yapıların uygulama öncesi ve 
sonrası fotoğraflarına aşağıda yer verilmektedir (Resim 29-33):
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Resim 31. 2812 ada 14 parsel
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Resim 33. 2818 ada 2 parsel

Resim 32. 2819 ada 3 parsel
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A Living and Perpetual Street in Üsküdar District of Istanbul

ABSTRACT
Üsküdar district of Istanbul has numerous cultural properties including palaces, 

fountains, Turkish baths, mansions, civil architectural examples and also natural 

assets such as gardens and sites. This study briefly focused on the maintenance and 

repair work on traditional timber framed architectural examples, mostly the houses 

belonging to the 19th and 20th centuries undertaken by Üsküdar Municipality. 

The maintenance and repair implementations on these historical buildings had 

started in 2010, after establishing a Timber Workshop with full support of Istanbul 

Metropolitan Municipality – KUDEB. The aim of these studies is mainly to shorten 

the time and help the citizens and owners in terms of technical and economical 

issues for the maintenance of these buildings. 

Birsen URTAÇ*

İlk çağdan günümüze kadar çeşitli kül-
türlere ev sahipliği yapan ve yerleşime 
sahne olan Üsküdar sınırları içinde, 
çok sayıda kültür ve tabiat varlığı yer 
almaktadır. Çeşmeler, sebiller, hamam-
lar, görkemli saraylar, köşkler ve yalı-
ların yanı sıra; mütevazı sivil mimarlık 
örnekleri, korular, bahçeler ve mezarlık 
alanları ile doğal ve kentsel sit alanları 
içindeki doku, adeta bir açık hava mü-
zesi niteliğindedir. Halkın dinî, sosyal, 
ekonomik ve kültürel gereksinimlerini 
karşılayan, yapıldıkları dönemin mima-
ri anlayışını temsil eden, kent ve çev-
re kimliğine katkıda bulunan, yöresel 
yaşam biçimini yansıtan, korunması 
gerekli sivil mimarlık örneği ahşap ya-
pılardan günümüze ulaşabilenler ile 
yazarların eserleri, eski fotoğrafların yer 
aldığı kaynaklar ve aynı döneme özgü 

diğer ahşap yapı örneklerinin karşılaştı-
rılmasıyla neticesinde genel bir tipoloji-
den söz edilebilir.

Çağın koşullarının toplumsal ve kül-
türel ortamda meydana getirdiği deği-
şiklikler de göz önünde tutularak, gele-
neksel malzemeden yararlanan ama aynı 
zamanda biçimsel yönden batı mimari-
sine öykünen örnekleri de içeren ahşap 
yapılar, genel olarak 19.yy’ın ikinci yarısı 
ile 20.yy’a tarihlendirilmektedir. Ahşap 
yapılarda, çok sayıda farklı mimari üslu-
bun izlerini görmek mümkündür. 

Üsküdar’da günümüze ulaşabilen ah-
şap evler, kârgir subasman veya bodrum 
kat üzerine 2-3 katlı, eliböğründeler ile 
desteklenmiş, cumbalı ve kimi zaman ci-
hannümalı yapılardır. Çatı katında rastla-
yabildiğimiz balkonlar, çoğu zaman ajur 
tekniğinde yapılmış ahşap süslemelidir. 
Genel tipolojiye uygun olarak, yapıların 

Yaşayan, Yaşatılan Üsküdar’da Bir Sokak

* Mimar Birsen URTAÇ, Üsküdar Belediyesi, birsenurtac@gmail.com
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pencereleri dikdörtgen formlu, ahşap 
pervazlı ve düşey sürme tipindedir. İçe 
dönük bir anlayışa sahip konut mimari-
sinde pencereler, toplumsal ihtiyaçlara 
göre şekillenerek kafesler ile örtülmüştür. 
Çatı saçaklarında furuşlar kullanılmıştır. 
Batılılaşan üslupların birer yansıması ola-

rak cephelerde dekoratif öğeler karşımıza 
çıkmaktadır. Evler kırma çatı ile örtülmüş 
ve çoğunlukla alaturka kiremit ile kap-
lanmıştır.

Üsküdar Belediyesi olarak amacımız; 
sahip olduğumuz bu mirası korumak, 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak-

Resim 1. İcadiye Mahallesi, 1965

Resim 3. İcadiye Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, bakım-onarım öncesi

Resim 2. İcadiye Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, 
bakım-onarım öncesi
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tır. Yıllardır imkânsızlık ve bilinçsizlik se-
bebiyle onarılamayan tarihî ahşap yapı-
larda gerçekleştirilen basit bakım-onarım 
ve restorasyon çalışmaları devam etmek-
tedir. Korumaya yönelik toplum bilincinin 
oluşturulması ve böylece yapıların gelecek 
kuşaklara aktarılması için KUDEB’ler ve 
Koruma Kurulları’nın işbirliği ile adımlar 
atılmaktadır.

Cemil Meriç Sokak ve Ahşap 
Atölyesi Çalışmaları
Üsküdar’da yer alan İcadiye, kendisiyle 
aynı adı taşıyan İcadiye Tepesi üzerin-
de kurulu bir semttir (Resim 1). Semt-
te çalışmaları yürüttüğümüz, yan yana 
sıralanan ahşap evleri ile özel bir doku 
oluşturan Cemil Meriç Sokak, ismini 
ünlü yazar ve düşünür Hüseyin Cemil 
Meriç’ten almaktadır.

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünye-
sinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Ko-
ruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü 
- KUDEB’in desteğiyle  kurulan Gelenek-
sel Ahşap Eğitim Atölyesi; bakım-onarım 
çalışmalarına 2010 yılının Kasım ayında, 
Cemil Meriç Sokak’ta başlamıştır (Resim 
2, 3). Mimari özellikleri ve sanat tarihi 
açısından öne çıkan ve bütün bir sokak 
dokusu oluşturan altı ahşap yapıda ger-
çekleştirilen uygulamalar ile, ahşap yapı-
ların doğru onarımlarla gelecek kuşaklara 
aktarılmasına ve kalifiye insan gücünün 
oluşturulabilmesine çalışılmaktadır. 

Geleneksel Ahşap Eğitim Atölye-
si’nde; ahşap ustaları ve meslek lisesi 
öğrencileri ile birlikte, ahşap dış cephe 
kaplamalarının üretimi, kapı ve pence-
re doğramalarının onarımı ve üretimi, 

ahşap profillerin çıkarılması ve ahşap 
elemanların kopyalanarak yeniden üre-
tilmesi gibi çalışmaları içeren bakım-o-
narım uygulamaları gerçekleştirilmiştir 
(Resim 4-6). Onarımlarda Ahşap Atöl-
yesi’nde özgün formuna göre üretilen 
yapı elemanlarının kullanıldığı ah-
şap evlere işlev kazandırılarak tarihsel 
mekânların yaşanılan mekânlar haline 
getirilmesi amaçlanmaktadır. İkinci he-
def ise, zengin tarihî ve kültürel mirasa 
sahip Üsküdar’ın turizm açısından da 
cazibe merkezi olması ve geleneksel 
ahşap kültür mirasını koruma bilincinin 
yerel yönetimler aracılığıyla toplumla 
paylaşılmasıdır.

Üsküdar Belediyesi’nin amacı; vatan-
daşa sahibi olduğu taşınmaz kültür var-
lıklarını onarmak istediklerinde teknik 
ve mali konularda danışmanlık yaparak 
uzun süren bürokratik iş sürecini kısalt-
maktır. Maddi durumu onarımlar için 
yeterli olmayan mülk sahiplerine; onarı-
mın her aşamasında malzeme ve teknik 
uygulama desteği sağlanmaktadır. Bu ya-
pılarda yaşayan kişiler, bakım-onarımın 
her aşamasına tanıklık ederek, yaşadıkları 
semti dokusuyla birlikte korumayı öğ-
renmektedirler. Üsküdar Belediyesi tara-
fından, ilçe sınırları içinde bulunan şahıs 
mülkiyetindeki mail-i inhidam yapılar ile 
kamu mülkiyetindeki eski eserlerin rölö-
ve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
hazırlatılması, restorasyonların ve kentsel 
tasarımların hazırlanması için; “Taşın-
maz Kültür Varlıklarının Korunmasına 
Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” çer-
çevesinde, İl Özel İdaresi fonlarından ve 
Belediye bütçesinden yararlanılarak çalış-
malar yürütülmektedir (Resim 7-12).
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Resim 4. Bakım-onarım çalışmaları
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Resim 5. İcadiye Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, bakım-onarım çalışması öncesi-sonrası
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Resim 7. Balaban Tekkesi, restorasyon sonrası

Resim 6. Murat Reis Mahallesi, Allame Caddesi, bakım-onarım çalışması öncesi-sonrası
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Resim 9. Abdullah Ağa CamiiResim 8. Burhan Felek Bey Köşkü
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Resim 9. Abdullah Ağa Camii

Resim 11. Nalçacı Dergâhı

Resim 12. Ahşap Sahilhane

Resim 10. Çamlıcalı Mehmet Efendi Tekkesi
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Resim 13. Şeyh Dairesi
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Structural Prevention Methods of Industrial Wooden Elements in  

New Buildings ‘Düzce Teknopark Project’

ABSTRACT

According to the demand of sustainable ecological buildings all over the world, 

use of wooden based materials by the structures is increasing. The wood industry 

in Middle Europe, Scandinavia, North America or Japan developed some new 

methods for production and standardization for wood based products, so that the 

wooden structures can be more competitive against concrete and steel structures. 

The preservation of wood starts by planning the structures. The basic idea of 

structural protection is to interrupt the contact of wooden elements with water. 

If the contact is unavoidable, that the water should be diverted as quickly as 

possible. The surfaces should be kept always dry with the help of air circulation. 

This measurement prevents the swelling, cracking or twisting of wooden 

elements, so that life span is extended. Studying the traditional buildings shows 

us that structural prevention has been already used. The structural prevention and 

successful detailing raise the life time of the wooden elements.  

In ‘Düzce Teknopark Project’, we use laminated wood as structural material 

of the façade. The construction will begin in 2014 and after finishing, this building 

will be the first (+) energy house in Turkey. We used consciously wood in our 

futuristic design, to set accents and show the capacity of this fantastic material. 

Also wood is a suitable material for the organic shapes. In full paper the structural 

prevention of wooden materials are explained in detail. 

Barış ÇOKCAN*

Sürdürülebilir ekolojik yapıların dünya-
da gösterdiği gelişime paralel olarak bi-
nalarda kullanılan ahşap malzeme ora-
nı da artmaktadır. Aynı zamanda Orta 
Avrupa, İskandinavya, Kuzey Amerika 
ve Japonya’da büyüyen yapısal ahşap 
sektörü, her geçen gün geliştirilen yeni 
standardizasyon yöntemleri ve tekno-
lojik ahşap ürünleri ile beton ve çelik 

yapılara karşı daha fazla rekabet gücü-
ne kavuşmaktadır. Bu ülkelerde orman 
stoklarının artması ve ahşabın endüstri 
için önemli bir kaynak olarak görülmesi 
de bu bağlamda umutları artırmaktadır. 
Birçok yapıda kullanılan ahşap kaplama 
malzemelerinin yanı sıra yapının taşıyı-
cı sistemleri de (kolon ve kirişler) ahşap 
veya lamine ahşaptan inşa edilmektedir. 
Berlin’de 2007 senesinde bitişik düzen-

Yeni Yapılarda Endüstriyel Ahşap Malzemenin Tasarımsal 
Koruma Yöntemleri “Düzce Teknopark Projesi”

*Yüksek Mimar Barış ÇOKCAN, Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ahşap Mühendisliği ve Mu-
kavemet Kürsüsü; II Architects int – Mimarlık Ofisi; Ulusal Ahşap Birliği, cokcan@2architects-int.com
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de yapılmış 7 katlı apartman binası ve 
Londra’da inşa edilen 9 katlı bir apart-
manın taşıyıcı sistemi de ahşaptır. 1993 
senesinde Japonya’nın Odate şehrinde 
yapılan beyzbol stadyumunun 178 met-
re açıklığa sahip taşıyıcı sistemi, yöresel 
sedir ağacından inşa edilmiştir. Bu mü-
hendislik harikası yapılar, betonarme 
ve çelik sistemler ile rekabet etmekte ve 
ahşap yapıların sayısı her geçen gün art-
maktadır. Ahşap, mimarların gözünde 
nostaljik ve rustik malzeme imajından 
kurtulup modern ve teknolojik bir mal-
zeme imajına kavuşmaktadır.

Ahşabın doğal, sürdürülebilir ve 
geri dönüşümü en kolay malzemeler-
den biri olması, bu rekabeti destekle-
yen en önemli özellikleridir. Ahşabın 
geri dönüşüm özelliğini kaybetmemek 
için, ahşap yapıların koruma yöntemleri 
arasında kimyasal malzemeler (kimyasal 
koruyucular, emprenye maddeleri vb.) son 
çare olarak düşünülmektedir. Ancak ah-
şabın özellikle rutubetli ortamlarda bö-
ceklendiği veya çürüdüğü aşikârdır. Bu 
olumsuz etkilere karşı, özellikle 1970’li 
yıllardan 90’ların sonuna kadar, kimya-
sal koruyucular ahşap malzeme üzerine 
sıkça tatbik edilmiş; ancak bu yöntemle-
rin ekolojik ve ekonomik açıdan zararla-
ra yol açtığı görülmüştür. Az denenmiş 
kimyasal ürünlerin belli periyodlarla 
ahşap yüzeyler üzerine uygulanmasının, 
hem bakım maliyetini artırdığı hem de 
suya maruz kalan elemanlarda bozul-
malara engel olmadığı saptanmıştır. Bu 
bilgi birikiminin ışığında, ahşap koru-
macılığı günümüzde farklı bir boyuta 
taşınmaktadır. 

Ahşap koruma, mimari tasarım ile 
başlamakta; doğal olarak bilindik kim-
yasal malzemeler ile desteklenmektedir. 

Ancak tasarımsal koruma sayesinde, 
sadece kimyasal malzemelerin kulla-
nıldığı yöntemlere nazaran ahşap ömrü 
uzamakta ve periyodik bakım süreleri 
azalmaktadır. Ayrıca gelişen çevre bilin-
ci ile kullanılan koruyucu malzemelerin 
çevreye verdiği tahribat daha iyi ince-
lenmekte ve doğal ürünler kullanılmak-
tadır.

Aslında tasarımsal koruma yöntem-
leri, çağımızın yeni bir buluşu değildir. 
Geleneksel yapılar göz önüne alındığın-
da; tasarımsal çözümlerin tarih boyunca 
kullanıldığı, bu yapıların yüzyıllardan 
beri bozulmadan ayakta kaldığı ve dış 
etkenlere maruz kalan elemanların daha 
geç yaşlandığı görülmektedir. Doğru 
tasarımsal çözümlerle ahşap yapılar, 
periyodik bakım süreleri de uzatılarak 
bakımdan geçmeden uzun yıllar ayakta 
kalabilmektedir. 

Proje aşamasında ortaya çıkarılan 
çözümler, detaylandırma ve malzeme 
seçimleri ile desteklenip ahşap yapıların 
korunması sağlanmaktadır.

Tasarımsal ve yapısal koruma yönte-
minin ana fikri: ahşap elemanların su ile 
temasını kesmek ve suyun, bu eleman-
ların yüzeyinden olabildiğince çabuk 
uzaklaşmasını sağlamaktır. Böylelikle 
ahşabın şişmesi, dönmesi ve çatlaması-
nın önüne geçilerek malzemenin ömrü 
uzatılmaktadır. Ayrıca nemden kay-
naklanan çürüme ve böceklenmenin de 
önüne geçilmektedir.

Tasarımsal korumanın adımları:
1. Ağaç Kesimi – Muhafaza,
2. Ağacın İşlenmesi,
3. Sınıflandırma ve Kalite Kontrol,
4. Yer Seçimi,
5. Ağaç Cinsi Seçimi ve Mimari De-

taylandırma olarak sıralanabilir. 
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1. Ağaç Kesimi- Muhafaza  
Ahşabın korunması ve dayanımının 
artırılması, ağacın kesimi ile başlamak-
tadır. Uzun yıllar önce, yapıda kulla-
nılan ahşabın belli yöntemler ile daha 
dayanıklı olacağı ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 3500 yıllarında, doğru dönem-
de (sonbahar-kış) kesilen ağaçların, me-
kanik özelliklerinin daha iyi, çürüme, 
yangın ve böceklenmeye karşı daha da-
yanıklı olduğu; ayrıca bunlarda dönme 
ve genişlemenin daha az görüldüğü bi-
linmekteydi.

Ağacın, kesim sonrasında doğru mu-
hafaza edilmesi ve ani ıslanma – kuru-
ma döngülerine karşı tedbir alınması 
gerekmektedir. Tomrukların, kesimden 
sonra uzun süre toprağa temas edecek 
biçimde kesim yerinde bırakılmaması 
şarttır. Tomruklar kurutulma ve işlenme 
alanına hızlıca sevk edilmeli; ancak ke-
sim alanında bir süre kalması gerekiyor-
sa mutlaka tomrukların altına takozlar 
konularak toprakla teması kesilmelidir. 
Tomrukların ani şekilde ıslanması, bö-
ceklenme riskini artıracaktır. Ayrıca ağaç 
kabuğu, çabuk kurumayı engellemek 
için anında soyulmamalı ve işlem alanı-
na gelene kadar üzerinde bırakılmalıdır.

2. Ağacın İşlenmesi
Günümüzde ahşabın yapı sektöründe 
yoğun kullanıldığı ülkelerde, işlenme-
sine yönelik standartlar geliştirilmiştir. 
Kullanılacak alanlara göre ahşaplar farklı 
ebat ve yöntemlerle kesilmekte ve ku-
rutulmaktadır. Yapısal ahşabın kesim 
ve rendelenmesinden sonra nem ora-
nı, %7-15 aralığında olmalıdır. Ahşabın 
yaşam ömrünü uzatan en etkili yöntem, 
doğal ve mekanik kurutma yöntemleri 
ile içerisindeki nem oranını düşürmek-
tir. Bu şekilde yapıda kullanılan ahşap, 
yaşam süresi boyunca sağlıklı bir şekilde 

nem depolama kapasitesine kavuşmakta 
ve burkulmalar azalmaktadır. 
Ağaçlar üç şekilde işlenmektedir: 
1-Tomruklar, çok ince tabakalar halinde 
dairesel veya dilimlenerek kesilmekte; 
kontrplak ve kaplama malzemeleri üre-
tilmektedir. 
2-Tomruklar, çeşitli ebatlarda kesilerek 
kereste haline getirilmektedir.
3-Tüm bu işlemlerden arta kalan malze-
meler ise, yonga levha, lif levha vb. en-
düstrilerde hammadde olarak kullanıl-
makta ve tekrar işlenmektedir.

Ahşabın kalitesi ve kullanım alanla-
rı, belli parametreler ile belirlenmiştir. 
EUROCODE 5 ve DIN standartların-
da, inşaatta kullanılan yapısal ahşabın 
budak, nem, yoğunluk gibi özellikleri 
belli kriterler ile sınırlandırılmıştır. Bu 
sınıflandırma şekli, bir sonraki bölümde 
daha ayrıntılı işlenmektedir.

3. Sınıf landırma ve Kalite Kontrol
Ahşap; homojen olmayan doğal yapı-
sı, cinsi ve yetişme şartlarına göre farklı 
özgül ağırlık değerlerine sahip olup çok 
değişken mukavemet özellikleri göster-
mektedir. Sınıflandırma işlemi, ormanda 
başlamaktadır. Ağaç cinsi, gövde kalınlığı 
ve kullanım alanına göre kesim sırasın-
da ilk sınıflandırma gerçekleşmektedir. 
Bu noktada tomruklar, ahşabın sadece 
dış görünümü ile ilgili doğal kusurlarına 
göre ayrılmaktadır: budak oranı, çürük-
lük, reaksiyon odunu oluşumu ve ek-
santrik öz gibi.

Ayrıca öz odun ve diri odun oranına 
göre de sınıflandırma işlemi yapılmakta-
dır. Bu oranlar, her ülkede farklı değerler 
içermektedir. Örnek vermek gerekirse 
kayın ağacının kırmızı renkteki öz odu-
nu, tomruk çapının %50’sini geçmesi 
durumunda, B veya C Kalite olarak sınıf-
landırılmaktadır. 
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Daha sonraki aşamalarda tomruklar 
işlendikçe sınıflandırma kriterleri de de-
taylanmaktadır. Budaklar, daha ayrıntılı 
incelenmekte; lif yönü ve burkulmaları, 
yıllık halkaların kalınlıkları saptanmak-
tadır. Yapısal ahşap kullanımındaki en 
önemli sınıflandırma kriteri ise ahşabın 
özgül ağırlığı ve mukavemet gücüdür.

Yapısal ahşabın statik modellemesi 
yapılırken, kullanılan ağaç cinsinin yanı 
sıra kalite sınıfının özellikleri de bilinme-
lidir. Günümüzde ağaçların sınıflandırıl-
ması 1-4 arasında ve yaygın görsel metot-
larla yapılmaktadır. Bu yöntem, ahşabın 
statik hesaplarının yapılması esnasında 
kullanılan güvenlik payının yüksek olma-
sı anlamına gelmektedir. Görsel olarak 
yapılan sınıflandırma ve bu sınıflandır-
maya dayanan eleman kesitleri ile uygu-
lama esnasında %20’ye varan malzeme 
kaybı yaşanmaktadır. Yapısal elemanla-
rın kesitlerinin gereğinden büyük olması, 
görsellik ve işlevsellik açısından da büyük 
bir dezavantaj teşkil etmektedir.

Ahşabın daha homojen yapı malze-
meleri olan çelik ve betona karşı reka-
bet gücünü artırmak, yukarıda belirtilen 
kayıpları en aza indirmek ve daha eko-
nomik hale getirmek için, sınıflandırma 
işlemi mekanik olarak yapılmaktadır. 
Büyük ahşap üreticileri, 1970’li yıllardan 
bu yana mekanik sınıflandırma yapan 
üretim makineleri kullanmaktadır. Bu 
makineler; optik lazer ölçümleri ve tit-
reşim yöntemleri ile malzeme özellikle-
rini saptamaktadır. Ayrıca özgül ağırlık 
ve budak oranları için de özel röntgen 
cihazları ve kameralar kullanılmaktadır. 
Sınıflandırma yapan bu makine parkur-
larında kullanılacak kriterler ve saptama 
yöntemleri, belli normlarda belirtilmek-
tedir (EN-14081-4’te olduğu gibi). 

4. Yer Seçimi
Yapının arsa içerisindeki konumu, çatı 
formu, saçak boyu ve ana rüzgâr yönleri-
ne göre cephe büyüklüklerinin belirlen-
mesi gibi basit tasarımsal yöntemler ile 
yapının iklim şartlarından etkilenmesi 
belli ölçülerde kontrol altına alınmak-
tadır. Özellikle yer seçimi konusunda 
başarılı olan tarihî ahşap yapıların uzun 
süre ayakta kaldığı görülmektedir. 

Bina için, arsa içerisinde korunaklı ve 
az rüzgar alan noktaların seçilmesi ta-
sarımın ilk adımıdır. Büyük ve engebeli 
alanlarda bu tercihi yapmak daha kolay 
olacaktır. İkinci tasarım tedbiri; yapıların 
rüzgar yönüne bakan cephelerinin kü-
çük tutulması, büyük cephe alanlarının 
ise yeterince geniş ve uzun saçaklar ile 
korunmasıdır. Üçüncü tedbir, ahşap ya-
pıları bitişik nizam ve yakın yapılaşma 
ile korumaktır. Büyük şehirlerde bu tür 
oluşumlar bazen zorunluluk olarak önü-
müze çıkmaktadır. Bitişik nizam yapıla-
rın cephe alanlarının küçük olması, suya 
maruz kalan yüzeylerin de az olması an-
lamını taşımaktadır. Ancak bu tür yapı-
larda da komşu bina ile bitişen duvarın 
yapımı son derece titiz detaylandırma 
çalışmalarını gerektirmektedir. 

Ahşap yapıları korumanın bir diğer 
yolu da bina çevresine yerleştirilecek 
bitki örtüsüdür. Bina çevresinde yer alan 
ağaçların çoğu zaman yapıları dış etken-
lerden başarı ile korudukları ve iklimsel 
aşınmaya karşı bir tedbir oldukları orta-
ya çıkmaktadır. Ancak ağaç ve bitkilerin 
büyümesi belli bir zaman aldığından, 
korumaya etkileri de yıllar sonra görül-
mektedir.

Yaşam alanlarının daha geniş oldu-
ğu eski dönemlerde, seyrek yapılaşmaya 
bağlı olarak yukarıda belirtilen tedbirle-
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rin alınması daha kolay olmaktaydı. An-
cak günümüzde gerek ahşabın işlenme-
sinin standardize edilmiş olması gerekse 
teknik detaylandırma bilgisi ile bu nok-
talarda ortaya çıkan eksiklikler rahatça 
giderilebilmektedir.

5. Ağaç Cinsi Seçimi - Mimari 
Detaylandırma
Yapısal ahşap kullanımında yüzyıllar bo-
yunca elde edilen deneyimlere göre hangi 
ahşap türünün yapının hangi noktaların-
da kullanılması gerektiği bilinmektedir. 
Ülkemizde yapılarda kullanılan belli baş-
lı ağaç türlerinin özellikleri ve kullanım 
alanları Tablo 1’de verilmektedir. 

Günümüzde nakliye imkânlarının 
son derece gelişmiş olmasından dolayı 
sadece yöresel ağaçları kullanma zorun-
luluğu ortadan kalkmıştır; dünyanın her 
bölgesinden farklı ağaç türleri pazar-
lanmaktadır. Ancak ana hedef, ahşabın 
ekolojik ve sürdürülebilir bir yapılanma 
içerisinde yer bulmasıdır. Bu pencere-
den bakıldığında, bölgesel ağaçların ya-

pılarda kullanılması hem karbondioksit 
salınımı hem de sera gazı etkisi yapan 
gazların daha az tüketilmesi adına fay-
dalı olacaktır.

İyi mekanik özelliklere sahip, muka-
vemet gücü yüksek ahşabın yapıda kul-
lanılacağı alanların doğru belirlenmesi, 
yapı elemanlarının odun anizotropisine 
ve yıllık halkalarına göre şekillendiril-
mesi, yapı çevresinin nem oranına uy-
gun neme sahip ahşapların kullanılması, 
farklı cins ağaçların nem depolama özel-
liklerine dikkat edilmesi, doğru malzeme 
seçimi için önemli kriterler arasında yer 
almaktadır.

Kaliteli ve doğru cins ahşabın doğ-
ru amaçlar doğrultusunda kullanılması, 
ahşabın uzun ömürlü olması için tek 
başına yeterli olmayabilir. Ahşabın da-
yanımını artıran ve kimyasal malzeme-
lerin yapı içerisinde kullanımını azaltan 
en önemli faktörlerden biri: “mimari 
detaylandırma”dır. Burada tasarımcı ve 
uygulayıcılara son derece önemli görev-
ler düşmektedir.

Şekil 1. Yapının 
hassas nokta-
larını gösteren 
şema
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Mimari detaylandırmanın ana pren-
sibi; suyu ahşap malzemelerden olabil-
diğince uzak tutmak, su alan eleman-
ların üzerinden de suyun birikmeden 
akmasını sağlamaktır. Ayrıca yağmur 
veya kar gibi doğal etkilere maruz kalan 
yüzeylerin bir an önce kuruması ve kul-
lanılan ahşap malzemenin tekrar doğal 
nem oranına dönmesi sağlanmalıdır.

a.) Yapının temelinden başlayacak 
olursak, ahşap kolon ve dikmelerin be-
tonarme veya taş temel ile ilişkisinin 

kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
düşey ahşap taşıyıcılar, yerden sıçrayan 
suya karşı tedbir amacıyla zeminden en 
az 30cm yüksekten başlatılmalıdır. Du-
var ile ahşap arasında izolasyon bandı 
kullanılması; varsa çelik bağlantı ele-
manlarının, su biriktirmeyecek şekilde 
tasarlanması gerekmektedir (Şekil 2, 3).

b.) Dış cephede balkon döşemelerini 
taşıyan kirişlerin üst yüzeyleri için özel 
önlemler alınmalıdır. Bu yüzeylerde su 
birikmesi ihtimaline karşı yüzeyler az 

LADİN (PICEA) 0,47 İyi 0,16 0,32 4 SO Yok Yok TS, D, AÜ, E

ÇAM (PINUS) 0,52 Orta 0,16 0,32 3-4 SO Yok Yok TS, D, AÜ

KARAÇAM (LARIX) 0,59 İyi 0,16 0,32 3 SO Az Var TS, D, M, E

GÖKNAR (ABIES) 0,47 İyi 0,16 0,32 4 SO v/y Yok TS, E, D, AÜ

KAYIN (FAGUS SYLVATICA) 0,69 Orta 0,2 0,4 5 - Yok Var TS, A, E, M, AÜ
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Tablo 1. Bazı ağaç türlerinin özellikleri ve kullanım alanları

1- Çok Dayanıklı       S       Savunmasız  AÜ     Ahşap Ürünleri için Yaygın -MDF, OSB, Kontrplak vs.

2- Dayanıklı        SO     Öz Odunu da   D       Dış Yüzey Pencere ve Kapı Doğraması

3- Orta Derece Dayanıklı                 Savunmasız  E       Emprenye Edilerek Dış Yüzeylerde Kullanılabilir

4- Az Dayanıklı       v/y      Yeterli Veri Yok M       Mobilya ve Donanım

5- Dayanıksız    O       Organizmalara Karşı Yüksek Dayanım

     A       Aşınmaya Karşı Yüksek Dayanım

     TS     Yapısal Ahşap
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Şekil 2. Ahşap dikme – temel bağlantı detayı

Şekil 3. Ahşap dikme – temel bağlantı detayı

Resim 1. Ahşabın sac ile kaplanması

eğimli yapılabilir. Bir başka tedbir ise, bu 
yüzeylerin galvanizli sac veya dayanıklı 
ahşap türlerinden yapılan latalar ile kap-
lanmasıdır. Özellikle metal kaplama mal-
zemeleri ile ahşap kirişin arasına takozlar 
yerleştirilmeli; bu sayede iki malzeme ara-
sında bir boşluk bırakılmalıdır. Kaplama 
malzemesi olarak ahşabın tercih edilmesi 
durumunda, lataların kirişlerden daha ge-
niş olmasına ve alt yüzeylerinde damlalık 
oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

c.) Yukarıdaki maddede sayılan, kiriş-
ler için alınması gerekli tedbirler, kolon ve 
dış duvarlar için de aynı şekilde uygulan-
malıdır (Resim 1).

d.) Ana ve tali kirişleri birbirine bağla-
yan metal veya ahşap aksamın detaylan-
dırılmasına da dikkat edilmelidir. Üst üste 
binen ahşap elemanların ara boşlukların-
da suyun birikmemesi için gerekli tedbir-
ler alınmalı veya özel bağlama yöntemleri 
ile iki eleman arasında hava sirkülasyonu 
için bir boşluk bırakılmalıdır.
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e.) Kolon - kiriş bağlantı noktaları 
da aynı özenle detaylandırılmalıdır. Bu 
nedenle yapının taşıyıcı sistem özelli-
ğine göre özel metal birleşim levhaları 
tasarlanabilir. Bu levhaların, özellikle 
dış mekânlarda kullanılacak olanlarının, 
galvanizli metal veya paslanmaz çelikten 
oluşturulmaları gerekmektedir. Ayrıca 
suyun bağlantı deliklerine girmesi veya 
bu deliklerde toplanması önlenmelidir. 
Dış mekânlarda kullanılacak ahşap cin-
sinin de metal pasına karşı dayanıklı ol-
ması şarttır. 

f.) Cephe yüzeyindeki son kritik nok-
ta, kolon ve kirişlerin cepheyi delerek 
yapı içerisine geçtikleri noktalardır. Bu 
tarz bağlantıların gerekli olduğu yapılar-
da, hem ısı hem de su yalıtımına dikkat 
edilmelidir. Cephe kaplama malzemesi 
ile ahşap elemanların arasında gerekli 
büyüklükte derzler bırakılmalıdır. 

Ahşap lata ve kalasların cephe kap-
lama malzemesi olarak kullanıldığı yapı-
larda ön plana çıkan detaylandırma yön-
temleri ise Şekil 4-8’de karşılaştırmalı 
olarak verilmektedir. 

Şekil 4-8. 
Cephe birleşim 
detayları
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Resim 2. Saçağın dar olması nedeniyle cephede oluşan hasar

Avrupa’da, ahşap; cephe kaplama mal-
zemesi olarak kullanıldığında, su tah-
liyesini kolaylaştırmak ve çürümelerin 
önüne geçmek amacıyla duvar yalıtım 
yüzeyi ile ahşap kaplama malzemesi 
arasında boşluk bırakılmaktadır. Bu sa-
yede iki malzeme arasında su birikme-
mektedir. Ayrıca hava sirkülasyonuna 
imkân tanınmakta; oluşturulan baca 
etkisiyle arka yüzeylerin sürekli kuru tu-
tulması sağlanmaktadır. Bu uygulama-
nın bir başka olumlu yönü, bozulan veya 
çürüyen tahtaların alt duvara ve yalıtım 
örtüsüne zarar vermeden kolayca değiş-
tirilebilmesidir.

Cephe yüzeyinde kullanılan latalar 
arasında oluşturulan detay çözümleri 
yine aynı örnek şemalarda görülmekte-
dir. Tahtalar arasında kullanılan malze-
menin kalınlığı ile orantılı derz aralıkları 
bırakılmalıdır. Bu derzler, döşeme yönü-
ne göre hem dikey hem de yatay yönde 
oluşturulmalıdır. Örnek vermek gerekir-
se yatay yönde dizilen tahtaların dikey 
yönde oluşturacakları derzin en az 1cm 
olması tavsiye edilir. Aksi takdirde kısa 
süre içerisinde tahtalarda dönme ve çü-
rümeler gözlenecektir.  

Derz aralıklarının sac profil ile kap-
lanması halinde, profil arkasından ha-
valandırmaya imkân tanınması; şayet 

ahşap ile kapatılması durumunda da 
bağlantı vidalarının doğru malzemeden 
seçilmesi gereklidir. Yapının köşe nokta-
larında da tahtaların diziliş şekline göre 
derzler oluşturulmalıdır. Bu derzler, di-
ğer yüzey örneklerinde olduğu gibi, ah-
şap latalar veya sac ile kapatılabilir. Cep-
he yüzeyinde tahtaların üst üste binmesi 
durumunda, alt kenarın minimum %15 
eğimle kesilmesi gerekir. 

Ahşap cephe yüzeyleri, tasarımsal 
olarak üst kattan alt kata doğru kade-
meli şekilde içeri çekilmek suretiyle de 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca geniş saçaklar, 
ahşabın korunması için en etkili koruma 
yöntemlerinden biridir. Resim 2’de sa-
çak genişliğinin cephe üzerindeki etkisi 
açıkça görülmektedir. 

Düzce Teknopark Projesi ve  
Tasarımsal Ahşap Koruma  
Yöntemleri
Türkiye’nin ilk organik şekline sahip 
(+) enerji binası olarak tasarlanan Düz-
ce Teknopark Projesi’nin inşaatına 2013 
yılında başlanacaktır. Binanın dış strük-
türünde Türkiye şartları için sıradışı bir 
malzeme olan lamine ahşap kullanıl-
maktadır. Türkiye için örnek bir yapı teş-
kil etmesini istediğimiz bu simgesel anıt 
binanın projesi 18 ay içerisinde tamam-
lanmıştır. Yapının komplike olmasın-
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dan kaynaklanan bu süreç, Türkiye’de 
görmeye alıştığımız kısa projelendirme 
süreçlerinin oldukça üzerinde kalmakta-
dır. Binanın dış çeperi bilimin, akademik 
endüstriyel araştırmaların sonsuzluğuna 
dikkati çekmek istemektedir. Bu bağ-
lamda sonsuzluk sembolü (∞) üçüncü 
boyuta taşınarak binanın organik kabu-
ğu şekillendirilmiştir (Resim 3). 

Yapının ana taşıyıcı sistemi betonar-
medir. Ancak organik dış kabuğun ta-
sarımı ve statik modellenmesi sırasında 
çelik, betonarme ve ahşap olmak üzere 
üç farklı malzeme üzerinde düşünül-
müştür. Sonuçta hem Düzce şehrinin 
önemli bir gelir kaynağı olan orman 
ürünlerine dikkati çekmek hem de sı-
cak atmosferli doğal mekânlar yaratmak 

Resim 3. Düzce Teknopark

Resim 4. Ahşap kabuk
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Resim 5. Cephe detayı

için, tasarımcı tarafından ahşap kullanıl-
masına karar verilmiştir. Yüksekliği 20 
metreye ulaşan fuaye mekânında ahşap, 
ziyaretçileri etkilemesi açısından bilinç-
li olarak tercih edilmiştir (Resim 4). Bu 
mekânda geçilen açıklıklar 40 metreye 
ulaştığından, bunların özellikle beto-
narme elemanların makul kesit ölçüle-
ri ile geçilmesi neredeyse imkânsızdır.  
Ayrıca, ahşap malzemenin özellikle eğ-
risel formlarda çelik ve betona göre daha 
seri ve ekonomik olarak üretildiği bilin-
mektedir. Çeliğin yangın performansı-
nın da ahşaba göre daha düşük olduğu 
göz önüne alınacak olursa ahşap, en 
avantajlı malzeme olarak ön plana çık-
maktadır.

Fuaye alanında, 40 metrelik açıklık 
ahşap lamine kirişler ile geçilmektedir. 
Ahşap, kabuk strüktürünün yanında 
cephe kaplama elemanlarının tüm kat-
manlarında da kullanılmaktadır. Hiçbi-
ri standart bir forma sahip olmayan bu 
elemanlar, fabrikada üretilip strüktürün 
arasına inşaat sahasında monte edi-
lecektir. Cephede, ahşaptan yapılacak 
kaplama malzemesi olarak OSB levhalar 
kullanılacaktır. İki levha arasında ısı yalı-
tımını sağlamak ve yapının enerji kaybı-
nı minimuma indirmek için, 24cm kalın-
lığında taşyünü kullanılmaktadır. OSB 
levhalarının iç mekânlara bakan yüzüne, 
görselliği sağlamak adına mazgal üstü 
kontrplak yerleştirilecektir (Resim 5).

Cephede kullanılan tüm ahşap ele-
manların sudan korunması ve çürüme-
lerinin engellenmesi için farklı tedbirler 
alınmıştır. Lamine ahşap strüktürün en 
zayıf ve su temasına maruz kalacağı en 
hassas bölge, lamine elemanların beto-

narme bodrum duvarı ile birleştiği nok-
tadır. İki malzeme çelik bağlantı levhası 
ile birbirinden koparılmakta; aralarında 
yaklaşık 20cm boşluk bırakılmaktadır. 
Böylelikle bodrum duvarından veya dış 
göletten kaynaklanabilecek kapiler ne-
min ahşap strüktürü etkilemesi engel-
lenmektedir.

Bu tedbirlere ek olarak, OSB lev-
hasının dış yüzü PVC bazlı bir yalıtım 
membranı ile kaplanmaktadır. Lamine 
ahşap taşıyıcıyı da içine alan yalıtım kat-
manı, pencere doğramalarının bulun-
duğu noktalarda özel detay çözümü ile 
tam bir yalıtım sağlamaktadır. Su yalıtım 
katmanı ile dış cam ve beton paneller 
arasında, içeri sızan suların rahatlıkla 
akıp gideceği 10cm’lik bir boşluk yara-
tılmıştır. Böylelikle iki katman arasında 
su tahliyesi kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca 
iki katman arasında oluşan boşlukta olu-
şacak baca etkisi de bu yüzeylerin çabuk 
kurumasını sağlayacaktır.
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Restoration Project of ‘Bahariye Mevlevi House’ 

ABSTRACT

Bahariye Mevlevi House in Eyüp district of Istanbul was studied during the 

‘Survey – Reconstitution – Restoration and Landscape Design Project’ contract 

which is awarded by the Directorate for the Protection of Historical Environment 

under Istanbul Metropolitan Municipality in 2005.

The whole work focused on the analytical studies based on the research about 

the historical background of the building complex.  Two significant historical 

periods were determined to lead the reconstitution proposals according to the 

data obtained from the old archives. The 1st Period mentions between 1877-1910 

and the 2nd  Period refers to 1910-1925. The restoration and reconstruction project 

was prepared depending on the 2nd Period’s features. 

It was planned to refunction the building complex as an ‘Institute and 

Museum on Waqf and Sufism Culture’. This paper includes general information 

about the research and documentation phases of the project for the reconstruction 

of this building complex. The reconstruction work has been already finished and 

buildings are being reused.

Engin BİNOĞUL, Nergiz BİNOĞUL*

“Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Rölöve 
Restitüsyon Restorasyon ve Çevre Dü-
zenleme Projesi” işine, 17.06.2005 ta-
rihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi 
Çevre Koruma Müdürlüğü’nce açılan bir 
ihale sonucunda başlanmıştır.

İstanbul’da kurulan beş mevleviha-
neden biri olan Bahariye Mevleviha-
nesi, 1622’de Ohrili Hüseyin Paşa’nın, 
günümüzde Çırağan Sarayı’nın bulun-
duğu yerde inşa ettirdiği Beşiktaş Mev-
levihanesi’nin devamıdır. Beşiktaş Mev-
levihanesi, 1622-1867 tarihleri arasında 
kesintisiz olarak faaliyetini sürdürmüş; 
1867’de Sultan Abdülaziz’in eski sarayın 
yerine yenisini yaptırmak istemesi üze-

rine yıktırılarak önce Fındıklı’daki Kara-
cehennem İbrahim Paşa’nın konağına, 
ardından da 1871’de Maçka’daki yeni 
binasına taşınmıştır. 1874’te Maçka’da-
ki bu yapı da yıktırılmış ve yerine, halen 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kulla-
nımında olan kışla yaptırılmıştır. Bunun 
üzerine mevlevihane, önce geçici olarak 
Eyüp’ün Bahariye kıyısındaki Hattap 
Emini Mustafa ve Hüseyin Efendi’ye ait 
yalılara taşınmış; 1877’de aynı kıyıda, bir 
zamanlar Bahariye Kasrı’nın bulunduğu 
alanda faaliyete geçmiş ve 1925’e kadar 
işlevini sürdürmüştür.

Mevlevi olan Sultan V. Mehmed 
Reşad tarafından 1909-10 yıllarında ye-
nilenen Bahariye Mevlevihanesi, Cum-
huriyet’in ilk yıllarına kadar ayakta ka-

Bahariye Mevlevihanesi Restorasyon Projesi ve  
Uygulama Sorunları 

*Yüksek Mimar Engin BİNOĞUL, Yüksek Mimar Nergiz BİNOĞUL, ebinogul@aol.com



A H Ş A P  Y A P I L A R D A  K O R U M A  V E  O N A R I M  S E M P O Z Y U M U 2 0 1 2

207

labilmiş; 1925’te tekkelerin kapatılması 
üzerine son şeyhin varisleri, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü ve Hazine arasında uzun 
süren bir davaya konu olmuştur. Bu ara-
da semahane-türbe binası 1935’te Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü tarafından yıktırıl-
mış; harem binası 1939’da yanmış, geriye 
kalan binalar ise 1968’de davayı kazanan 
varisler tarafından birtakım sanayici-
lere satılmıştır. Cümle kapısı, selâmlık 
ve diğer birimler, 1970’te yıktırılmıştır. 
1986’da Haliç Çevre Düzenleme Proje-
si kapsamına alınan mevlevihane arsası 
yeşil alana dönüştürülmüş, bahçede bu-
lunan pek çok kıymetli mezar taşı tahrip 
edilmiştir. Günümüzde Bahariye Mev-
levihanesi’nden kalan tek birim, evvelce 
tuğla deposu olarak kullanılan mescittir.

Bahariye Mevlevihanesi,  kuruluşun-
dan tekkelerin kapatıldığı 1925’e uza-
nan zaman dilimi içinde yapılan ufak 
onarımların yanı sıra, 1877 ve 1910’da 
iki kapsamlı inşaat süreci geçirmiştir. 
1877’de yapılan binalardan semahane 
ve harem 1910’da esaslı onarım ve ta-
dilat geçirmiş; cümle kapısı, selamlık, 
mescit ve diğer bölümler ise bu tarihte 
yeniden inşa edilmiştir. Bu iki aşama 
tarafımızdan I. Dönem (1877) ve II. 
Dönem (1910) olarak adlandırılmıştır. 
Mevlevihaneyi oluşturan yapıların veri 
teşkil eden mimari özellikleri ve zaman 
içinde geçirmiş oldukları değişimler de 
bu iki aşama çerçevesinde ele alınmıştır. 

I. Dönem’e ait (1877-1910) görsel 
belgeler, çeşitli arşivlerden temin edi-

Resim 1. Süleymaniye 
Kütüphanesi,  
Ord.Prof.Dr. A. Süheyl 
Ünver Arşivi’nden 
I. Dönem’e ait bir 
fotoğraf

Resim 2. Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivinden  
I. Dönem’i gösteren bir fotoğraf

Resim 3. Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivinden 
I. Dönem’i gösteren bir fotoğraf
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Resim 4. IRCICA (Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri) 
arşivinden I. Dönem’i gösteren bir fotoğraf

Resim 5. IRCICA (Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri) 
arşivinden I. Dönem’i gösteren bir fotoğraf

len, II. Abdülhamid döneminin (1876-
1909) sonlarına ait fotoğraflardır (Re-
sim 1-5). 

Fotoğraflarda görülen iki katlı yapı, 
II. Dönem’de konumunu ve boyutlarını 
korumuş olan semahane; en gerideki üç 
katlı yapı ise II. Dönem’de yeri ve bo-
yutları değiştirilmeden selâmlık olarak 
kullanılan, son katı yıkılmış haremdir 
(Resim 2, 5). 

Bu yapıların paralelinde, muhteme-
len tek katlı ve kırma çatılı, birbirine ek-
lemli bir mekânlar dizisi uzanmaktadır. 
Bu kütlenin; dedegân hücreleri, mevle-
vihanenin asıl mutfağı (matbah-ı şerif), 
harem mutfağı, dervişlere ve hareme ait 
hamam birimleri, odunluk-kömürlük 
ve ardiye türünden mekânları içerdiği 
düşünülmektedir. Bu yapıların plan ve 
cephe düzeni anlaşılamamaktadır. Rıh-
tım boyunca, üstte madeni parmaklık-
ları olan alçak bir moloz taş duvar uzan-
makta; ancak harem binasından sonra, 
arsa sınırına kadar sadece yüksek bir 
moloz taş duvar devam etmektedir.

Alana yandan girişi sağlayan cümle 
kapısının kârgir ve dikdörtgen cepheli 
olduğu söylenebilir (Resim 6-8). Cüm-
le kapısı, II. Dönem’de ortadan kaldı-
rılmıştır. İki katlı ve kırma çatılı ahşap 

semahanede görülen farklar şunlardır:
 Güney yönündeki çıkmalar, I. Dö-

nem’de payandalarla taşınmaktadır.  
 Pencereler basık kemerlidir.  
 Kuzey cephesinin sol (batı) kesi-

minde, üst kattaki kadınlar mahfiline 
geçit veren kapı I. Dönem’de sağda yer 
almaktadır. 

 Ancak, inşaatı yapan Nerses Kal-
fa’nın alacaklarını tahsil etmek için yaz-
dığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan dilekçesinden, semahanenin 
ana giriş kapısının önünde çatılı, camlı 
bir bölüm olduğu anlaşılmaktadır.

 II. Dönem fotoğraflarında görülen 
semahane girişlerinin önündeki sun-
durmaları kuşatan camekânlar, I. Dö-
nem’e ait fotoğraflarda görünmemek-
tedir.

 Zemin kattaki mahfillerin batı ka-
nadı kısmen kadınlar mahfili olarak, üst 
kattaki mahfillerin batı kanadı ise erkek 
seyircilere mahsus “züvvar maksuresi” 
olarak kullanılmaktadır.

II. Dönem’e ilişkin haritalardan, ha-
rem binasının I. Dönem’deki konum ve 
boyutları  (22.50x22.50m) da tespit edi-
lebilmektedir. Yapının I. Dönem cephe 
özellikleri (güney/Haliç ve batı cephe-
leri), Resim 1-5’te görülmektedir. Ahşap 
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yapı üç katlı ve kırma çatılıdır. Bu dönem-
de selamlık olarak kullanılan son (ikinci) 
kat, II. Dönem’de iptal edilerek arsanın 
batı kesimine tek katlı bağımsız bir se-
lamlık binası inşa edilmiştir. Yatayda enli 
kat silmeleriyle bölünmüş cephelerde, I. 
Dönem’de geleneğe uygun boyutlarda 
(yaklaşık 0.85x1.70m)  çok sayıda pence-
re sıralanmaktadır. II. Dönem’de bunlar 
iptal edilerek yerine boyut ve ayrıntıları 
farklı, sınırlı sayıda pencerenin yerleşti-
rildiği tespit edilmiştir.

Arka (kuzey) cephesinin batı kesi-
minde var olduğunu düşündüğümüz 
merdivenin I. Dönem’de özellikle 2. 
kata (selamlık katına) hizmet ettiği 
tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra, 
batı (semahane) ve doğu (harem bah-
çesi) yönlerinde -II. Dönem’de olduğu 
gibi- birer girişin bulunduğu varsayıl-
maktadır. Haliç (güney) cephesinde iki 
girintili / üç çıkmalı bir düzen vardır. Fo-
toğraflardan, çıkmalarda her katta üçer 
pencere olduğu görülmektedir. Yapının 
plan şemasını aydınlatacak herhangi bir 
belge bulunmamaktadır. Cephe kon-

turları ve dönemin diğer ahşap konut-
larında gözlenen mimari özelliklerden 
hareketle, Haliç (kuzey) cephesindeki 
girintilerin gerisinde, cepheye dik (ku-
zey-güney doğrultusunda) birer sofanın 
uzandığı; doğu ve batı cephesindeki gi-
rişlerin, bunları izleyen sofalara ve çe-
şitli boyutlardaki odaların da bu sofalara 
bağlandığı düşünülebilir. 

Haliç kıyısındaki semahane ve ha-
rem binalarının gerisinde, arsanın ku-
zey kesiminde uzanan girintili çıkıntılı 
kütlenin içinde yer alması gereken diğer 
bölümler (dedegân hücreleri, mevlevi-
hanenin asıl mutfağı / matbah-ı şerif, 
harem hamamı, dervişlere ve hareme ait 
hamam birimleri, odunluk-kömürlük 
vs.) eski fotoğraflardan tespit edilebil-
mektedir (Resim 2, 3). Gerek I. Dönem’i 
gösteren fotoğraflardan gerekse aynı 
döneme ilişkin belgelerden, mevleviha-
nenin mimari programı içinde bulun-
ması muhtemel mescit biriminin varlığı 
ve mimarisi belirlenememektedir.

Yapı grubunun mimari özelliklerini 
yorumlamada, Prof. Dr. M. Baha Tan-

Resim 6, 7, 8. Cümle kapısını gösteren eski fotoğraflar
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Resim 9.  
İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri - Eski 
Eserler Encümeni 
Fotoğraf Arşivi’n-
den, yapının II. 
Dönem’ini göste-
ren bir fotoğraf

Resim 10. İstanbul Arkeoloji Müzeleri - Eski Eserler Encümeni Fotoğraf Arşivi’nden, yapının II. Dönem’ini 
gösteren bir fotoğraf

Mevlevihaneyi oluşturan yapıların II. Dönem’deki (1910-1925) dağılımı, eski 
harita, fotoğraf ve belgelerden yorumlanabilmektedir (Resim 9-11; Şekil 1-7):

man’ın “İstanbul Tekkelerinin Mimari 
Özellikleri” başlıklı doktora tezi kapsa-
mında görüştüğü, mevlevihanenin kuru-
cusu ve ilk postnişini Şeyh Hüseyin Fah-
reddin Efendi’nin kızı Destine Sinem ile 
yeğeni olan son postnişin Şeyh Selman 
Tüzün’ün aktardığı bilgiler de yardımcı 
olmuştur.

Arsanın kuzeybatı köşesinde, bugün 
mevcut olmayan Mevlevihane Çıkma-
zı’nın sonunda (güney ucunda) cümle 
kapısı yer almaktadır. Cümle kapısının 

soluna (doğu yönüne) mescit bitişmekte; 
mescitten sonra 18 dedegân hücresi do-
ğu-batı doğrultusunda, aynı çatı altında 
sıralanmaktadır. Batıdan doğuya doğ-
ru; mescitten sonra bir geçit, 3 dedegân 
hücresi, ikinci bir geçit ve kalan 15 de-
degân hücresinin bulunduğu, yukarıda 
anılan sözlü aktarımlarla tespit edilmiş-
tir. Yine bu aktarımlara göre, hücrelerin 
bahçe (güney) cephesi boyunca, ahşap 
dikmeli bir sundurma uzanmakta; hüc-
relerin arkasında, kuzey yönündeki bah-
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çe duvarıyla hücreler arasındaki alanda 
helalar bulunmaktaydı. 

Arsanın Haliç kıyısı boyunca, cümle 
kapısının karşısında tek katlı selamlık, 
bunun doğusunda iki katlı semahane, 
en doğuda da iki katlı harem binaları ba-
ğımsız olarak yer almaktadır. Söz konusu 
üç yapının önünde moloz taş örgülü dar 
bir rıhtım, bunun gerisinde alçak bir pa-
rapet ve kârgir babalara oturan madeni 
parmaklıklı bir bahçe duvarı uzanmak-
tadır. Bu duvarın üzerinde, üç tane giriş 
yer alır. Harem binasının doğu yönünde, 
arsanın sınırına kadar uzanan alçak bir 
moloz taş duvar mevcuttur. Bu duvar 
üzerinde de bir de kapı bulunmaktadır. 

Mevlevihane kompleksi içinde, hak-
kında nisbeten en az bilgi ve görsel bel-
ge bulunan kısım, arsanın kuzeydoğu 
kesimini işgal eden (haremin arkasın-
da kalan) ve matbah-ı şerifi, dedegân 
hamamını, harem mutfağını ve harem 
hamamını içeren kanattır. Yamaç ta-
rafından çekilen fotoğrafta söz konusu 
mekân grubuna ait batı cephesinin bir 
kısmı ve bu kanadı hareme bağlayan 
geçit görülmektedir (Resim 9). Bu kana-
dın yaklaşık boyutları ve yukarıda sözü 
edilen harem bağlantısı, Şekil 2 ve 3’ten 
tespit edilmektedir.

Bu kanadın ortasında, batı-doğu 
doğrultusunda bir avlu uzanmakta; bu 

Resim 11. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi - Atatürk Kitaplığı 
Fotoğraf Arşivi’nde bulunan 
11.07.1961 tarihli hava 
fotoğrafı
(Bu hava fotoğrafında, mevlevihanenin 

arsa sınırları ve henüz mevcut olan 

selamlık ve mescit binaları, dedegân 

hücrelerinin ayakta olan bir parçasına 

ait beşik çatı, helâlara ait olduğu tahmin 

edilen diğer bir yapı parçasının beşik 

çatısı ve hazire seçilebilmektedir.)

Şekil 1 Şekil 2
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avlunun, harem binasına yakın olan 
Haliç (güney) yönünde, bir geçitle bu 
binaya bağlanan harem mutfağı ve ha-
rem hamamı; avlunun kuzey yönünde 
de, yemek pişirme mekânının yanı sıra 
somathane1, sema talim alanı ve “çilekeş 
canlar”2 koğuşunu barındıran matbah-ı 
şerif ile dedegân hamamı yer almaktadır.

Sözlü kaynaklardan, Haliç kıyısındaki 
“selamlık – semahane – harem”  grubuy-
la kuzeydeki yapı dizisi arasında kalan 
alanın; fıskiyeli havuzu, semahanenin 

doğusundaki kameriyesi ve çeşitli mey-
ve ağaçlarıyla düzenlenmiş bir iç bahçe 
olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca harem bi-
nasının arkasında (kuzey yönünde) nis-
beten ufak boyutlu bir harem bahçesinin 
bulunduğu, haremin doğu (Kağıthane) 
yönündeki arka bahçede de inek ahırla-
rının yer aldığı anlaşılmaktadır.

Yapılan analitik çalışmalardan elde 
edilen veriler ve özellikle semahane ve 
harem olarak adlandırılan yapıların za-
man içinde geçirdiği değişimi belirleyen 

Şekil 3 Şekil 4

Şekil 5 Şekil 6

Şekil 1-6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Atatürk Kitaplığı’nda bulunan, 20. yüzyılın ilk çeyreğine 
ait haritalar

1Mevlevi terminolojisinde yemekhane mekânına verilen ad.
2Mevlevi terminolojisinde “çile” tabir edilen 1001 günlük hizmet süresini tamamlamış dervişlere verilen ad.
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Şekil 7. Eyüp 
Kadastro 
Müdürlüğü’nden 
alınan 1951 
tarihli kroki

restitüsyon çalışmaları sonucunda, res-
torasyon projesi son dönem  restitüs-
yonu doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu 
proje, II. Dönem olarak tanımladığımız 
zaman dilimine ait restitüsyona göre ya-
pılan bir rekonstrüksiyon önerisidir.

Bahariye Mevlevihanesi’nin, yine 
mevlevihane olarak kullanımının yanın-
da Vakıf ve Tasavvuf Kültürü Araştırma 
Enstitüsü ve Müzesi olarak işlevlendiril-
mesi uygun görülmüştür. Yapı toplulu-
ğu, alınan kullanım kararı doğrultusun-
da projelendirilmiştir.

Bahariye Mevlevihanesi’nin yer aldığı 
parselin, öncelikle sınırlandırılarak Haliç 
Sahil Şeridi Düzenlemesi alanından çı-
karılması ve Araştırma Merkezi’ne ait gi-
riş ve çıkışların kontrollü olduğu bir alana 
dönüştürülmesi amacıyla, eski fotoğ-

raflarda tespit edilen yükseklikte bir taş 
duvarla sınırları çevrelenmiştir. Komşu 
parsellerin de, güvenlik, servis ve otopark 
alanı olarak alana katılması düşünülmüş-
tür. Alana, mevlevihanenin orijinal kapı-
sı olan cümle kapısından girilmektedir. 
Cümle kapısı ile birlikte, selamlık, sema-
hane, harem, mescit, dedegân hücreleri, 
matbah-ı şerif, harem mutfağı, dedegân 
hamamı, harem hamamı ve teknik bi-
rimler projelendirilmiştir.

İnşaat uygulamasına, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlü-
ğü’nce başlanmış ve uygulama esnasın-
da, koordinasyon eksiklikleri nedeniyle 
idare, müteahhit ve müellif ekseninde 
oluşan bazı olumsuzluklara rağmen ya-
pıların rekonstrüksiyonu tamamlanmış 
ve kullanıma açılmıştır.
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