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Kitap, İstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, 24-25 Aralık 
2013 tarihlerinde düzenlediğimiz Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu – 2 kapsamında sunulan bildiri metinlerini içermektedir. 

İlkini 2012 yılında düzenlediğimiz ve her yıl giderek artan bir kaliteyle 
sürdürebilmeyi ümit ettiğimiz bu sempozyumların temel amacı, ahşap 
mimari mirası koruma konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve birikimlerin 
paylaşılması ve değerlendirilmesidir. Yüzlerce yıl öncesinden günümüze 
ulaşan ahşap yapım gelenekleri mevcut koşullarda neredeyse yok olmak 
üzeredir; bu nedenle, ahşap yapım tekniklerini ve mimari detayları 
doğru yöntemlerle korumak ve devam ettirmek için çaba harcayan tüm 
çalışmaların altı çizilmelidir. Ahşap mirasın korunması, yalnız mimari değil 
aynı zamanda kültürel açıdan da dikkatle ve acilen ele alınması gereken 
bir konudur; bu nedenle konunun her yıl farklı örneklerle gündeme 
getirilmesine ve çalışmaların yazılı birer kaynağa dönüştürülmesine önem 
verilmektedir. 

Ahşap sektörünün bugün vardığı nokta ve uluslararası ölçekte koruma 
çabaları, onarım uygulamalarından örnekler, kırsal mimari ve koruma 
ilişkisi, yerel yönetimlerin çalışmaları ve ahşap yapıların strüktürel 
davranışlarına odaklanan beş ayrı oturumda; ahşap mimari mirasın 
koruma sorunları gündeme getirilmiş, yapısal ve kentsel ölçeklerde yapılan 
uygulamalar ve geliştirilen çözüm önerileri paylaşılmıştır. Sempozyum, 
bu yıl ilk defa iki dilde gerçekleştirilmiştir. Bildiri kitabında Türkçe metinlere 
yazar(lar) tarafından sunulan İngilizce özetleriyle birlikte yer verilirken;  
İngilizce metinlerin de Türkçe’ye çevirisi hazırlanmıştır. 

Sempozyum, iki gün boyunca toplam 19 konuşmacının sunumları ve geniş 
bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ile eş 
zamanlı olarak düzenlenen sergide ise, KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, 
Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı - 2013 
kursiyerlerinin çalışmalarından örnekler sunulmuştur.

Sempozyuma bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan 
konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimizi sunarız. 

Önsöz

* Bildiri Kitabı ve diğer tüm yayınlarımıza, 
http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/Documents/Kudeb_Yayinlari.htm 
adresinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 





This book includes the proceedings after the ‘Symposium on Restoration 
and Conservation of Timber Structures - 2’ held on December 24th-25th, 
2013 in Fatih Ali Emiri Efendi Cultural Center in Istanbul.  

It is aimed to share and evaluate the national and international 
experiences on preservation of timber architectural heritage by these 
symposiums since 2012 and we intend to continue them by further 
organizations. Most of the timber construction techniques and details 
which had lasted for centuries have been almost disappeared, so 
today it’s worth emphasizing all of the studies which are dealing with 
the conservation and sustainability problems of timber architecture. 
The preservation of timber heritage is a serious and urgent issue for 
not only the architectural value but also its cultural impact, so we 
emphasize the importance of bringing it up periodically every year by 
different case studies and producing these written sources. 

The conservation problems, practical experiences and proposals were 
shared in fi ve sections which focused on the ‘global timber construction 
sector and international experiences, case studies, rural architecture, 
local governmental activities and structural behavior of timber 
buildings’. Due to the usage of two languages in the symposium for 
the fi rst time this year, Turkish articles were published with their English 
abstracts written by their author(s) whereas  Turkish translation for each 
of the English texts were prepared.

During the symposium, 19 presentations in those fi ve sections were 
made and the audience participated were including the representators 
of public and private sector, academics, experts from various 
disciplines, students and citizens. Also the practical studies carried 
out by the trainees of 2013 Training Programme on Restoration and 
Conservation of Traditional Timber Structures organized by KUDEB 
Timber Training Workshop were exhibited simultaneously.

We send our thanks and regards to all of the participators and the 
presenters contributed to our symposium by sharing their experiences.  

Preface

* This book of proceedings and other publications of KUDEB are accessible via the 
web-site below for free:
http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/Documents/Kudeb_Yayinlari.htm 
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Murat TUNÇAY*

Saygıdeğer misafi rler, 
İkincisini düzenlediğimiz Ahşap Yapılar-
da Koruma ve Onarım Sempozyumu’na 
ve uzmanlarımız, ustalarımız ve eğitime 
katılan gençlerimizin ortak emeğiyle 
oluşan sergimize hoş geldiniz. Kârgir 
Yapılarda Koruma ve Onarım Semine-
ri’nden üç hafta sonra düzenlediğimiz 
bu sempozyum; sunulan örnek uygu-
lamalarla bu alanda faaliyet gösteren 
bellekleri koruma yönünde zenginleş-
tirmeye devam ederken, yurt dışından 
da katılımlar sayesinde uluslararası bir 
sempozyum olmaya aday hâle gelmiştir. 
Özellikle bilgi ve deneyimlerini sunarak 
bu sempozyuma doğrudan katkı veren 
konuşmacılarımıza ve sempozyumun 
düzenlenmesi için başından sonuna ka-
dar yoğun çalışan arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. 

Yönettiğimiz eğitim programları ve 
gerçekleştirdiğimiz seminer ve sempoz-
yumlardaki temel amaç; koruma, onarım 
ve restorasyon alanlarında eğitim alan 
meslek lisesi ve ön lisans mezunlarının 
kalifi ye elemanlar olarak restorasyon 
işlerinde yer bulmalarına zemin hazırla-
mak ve restorasyon sürecinde elde edi-
len tecrübeleri paylaşarak verimli bir ko-
ruma anlayışına katkı sunmaktır. Ahşap 
Eğitim Atölyesi faaliyetleri kapsamın-
daki Ahşap Yapılarda Koruma ve Ona-
rım Eğitim Programı’nda; 2008 yılından 
bugüne Mimari Restorasyon, Ağaç İşleri 
gibi bölümlerin mezunlarından oluşan 
toplam 56 kursiyere eğitim verildi.  Bu yıl 
da 10 kursiyer daha eğitimlerini sürdür-

mektedir. Eğitim kapsamında ahşabın 
cinsinden mekanik ve fi ziksel özellikle-
rine, doğru işlenmesinden korunmasına, 
ahşap yapı detayları ve elemanların na-
sıl üretilmesi gerektiğine kadar pek çok 
konuda teorik ve uygulamalı dersler ve-
rilmektedir. Bu alanda yoğun emek ve-
rilerek yetiştirilen genç arkadaşlarımıza 
restorasyon işlerinde daha fazla yer veril-
mesinin, hem kültür varlıklarımızın hem 
de bu gençlerimizin geleceği açısından 
olumlu olacağına ve tüm bu işlerin ras-
yonel ve sağlıklı bir zeminde ele alınması 
gerektiğine inanıyorum. Müdürlüğümü-
zün Ahşap Atölyesi’nde teorik ve pratik 
çalışmalar içerisinde yer alan değerli uz-
manlarımız tarafından, Ahşap Yapılarda 
Koruma ve Onarım Eğitim Programı’nın 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı modüler bir 
eğitim sistemi haline getirilmesi için ge-
rekli ön hazırlıklar başlatılmıştır.

Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz 
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu’nda sunulan tebliğleri içe-
ren sempozyum bildiri kitabımız, ilk defa 
ISBN numarası alınarak basılmış olup siz 
değerli katılımcılarımıza dağıtılmaktadır. 
Kitapta tebliğleri bulunan konuşmacıla-
ra ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Diğer taraftan, akademisyen ve uz-
manlarımızın proje ve uygulama örnek-
lerini içeren kıymetli makalelerinin yer 
aldığı “Restorasyon Konservasyon Ça-
lışmaları” adlı dergimizin 15. sayısı ge-
çen hafta basılmış olup kurum, kuruluş 
ve uzmanlara gönderilmeye başlamıştır. 
Geçen yıl düzenlenen sempozyumda, 
Süleymaniye’de yer alan önemli bir ah-

Açılış Konuşması

*Murat TUNÇAY, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürü, İBB, murat.tuncay@ibb.gov.tr
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şap konağın restorasyonunu yaptığımızı 
belirtmiştik. Teorik ve uygulamalı eğitim 
sürecinin sonunda akademisyenlerimiz, 
uzman arkadaşlarımız, ustalarımız ve 
kursiyerlerimiz bu yapıya yeniden ha-
yat verdi ve bu tarihî ahşap yapı, bu-
gün İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi 
Başkanlığı ofi s binası olarak hizmet ver-
mektedir. Bu işin yürütücüsü arkadaşla-
rımızın hazırladığı, yapının restorasyon 
sürecini ayrıntılı olarak anlatan makale-
yi de dergimizin yeni sayısında bulabi-
lirsiniz. 

Güncel bir mesele olarak, özellik-
le bazı ilçelerde yoğun olarak bulunan 
tescilli kültür varlıklarımızın korunması 
kapsamında, bakım-onarıma ihtiya-
cı olan ancak ekonomik imkânsızlıklar 
nedeniyle el sürülemeyen yapılar konu-
sunda yasal bir düzenlemeye de dikkat 
çekmek istiyorum. Özel mülk sahipleri 
tarafından, ilgili kurumların yönlendir-
meleriyle veya doğrudan Müdürlüğü-
müze, bakım-onarım için başvurular ya-
pılmaktadır. Ayrıca UNESCO heyeti de, 
ahşap yapıların kültürel niteliklerini ve 
varlığını sürdürebilmeleri için bakım ve 
onarım konusunda güncel çözümlerin 

geliştirilmesini tavsiye etmiştir. Bu doğ-
rultuda, 2863 sayılı yasanın 12. maddesi 
kapsamında tescilli kültür varlıklarının 
proje ve uygulamalarında kullandırılmak 
üzere emlak vergisinin %10’undan ak-
tarılarak İl Özel İdaresi bünyesinde top-
lanan fondan bakım-onarımlar için de 
ödenek ayrılması önem arz etmektedir. 
İlgili makamlar, bu kapsamda düzenle-
melerin yapılacağı yönünde olumlu gö-
rüş vermişlerdir.

Bu eğitim faaliyetlerimizin ve sem-
pozyumların yapılmasına imkân tanı-
yan, başta İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş olmak 
üzere, yöneticilerimize, bu faaliyetin 
bütün aşamalarını yöneten çalışma ar-
kadaşlarıma, danışman hocalarımıza, 
stajyer ve kursiyerlerimize de ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.  

Son olarak, iki gün sürecek bu sem-
pozyumun ülkemizde yürütülen resto-
rasyon çalışmalarının özgünlük, kalite 
ve sürdürülebilirlik kapsamında nitelikli 
bir düzeye ulaşması için katkı sağlama-
sını temenni eder; katılım sağlayan her-
kese teşekkür ederek hepinizi saygıyla 
selamlarım.



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 3

14

The Global Timber Construction Sector and the Importance of 

the Protection of Historical Structures

ABSTRACT

In his book entitled ‘Kaybolan Kent Hayalleri - Ahşap Saraylar’, Professor 

Doğan Kuban explains the global importance of our wood building culture 

with the following statement: ‘if a tribute is to be paid to Turkish spirit, that 

will be our wood architecture’.  Every culture has its own characteristics. 

With their wood buildings, Anatolia and Istanbul are so rich refl ecting a 

unique life style combining East and West, containing building technologies 

developed through centuries to resist earthquakes and demonstrating the 

architectural beauty with their wood carvings and bay windows.   

Despite this outstanding wood architectural heritage, the use of wood 

structures in Turkey is decreasing and unfortunately many historical 

buildings have already been replaced by ordinary buildings within concrete 

mass. The following reasons may be given for this shift in construction 

systems: Istanbul’s major fi res that caused loss of many wood buildings, 

material shortages during the collapse of Ottoman Empire, loss of skilled 

craftsmen because of the migration of people from Turkey after the War 

of Independence, and even small towns being subjected to a distorted 

urbanization with the arrival of higher reinforced concrete buildings.

On the contrary, the use of wood structures in the United States, 

Canada, Japan, New Zealand, Australia and many European countries has 

in fact increased. For example, in North America and the Nordic countries, 

majority of buildings up to four storeys, and most recently even up to six 

storeys are made with light wood frame systems for which solutions for 

fi re and decay issues have already been developed. After the earthquake 

in 1999, some successful applications of this system started in Turkey, and 

are continuing in limited numbers.  In addition to this system, over the 

last 20 years, a new system called cross-laminated timber hat which has 

originated from Europe and is now also produced in North America was 

used in many 5-10 storey buildings in United Kingdom, Germany, Canada, 

Sweden, Norway and Australia.   

Turkey, being the bridge between the east and the west, has the 

obligation to show the ownership of this rich wood architectural heritage, 

to remember the reasons behind earthquake resistant buildings and to start 

building modern wood structures in the 21st century.
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Küresel Ahşap Yapı Sektörü ve Tarihsel Yapıların 
Korunmasının Önemi
Erol KARACABEYLİ*

Ahşap Mimarimiz:    
Bir Dünya Mirası
Tarihsel ahşap yapı kültürümüzün küre-
sel değerini Prof. Doğan Kuban (2010) 
şu cümlesiyle açıklıyor: “Eğer Türk ruhu-
na bir övgü yapılırsa bu, ahşap mimari-
sinde olacaktır.” Her kültürün kendine 
has birkaç özelliği vardır. Anadolu ve 
İstanbul, ahşap mimarisiyle o kadar zen-
gin ki doğu ile batının birleştiği bir ya-
şam stilini ve yüzyılların depreme karşı 
en uygun yapı yapma bilgisini, oyma ve 
cumbalarının mimari güzelliği ile yansı-
tıyor (Resim 1, 2).

Bu olağanüstü ahşap mimari mirasın 
sahibi olan Türkiye’de, ahşap yapı kul-
lanımı azalmakta ve birçok tarihsel yapı 
yerini ne yazık ki beton yığınlarına bırak-
maktadır. Yapılaşmadaki bu değişikliğin 
sebebi olarak; İstanbul’un büyük yangın-
larını, imparatorluğun çöküşünde ortaya 
çıkan malzeme darlığını, mübadelelerle 
ahşap ustalarının bir kısmının Türkiye’yi 
terk edişini ve betonarmenin gelmesi ile 
şehirlerin hatta kasabaların çarpık şehir-
leşmenin girdabına düşmesini sayabiliriz 
(Resim 3).

“Gelişmiş ülkeler ahşaptan hiç vaz-
geçmediler.”

Oysa bu durum, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, birçok Avrupa ül-
kesi, Japonya, Yeni Zelanda ve Avust-
ralya’da tamamen farklıdır. Örneğin, 
Kuzey Amerika ve İskandinav ülkele-
rinde dört hatta altı katlı binaların çoğu 
hafi f ahşap karkas sistemle yapılmakta 

* İnşaat Yüksek Mühendisi Erol KARACABEYLİ, FP Innovations – Kanada, Erol.Karacabeyli@fpinnovations.ca

Resim 1. Büyükada

Resim 2. Şirince

Resim 3.  İstanbul
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Resim 4. Vancouver, Kanada 

Resim 6. İstanbul (fotoğraf: Kantaşı İnşaat Arşivi) Resim 7. Kros-lamine ahşap levha

Resim 8. Kros-lamine ahşap levhalar ile inşaat Resim 9. İngiltere Resim 10. Avustralya

Resim 5. Seattle, ABD (fotoğraf: Sukh Johal)

olup (Resim 4, 5) yangın ve çürüme 
konularında da çözümler üretilmiştir. 
Gelişmiş ülkeler, sürdürülebilir orman-
cılık ile daha çok endüstriyel ahşap 
kullanmakta; ormanlardan gelen gelir-
lerle ekili ormanlarını artırarak karbon 
ekonomisine de avantaj sağlamaktadır.

Hafi f ahşap karkas sistemin başarılı 
uygulamaları, 1999 depremi sonrasında 
Türkiye’de de başlamış (Resim 6) ve az 
da olsa devam etmektedir.

Hafi f ahşap karkas sisteme ek olarak, 
lamine kiriş/kolonlar ve Avrupa’da son 20 
yılda üretimine başlanan kros-lamine ah-
şap levhalarla (Resim 7, 8), İngiltere, Al-
manya, Kanada, İsveç, Norveç ve Avust-
ralya’da beş ile on kat arası birçok bina 
inşa edilmiş ve edilmektedir (Resim 9, 10). 

Kros-lamine ahşap yapım sistemleri 
ile ilgili geniş bilgi, Karacabeyli ve Doug-
las (2013) tarafından hazırlanan el kita-
bında bulunabilir.
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Deprem Gerçeği ve 
Türkiye’nin İkilemi
Anadolu ve İstanbul, tarihte birçok dep-
remlere maruz kalmış ve ahşap yapıla-
rın depreme karşı dayanıklılığı, değişik 
yörelerde mimari ahşap yapım sistem-
lerinin gelişmesine yol açmıştır. Örne-
ğin 16, 17 ve 19. yüzyıllarda İstanbul ve 
çevresinde meydana gelen depremler, 
kârgir yapılardan ahşap yapılara dönüşe 
sebep olmuş; bunun sonucunda İstan-
bul, o zamanlar dünyanın ahşap merke-
zi haline gelmiştir.

Yapım sistemi ne olursa olsun (beto-
narme, çelik ya da ahşap), bir bina doğru 
tasarlanır ve inşa edilirse depremlerde 
insan kaybı azaltılabilir. Bununla birlik-
te beton, ahşaptan beş kat daha ağır bir 
malzemedir. Betonarme sistemde, baş-
langıçtan ‘ahşaba göre neredeyse beş 
kat fazla’ yüke göre tasarım yapılır ki bu 
da maliyeti arttırmaktadır. Bina düzgün 
yapılmaz ise her depremde olduğu gibi 
büyük hayal kırıklıkları yaşanabilir.  

Kocaeli Depremi (17 Ağustos 1999) 
açıkça gösterdi ki Türkiye’de düzgün inşa 
edilmeyen birçok betonarme yapı, bu şid-
dette bir deprem karşısında büyük can 
kayıplarına yol açabilmektedir (Resim 11).

Ahşap yapıların hafi fl ik ve esnekli-
ğinden dolayı depreme dayanıklı oldu-
ğu, defalarca kanıtlanmış bir gerçektir. 
Örneğin, hafi f ahşap karkas yapıların 
depremlerdeki performansı hakkında 
yapılan incelemelerin özeti, bu yapı-
larda deprem sonrası can kaybının çok 
az olduğunu göstermektedir (Rainer 
ve Karacabeyli, 1999). Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi tarafından Türkiye’de 
bulunan ağaç türleriyle üretilen kontr-
plak ile Kanada’da yapılan deneyler de, 
bu tip kesme duvarlarının yatay yük ve 

deplasmanlara karşı çok iyi davrandığı-
nı göstermiştir (Demirkır vd., 2013). 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’n-
de yapılan deneyler (Resim 12), hımış 
yapım tekniğiyle inşa edilen duvarların 
yatay yük ve deplasmanlara karşı çok 
iyi davrandıklarını göstermiştir (Aktaş 
vd., 2011).

Bu araştırmaların sonuçları, Türki-
ye’nin bir ikilemine işaret etmektedir: 
Ahşap yapılar depreme dayanıklı, dün-
yanın deprem bölgelerindeki gelişmiş 
ülkeler ahşap kullanıyor, Anadolu ve 
İstanbul’da da ahşap yapılar kullanılmış, 
ama ne yazık ki o özgün mimariyi terk 
etmişiz.

Ahşap Yapılar: Yangın ve 
Çürümeye Karşı Önlemler
Büyük İstanbul yangınları, ahşap yapı-
lardan vazgeçilmesinin en büyük etken-
lerinden biri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Binaların birbirine bitişik, sokakların 
ise dar olması, su ve söndürme vasıta-
larının yetersizliği, yangınların bir bi-
nadan diğerine sıçramasında büyük rol 
oynamıştır. 

Oysa gelişmiş ülkelerde, modern ah-
şap yapılar için yangına karşı çözümler 
üretilmiş durumdadır. Bunların arasın-
da; yangın duvarları, otomatik su ve su 

Resim 11. Kocaeli depremi – Ağustos 1999 
(fotoğraf: Arif Doğan)
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Resim 12.  
ODTÜ’de 
yapılan 
araştırma

Resim 13. Yangın duvarı (Vancouver, Kanada) Resim 14. Yangın duvarı (İstanbul)

buharı püskürtme sistemleri, duman de-
dektörleri, yangın söndürücüler, yangın 
geciktiriciler, yangına mukavim ahşap 
ürünleri, yangın reytingli alçıpan, bina-
dan çıkış standartları ve modern itfaiye-
leri sayabiliriz.

Yangın duvarlarının, hem İstanbul’un 
tarihsel ahşap yapılarında hem de batı 
dünyasında çok kullanılan bir yöntem 
olduğunu gözlemliyoruz (Resim 13, 14).

Ahşap binalarda çürümenin önü-
ne geçmek için öncelikle doğru tasarım 
yapılmalıdır. Buna örnek olarak 700’ü 
geçen yaşıyla Eşrefoğlu Camisi’ni göste-
rebiliriz. Bir diğer strateji de, doğru ahşap 
malzemenin seçilmesidir. Örneğin belli 
ağaç türlerinin, doğal dayanıklılığı sebe-
biyle dış mekânlarda kullanımı daha uy-

gundur. Bununla beraber, toprakla temas 
eden uygulamalarda, kimyasal madde-
lerle emprenye edilmiş ahşap malzeme-
nin seçimi daha uygun olabilir. Yangın, 
çürüme ve diğer etkenlere karşı üretilen 
çözümler ışığında, birçok mimar ve mü-
hendis yüksek katlı yapı tasarımları geliş-
tirmişlerdir (Karacabeyli ve Lum, 2014).

Ahşap Mimarimizi Kaybetmemek 
İçin Verilen Olumlu Çabalar
Çok kısıtlı imkânlarla da olsa Türkiye’de 
ahşap mimarimizi kaybetmemek için 
verilen olumlu çabalar bulunmaktadır.  
Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
KUDEB biriminin Ahşap Eğitim Atölye-
si’nde yetişen elemanlar, bu konudaki 
en olumlu gelişmelerden biridir. Yine 
KUDEB tarafından düzenlenen, diğer 
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belediyeler, üniversiteler, akademisyen-
ler, mimar ve mühendisleri de içine alan 
sempozyumlar (KUDEB, 2012) ve yayın-
lar (Resim 15), bu mirası kaybetmeme 
konusunda son derece önemlidir. Üni-
versitelerin tarihsel ahşap yapılarla çalış-
maları, akademisyenlerin modern ahşap 
yapılara da ilgi duymasına yardımcı ol-
maktadır. Bu da ahşapla tasarım yapa-
bilecek ve ahşap binayı inşa edebilecek 
teknik elemanların yetişmesine yardımcı 
olacaktır. Bununla beraber, üniversi-
telerin programlarından kaldırılan ah-
şap derslerinin geri gelmesi son derece 
önemlidir. Endüstrinin de bu konuda 
üniversiteleri desteklemesi büyük önem 
taşımaktadır.

Ahşabın Çevre ile Uyumu
Ahşap doğal, geri dönüşümlü ve kay-
nağı yenilenebilen bir yapı malzemesi 
olduğu için, 21. yüzyılda batı ülkelerin-
de çok katlı yapılarda kullanılmaya baş-
ladı. Bunu, bir ölçüde küresel ısınmaya 
da bağlayabiliriz. Dünyada enerjinin 
önemli bir kısmı, inşaat sektörü ve ya-
pılarda kullanılmaktadır. Ahşap, üretimi 
çok daha az enerji gerektirdiği için, çev-
re açısından diğer yapı malzemelerine 
nazaran daha üstündür.  Çünkü çimen-
to üretebilmek, demiri eritebilmek için 
çok daha fazla enerji gereklidir. Bununla 
beraber ahşap yapılara yönelmek için 
sürdürülebilir ormancılığın tüm Türkiye 
tarafından benimsenmesi gerekmekte-
dir.  Ormanların artması ve ahşap ya-
pıların karbon depolaması, karbon eko-
nomisinde Türkiye’ye büyük yararlar 
sağlayacaktır. 

Ahşap ile İlgili Standartlar
Avrupa’da ahşap sürekli gündemde kal-
dığından Avrupalılar, son 20-30 yıldır 

ahşap standartlarını güncellediler. Ah-
şap ürünler, yapılar ve bunların deprem 
tahkiki ile ilgili kod ve standartlar var. 
Türkiye, hazır olan bu Avrupa normla-
rını kabullendi; yalnız bu standartları 
anlayıp tatbik edecek teknik elemanların 
yetişmesi gerekiyor. 

Sonuç
Türkiye’nin ahşabı en etkin ve görsel bir 
zenginlikle kullanan yapı kültüründen 
20. yüzyılda uzaklaşması, bu dünya mi-
rasına sahip çıkmasında en büyük engel-
dir. Çünkü ahşap yapıları tasarlayıp inşa 
edebilecek insan kaynağı büyük ölçüde 
kaybolmuştur. Bu konuda başlatılan 
olumlu çalışmaların hükümetler, beledi-
yeler ve halk tarafından da desteklenme-
si gerekiyor.

Japonya, İskandinav ülkeleri, Ku-
zey Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya; 
hepsi ahşapla barışık olan ülke ve bölge-
lerdir. Bunun hem tarihsel hem de pratik 

Resim 15. KUDEB yayınlarından Geleneksel Ahşap 
Yapı Uygulamaları kitabı (2009)
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sebepleri var. İstanbul Kuzey Anadolu 
Fay Hattı’nın ucunda olduğu gibi, Ka-
liforniya, British Kolombiya, Kanada da 
Sean Andreas Fay Hattı’nın yanı başında 
bulunmaktadır. Büyük bir depremin er 
geç İstanbul’u sarsacağı gibi, başka bü-
yük depremler de Amerika kıtasının batı 
kıyıları ve Japonya’yı sarsacaktır. Ahşap 
doğal, sağlıklı, hafi f ve kolay işlenen bir 
malzemedir. Ahşap yapılar, depreme 
dayanıklıdır.

Batı dünyası, sürdürülebilir ve geri 
dönüşümlü bir yapı malzemesi olan 

ahşabı 21. yüzyılda yüksek binalarda 
da kullanmaya başladı. Ahşap yapı in-
şaatında bir zamanlar dünya lideri olan 
Türkiye, sürdürülebilir kuvvetli bir or-
man endüstrisi ve onunla el ele giden 
bir ahşap yapı endüstrisi kurabilirse hem 
tekrar doğa ile barışık yapılara yönele-
cek hem turizm gelirlerini arttıran özgün 
mimarisine sahip çıkacak hem de ülkeler 
arası karbon ekonomisinde kendisine 
büyük avantajlar sağlayacaktır.

Böyle bir hamle, yepyeni bir vizyon 
gerektirmektedir.
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Demet SÜRÜCÜ*

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, ahşap 
yapıların korunması ve restorasyonu 
konusunda yerel yönetim sorumluluk-
larının bir örneği olarak, 06.08.2007 ta-
rihli İBB Başkanlık Oluru ile kurulmuş 
olup fi ziki koşulların hazırlanmasının 
ardından Nisan 2008’de eğitim faaliyet-
lerine başlamıştır. Atölye çalışmalarının 
çıkış noktası; ahşap yapıların korunması 
ve onarımında çalışacak, ahşabı işleyen 
usta ve teknikerlerin sayısının arttırılma-
sı ve ahşap koruma konusundaki temel 
bilgi eksikliklerinin giderilmesi üzerine 
kurgulanmış, bu kurgu mimari, mühen-
dislik ve ustalık faaliyetleri ile biraraya 

getirilmeye çalışılmıştır. Geçtiğimiz yıl 
birincisini düzenlediğimiz; Ahşap Ya-
pılarda Koruma ve Onarım Sempozyu-
mu’nda atölye çalışmalarımızdan de-
tayları ile bahsetmiştim. Ahşap Eğitim 
Atölyesi’nin kuruluş gerekçesi; İstan-
bul’un Dünya Mirası Listesi’ne kabul 
edilmesinde önemli bir etken olan gele-
neksel ahşap konut mimarisinin karak-
teristik yapım teknikleri ve detaylarıyla 
korunması ve yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunan ahşap yapı sanatının 
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlaya-
cak deneyimli insan gücünün topluma 
kazandırılması ve yaygınlaştırılması ola 
rak özetlenebilir. Bu gerekçeye hizmet 

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı

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

Ah Y l d K O Eği i P

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 by training young 

and qualifi ed restorers and craftsmen. The 6th training programme was 

held in 2013 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 

in Süleymaniye. Trainees, with the help of our multidisciplinary team, had 

an opportunity to deal with the original timber building materials. This 

paper briefl y explains this education programme and other supporting 

activities, managed by full ‘effort’ to help the continuity of this traditional 

craftsmanship.
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edebilmek adına farklı hedef kitlelere 
göre programlanan eğitim, seminer ve 
atölye çalışmaları bu yıl da artarak de-
vam etmiştir. Atölyenin yürüttüğü faali-
yetler ana başlıklarıyla; Ahşap Yapılarda 
Koruma ve Onarım Eğitim Programı, 
Mimar - Mühendis Atölye Çalışmaları, 
Geleneksel Ahşap Yapılarda Restoras-
yon Uygulamaları, Usta Seminerleri ve 
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu’nun düzenlenmesidir. 

Hedef kitlenin en küçük birimi olan; 
meslek liselerinin, mobilya dekorasyon, 
ağaç işleri, mimari restorasyon bölüm-
lerinde teknik lise eğitimlerini sürdüren 
gençlere, haftada 6 saat ve toplamda 8 
hafta süresince, ahşap yapıların korun-
ması ve restorasyonu konusunda temel 
teknik bilgileri içeren “Meslek Lisesi ve 
Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Eğitimleri” 
adı altında uygulamalı ve teorik eğitimler 
düzenlenmiştir. Eğitimlere 117 öğrenci 
katılmıştır.

Diğer bir hedef kitle olan; geçimi-
ni ahşap işleyerek sağlayan ahşap usta, 
kalfa ve çıraklarına yönelik, ahşap yapım 
sistemleri, onarımı ve koruma konusun-
da “Usta ve Kalfa Eğitimleri” adı altında 
iki günlük teorik ve uygulamalı eğitimler 
düzenlenmiş ve eğitimlere 2008-2012 
yılları boyunca toplam 181 kişi katılmış-
tır. Bu seneki 2013-2014 programımızda 
da yer alan usta ve kalfa eğitimlerimizin, 
Mart 2014’te düzenlenmesi planlan-
maktadır.

Geçen yıllarda yürüttüğümüz çalış-
malarda olduğu gibi, 2013 yılı faaliyetle-
rimiz içinde de önceliğimiz; meslek lisesi 
ve meslek yüksekokulu mezunu genç 
usta adayları ve teknikerlerdi. Atölyemiz, 
ulusal ve uluslararası alandaki paylaşımı 
arttırarak, üniversite ve meslek yükseko-

kullarının ahşap koruma ve restorasyon 
derslerinde mutlaka görülmesi gereken 
bir atölye olarak benimsenmiştir. Atöl-
yemiz, ahşap yapıların restorasyonu ko-
nusunda eğitim ve onarım uygulamaları 
yürütmeyi planlayan yerel yönetimlere 
de fi ziki koşulları, el aletleri ve makine-
leriyle örnek olmaya başlamıştır. Böylece 
2008 yılında hedefl enen; ahşap yapıların 
korunması ve onarımı konusunda doğru 
temel bilgilerin paylaşılarak yaygınlaştı-
rılması amacına ulaşmaya başlamıştır.  

Meslektaşlarımızdan gelen yoğun 
ilgi ve isteği dikkate alarak, ahşap ve 
ahşap yapı bilgisinin, ulusal ve ulusla-
rarası koruma prensiplerinin uygulama 
örneklerinin bire bir uygulanacağı, dört 
ana başlıkta, dört gün sürecek yeni bir 
etkinliğimiz; Mimar- Mühendis Atölye 
Çalışmaları da 2014 Mart ayı içinde dü-
zenlenecektir.

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim 
Programı Afişi
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Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyet-
lerinin en uzun süreli olanı; “Ahşap Ya-
pılarda Koruma ve Onarım Eğitim Prog-
ramı”dır. Program kapsamında, meslek 
yüksekokullarının mimari restorasyon, 
ağaç işleri, mimari dekoratif sanatlar 
gibi mimari ve ahşap yapı elemanı ile 
ilgili eğitimlerin verildiği programlarının 
mezunlarına; ahşap yapıların korunması 
ve onarımı konusunda daha donanımlı 
ve deneyimli olmaları hedefi yle, 160 saat 
teori, 400 saat uygulamadan oluşan ve 
yaklaşık 5 ay süren bir eğitim verilmek-
tedir. Program kapsamında; 2008, 2009 
ve 2012 yıllarında meslek lisesi ve mes-
lek yüksekokulu öğrenci ve mezunların-
dan oluşan toplam 55 kursiyere teorik ve 
uygulamalı eğitimler verilmiştir. Uygu-
lamalar kapsamında İstanbul’un Dünya 
Miras alanlarından Zeyrek ve Süleyma-
niye’deki ahşap yapılarda bakım onarım 
çalışmaları yürütülmüştür.

Eğitim programının hedefi ne ulaşıp 
ulaşmadığını belirlemek için, kursiyerle-
rin eğitim sonrası istihdamları takip edil-
mektedir. Bugüne kadar eğitime katılan 
55 kişiden ulaşılabilen 42 kişinin % 75,5’i 
(32 kişi); ahşap işleyen, onaran, resto-

rasyon ve koruma çalışmaları yürüten 
mimarlık ve mühendislik fi rmalarında 
ve ahşap atölyelerinde ara eleman olarak 
çalışmaktadır, diğer 10 kişiden ikisi dört 
yıllık lisans programlarına geçmiş, altısı 
lisans programı için sınav hazırlığını sür-
dürmekte, diğer iki kişi ise farklı bir sek-
törde çalışmaktadır. Eğitimlerin hedefi ne 
ulaşmasında ve istihdamın sürekliliğinde, 
koruma sektörünün; eski eser onarımı ve 
restorasyonunda uygulayıcı, denetleyici 
ve hedef belirleyicilerin birlikte istihdam 
politikası oluşturması ve uygulamasına 
olanak sağlaması gerekmektedir.  

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Eğitim 2013 Programı; 10 kursiyerin ka-
tılımı ile Eylül 2013 – Ocak 2014 tarihleri 
arasında yürütülmektedir. Kurs sonunda 
kursiyerlerimize; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından birer katılım belge-
si verilecektir.

Eğitim programının teorik ve uygula-
malı ders süreleri aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir:

Teorik dersler akademisyenlerin des-
teği ile yürütülürken, uygulamalı dersler 
ahşap yapıların korunması ve restoras-

    Ders Adı Teori       Uygulama

1.  Koruma Kuramı 16 saat teori

2. Yapı Malzemesi Olarak Ahşap 24 saat teori 24 saat uygulama

3. Geleneksel El Aletleri ve Makinelerin Kullanımı 16 saat teori 32 saat uygulama

4. Ahşap Süsleme 8 saat teori  96 saat uygulama

5. Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi 24 saat teori  64 saat uygulama

6. Ahşapta Bozulmalar 16 saat teori    8 saat uygulama

7. Belgeleme 16 saat teori 16 saat uygulama

8. Geleneksel Ahşap Yapı Elemanlarının Üretimi 16 saat teori  120 saat uygulama

9. Ahşap Koruma Yöntemleri 16 saat teori   16 saat uygulama

10. Üst Yüzey İşlemleri 8 saat teori  16 saat uygulama
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yonu konusunda tecrübeli ahşap ustala-
rıyla birlikte verilmektedir.

Program kapsamında; uygulamaları 
desteklemek amacıyla yerinde inceleme 
gezileri de düzenlenmektedir. 

Uygulama çalışmaları kapsamında 
üretilen ve onarılan yapı elemanların-
dan örnekler; sempozyumumuzla aynı 

anda düzenlediğimiz “Sergi” ile koruma 
camiasıyla paylaşılmaktadır.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faali-
yetlerinin devam ettirilmesi ve payla-
şımların yaygınlaştırılması adına tüm 
inancımızla çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz, destekleyen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.
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The Challenge of Training Young Professionals in Wood 
Conservation and Restoration: A Case from Gjirokastra, Albania

Introduction 
The Gjirokastra Foundation (by then 
called Gjirokastra Conservation and De-
velopment Organization - GCDO) un-
dertook training for fi ve unemployed 
young men in wood restoration and 
maintenance for monumental houses in 
Gjirokastra in 2010.

The training was the fi rst one to be or-
ganized in Gjirokastra after 20 years since 
the fall of the communist regime.

This paper will reveal how the train-
ing was organized, how the curriculum 
was created and how the trainees worked 
as apprentices for the experienced wood 
masters so that could gain hands on ex-
perience. As a pay back the trainees car-
ried some wood maintenance and repair 
works in the monumental houses of Gji-
rokastra.

I - The World Heritage Town of 
Gjirokastra in Albania and the 
Gjirokastra Foundation 
The World Heritage Town of Gjirokastra 
is an extraordinary example of the long 
and diffi cult survival of a late medieval 
town in Albania, where local and Otto-
man architecture is merged masterfully. 
During the Ottoman period, Gjirokas-
tra grew as an administrative and trade 
center becoming an important regional 
center, which could afford such big in-

*Sadi PETRELA, Gjirokastra Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı / GCDO Director, spetrela@gjirokastra.org
** Orijinal metinden Türkçe’ye çeviri: Esra KUDDE

Sadi PETRELA*

Giriş
Gjirokastra Vakfı (daha sonraki adıyla 
GCDO – Gjirokastra Koruma ve Kalkın-
ma Derneği), bu yerleşimdeki anıtsal 
ahşap yapıların bakım-onarım ve res-
torasyonunun yapılabilmesi amacıyla, 
2010 yılında 5 işsiz gence yönelik bir 
eğitim programı düzenlemiştir. Bu eği-
tim, komünizm rejiminin düşüşünün 
ardından, Gjirokastra’da 20 yıl sonra 
düzenlenen ilk eğitim programıdır. 

Bu bildiride, eğitimin nasıl düzen-
lendiği, ders programının nasıl tasar-
landığı ve gençlerin tecrübeli ahşap 
ustalarının yanında çalışarak, usta-çı-
rak ilişkisiyle nasıl tecrübe kazandıkları 
anlatılmaktadır. Eğitimi tamamlayan 
gençler, Gjirokastra’daki bazı büyük 
ahşap evlerin bakım ve onarım işlerin-
de çalışma imkânı bulmuşlardır.

1- Arnavutluk’taki 
Gjirokastra Dünya Miras  
Alanı ve Gjirokastra Vakfı
Osmanlı ve Arnavutluk yerel mimari-
sinin ustaca harmanlandığı Gjirokast-
ra Dünya Miras Alanı, bir geç Ortaçağ 
kasabasının; uzun ve zor olan ayakta 
kalma sürecinin sıradışı bir örneğidir. 
Gjirokastra, Osmanlı döneminde böl-
genin önemli idari ve ticari merkez-
lerinden biri hâline gelmiş; bu durum 
Kale, Çarşı, camiler ve büyük evleri 
barındıran konut alanlarının ustalık-

Ahşap Yapıların Korunması ve Onarımında Çalışacak Genç 
Uzmanların Eğitimi: Arnavutluk-Gjirokastra Örneği
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vestments in the Castle, Bazaar, mosques 
and residential areas with huge houses 
and cobble streets built with prominent 
mastery. 

The town has today some 600 monu-
ments of culture constituting 22% of the 
Albanian list of monuments. Gjirokastra 
was declared as a Museum City by the 
Albanian Government in 1961, which 
is quite unusual for a radical communist 
country Albania used to be. Out of 600 
monuments, 54 were fi rst category hous-
es (the best ones) in which no changes 
or alterations of any type could be made.

GCDO was created in 2001 following 
a request by the Albanian President at 
the time, Rexhep Mejdani, who appealed 
to Lord Rothschild, the founder and fi -
nancial supporter of the Butrint Founda-
tion1 to come to Gjirokastra and replicate 
the accomplishments of Butrint. Thanks 

la inşa edilmesine olanak sağlamıştır. 
Günümüzde şehir, ülkedeki tescilli 
eserlerin %22’sini oluşturan yakla-
şık 600 anıtı barındırmaktadır. Gji-
rokastra, Arnavutluk Hükümeti’nce 
1961’de Müze Şehir ilan edilmiştir; 
ki bu, dönemin radikal rejimi için 
oldukça sıradışı bir durumdur. Söz 
konusu 600 anıtın içinden 54 tanesi; 
herhangi bir değişiklik ya da müda-
halenin yapılamadığı, 1. grup katego-
risindeki evlerdir.

Dönemin cumhurbaşkanı Rexhep 
Mejdani, Butrint Vakfı’nın1 kurucusu 
ve fi nansal destekçisi Lord Rothsc-
hild’den, Gjirokastra’ya gelerek But-
rint’teki tecrübelerini yinelemesini 
istemiş;  bunun üzerine 2001 yılında 
GCDO kurulmuştur. Aynı yıl, “Pac-
kard Humanities (PHI)”  adlı enstitü 
tarafından sağlanan maddi destekle, 
Butrint Vakfı’na bağlı olarak, ilk is-

1 Butrint Vakfı, UNESCO Dünya Miras Alanı Butrint’in araştırılması, korunması ve tanıtımı için kurulan bir 
İngiliz yardım kuruluşudur (no. 1017039) / Butrint Foundation is a UK charity organization - nr. 1017039 - 
founded to research, preserve and promote the Albanian UNESCO World Heritage Site of Butrint .
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to the fi nancial support of the Packard 
Humanities Institute (PHI), and under 
the supervision of the Butrint Founda-
tion, ‘Gjirokastra Conservation Offi ce’ 
(that was the original name) was opened 
that year.

In 2005, one of the main goals of the 
GCDO, the Ministry of Tourism, Culture, 
Youth and Sports and the Municipality of 
Gjirokastra was achieved, ‘the enlistment 
of Gjirokastra as a UNESCO World Her-
itage Town’. Subsequently, the offi ce re-
vised its mission and decided to expand its 
scope of work. In 2006, the Organization’s 
name was changed to ‘Gjirokastra Con-
servation and Development Organization’ 
in order to refl ect the new vision: the sus-

miyle “Gjirokastra Koruma Bürosu” 
kurulmuştur.

GCDO, Turizm Kültür Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Gjirokastra Beledi-
yesi’nin ana hedefl erinden birisi 2005 
yılında gerçekleştirilmiş; Gjirokast-
ra, UNESCO Dünya Miras Listesine 
kaydedilmiştir. Yeni vizyonu “Gjiro-
kastra’nın kültürel miras değerlerine 
dayanarak sürdürülebilir kalkınması” 
olarak genişletilen büro; 2006 yılında 
bu hedefi  en iyi yansıtan Gjirokastra 
Koruma ve Kalkınma Derneği (GCDO) 
adını almıştır. GCDO, 2007 yılında 
bir sivil toplum örgütü olarak kabul 
edilmiştir. Günümüzde kısaca Gjiro-
kastra Vakfı olarak anılan kuruluşun 
temel hedefi ; mimari mirasın yeniden 
canlandırılması, sürdürülebilir tu-
rizm, el sanatları ve zanaatların geliş-
tirilmesidir.

Bu durum, kuruluşun fonlarını art-
tırarak önemli projeleri hayata geçire-
bilmesine yol açmış ve kapasitesinin 
geliştirilmesi için önemli bir adım ol-
muştur. Gjirokastra Vakfı, kuruluşun-
dan bugüne 50 farklı projede 2.500.000 
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tainable development of Gjirokastra based 
on its cultural heritage values. In 2007, the 
GCDO was registered as an Albanian 
NGO (non-governmental organization). 
Recently, the GCDO is called shortly the 
Gjirokastra Foundation. Its main focus is 
on revitalization of Built Heritage, sus-
tainable tourism, crafts and artisan de-
velopment.

This was a major step forward in 
terms of the organization’s capacity 
building, which became more and more 
able in fundraising and implementing 
important projects. Since its creation, 
GF has managed to raise over 2.500.000 
Euros for 50 various projects. One of its 
biggest achievements is a new mecha-
nism of collaboration with monumental 
house owners to fi ght against the house 
abandonment and reestablish the nat-
ural relationship of them with the Built 
Heritage of Gjirokastra which was inter-
rupted during 50 years of Communism 
and its extreme effort against the private 
property. Another big achievement of 
this program is the revival and develop-
ment of crafts. As a result of a seven-year 
long program, different training projects 
were developed; wood conservation and 
restoration training was an important 
part of it.  

II – The Conservation Challenge 
Gjirokastra’s monumental houses cre-
ate the biggest urban assemble inherit-
ed more or less intact from the Ottoman 
period in Albania. Conservation of the 
houses has always been a huge task and 
the houses’ owners had an historical tra-
dition to restore the house entire every 
generation (approximately every 60 to 
75 years). The cost of such restoration for 

€’nun üzerine çıkmayı başarmıştır. 
Vakfın en büyük başarısı; -50 yıl süren 
rejimin özel mülkiyete karşı olan tutu-
mu sebebiyle Gjirokastra’nın mimari 
mirasıyla ilişkisi kesilen- ev sahiple-
riyle işbirliği içinde çalışarak, bu evle-
rin terk edilmeden ayakta kalması için 
verdiği mücadeledir. Programın diğer 
önemli başarısı ise, el sanatlarının can-
landırılması ve geliştirilmesidir. Yedi 
yıl süren çalışmanın sonucunda, çeşit-
li zanaat ve el sanatlarının öğretildiği 
eğitim programları düzenlenmiştir; ah-
şabın korunması ve onarımı eğitimi de 
bunun önemli bir parçasıdır.

2 - Koruma Meselesi 
Gjirokastra’daki anıtsal evler, Arnavut-
luk’ta Osmanlı dönemi izlerini en fazla 
barındıran öğelerdir. Evlerin korunma-
sı her zaman büyük bir sorun olmuştur. 
Ev sahiplerinin her nesilde -ortalama 
60-75 yılda bir- evini onarma geleneği 
vardır. Evin bakımı ve onarımı bir aile 
görevi olarak benimsenmekte, taş ve 
ahşaptan yapılan bu binaların restoras-
yon maliyeti ise çok büyük olmaktadır. 
Korunaklı olması amacıyla inşa edildi-
ğinden adını Osmanlı “kule”lerinden 
alan, dik yamaçlar üzerindeki bu ev-
lerin bakımı; taş ve ahşap ustaları için 
önemli, cazip bir çalışma alanıdır. Bu 
nedenle yüzyıllar boyunca ve nesilden 
nesile, Gjirokastra; kentsel büyümenin 
olmazsa olmaz bir önkoşulu olarak, 
inşaat ve bakım-onarım konusunda 
yükek mesleki becerileri geliştirmek 
zorunda kalmıştır.

Arnavutluk’taki komünizm rejimi 
özel mülkiyet kavramını bozarak kamu 
malını zorunlu tuttuğundan, pek çok 
insan mülklerini yitirmiş; bu şartlar al-
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stone and wood tower buildings was very 
big; yet it was considered a family duty to 
upkeep and maintain the house. Aimed 
to have a very evident defensive role (for 
that reason called in Ottoman style “kule” 
– tower) and built in a very diffi cult steep 
terrain, the maintenance, as the con-
struction itself was also an engaging pro-
fessional challenge for stone and wood 
masters. That’s why during centuries and 
generation after generation, Gjirokastra 
was “condemned” to develop high pro-
fessional construction and maintenance 
skills - as an indispensable precondition 
for the city growth and maintenance.   

The Albanian communist regime 
damaged the concept of private owner-
ship and introduced and forced the no-
tion of public property and many owners 
lost their property which was forcefully 
nationalized. Under this condition, year 
by year, the house owners lost the interest 
and feeling of responsibility for the care of 
their house.

On the other side, the Communist 
State, in its efforts to control everything, 
undertook the task to maintain the houses 
and also the control on working force and 

tında, ev sahipleri de evlerine bakma 
sorumluluğunu kaybetmişlerdir.

Diğer yandan, evlerin bakımı ve 
hatta işgücü, eğitim gibi konuların da 
kontrolü devletin elindeydi. Sonuç ola-
rak, Gjirokastra’daki Kültürel Anıtlar 
Enstitüsü’nün yerel ofi sleri, yerleşim-
deki 600 anıtsal evin bakımını yapmak 
üzere, taş ve ahşap ustalarından oluşan 
kalıcı bir ekip kurmuştu. Bu ekip, sa-
yıları işin yoğunluğuna göre 60 ilâ 250 
arasında değişen çalışanlardan oluştu-
rulmuştu. Gjirokastra, Arnavutluk’un 
komünist lideri Enver Hoxha’nın do-
ğum yeri olduğundan daha ayrıca-
lıklı bir konuma sahipti. Ahşap ve taş 
ustalığı, geleneksel evlerin yapımında 
kullanılan iki temel malzemeye bağlı 
olarak, ana meslek alanlarıydı.

Komünizmin ve merkezi ekono-
minin 1990 yılında çöküşü ve devletin 
gücünü kaybetmesiyle birlikte durum 
tamamen değişmiş; koruma sistemi 
bütünüyle yıkılırken Gjirokastra da 
hızla bakımsızlığa ve bozulmaya ma-
ruz kalmıştır. Kalifi ye ustaların çoğu, 
Yunanistan civarına gitmiş ve orada 
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its training etc. As a result, the local offi ces 
of the Institute of Monuments of Culture 
in Gjirokastra had a permanent team of 
stone and wood masters that would take 
care of 600 monumental houses in Gjiro-
kastra. This team was formed between 60 
to 250 workers depending on the work 
load. Being the birthplace of Enver Hox-
ha, the communist dictator of Albania, 
Gjirokastra had some privileged treat-
ment. Wood-working and stone-working 
were the main mastery corresponding to 
the two basic materials of which the tra-
ditional houses were built.   

The situation changed radically with the 
collapse of Communism and centralised 
economy in 1990 and the ensuing loss of 
state power. Gjirokastra fell immediately 
into disrepair and decay while the whole 
system of conservation collapsed.  Many of 
the craftsmen left for nearby Greece, where 
they represent a highly skilled, sought-af-
ter and well paid workforce. 

Those owners of the monumental 
houses who did not emigrate had not 
suffi cient resources to maintain them 
and, in a desperate need for immediate 
improvement of their housing condition, 
built new concrete houses with mod-
ern amenities next to them. As a result, 
the city lost the incentive and skills to 
maintain its historic buildings, and a lot 
of buildings in the once bustling bazaar 
and monumental houses as well, were 
abandoned. Gjirokastra’s built heritage 
now faces its most serious threat in its 
600-year life time.

Today, Gjirokastra suffers from 
lack of economic growth. According to 
UNDP2 Regional Development Strategy 
of 2005, Gjirokastra’s GDP3 is far below 

aranan ustalar olarak, yüksek maaş-
la çalışmaya başlamışlardır. Yaşadığı 
yeri terk etmeyen ev sahipleri ise, bu 
evlerin bakımı için yeterli mâli güce 
sahip olmadıklarından; konfor koşul-
larını acilen iyileştirebilmek için evleri-
nin yanına yeni betonarme yapılar ve 
modern ekler inşa etmişlerdir. Sonuç 
olarak şehir, tarihî yapılarına bakabi-
lecek gücü ve ustalığı kaybetmiş; bir 
zamanlar hareketli ve yoğun olan çarşı 
ile anıtsal evlerin çoğu terk edilmiştir. 
Gjirokastra’nın mimari mirası, bugün 
600 yıllık ömründeki en büyük tehditle 
karşı karşıyadır.

Gjirokastra, günümüzde ekonomik 
büyüme eksikliği nedeniyle zor du-
rumdadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Planı’nın 2005 yılı Bölgesel Kalkın-
ma Stratejisi’ne göre, Gjirokastra için 

2 UNDP: United Nations Development Programme
3 GDP: Gross Domestic Product
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the national average in spite of its prox-
imity to Greece and the touristic centres 
of Corfu and Saranda. The town and re-
gion have never had any major industry, 
and agriculture -traditionally the major 
source of income- has widely collapsed 
due to unresolved land ownership and a 
lack of modern technology. Unemploy-
ment is at about 18%, and state employ-
ment, the university and remittances of 
emigrants are still the major sources of 
the citizens’ incomes. 

However, in the last years, some 
changes for better are verifi ed. Some 
investments in restoration are made by 
both state and private. Some historic 
buildings are restored, revitalised and 
used for development of tourism (as ho-
tels, restaurants, etc.), but much more is 
needed to be done to make that develop-
ment sustainable. An important missing 
precondition in this context is the lack or 
insuffi ciency of skilled workforce able to 
do the restoration properly.

III - The Wood Restoration 
Training Project  
The Gjirokastra houses are made of stone 
and wood, both very natural components 
and present in the area. Wood is used 
in many elements of the house: they are 
used as structural construction elements 
for bearing the heavy weight of stone 
roofs, in plastered internal walls, fl oors 
and ceilings which in many cases are very 
heavily decorated ones. 

In 2007, the Gjirokastra Foundation 
started its training program and opened 
an Arts and Crafts Center in the Bazaar 
of Gjirokastra. It was further developed 
in 2010 where it expanded in one prom-
inent building in the Medieval Bazaar of 

gayrisafi  millî hasıla; -Yunanistan’a ve 
Korfu, Saranda gibi turistik merkez-
lere olan yakınlığına rağmen- ortala-
ma değerin çok altındandır. Yerleşim 
ve içinde bulunduğu bölgede, hiçbir 
zaman büyük bir endüstri var olma-
mıştır; eskiden temel gelir kaynağı 
olan tarım ise, çözülemeyen toprak 
sahipliği sorunu ve modern teknoloji-
nin eksikliği nedeniyle neredeyse yok 
olmuştur. İşsizlik %18 oranındadır; 
temel gelir kaynakları ise devlet me-
murluğu, üniversite ve göçmenlerin 
gönderdiği paralardır.

Bununla birlikte, son yıllarda bazı 
olumlu gelişmeler olmuştur. Resto-
rasyon alanında, hem kamu hem de 
özel sektör tarafından bazı yatırımlar 
yapılmıştır. Tarihî yapılardan bazıları 
restore edilmiş, yeniden canlandırıl-
mış ve turizm amacıyla (otel, restoran 
vb.) kullanılmaya başlamıştır; ancak bu 
kalkınmayı sürdürülebilir hâle getire-
bilmek için daha fazlasının yapılması 
gereklidir. Bu bağlamda en önemli ek-
siklik, restorasyonları uygun biçimde 
yapabilecek kalifi ye işgücünün yokluğu 
ya da yetersizliğidir.

3 - Ahşap Restorasyonu 
Eğitim Projesi
Gjirokastra evleri, çevrede bulunan 
doğal yapı malzemeleri olan taş ve 
ahşaptan yapılmıştır. Ahşap; taş kap-
lı çatıların ağır yükünü kaldırabilecek 
taşıyıcı sistem elemanları, sıvalı iç du-
varlar, döşemeler ve genellikle zengin 
bezemeli tavanlar gibi pek çok mimari 
elemanın yapımında kullanılmıştır. 

Gjirokastra Vakfı, 2007 yılında eği-
tim programını başlatmış ve Gjirokast-
ra Çarşısı’nın içinde bir El Sanatları 
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the town, which got restored for that aim. 
The restoration was done with the sup-
port of a project fi nanced by UN titled 
‘Culture Heritage for the Economic and 
Social Development’. The house owners 
had agreed to be part of this project by of-
fering the house to be used rent-free for 
three years. The house would be used in 
benefi t of the Gjirokastra community. 

The creation of the Artisan Center 
supplied better conditions in arts and 
crafts training. A laboratory for the work 
was created and in the same year, the 
training in both stone and wood work 
was developed.

The program of the training course 
was anticipated by a research, aiming to 
identify the skills most urgently need-
ed for the restoration and maintenance 
of the historic buildings in Gjirokastra. 
As this was the fi rst training to be orga-
nized in Gjirokastra after 20 years -since 
the fall of the communist regime-, the 
research helped to identify many import-
ant components to be included in the 
training syllabus.
These components were: 
 Understanding of the house architecture 

in Gjirokastra
 Knowledge on type of woods used in 

the Gjirokastra houses 
 Knowledge on the tools needed for res-

toration and maintenance of the timber 
elements
 Materials used for restoration and main-

tenance of the timber elements
 How to diagnose the restoration and 

maintenance issues of the elements
 Documentation of the timber structures 

of the buildings
 Practical skills needed for  the restoration 

and maintenance of timber elements

Merkezi açmıştır. 2010 yılında genişle-
tilen merkez, Ortaçağ Çarşısı’nın seç-
kin yapılarından biri restore edilerek 
buraya taşınmıştır. Restorasyon, Birleş-
miş Milletler’in fi nanse ettiği “Ekono-
mik ve Sosyal Kalkınma için Kültürel 
Miras” projesinin desteğiyle yapılmış-
tır. Ev sahipleri de, Gjirokastra halkının 
yararına kullanılacağından, evlerini 3 
yıl için bedelsiz kiraya vererek projenin 
bir parçası olmayı kabul etmişlerdir. 

Sanat Merkezi’nin kurulması, sa-
nat ve zanaat eğitimi için daha iyi ko-
şullar sağlamıştır. Aynı yıl bu iş için bir 
de laboratuvar kurulmuş ve hem taş 
hem de ahşap işleri üzerine eğitimler 
geliştirilmiştir.

Eğitim programı, Gjirokastra’daki 
tarihî yapıların bakım-onarımı ve res-
torasyonu için acilen ihtiyaç duyulan 
becerileri tanımlamak amacıyla yapılan 
bir araştırma sonucu hazırlanmıştır. Bu 
eğitim, Gjirokastra’da -komünizmin 
düşüşünden beri- 20 yıl sonra düzen-
lenen ilk eğitim olduğundan, yapılan 
araştırma; programın içeriğinde yer 
alacak önemli bileşenleri tanımlamada 
faydalı olmuştur.

Bu bileşenler şunlardır:
 Gjirokastra’nın ev mimarisini anlamak
 Gjirokastra evlerinde kullanılan ah-
şap cinsleri hakkında bilgi
 Ahşap elemanların bakım-onarım ve 

restorasyonu için gerekli aletler hak-
kında bilgi 
 Ahşap elemanların bakım-onarım ve 

restorasyonunda kullanılan malzemeler
 Ahşap elemanların bakım-onarım ve 

restorasyon sorunlarını teşhis etmek
 Yapıların ahşap taşıyıcı sistemlerinin 

belgelenmesi
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 Decoration elements of the Gjirokastra 
houses and how to do proper carving to 
prepare them
 Structural elements of Gjirokastra build-

ings and  how to maintain and restore 
them.

A competition was organized to select 
the young people to be trained and it was 
formed of two parts. The fi rst part was a 
practical test to assess the crafting skills 
of the applicants and the second one was 
an interview to understand the overall 
knowledge of the participants. 

After selection of the trainees, the 
syllabus was fi nalized. The trainers were 
also selected through a competitive pro-
cess. In order to best transfer the skills 
from the old generation of craftsmen to 
the young ones, two experienced wood 
craftsmen were selected as trainers. They 
involved the trainees in their workshops 
as apprentices. The trainees also partic-
ipated in the practical restoration work 
under the lead-master. 

As the training continued, the Gjiro-
kastra Foundation got involved in promot-
ing the young trainees with the restoration 
businesses. The successful training of 10 
young professionals (5 for stone and 5 for 
wood working) was publicly announced. 
A brochure for fostering the new work-
force in the Labor market, describing their 
professional skills were published. The 
training project created an example to be 
‘adopted’ by the state’s offi cial training 
program for youth employment. 

Now the restoration work in Gjirokas-
tra is further developing as the business 
and the state are investing more in res-
toration and revitalization of the historic 

 Ahşap elemanların bakım-onarım ve 
restorasyonu için gerekli uygulama be-
cerileri
 Gjirokastra evlerindeki süsleme ele-

manları ve oyma yapımı
 Gjirokastra evlerindeki taşıyıcı sistem 

elemanları ve bunların bakım-onarım 
ve restorasyon yöntemleri

Eğitime katılacak genç kursiyerlerin 
seçilmesi için, iki bölümden oluşan bir 
yarışma düzenlenmiştir: İlk bölümde 
adayların ustalık becerilerini değerlen-
dirmek için bir uygulama denemesi; 
ardından katılımcıların genel bilgi dü-
zeyini anlamak için bir mülakat yapıl-
mıştır. Kursiyerlerin seçiminden sonra, 
eğitim programının içeriği kesinleştiril-
miştir. Eğiticiler de benzer bir yöntem-
le belirlenmiş; geçmiş nesillerin ustalık 
becerilerini genç kuşaklara en iyi ak-
tarabilecek, 2 deneyimli ahşap ustası 
eğitici olarak seçilmiştir. Ustalar, kur-
siyerleri kendilerine yardımcı olarak 
atölyelerine almışlar; ayrıca kursiyerler, 
ustaların önderliğinde restorasyon uy-
gulamasına da katılmışlardır.

Eğitim devam ederken, Gjirokastra 
Vakfı genç kursiyerlerin restorasyon 
işlerine katılması için de çalışmıştır. 
Ahşap ve taş işleri için 5’er kişi olmak 
üzere 10 kişinin başarıyla sonuçlanan 
eğitimi kamuoyuna duyurulmuş; on-
ların mesleki becerilerini tarif eden bir 
broşür yayınlanmıştır. Eğitim projesi, 
gençlerin istihdamı amacıyla devletin 
resmi eğitim programına uyarlanabile-
cek bir model oluşturmuştur. 

Bugün Gjirokastra’da, özel sektö-
rün ve devletin restorasyona ve tarihî 
şehrin canlandırılmasına daha fazla 
yatırım yapmasıyla, restorasyon işleri 
gelişmeye devam etmektedir. Gençler 
için marangozluk, ahşap oymacılığı ve 
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town. And there is more work for young 
people to do as carpenters, wood carv-
ers and restorers. The training was quite 
helpful for our trainees to be engaged in 
restoration work in Gjirokastra. 

As the normal spiral of conservation 
and development hopefully is coming 
back, more need for restoration workforce 
and skills are expected to come as more 
training is needed.  TIKA – Turkish Co-
operation and Coordination Agency just 
signed an important agreement with the 
Ministry of Culture of Albania to make 
an important investment in restoration of 
the historic city of Gjirokastra.  And quite 
naturally, the need for more training will 
increase… 

restoratörlük gibi daha fazla iş olana-
ğı bulunmaktadır. Eğitim, kursiyerle-
rimizin Gjirokastra’daki restorasyon 
işlerinde yer alabilmeleri için oldukça 
faydalı olmuştur.

Koruma ve kalkınma arasındaki 
normal dengenin tekrar kurulmasıyla, 
restorasyon becerileri ve işgücüne, do-
layısıyla eğitime daha fazla ihtiyaç du-
yulması beklenmektedir. TİKA – Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı, tarihî Gjirokastra yerleşiminde 
önemli bir restorasyon yatırımı yap-
mak üzere Arnavutluk Kültür Bakanlı-
ğı ile bir anlaşma imzalamıştır. Doğal 
olarak, daha fazla eğitime ihtiyaç du-
yulacaktır… 
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I - Introduction on Albania and 
Its Heritage 
Albania is a small country in the West-
ern Balkans with 3.5 million inhabitants. 
The country declared independence 
from the Ottoman Empire in 1912. After 
the World War 2, Albania was ruled by 
a 45 year long communist regime which 
isolated the country to a degree only 
comparable with the situation of North 
Korea today. Private property was ban-
ished and market economy was forbid-
den along with freedom of speech and 

Resim 1. Gjirokastra Kalesi / Figure 1. The Castle of Gjirokastra 

Issues of Managing, the Restoration and Maintenance of 
Wood Elements in the Houses of the Ottoman Period in the 
World Heritage Towns of Gjirokastra/Berat, Albania

* Elenita ROSHI, Sosyal Sorumluluk Müdürü, Tiran, Arnavutluk, Corporate Social Responsibility Manager , 
 Tirana, Albania, eroshi@gjirokastra.org
** Orijinal metinden Türkçe’ye çeviri: Esra KUDDE

Elenita ROSHI*

1 - Giriş: Arnavutluk ve Mirası
Arnavutluk, 3.5 milyonluk nüfusuyla, 
Balkanlar’ın batısında yer alan küçük bir 
ülkedir. Ülke, 1912 yılında Osmanlı İm-
paratorluğu’ndan koparak bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Arnavutluk, 2. Dünya Sava-
şı’ndan sonra 45 yıl boyunca komünizm 
rejimiyle yönetilmiş; bu durum, ülkeyi 
ancak bugünkü Kuzey Kore’nin duru-
muyla kıyaslanabilecek bir noktaya getir-
miştir. Özel mülkiyet ortadan kaldırılmış, 
ifade özgürlüğü ve göçün yanı sıra ser-
best piyasa ekonomisi de yasaklanmıştır.

Arnavutluk Gjirokastra ve Berat Dünya Miras Alanları’nda 
Osmanlı Dönemi Konutlarındaki Ahşap Elemanların 
Onarım ve Bakım Sürecinin Yönetim Sorunları
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emigration. With the fall of communism, 
the social and economic life of the coun-
try was shaken. The state had to refor-
mat the way it operated and the society 
started to request new functions from 
the governing institutions. 

II - Heritage Management During 
and After Fall of Communism 
During communism, Cultural Heri-
tage became a matter of national pride. 
Funding for restoration, research and 
promotion of the built heritage was 
generous. Several institutions were 
created in order to manage the cultur-
al heritage.  The role of the state was 
dominant despite of the fact that most 
of the protected monuments were pri-
vate houses which were mainly expro-
priated. 

By the fall of communism, the Alba-
nian society was unprepared to “deal” 
with freedom. The structure of institu-
tions had to change to new emerging 
needs. In the fi eld of cultural heritage, 
the situation changed radically. Unfor-
tunately, there were other priorities to 
take care of education, infrastructure 
and health. Because during commu-
nism, heritage was never utilized for the 
benefi t of people, the new Government 
could not fi nd the adequate motivation 
to protect and deal with heritage. Cul-
tural Heritage was and to some degree 
still remains one of the last priorities 
of the post-communist governments. 
At this date, the reform of the cultural 
heritage structure is uncompleted and 
the current institutions can hardly cope 
with the burden of protecting the cul-
tural heritage in Albania. 

The present cultural heritage law 
will soon be amended to enable a new 

Resim 2. Arnavutluk’taki miras alanları 
Figure 2. Map of the heritage sites in Albania

Komünizmin düşüşüyle birlikte, ül-
kenin sosyal ve ekonomik yaşamı tü-
müyle sarsılmıştır. Devlet, yürüttüğü 
sistemi yeniden kurmak zorunda kalmış 
ve toplum, yönetim kurumlarından yeni 
işlevler talep etmeye başlamıştır.

2 - Komünizm Sürecinde ve 
Sonrasında Miras Yönetimi
Komünizm sürecinde, Kültür Mirası ulu-
sal bir gurur meselesi hâline gelmiştir. 
Restorasyon, araştırma ve mimari mi-
rasın tanıtımı için büyük fonlar ayrılmış; 
kültür mirasının yönetimi için birkaç 
merkez kurulmuştur. Korunması gerek-
li anıtların çoğunun kamulaştırılan özel 
evler olmasına rağmen, korumada dev-
letin rolü baskındır.

Komünizm düştüğünde, Arnavutluk 
halkı özgürlükle “mücadele”ye henüz 
hazır değildi. Kurumların yapısı, yeni 
acil ihtiyaçlara göre değişmeliydi. Kültü-
rel miras alanında da, radikal bir değişim 
oldu; ne yazık ki eğitim, altyapı ve sağlık 
gibi başka öncelikler vardı. Komünizm 
sürecinde, miras hiçbir zaman insanların 



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 3

38

framework for cultural heritage man-
agement. Moreover, the country needs 
a policy and strategy on cultural heri-
tage that affects and involves the own-
ers and the communities of the heri-
tage sites. For example, of monumental 
houses which were privately owned 
during communism, so many of them 
are still abandoned and left to decay.  

The lack of funding is another is-
sue on top of the complicated situation 
with institutional arrangements. The 
Albanian Government’s budget is try-
ing to handle with many urgent needs. 

Tourism is generally undeveloped 
in Albania due to the communist iso-
lation. As a result, heritage tourism is 
even more undeveloped reducing the 
pressure on managing cultural heritage 
sites in Albania. The limited staff man-
aging the heritage sites is struggling to 
protect the sites, because they lack the 
skills and resources, it is not even fea-
sible to provide tourism services. The 
most important impediment is the lack 
of a national policy and strategy for the 
sector.

The Albanian heritage is diverse: 
sites and monuments present in its ter-
ritory cover a wide historic range from 

Resim 3. Osmanlı dönemine ait bir anıtsal konak
Figure 3. Monumental house from Gjirokastra and 
Berat constructed during the Ottoman Period

Resim 4. Gjirokastra- Angoni evi 
Figure 4. The Angoni House in Gjirokastra 

yararı için değerlendirilmemiş olduğun-
dan; yeni yönetim, mirası korumak ve 
onunla uğraşmak için yeterli motivas-
yonu bulamadı. Kültürel miras, komü-
nizmden sonraki yönetimlerin öncelik 
sıralamasında en sonda yer almaktaydı; 
ki bu durum bir dereceye kadar hâlâ 
geçerlidir. Günümüzde kültürel mirasla 
ilgili kurumların yeniden yapılanma sü-
reci henüz tamamlanmamıştır ve mevcut 
kurumlar, Arnavutluk’taki kültürel mira-
sın korunması sorunuyla zorlukla başa 
çıkabilmektedir.

Mevcut kültürel miras kanunu, ya-
kında kültürel mirasın yönetimi için yeni 
bir çerçeve oluşturabilmek üzere yeni-
den düzenlenecektir. Ayrıca ülkenin, 
miras alanlarında yaşayan halkı ve yapı 
sahiplerini etkileyen ve içine alan bir po-
litika ve stratejiye ihtiyacı vardır. Örne-
ğin komünizm boyunca özel mülkiyette 
olan anıtsal evlerin çoğu, hâlâ terk edil-
miş ve bakımsız durumdadır.

Kurumsal düzenlemelerdeki bu kar-
maşıklığın yanında başka bir sorun, fi -
nansman eksikliğidir. Arnavutluk Hü-
kümeti’nin bütçesi, birçok acil ihtiyacı 
birden karşılamaya çalışmaktadır. 

Arnavutluk’ta turizm, komünizme 
bağlı olarak genellikle gelişmemiştir. 



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 3

39

Resim 5-8. Ahşap kullanımından örnekler / Figure 5-8. Examples for the usage of wood 

pre-history to communist period. It has 
three UNESCO World Heritage Sites 
(Berat and Gjirokastra as one UNESCO 
inscription), 236 fortresses out of which 
19 are castles, 8 archaeological parks and 
around 20 museums. There is a list of 
protected monuments with about 2300 
entries, mostly monumental houses of 
the Ottoman period. 

While the physical care for monu-
ments was a task of national heritage 
entities during communist years, re-
cently new restoration businesses were 
created to undertake restoration. The 

Böylece ülkedeki kültürel miras alan-
larının yönetimi üzerindeki baskı azal-
tılmış; dolayısıyla miras turizmi de ge-
lişememiştir. Miras alanlarını yöneten 
sınırlı personel, alanları korumak için 
uğraşmaktadır; çünkü eğitim ve kaynak 
eksikliği nedeniyle turizm hizmetlerini 
sağlamak bile olanaksızdır. Bu konuda 
en önemli engel, sektör için ulusal bir 
politika ve stratejinin olmayışıdır.

Arnavutluk mirası; tarih öncesi de-
virlerden komünizm dönemine uzanan 
geniş bir tarihsel süreci kapsayan alan-
ları ve anıtlarıyla çeşitlilik sunmaktadır. 
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funding may come from various sourc-
es: bidding procedures are followed to 
determine the restoration company to 
undertake the maintenance and resto-
ration works. These businesses work 
following the current national heritage 
law and the national restoration chart. 
The regulatory framework needs im-
provement so that it standardizes ma-
terials and procedures that need to be 
followed during restoration. The work-
ing materials for restoration, timber, 
lime, stone etc., (centrally provided 
during communism) is in short supply 
and slowly disappearing.

Restoration Businesses are discour-
aged to provide these materials because 
of minimal funds for restoration. 

A major issue is the skilled force to 
be employed for restoration and main-
tenance of monuments and sites. Train-
ing for restoration and maintenance of 
heritage was never organized properly 
during communism: regrettably after 
the fall of communism it stopped for 
good. 

III - Ottoman Period Houses in 
Albania (Gjirokastra/Berat) and 
Their Wood Elements
A great number of the Albanian sites 
and monuments are the ones construct-
ed during the Ottoman period. They are 
concentrated in two UNESCO World 
Heritage Sites, Gjirokastra and Berat. 

Gjirokastra and Berat have around 
1000 monumental houses of the Otto-
man Period. They are both declared as 
Museum City in the early 60’s. The big-
gest historic town in Albania is Gjiro-
kastra. It dates back to the 13th century 
though archaeological evidence provides 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde üç 
alanı (Berat ve Gjirokastra birlikte ka-
yıtlıdır.), 236 kalesi, 8 arkeolojik parkı ve 
yaklaşık 20 müzesi bulunmaktadır. Ay-
rıca çoğu Osmanlı dönemine ait anıtsal 
evlerden oluşan 2300 civarında tescilli 
esere sahiptir (Resim 1, 2).

Anıtların fi ziksel bakımı, komünizm 
yıllarında resmi kurumların görevi iken; 
son zamanlarda restorasyon işlerini 
üstlenmek üzere yeni işletmeler kurul-
muştur. Finansman, çeşitli kaynaklar-
dan sağlanabilmekte; bakım-onarım ve 
restorasyon işlerini üstlenebilecek fi r-
maların belirlenmesi için ihaleler yapıl-
maktadır. Bu işlerde yürürlükteki miras 
kanunu ve ulusal restorasyon ilkeleri 
takip edilmektedir. Hukuki çerçevenin, 
restorasyonlarda kullanılacak malzeme 
ve yöntemleri standartlaştırmak üzere 
geliştirilmesi gerekmektedir. Ahşap, ki-
reç, taş gibi restorasyonda kullanılan ve 
komünizm döneminde merkezi sistem-
le sağlanan malzemeler,  yetersizdir ve 
giderek yok olmaktadır. Restorasyon iş-
lerine ayrılan maddi kaynağın azlığı ne-
deniyle, bu malzemelerin temini teşvik 
edilememektedir.

Anıt ve sitlerin bakım-onarımında 
temel sorun, kalifi ye işgücünün sağlan-
masıdır. Mirasın korunması konusunda, 
komünizm sürecinde düzenli bir şekilde 
yapılamayan eğitim; rejimden sonra ise, 
ne yazık ki tamamen durmuştur.

3 - Arnavutluk (Gjirokastra/
Berat)’taki Osmanlı Dönemi 
Evleri ve Ahşap Elemanları
Arnavutluk’taki anıt ve sitlerin büyük 
bir bölümü, Osmanlı döneminde yapı-
lan eserlerden oluşmaktadır. Bu eserler, 
UNESCO Dünya Miras alanları: Gjiro-
kastra ve Berat’ta yoğunlaşmıştır.
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Gjirokastra ve Berat’ta Osmanlı 
dönemine ait yaklaşık 1000 anıtsal ev 
bulunmaktadır; bu yerleşmelerin ikisi 
de 1960’ların başında Müze Şehir ilan 
edilmiştir. Gjirokastra, Arnavutluk’un 
en büyük tarihî şehridir. Şehrin tarihi, 
-daha erken bir yerleşimi işaret eden 
arkeolojik veriler olsa da- 13. yüzyıla 
kadar uzanmaktadır. Arnavutluk’un 
güneyinde yer alan şehrin nüfusu 
30.000’dir.

Gjirokastra, 2005 yılının Temmuz 
ayında UNESCO Dünya Miras Alanı 
olarak seçilirken; Berat ise 2008 yılında, 
Gjirokastra’nın yanında bu listeye dahil 
edilmiştir. Gjirokastra’da 600’ü tescilli 
anıtsal evlerden oluşan toplam 2200 ka-
rakteristik taş ev bulunmaktadır (Resim 
3). Şehir, çok zengin bir vadi olan Dri-
na Vadisi üzerinde, bir dağın eteklerine 
kurulmuştur.

Berat şehri ise, Arnavutluk’un orta 
kesiminde yer almaktadır. Yerleşimi 
2400 yıl öncesinden bu yana kesintisiz 
devam eden, ülkedeki en eski şehirdir 
ve 35.000 nüfusu vardır. Gjirokastra’da-
ki Osmanlı evleri büyük ve etkileyici taş 
yapılar iken, Berat’takiler daha küçük-
tür. Berat anıtsal evlerinin kurgusu, Saf-
ranbolu’dakiler ile çok benzerdir. 

1960’lardan 1990’lara kadar çok sa-
yıda ev restore edilmiş; kamulaştırma 
nedeniyle, evlerin çoğu terk edilmiş ve 
komünizmin düşüşünün ardından da 
bozulmaya başlamıştır. Örneğin Gjiro-
kastra’daki Angoni Evi (Resim 4), son 
50 yıl içerisinde iki kez restore edil-
miştir. Hâlâ kullanılmayan yapı tekrar 
bozulmaktadır. Evin onarımında, yerel 
inşaat piyasasında bulunabilen ve çoğu 
restorasyon işleri için uygun olmayan 
malzemeler kullanılmıştır.

information of an early inhabitation.  It 
is located in the south of Albania and 
it has 30000 inhabitants.  Gjirokastra 
was declared an UNESCO World Her-
itage Site in July 2005, while Berat was 
added to the list jointly with Gjirokas-
tra in 2008. Gjirokastra has 2200 typical 
stone houses out of each 600 enjoy the 
protected status of monumental hous-
es. The town is built on the ridge of a 
mountain over a very rich Valley, the 
Drino Valley. Regrettably, this is one of 
three poorest areas of Albania. 

The other town, Berat is located in 
the middle of Albania. It is the oldest 
town in the country, continuously in-
habited in the last 2400 years. It has 
35000 inhabitants. While the Ottoman 
Houses of Gjirokastra are large and 
impressive stone buildings, the ones 
in Berat are smaller. The assembly of 
monumental houses in Berat is very 
similar to the ones of Safranbolu. 

From 1960’s to 1990’s many houses 
were restored, because of the expropria-
tion, many houses were left abandoned 
and after the fall of communism the 
houses started to decay. For instance, 
the house of Angoni in Gjirokastra (as 
shown in Figure 4) is restored twice 
during the last 50 years. Still unused, it 
has chances to get decayed again. Ma-
terials used to restore the house, can be 
found in the local construction market 
and not all of them are suitable for res-
toration works. 

IV - Issues of Managing the 
Restoration and Maintenance of 
the Wood Elements  
Wood is a very common element in the 
monumental houses of Gjirokastra/Be-
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rat. It is used as a construction element 
as well decorative. Timber is used as a 
structural element in the construction 
of the upper fl oors, roof’s sustaining 
structure, doors, fl oors, ceilings and 
gates. It is also used to decorate the 
house. 

Traditionally, timber was found lo-
cally, yet the richest families could af-
ford to import wood from abroad or 
further regions.  There was a great di-
versity of wood found in every house: 
in the Zekate House (one important 
house in Gjirokastra) six types of tim-
ber were identifi ed. The photos above 
(Figure 5-8) are the examples of where 
and how wood is used in monumental 
houses in Gjirokastra and Berat.

In the restoration works undertaken 
currently, very often timber elements 
are replaced or mended. The timber 
elements found in the traditional Gji-
rokastra/Berat’s houses would only be 
used after a period of ageing in specifi c 
conditions. Nowadays, the tradition of 
ageing wood is lost. Timber is mostly 
imported from Nordic countries which 
is not easily adapted to Albanian cli-
mate. As an example, pine timber is 
used to replace a roof beam originally 
made of aged oak.  

This phenomenon is justifi able to a 
certain degree, considering local forests 
have been cut and damaged in the last 
21 years of transition in Albania. The 
local know-how on selecting the right 
tree to cut from the forest has been lost. 
This was an important step in guaran-
teeing the long life of timber elements 
used in the monumental houses. 

4 - Ahşap Elemanların Bakım-
Onarım ve Restorasyonunda 
Yönetim Sorunları 
Ahşap, Gjirokastra ve Berat evlerinde 
çok yaygın görülen bir malzemedir; ge-
rek taşıyıcı gerekse süsleme amaçlı ele-
manların yapımında kullanılmıştır. Ev-
lerin üst katlarındaki taşıyıcı elemanlar, 
günümüze ulaşan çatı strüktürleri, kapı-
lar, döşemeler ve tavanlar; ayrıca süsle-
meler, ahşaptan yapılmıştır.

Ahşap, geleneksel olarak bölge-
de bulunabilmekte; ancak çok zengin 
aileler yurtdışından ve başka bölgeler-
den ahşabı ithal edebilmekteydi. Evlerde 
kullanılan ahşaplar, büyük bir çeşitlilik 
göstermekteydi; Gjirokastra’nın önemli 
yapılarından Zekate Evi’nde 6 ayrı tür-
de ahşap teşhis edilmiştir. Gjirokastra 
ve Berat evlerinde ahşabın nerede ve 
nasıl kullanıldığına dair örnekler, Resim 
5-8’de gösterilmiştir. 

Son zamanlarda yürütülen restoras-
yon işlerinde, ahşap elemanlar sıklıkla 
yenilenmekte ya da onarılmaktadır. Ge-
leneksel Gjirokastra ve Berat evlerinde 
bulunan ahşap elemanlar, ancak belirli 
koşullarda bir süre bekletildikten sonra 
kullanılabilmekteydi; bu gelenek, günü-
müzde yok olmuştur. Ahşap, genellikle 
Arnavutluk’un iklimine pek de kolay 
uyum gösteremeyen, Kuzey Avrupa (İs-
kandinav) ülkelerinden ithal edilmek-
tedir. Örnek olarak, aslında yıllanmış 
meşe ağacından yapılan bir çatı kirişinin 
yenilenmesinde çam kerestesi kullanıl-
maktadır.

Arnavutluk’ta yaşanan son 21 yıl-
lık geçiş döneminde, yerel ormanların 
kesilerek yok edildiği düşünülürse bu 
durum bir noktaya kadar haklı görüle-
bilir. Ormandan kesilecek ağacın doğru 
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seçilmesine dair yerel bilgi ve teknikler 
yok olmuştur; ki bu, anıtsal evlerde kul-
lanılan ahşap elemanların uzun ömürlü 
olmasını sağlamada önemli bir adımdır.

Geleneksel evlerdeki ahşap eleman-
ların ömrünü uzatmak için, ahşabın ba-
kım-onarımında kullanılacak malzeme-
ler de önemlidir. Bezir yağı, balmumu 
ve gomalak cilâ gibi doğal malzemelerin 
kullanılması önerilirken; yapay malzeme 
ve vernikler kullanılmaktadır.

Genel olarak, ahşabın bakım-ona-
rımında somut/doğru uygulamaların 
öneminin anlaşılmasında tamamen bir 
eksiklik olduğu söylenebilir. Ağacın or-
mandan seçimi, kesilmesi, saklanması 
ve kurutulması hakkında yazılı kural/
kılavuzların olmayışı; doğru uygulama-
ların yapılmasını engelleyen diğer bir 
sorundur.

5 - Çözüm önerileri
 Öncelikle ve en önemlisi, yol gösterici 

kural ve kılavuzlara açıkça ihtiyaç duyul-
maktadır. Ev sahiplerinin, restorasyon 
işlerinde ve anıtsal evlerin bakımında 
görevli herkesin bunlara uyması zorunlu 
tutulmalıdır.

 Yöredeki uygun ahşabın belirlen-
mesi için orman işletmeleriyle işbirliği 
yapılması çok önemlidir. Ayrıca, sadece 
Gjirokastra/Berat’takiler değil tüm evler 
için ihtiyaç duyulan; çeşitli yerel ağaç tür-
lerinin haritalanması da çok önemlidir.  

 Çeşitli ağaç türlerinin depolanması/
envanteri ve uygun koşullarda bekletil-
mesi işlemini başlatmak için, devletin 
sınırlı bakım-onarım fonları kullanılabi-
lir. Bu, Berat’ta başlatılan çok önemli bir 
gelenektir; Berat’ta Ulusal Kültür Bölge 
Müdürlüğü böyle bir envanter oluştur-
mayı başarmıştır.

Materials used to maintain and re-
store wood are also important in sup-
porting the long life of timber elements 
in the traditional houses. Synthetic ma-
terials/varnishes are used whereas it is 
recommended to use natural materials 
such as linseed oil, wax and seed-lack.  

Generally, it is fair to say that there 
is a complete lack of understanding on 
the importance of solid/correct practices 
on wood restoration and maintenance. 
Missing written guidelines/practices on 
how to select the tree in the forest, how 
to cut it, how to store it and how to dry 
it are another impediments to proper 
practices. 

V - Possible Solutions 
 First and foremost, there is an eminent 

need to create guidelines and proto-
cols to follow. Respecting them has to 
be mandatory for house owners, resto-
ration businesses and all care – takers of 
the monumental houses. 

 Collaboration with the communal 
forest to identify the suitable local tim-
ber is very important. Mapping where 
are localized different timber types re-
quired for Gjirokastra/Berat houses (and 
not just them) is also very important. 

 Use the limited governmental 
maintenance funds to start a storage/ 
inventory of several types of timber and 
let it age properly. This is very important 
and a tradition has been created in Berat 
where the Regional National Directorate 
of National Culture has managed to cre-
ate such inventory. 

 Another important step is to coor-
dinate with timber trading companies to 
start selling timber for restoration needs. 
Despite of the diffi culties in convincing 
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 Diğer bir önemli adım ise; onarım-
larda ihtiyaç duyulan ahşabın satışı için, 
ticari şirketlerle eşgüdümün sağlanması-
dır. Böyle girişimler için restorasyon şir-
ketlerinin ikna edilmesi zor olsa da, izle-
necek yol; ahşabın bakımı ve onarımını 
sağlamak için, Arnavutluk’ta kullanılan 
fon miktarının şeffaf hâle getirilmesidir.

 Kolay bir adım, anıtsal evlerin res-
torasyonundan sonra bazı malzemeleri 
depolamaktır. Bu işlem, yakın gelecekte 
evlerin bakımının yapılmasında kolaylık 
sağlayacaktır.

 Zarar verici verniklerin kullanımı-
nın yasaklanarak, bezir yağı gibi doğal 
tedavilerin teşvik edilmesi; kuralların 
uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

 Ahşap elemanlar için en uygun 
bakım-onarım uygulamaları hakkında 
anıtsal ev sahiplerinin bilincinin arttırıl-
ması zorunludur.

 Doğru uygulamaların yapılması ko-
nusunun, restorasyon işletmeleriyle bir 
sözleşme altına alınması önemlidir.

 Daha da önemli bir adım, yeni ah-
şap restoratörlerinin yetiştirilmesidir.

the restoration companies to undertake 
such initiatives, a way to proceed is to 
make transparent the amount of fund-
ing that is used in Albania for resto-
ration and maintenance of wood. 

 An easy step is to store some ma-
terials in the monumental houses after 
restoration. This will help the mainte-
nance of monumental houses in the 
near future. 

 Forbid the use of aggressive var-
nishes and encourage the use of natural 
treatments, such as linseed oil, will ease 
the implementation of guidelines.  

 Raising the awareness of monu-
mental house owners on best mainte-
nance practices for timber elements is 
an imperative requirement. 

 It is important to initiate an agree-
ment among restoration businesses on 
the use of the correct practices. 

 More importantly, training a new 
generation of wood restorers is a very 
important step. 
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The ‘Tuzcuoğlu House’ at Beylerbeyi and Restoration as an 

Opportunity to ‘Re-interpret a Building’

ABSTRACT
The Tuzcuoğlu House at Beylerbeyi is situated in a terraced garden on a hillside 

overlooking the Bosphorus. Its restoration was begun in the summer of 2012. 

During this process, the original characteristics of the building were brought to 

light and preserved, while a new spatial organization that allowed its use as an 

offi ce was achieved. 

Judging by its exterior, the Tuzcuoğlu House might be dated to the second 

half of the nineteenth century, yet its interior space suggests an earlier date. 

The clues discovered during the restoration process indeed revealed that we 

were dealing with a structure at least two hundred years old. This timber-

framed house was most probably built at the beginning of the 19th century 

and underwent an elaborate renovation of its exterior in the second half of the 

nineteenth century. Despite some material decay on the exterior, the authentic 

architectural details of the building were rather well preserved.

The architectural details of the initial building and the subsequent 

interventions carried out on them in the nineteenth century allow us to follow 

how a timber residential building was transformed in the course of a century. 

This historical information was revealed through the restoration process and 

therefore it would not be inappropriate to claim that the restoration surpassed 

the sole purpose of ‘conservation’ and became an ‘information reading’ tool. 

The restoration work of the Tuzcuoğlu House involved repairs to the 

structural frame, roof, eaves, wooden siding, windows, fl oor coverings and 

sanitary spaces. The plumbing, electrical wiring and heating system were 

redone. After about seven months, it was possible to start using the building, 

while the restoration work of the garden walls and pavements continued.

Ayşe ORBAY*

Tuzcuoğlu Evi; Beylerbeyi’nde, İstanbul 
Boğazı’na bakan bir yamaç üzerinde, set-
ler halinde düzenlenmiş bir bahçe içinde 

bulunmaktadır. Restorasyon çalışmaları 
2012 yılının yazında başlamış ve 7 ay-
lık bir çalışma sonunda tamamlanmıştır 
(Resim 1). Bir yandan evin otantik özel-

Beylerbeyi’nde Tuzcuoğlu Evi ve Bir Okuma 
İmkânı Olarak Restorasyon

*Yüksek Mimar Ayşe ORBAY, ayse.c.orbay@gmail.com
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liklerini ortaya çıkaracak bir restorasyon 
sürdürülürken; diğer yandan ofi s işlevini 
karşılayacak mekân organizasyonu, bi-
nanın karakterini korumak suretiyle ha-
yata geçirilmiştir.

İlk olarak, ahşap iskelet sisteminin 
taşıyıcılığını yitiren parçaları değiştiril-
miştir (Resim 2-5). Özgün iskelet meşe-
den yapılmıştır; onarımda da yine meşe 
kullanılmış, ahşap boyutları ve birleşim 
detayları korunmuştur (Resim 6-8). Bir-
leşim yerlerinde, galvaniz çivilerin yanı 
sıra paslanmaz çelikten özel olarak üre-
tilen kare kesitli dövme çiviler de kulla-
nılmıştır.

Askıya alma çalışmalarından önce, 
çatının kiremit örtüsü kaldırılmış ve ge-

çici bir çatı konstrüksiyonu yapılarak 
koruma sağlanmıştır. İskeletin tamiri sı-
rasında saçak seviyesi teraziye getirilmiş 
ve çatı onarımına geçilmiştir. Kırma çatı 
konstrüksiyonu, kiremit altı kaplama-
sının çürümüş bölümleri ve saçak alın 
tahtaları yenilenmiş (Resim 9); dere ve 
yakalar çinkodan yeniden üretildikten 
sonra, kiremit kaplama yapılmıştır.

Bir sonraki aşamada, saçak altı ve 
cephe kaplaması ile pencere doğrama-
ları ele alınmıştır. Kuzeydoğu cephe-
sindeki giyotin pencere doğramalarının 
neredeyse tamamı yeniden üretilmiştir. 
Ancak diğer cephelerde, özgün pencere 
kasaları büyük ölçüde muhafaza edilerek 
onarılmıştır (Resim 10). 

Resim 1. Tuzcuoğlu Evi, güneybatı cephesi

Resim 3. Kuzeydoğu cephesindeki sıvanın 
kaldırılmasıyla saçak altında açığa çıkan birkaç sıra 
ahşap cephe kaplaması

Resim 4. Kuzeydoğu cephesinde ahşap iskeletin 
durumu

Resim 2. 
Kuzeydoğu 
cephesinin 
restorasyon 
öncesi durumu
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Resim 5. Kuzeydoğu 
cephesinde ahşap 
taşıyıcıların değiştirilmesi Resim 6. Evin askıya alınması ve ahşap tabanın değiştirilmesi

Resim 7. Taban tahtasının özel olarak üretilen 
paslanmaz çelik dövme çivilerle taş duvara 
tespit edilmesi Resim 8. Güneybatı cephesi

Resim 9. Kiremit altı kaplaması ve 
saçak alın tahtasının yenilenmesi Resim 10. Doğrama ve kasaların onarımı
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Pencerelerin, niteliksiz detay ve işçilik 
ile üretilmiş muhdes kanat ve panjurları 
yenilenmiştir. Cephe ve saçak kaplama 
elemanları ile kat silmesi onarılmış veya 
yenilenmiştir (Resim 11). Kat silmesinin 
üzeri ise çinko levha ile kaplanmıştır.

İç mekânlarda sıvalar, döşeme kapla-
maları ve ıslak hacimler onarılmış (Resim 
12-19); tüm tesisat sistemi yenilenmiştir.

Tuzcuoğlu Evi’nin cephesi, ilk bakışta 
19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirile-
bilecek mimari özellikler taşımaktadır. 
Saçak konsolları, panjurlar ve kuzeydo-
ğu cephesinde yer alan balkon bunlar-

dan birkaçıdır. Servis mekânlarının yer 
aldığı güneydoğu cephesinde ise daha 
dar ve konsolları olmayan bir saçak gö-
rülmektedir (Resim 20; Şekil 1).

Güneydoğu cephesinde, restorasyon 
çalışmalarıyla birlikte farklı bir ahşap 
kaplamanın izleri açığa çıkarılmıştır (Re-
sim 21). Bulunan kaplama tahtalarının 
kenarları pahlı kesilmiş ve birbiri üzerine 
bindirilerek çakılmıştır. İki tahtanın bir-
leşim yerinde herhangi bir fi til ya da fuga 
bulunmamaktadır. Aynı kaplama detayı 
Çengelköy’deki Sadullah Paşa Yalısı’nda 
da mevcuttur. 

Resim 11. Cephe kaplamalarının 
değiştirilmesi

Resim 14. Restorasyon sonrasında 
iç mekânların görünümü

Resim 15. Kuzeydoğu cephesinin 
restorasyon sonrası görünümü

Resim 16. Merdiven holünün 
restorasyon sonrası görünümü

Resim 12. Mermer döşemenin 
onarımı

Resim 13. Ahşap döşemenin 
onarımı
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Resim 17. Ahşap merdiven

Resim 19. Yeniden kullanılan, binaya ait özgün 
lavabolar ve buna eklenen çağdaş armatürler

Şekil 1. Özgün saçak ve bugünkü durumu

Resim 20. İki farklı döneme ait saçaklar

Resim 18. Pencerelerin restorasyon sonrası görünümü

Resim 21. Güneydoğu cephesinde açığa çıkarılan 
özgün ahşap kaplama detayı
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Hem saçak genişliği hem de cephe 
kaplamasına ait detay farkları göz önün-
de bulundurulduğunda, cephelerde iki 
farklı dönemin izleri ortaya çıkmaktadır. 

Benzer şekilde iki farklı dönemin iz-
lerini sürmek; pencere detayları incelen-
diğinde de mümkün olmaktadır. Zemin 
katında bulunan giyotin pencere kasala-
rında, bir dönem kafesin varlığına işaret 

eden bir kanal mevcuttur. Buna karşın 
sonradan yenilendiği anlaşılan birinci kat 
giyotin pencere kasalarında bu detay orta-
dan kalkmış; kafesin yerini panjur almıştır 
(Resim 22). Yine aynı kasaların içlerine, 
alt kanadın kolay kaldırılmasını sağlayan 
kurşun ağırlıklar yerleştirilmiştir.

Bu izlerden yola çıkarak Tuzcuoğ-
lu Evi’nin; 19. yüzyılın ikinci yarısında 

Şekil 2. Güneybatı cephesi (19. yy başı ve sonu)
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Resim 22. Restorasyon sonrasında güneybatı cephesi

kapsamlı bir cephe onarımı geçirmiş, 
yaklaşık 200 senelik bir yapı olduğunu 
söylemek mümkündür.  

İlk yapıma ait mimari ayrıntılar ve 
19. yy’da yapılan müdahaleler, bir ahşap 
konutun yüzyıl boyunca nasıl değiştiğini 
izleme fırsatı vermektedir (Şekil 2). 

Binanın içerdiği bu tarihsel bilginin 
bir bölümünün ortaya çıkması, resto-
rasyon sırasında mümkün olmuştur. 
Başka bir deyişle restorasyonun, “koru-
ma” işlevinin ötesine geçerek bir “bilgi 
okuma” aracına dönüştüğünü söylemek 
yanlış olmayacaktır.
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A Hundred Years’ Silence of Vortvots Vorodman Church

ABSTRACT

Vortvots Vorodman Church is one of the three churches of Saint Mary 

Church Complex which is against the Armenian Patriarchate in Kumkapı 

district. The church is located in the south part of the complex. The 

Armenian Patriarchate building, located on the other side of the street, is 

remained from 1913 and restored as a wooden framed building in 2000-03. 

Bezciyan Armenian Primary School is existing beside the three churches 

and two chapels. The complex is fi nished by the monk houses, which have 

entrance from the back street and a common garden. 

Vortvots Vorodman Church’s master builders are known as Kirkor 

Amira Balyan and Devlet Garabet. The church had been opened to 

worship in October 14th, 1828. The restoration project aimed to refunction 

the building as a cultural centre and was fi nished in 2011. This is a 

common project of Kumkapı Saint Mary Church Foundation and Istanbul 

2010 European Capital of Culture Agency. This study briefl y explains the 

restoration work and the refunctioning.

Vortvots Vorodman Kilisesi’nin 100 Yıllık Suskunluğu
Kivork ÖZKARAGÖZ*

Projenin amacı, kilise işlevini yitiren 
Vortvots Vorodman’a çok amaçlı sa-
lon fonksiyonunu kazandırmaktır. Eski 
Vortvots Vorodman Kilisesi, konser, ti-
yatro, konferans, panel, söyleşi, sergi, 
moda gösterisi, dans ve fi lm gösterimi 
gibi kültürel etkinliklerde kullanılacaktır. 
Ayrıca binada dini günlerde, düğün ve 
vaftiz seremonileri gibi ritüeller de ger-
çekleştirilecektir. 

Kilisenin mal sahibi, Kumkapı Mer-
yem Ana Kilisesi Vakfı’dır. İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti  Ajansı ise 

proje ortağıdır. Bu proje, Türkiye Dev-
leti ile Ermeni Vakfı’nın işbirliği yaptığı 
ilk projedir.

Kumkapı semti, Marmara Denizi’nin 
kıyısında, İstanbul’un Tarihi Yarımada 
sınırları içerisinde yer almaktadır. İstan-
bul’daki  birkaç yıkıcı yangından sonra, 
Kumkapı’da yan yana 3 kilisenin inşa 
edilmesine karar verilmiştir: Meryem 
Ana, Aziz Garabet ve Vortvots Vorod-
man. Kiliselerin yapımı 1828’de bitiril-
miştir. Rahip evlerinin de yapılmasından 
sonra (1890), son olarak Ermeni Pat-
rikhanesi ve Bezciyan Ermeni İlkokulu 
kompleksi tamamlanmıştır. 

* Yüksek Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ, bilgi@odatasarim.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 3

53

Patrikhane Kompleksi içerisinde yer alan 
binalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
1. Ermeni Patrikliği  
2. Bezciyan Ermeni İlkokulu  
3. Rahip Evleri 
4. Meryem Ana Kilisesi
5. Aziz Garabet Kilisesi
6. Vortvots Vorodman Kilisesi

Ermeni  Patrikliği, 1461 yılında 
Fatih Sultan Mehmed’in kararıyla Bur-
sa’dan İstanbul’un  Samatya semtine; 
1641’de ise Kumkapı’ya taşınmıştır. 
Birkaç yangından sonra, 1913’te Krikor 
Melidosyan tarafından şimdiki yerin-
de inşa edilmiştir. Ermeni Patrikhanesi 
Kompleksi’nin restorasyonu ise 2000-
2003 yılları arasında Yüksek Mimar Ki-
vork Özkaragöz tarafından, ahşap kar-
kas olarak tamamlanmıştır.

1913 yılında Krikor Melidosyan ta-
rafından inşa edilen Bezciyan Ermeni 
İlkokulu, cephe özellikleriyle İstan-
bul’daki Doğu Ermeni Mimari tarzına 
ait ilk binadır. Bir bodrum ve iki normal 
kattan oluşan okul, 10 sınıfıyla 160 öğ-
renciye eğitim vermektedir.

1890 yılında inşa edilen Rahip ev-
leri, 1998’de büyük bir yangında zarar 
görmüştür. Restorasyon projeleri onay-
lanan ve onarımına başlanan rahip ev-
lerinin, 36 oda kapasitesiyle konaklama 
birimi olarak kullanılması planlanmak-
tadır.

Meryem Ana Kilisesi yan yana inşa 
edilen 3 kilisenin en büyüğüdür. 1828’de 
Kirkor Amira Balyan ve Hacı Devlet Ga-
rabetyan tarafından inşa edilmiştir.

Vortvots Vorodman Kilisesi, 
kompleksin güney tarafında yer alır; 
Sultan 2. Mahmut’un kararıyla, Mimar 
Kirkor Balyan tarafından yapılmıştır. 
Vortvots Vorodman’ın yönetimi, gelir 

ve harcamaları 19.yüzyıl Osmanlı döne-
minde Kudüs Patrikliği’ne bağlıydı; 20. 
yüzyılın başlarından beri kilise olarak 
kullanılmamaktaydı. 1965 yılında, Doğu 
Anadolu’daki yıkıcı depremlerden son-
ra evsiz kalan Ermeni ailelere ev sahip-
liği yapmıştır.

1998 yılında Ermeni Patriği 2. Mes-
rop, Vortvots Vorodman’ın restore 
edilmesini ve bir Ermeni Müzesi olarak 
kullanılmasını istediğini duyurmuştur. 
Ancak 1999 Marmara Depremi sonra-
sında Patriklik binasının restorasyonu 
zorunlu hale gelmiş ve böylece Vortvots 
Vorodman’ın yenilenmesi isteği erte-
lenmiştir.

2006 yılında Ermeni Patriği 2. Mes-
rop’un ertelenen projesi yeniden gün-
deme gelmiş ve İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı’nın onayına 
sunulmuştur. Komite, projeyi 2009’un 
Eylül ayında uygulamaya başlamıştır. 
Yaklaşık yüz yıldır bina dini törenler-
de kullanılmıyordu. Ermeni cemaati ve 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başken-
ti Ajansı, Vortvots Vorodman’ın Kül-
tür Merkezi’ne Dönüşümü Projesi’nde 
birlikte çalışmaya başladılar.  İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve 
Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, 23 
Eylül 2010 tarihinde bir protokol imza-
ladılar ve restorasyon çalışmalarına baş-
landı. 

Plan Özellikleri
Yapının planı, 7 metre genişliğinde bir 
orta bölüm ve yedişer kolonla ayrılmış 
iki yan neften oluşan bir bazilika biçi-
mindedir (Şekil 1). Asma katın planı 
ise binanın en karakteristik bölümüdür; 
kesitte görülen balkon, kadınlar ve koro 
tarafından kullanılmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. Kilisenin doğu-batı kesiti (kuzeye bakış) 

Çatı
Binanın en sorunlu bölümlerinden biri 
çatı örtüsüdür (Resim 1). Restorasyon 
uygulamasına mevcut çatı kaplaması-
nın kaldırılmasıyla başlanmıştır. Mevsim 
şartlarından etkilenmemesi için üstüne 
çelik bir geçici çatı oluşturulmuş (Resim 
2), bütün çatı katmanları kaldırılmış-
tır. Özgün çatı örtüsü şu katmanlardan 
oluşmaktadır: Resim 1. Restorasyon öncesinde çatının durumu
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 Kiremit altı meşe kaplama tahtaları, 
 10 cm toprak örtü, 
 40x40 cm cotto taban tuğlaları, 
 Alaturka kiremit.

Çatının onarımında, çürümüş ana 
kirişler sağlamlaştırılarak çatı strüktürü 
tamamlanmıştır. Aynı zamanda binanın 
karakteristik iç bükey profi lli saçak bağ-
lantısını güçlendirmek için, çatı betonar-
me kirişlerle desteklenmiştir. Kiremit altı 
tahtaları çakılıp ısı ve su yalıtımı yerleş-
tirildikten sonra, çatı alaturka kiremitler 
ile kaplanmıştır (Resim 3). 

Restorasyon Uygulamaları
Binanın dış duvarları iyi durumda oldu-
ğundan, yerinde korunmuştur. 

Yapının taşıyıcı sütunları ahşaptır 
(Resim 4). Ahşap kaplama söküldü-
ğünde, içerisindeki kare kesitli ahşap 
taşıyıcı dikmenin (31x31 cm) tama-
mının hasarlı olduğu tespit edilmiştir; 
sadece içindeki 6x6 cm boyutundaki 
demir elemanlar oldukça iyi durumda-
dır (Resim 5). Demir çubuklar boyanıp 
temizlendikten sonra, ahşap elemanlar 
yerleştirilmiş ve sütunların üzeri sıvan-
mıştır (Resim 6).

Eksik sütün başlıkları tespit edilmiş; 
kemerlerin zarar görmüş sıvaları ye-
nilenmiştir (Resim 7-10). Aydınlatma 
elemanları, sütun başlıklarına yerleşti-
rilmiştir. 

Resim 2. Restorasyon sırasında yapılan geçici örtü

Resim 4. Sütun kaplamaları           Resim 5. Sütundaki çürüme       Resim 6. Restorasyon sonrası

Resim 3. Restorasyon sonrası çatı 
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Resim 7. Restorasyondan önce sütun başlıkları 

Resim 9. Haç madalyon

Resim 8. Yeni sütun başlıkları

Resim 10. Haç madalyon (restorasyondan sonra)

Ahşap Tavan Kaplamaları
Saçaklardan gelen yağmur suyu, bina-
nın yan nefl erindeki tavanların zarar 
görmesine sebep olmuştur (Resim 11). 
Yan nefl erin tavan kaplama elemanla-
rı, sıvaları ve bağdadi çıtaları sökülerek 
yenilenmiştir (Resim 12). Benzer şekil-
de, asma katın tavanı ve zarar görmüş 
kat kirişleri de yenilenmiştir. Binanın 
orta mekânının tavanı sudan etkilen-
mediği için olduğu gibi korunmuştur. 
Yapının bu özgün bölümünde, eski 
boya sökülmüş ve zarar gören kısımlar 
tamir edilmiştir.

Yeni tavan kaplamaları, aynı ölçüler-
de ahşap lamine elemanlar kullanılarak 

tekrar üretilmiştir. Restorasyonun baş-
langıç aşamasında, yeniden üretilecek 
ahşap tavan kaplama ve çıtaları için ke-
reste alımı yapılmıştır. Keresteler uygun 
ebatlarda kesilerek, havalandırılıp ku-
rutulduktan sonra uygulamaya başlan-
mıştır. Havalandırma, yangın ihbar ve 
elektrik sistemleri, tavan arasında dü-
zenlenmiştir.

Merdivenler
Asma kata çıkan ahşap merdivenin trab-
zan ve korkulukları (Resim 13, 14) sökü-
lüp numaralandırılmış ve yapının içinde 
bir odada depolanmıştır. Eksik eleman-
lar, orijinaliyle aynı tür ahşap kullanıla-
rak yeniden üretilmiştir (Resim 15).
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Döşeme Kaplamaları
Kilisenin özgün döşemesiyle ilgili bir bil-
gi edinilememiştir. Zemin katın mevcut 
beton döşemesinin yerine 3cm kalınlı-
ğında Marmara mermeri önerilmiştir. 
Zemin katın yan nefl erinde yerden ısıt-
ma yapılmıştır. Asma katta ise ahşap 
strüktür desteklendikten sonra döşeme, 
kontrplak ve meşe parkeyle kaplanmıştır 
(Resim 16).

Asma Kat Ve Balkonlar
Yan nefl erin üzerinde yer alan kıvrımlı 
balkonlar, çelik kirişlerle güçlendirildik-

ten sonra balkonların yüzleri ahşapla 
kaplanmıştır (Resim 17, 18).

Etkinlikler sırasında daha iyi bir gö-
rüş sağlamak için basamaklı bir demir 
platform oluşturulmuştur. Bu demir 
platform için oluşturulan iki adet çelik 
makas, sehim yapmış olan asma katı da 
taşımaktadır.

Pencere Elemanları
Yapının pencereleri, çift cam kullanılarak 
yenilenmiştir. Var olan demir kepenk ve 
parmaklıklar, mekanik olarak pastan 
temizlenip boyanmıştır. Eksik olanlar 

Resim 11. Hasarlı ahşap tavan 
kaplamaları                    

Resim 12. Yeni tavan kaplamaları Resim 13. Merdiven 
(restorasyondan önce)

Resim 14. Korkuluk ve trabzan 
(restorasyondan önce)

Resim 16. Meşe parkeyle kaplanan 
asma kat döşemesi

Resim 15. Merdiven, 
korkuluk ve trabzanın 
restorasyon sonrası durumu
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Resim 17. 
Balkonlar 
(restoras-

yondan 
önce)

Resim 19. 
Pencere 
ve demir 

kepenkler 
(restorasyon-

dan sonra)

Resim 20. 
Havalandırma 
ve soğutma 
sistemi

Resim 18. 
Balkonlar 
(restorasyon-
dan sonra)

ise, orijinal boyut ve detayında yeniden 
üretilmiştir (Resim 19). İç denizlikle-
rin tamamı kırılmış veya yok olmuştur; 
bunlar 6cm’lik Marmara mermeriyle 
yeniden üretilmiştir. Dış denizlikler ise, 
beyaz çimento ve  küfeki taşı tozu ka-
rışımı kullanılarak yapılmıştır. Pencere 
ve kapı lentoları da aynı metodla üretil-
miştir.

Altyapı
Mevcut kilise yapısında hiçbir tesisat 
altyapısı yoktur. Kültür merkezi olarak 
planlanan yeni işlev gereği; ısıtma siste-
mi mermer döşemenin altında, yerden 
ısıtma sistemiyle çözülmüştür. Havalan-
dırma ve soğutma sistemi de tavan ara-
sına uygulanmıştır (Resim 20). Elektrik, 
genel aydınlatma, sahne aydınlatma, 
ses, kamera ve yangın alarm sistemleri, 
mekâna uygun olarak hazırlanan proje-
lerle çözümlenmiştir.

Cepheler
Yapının cephelerinde, öncelikle yakın 
geçmişte uygulanan alçı sıva temizlen-
miştir. Apsidin dış duvarının orijinal 
sıvası günümüze kadar ulaşmıştır. Bu 
orijinal sıva üniversitede analiz ettirilmiş 
ve böylece içeriği belirlenen yeni sıva ya-
pılmıştır. Dış duvar sıvası, kiremit tozu 
ile renklendirilmiş; başka bir boya mal-
zemesi uygulanmamıştır. 

Yapının yeni işlevinden dolayı, giriş 
için tamemen camdan oluşan ek bir fu-
aye (10x4 metre) yapılması önerilmiştir 
(Resim 21).

Apsid
Kilisenin doğusunda yer alan apsidin 
13 dilimli yarım kubbesi,  İsa ve 12 ha-
varileri sembolize eder. Yarım kubbe-
nin çatı kaplaması tümüyle sökülerek 
yeniden yapılmıştır. Her dilimde yer 
alan kandil askıları onarılmış, eksik 
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olanlar tamamlanıp boyanmıştır (Re-
sim 22, 23). Apsid cephesindeki duvar 
boyaları, kalem işleri, kitabeler ve haç 
motifl eri, uzman bir kalemkâr tarafın-
dan tamamlanmış; bu fi gürlerin altın-
daki orijinal barok desenli yapraklar 
açığa çıkarılmıştır. Eksik yaprak fi gür-
leri tamamlandıktan sonra, apsidin alın 
kısmına ve yapının bazı bölümlerine al-
tın varak uygulaması yapılmıştır.

Apsidin her iki yanında yer alan niş-
ler onarılmıştır. Apsidin yanındaki oda, 
sahne arkası ve kulis olarak düzenlen-
miştir. Yapının apsid bölümünün altın-
da, aynı planda bir bodrum kat keşfe-
dilmiş; bu alan temizlenerek kullanıma 
açılmıştır.

Atölye Çalışmaları ve 
Buluşmalar 
Restorasyon uygulamasının öncesinde 
ve sonrasında, uzman ve akademisyen 
mimarlarla atölye çalışmaları ve gö-
rüşmeler yapılmıştır. Bu gruplar, çalış-
mayı gönüllü olarak desteklemişlerdir. 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı’na ait teknik komite ve Kumkapı 
Meryem Ana Kilisesi Vakfı da aylık gö-
rüşmelere katılmışlardır.

Yeni İşlev ve Yönetim
Toplam 2.200.000 TL olan proje bütçe-
sinin %70’i İstanbul 2010 Avrupa Kül-
tür Başkenti Ajansı tarafından, %30’u 
ise Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vak-
fı’ndan karşılanmıştır. 

Restorasyon, 2011 yılı Haziran ayın-
da tamamlanmıştır. Projenin tasarım ve  
yapım çalışmaları 14 ay sürmüştür. Yö-
netim, operasyon ve etkinlik programı, 
Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı 
tarafından yürütülecektir. Yapı, esas 
olarak İstanbul halkı, Ermeni cemaati 
ve yakın çevrede yaşayan insanlar tara-
fından kullanılacaktır. Proje, amacının 
altını bir kere daha çizmek gerekirse, 
İstanbul’un kültürel ve sosyal hayatına 
alternatif bir mekân yaratmak için ta-
sarlanmıştır.

Resim 21. Binanın girişindeki ek fuaye

Resim 23. Apsid (restorasyondan sonra)

  Resim 22. Apsid (restorasyondan önce)               
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The present study has been developed 
within the framework of an interdisciplin-
ary collaboration workshop in restoration 
and re-use of historic buildings, sites 
and complexes for the academic period 
2012-13. This workshop was part of the 
interdisciplinary post-graduate program 
“Protection, Conservation and Restoration 
of Architectural Monuments” of Tech-
nology School of Aristotle University in 
Thessaloniki. 

Our project concerns the analysis and 
documentation as well as the restoration 
and re-use of an important example of 

Historical Analysis, Documentation and Restoration 
Study of Warehouse # 7 at the Port of Thessaloniki

Selanik Limanı - 7 Numaralı Antreponun Tarihsel Analiz, 
Mimari Belgeleme ve Restorasyon Çalışması

* Michail VRENTZOS (Mimar / Architect), michalisvrentzos@gmail.com
  Agoritsa Anna TZELIOU (İnşaat Müh. / Civil Engineer), tzeliour@windowslive.com
  Eleni MINASIDOU (Arkeolog / Archaeologist) 
  Dimitrios DANAKIS (Topoğraf / Topographer)
  Georgios BOUGIOUKLIS (Mimar / Architect)
  Evanthia Christina TSIRONI (İnşaat Müh. / Civil Engineer)
  Georgia CHATZOPOULOU (Elektrik Müh. / Electrical Engineer)
  Prof. Michael NOMIKOS (Mimar-Mühendis / Architect-engineer)
  Prof. Ioannis DOUDOUMIS (İnşaat Mühendisi / Civil Engineer)
** Orijinal metinden Türkçe’ye çeviri: Esra KUDDE

1. Antreponun konumu / The location of the warehouse 2. Antrepo ve liman / The warehouse and the port

Michail VRENTZOS*

Agoritsa Anna TZELIOU*

Bu çalışma, 2012-2013 akademik 
yılında, tarihî yapı ve alanların 
restorasyonu ve yeniden kullanımı 
üzerine düzenlenen bir disiplin-
lerarası çalıştay kapsamında ger-
çekleştirilmiştir. Çalıştay, Selanik 
Aristoteles Üniversitesi, “Anıtların 
Korunması, Restorasyonu ve Kon-
servasyonu” adlı lisansüstü progra-
mının bir parçasıdır.

Proje, Selanik şehrindeki endüstri 
mirasının önemli örneklerinden biri-
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loniki.

ANALYSIS AND DOCUMENTATION 

 The Location 
The subject of the study is a historical stor-
age facility, warehouse number 7, located 
in the southwest part of the town, at the 
port area of Thessaloniki, between pier
A - B; an area which has undergone sever-
al changes, as spatial elements have been 
modifi ed or ceased to exist due to the eco-
nomic development in this part of town. 

Reading the area, we detect two prin-
cipal elements; fi rstly the ‘sea’ which func-
tions as a limit to the south and secondly 
the ‘volume of the city’ that extends to the 
north. The port area functions as the inter-
mediate space and Kountourioti Avenue 
sets the border between the latter and the 
city. The whole area appears to be char-
acterized by the contradictory relations 
between the busy city web and the port.

4. Kuzeydoğu görünüşü /
The northeastern elevation

3. Güneybatı görünüşü  / The southwestern elevation 

5. İç mekân ve ahşap çatı / The interior space and wooden roof 

nin analizi, belgelenmesi, restorasyo-
nu ve yeniden kullanımıyla ilgilidir.

ANALİZ VE BELGELEME

  Konum
Çalışmanın konusu, Selanik’in gün-
eybatısındaki liman bölgesinde, A 
ve B iskelelerinin arasındaki alanda 
konumlandırılmış, tarihî bir depo 
yapısı olan 7 numaralı Antrepo’dur. 
Antreponun bulunduğu alan, şehrin 
bu bölümünde yaşanan ekono-
mik büyümeye bağlı olarak, çeşitli 
değişimler geçirmiş ve yok olma teh-
likesiyle karşı karşıya bırakılmıştır (1).  

Alanı çözümlerken keşfettiğimiz, 
iki temel eleman: güneyde bir sınır 
oluşturan “deniz” ve kuzeye doğru 
uzanan “yoğun şehir”dir. Liman, ara 
bölge görevi görmekte ve Kountou-
rioti Bulvarı şehri sınırlamaktadır. 
Alanın kimliği, liman-yoğun şehrin 
karşıt ilişkileriyle tanımlanmaktadır.
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 The Building 
Warehouse number 7 is being characte-
rized by its elongated shape, as well as 
its ridge, as it is shaped by three gable 
roofs. Basically, it is not a building, but 
a shelter, the shape of which came from 
the shells around it. It is therefore quite 
natural to observe specifi city in the fl oor 
plan. For instance someone could easily 
notice a gradual reduction of the aisles 
when crossing neighboring shells. 

Structurally, warehouse number 7 con-
sists of two solid but also perforated walls, 
a regular we would say grid of columns, 
some recurrent longitudinal wooden trus-
ses and a three aisled slopping roof with a 
dormer. The external scenery is completed 
with traces of pre-existing buildings, while 
the internal with recent building block 
additions and a transverse wall separating 
the storage into two parts. 

 The Type 
The building’s character could be both 
externally and internally described as 
minimal and quite compact. The united 
space discontinued only by the repeat-
ing columns, serves as a background for 
the wooden roof construction. As for the 
trusses, their type could be easily con-
sidered as a special type which seems 
to reveal a peculiar genre of the era or a 
specifi c construction crew’s technique, as 
there are only few similar examples within 
the port and the surrounding area. 

 The Structure 
Two distinctive timber struts lean on a 
projecting concrete base below the upper 
end of every pessary, forming a part of 
the truss. The bottom of the truss consists 
of two parallel timber beams embracing 
that strut. Every truss lean on long timber 
beams developed in the transverse axis 

  Yapı
7 numaralı antrepo, uzunlamasına 
gelişen bir biçime ve üç beşik çatıdan 
oluşan eğimli bir örtüye sahiptir (2). 
Aslında bir yapıdan çok, biçimini 
kabuktan alan bir barınak görünü-
mündedir; dolayısıyla kendine özgü 
bir planı vardır. Kabukların örttüğü 
mekânların arasından geçen biri, ko-
ridorların kademeli olarak daraldığını 
kolayca fark edebilir.

Antreponun taşıyıcı sistemi; 
masif -fakat boşluklu- iki duvar, bir 
dizi ayak, uzunlamasına tekrarlayan 
ahşap makaslar ve üzerinde tepe 
pencereleri bulunan üç beşik çatı-
dan oluşmaktadır. İçeride, mevcut 
yapıya eklenen bloklar ve depoyu 
enine ikiye ayıran bölücü bir duvar 
bulunurken; yapının dış görünümü, 
önceden var olan yapıların izleriyle 
tamamlanmaktadır (3, 4).

  Tip
Yapı, içeriden ve dışarıdan, minimal 
ve oldukça derli toplu bir görünüm-
dedir. Bütüncül mekân; ahşap çatı 
konstrüksiyonu için bir altyapı işlevi 
gören, art arda dizili ayaklarla bölün-
müştür. Liman ve yakın çevresinde 
benzeri az görülen ahşap makaslar 
ise, dönemine özgü bir tarzda ya da 
özel bir ekibin tekniğiyle yapılmış 
izlenimi vermektedir (5). 

  Taşıyıcı sistem
Beton elemanlar üzerinde uzanan iki 
ahşap gergi, makasın bir bölümünü 
oluşturur. Makasın alt kısmı, gergi-
yi saran, birbirine paralel iki ahşap 
kirişten oluşur. Her makas, diğer 
doğrultuda art arda dizili ayakların 
üzerinde yer alan uzun ahşap kirişle-
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above the recurring columns. Between ev-
ery two columns the trusses are strapped 
with metal tractors in all three aisles.

 The Form 
The clarity of the roof emerges from the 
mere repetition of a gable roof model. 
The overall construction, main rafters, 
purlins, rafters, sheathing remains ap-
parent throughout the length of the roof, 
revealing a sharp industrial character and 
making an extraordinary manufacturing 
structure form. One of the most impressive 
elements is the dormer which signifi cantly 
helps the illumination of the space. 

 The History 
Despite the absence of historical referenc-
es to the exact date of its construction, the 
erection of the warehouse has been placed 
between 1920 and 1925. The whole area 
of the port remained intact by the confl a-
gration dating in 1917 and the warehouse 
does not appear in any photograph of the 
area dating that era. The fi rst photograph 
immortalizing warehouse number 7 dates 
up to 1927. The bombardments during 
the Second World War in 1944 changed 
the area signifi cantly but left warehouse 
number 7 intact. 

re mesnetlenmiştir. Makaslar, her iki 
ayağın arasında, metal elemanlarla 
çevrilmiştir (6).

  Biçim
Çatının yalınlığı, beşik çatı modeli-
nin sade bir biçimde tekrarlanma-
sından ileri gelir (7, 8). Konstrüksi-
yonun bütününü oluşturan, çatının 
uzunluğu boyunca görünür durum-
daki ahşap elemanlar; yapıya keskin 
bir endüstriyel kimlik kazandırır. 
En etkileyici elemanlardan birisi de, 
mekânın aydınlanmasına yardımcı 
olan çatı penceresidir.

  Tarihçe
Kesin yapım tarihini gösteren bel-
geler olmamakla birlikte, antreponun 
boşaltılması 1920-25 arasına tarih-
lendirilmiştir. Liman, 1917 yılındaki 
büyük yangından bütünüyle sağlam 
kurtulabilmiştir, ancak bu tarihteki 
hiçbir fotoğrafta antrepo görünme-
mektedir (9). Antrepoyu ölümsüzleş-
tiren ilk fotoğraf 1927 (10)tarihlidir. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944’te 
yapılan bombardımanlar, alanı önemli 
derecede değiştirse de 7 numaralı 
antrepo bozulmadan kalmıştır.

7. Kuzeydoğu görünüşü / The northeastern elevation 

8. Güneybatı görünüşü / The southwestern elevation 
6. Çatı makası detayı /
The detail of the truss
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9. 1910’da liman / The port in 1910 10. 1927’de Antrepo / The warehouse in 1927

11. Taşıyıcı sistem / The structure 

 The Character 
Although the warehouse was initially 
built as a shelter, nestling between exist-
ing structures, in the end, after multiple 
transformations culminated in a building 
with specifi ed borders and geometry. As 
a result it appears today as a three aisled 
warehouse with a wooden roof, with a 
distinct longitudinal array, repeated brick 
columns following a grid and a complex-
ity of a quaint timber structure laying 
upon them.

 The Design 
During the analysis and the procedure of 
gathering documents about warehouse 
number 7, a complete design process 
took place. The design drawings include 

  Kimlik
Antrepo, başlangıçta mevcut yapı-
ların arasına gömülmüş bir barınak 
olarak yapılmasına rağmen; çok de-
ğişim geçirmiş ve sonunda tanımlı bir 
geometrisi ve sınırları olan bir yapıya 
dönüşmüştür. Günümüzde antrepo; 
uzunlamasına art arda dizilmiş tuğla 
ayakları ve bunların üzerinde uzanan 
karmaşık ahşap çatı strüktürüyle, üç 
koridorlu bir yapı biçimindedir (11).

  Tasarım
7 numaralı antrepo yapısının analizi 
ve araştırılması boyunca, tam bir 
tasarım süreci yaşanmıştır. Çizim-
ler; planlar, yapı ve komşularının 
görünüşleri, enine/boyuna kesitler 
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12. Makaslar 
ve çatı 
penceresinin 
görünümü / 
View of the 
trusses and the 
dormer 

13. Çatı makasının ayrıntılı çizimi / Detailed drawing of the truss 

the fl oorplans at all operational levels, 
the elevations of both the warehouse 
and its neighboring buildings, some 
longitudinal and cross sections, as 
well as various construction details 
in different positions. Some interior 
designs were also produced in order 
to indicate building’s current state of 
conservation. 

ve farklı noktalardaki konstrüksiyon 
detaylarını içermektedir. Ayrıca yapı-
nın güncel korunmuşluk durumunu 
göstermek için bazı iç mekân tasarım-
ları da yapılmıştır.

  Taşıyıcı sistemin araştırılması
Yapının belgelenmesi ve güncel duru-
munun değerlendirilmesi sürecinde, ilk 
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 Investigation of the load bearing 
system 
During the fi rst stage of the documenta-
tion and evaluation of building’s current 
condition we had to investigate the bear-
ing capacity of the structure. This analysis 
was articulated into the following stages: 
the in-situ investigation of the load bear-
ing system, the examination and recording 
of the pathology, the determination of the 
characteristics for the building materials 
and fi nally the assessment of structure’s 
bearing capacity via the generation of a 
computer simulation model. 

The static system consists of colon-
nades, built from concrete bricks, upon 
which the wooden structure of the roof is 
laying. The wooden structure is sup-
ported by timber trusses, which occur at 
regular intervals of 4 meters, linked by 
longitudinal timber elements, the pur-
lins. Purlins provide support to a system 
of common rafters and roof boarding. 

There are also some other diagonal 
timber braces which occur in a transverse 
to the trusses plane providing support to 
the ridge board and contributing to the 
enhancement of the structure’s stiffness. 
There are also some brick walls as part of 
the load bearing system, which provide 
a great support against horizontal earth-
quake loads. 

The typical timber trusses consist of 
principal rafters, diagonal braces, collar 
ties, crown posts and tie rods, which were 
initially pre-stressed but today most of 
them are in a loose condition. The timber 
frames are connected with each other by 
scarf joints with simple nails or by bolts. 
The fact that, there are no steel plates at 
the joints posses some questions to the 
reliability of such connections. 

olarak strüktürün taşıma kapasitesinin 
araştırılması gerekmiştir. Bu araştır-
manın süreçleri: 1. Taşıyıcı sistemin 
yerinde gözlemlenmesi, 2. Patolojik 
inceleme, 3. Yapı malzemelerinin 
özelliklerinin belirlenmesi ve 4. Taşı-
ma kapasitesinin bilgisayarlı modelle-
me aracılığıyla değerlendirilmesidir. 

Taşıyıcı sistem, üzerine ahşap çatı 
strüktürünün oturduğu, dolu tuğla 
ayaklardan oluşur. Çatı strüktürü, 
4’er metre aralıklı ahşap makaslarla 
desteklenmiş; bunlar da uzunlama-
sına yerleştirilmiş ahşap kirişlerle 
birbirine bağlanmıştır. 

Ayrıca makasların sırtında, 
makasa dik doğrultuda yerleştirilen, 
çapraz ahşap gergiler bulunur (12, 
13); bunlar, oluşturdukları düzlem-
den ötürü sistemin rijitliğini sağlar. 
Taşıyıcı sistemin diğer bir parçası da 
yatay deprem yüklerine karşı direnci 
sağlayan tuğla duvarlardır.

Tipik ahşap makaslar; kiriş, 
çapraz gergi, yaka, baba ve bağlantı 
çubuklarından oluşur. Başlangıçta ön 
gerilmeli olan bağlantı çubuklarının 
çoğu bugün gevşemiştir. Ahşap çer-
çeveler birbirlerine geçmelerle bağ-
lanmış, çivi ya da bulonlarla birleş-
tirilmiştir. Birleşim yerlerinde hiçbir 
çelik plaka kullanılmamış olması, bu 
bağlantıların güvenilirliği hakkında 
soru işareti oluşturmaktadır.

  Patolojik inceleme
Malzeme ve strüktürün korunmuş-
luk durumu tarif edilmiştir. Her bir 
hasar ve bozulma türünün nedenleri 
araştırılmış ve hasarların çoğunlukla 
nemden kaynaklandığı sonucuna 
varılmıştır (14).
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 Examination and recording of 
pathology
Material’s and structure’s state of conser-
vation was described in standardized cards. 
For every type of damage and wear the 
causes and the origin were investigated and 
we culminated in the result that the majori-
ty of the damages is caused by damp. 

The humidity that rises from the 
ground directly affects the vertical ele-
ments, while the wooden structure suffers 
from the incursion of storm water due 
to the bad condition of the eaves gutter 
system. Although the roof is preserved 
in a rather good condition, as it does not 
suffer serious damages the high humidity 
levels promote biological deterioration, as 
a result some members are already rotten. 

 Determination of material 
properties 
Small-scale probing cuts were made in 
selected spots in order to determine the 
physical and mechanical characteristics 
of some building materials. In fact, some 

Ahşap strüktür, saçak ve derelerin 
kötü durumuna bağlı olarak, fırtına 
etkisi ve sudan zarar görürken; ze-
minden yükselen nem de doğrudan 
düşey taşıyıcıları etkilemektedir. Ça-
tının nispeten iyi korunmuş olmasına 
rağmen, yüksek nem etkisi biyolojik 
bozulmaya neden olmuş ve sonuçta 
bazı elemanlarda çürüme başlamıştır.

  Malzeme özelliklerinin 
belirlenmesi 
Bazı yapı malzemelerinin fi ziksel ve 
mekanik özelliklerinin belirlenme-

14. Tuğla ayaklar ve ahşap çatı elemanlarında nem etkisiyle bozulma / 
Damage on brick columns and wooden roof elements by humidity effect 

15. Sonlu elemanlar modeli / Finite element model 
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specimens of bricks and mortar were tak-
en to determine the mechanical properties 
of columns and walls. Unfortunately for 
some materials it proved inoperable to 
assess the exact properties, so we tried to 
verge on their real characteristics. 

In particular the wood was classifi ed 
into one of the strength classes that are 
defi ned in Eurocode 5. The strength class 
which was chosen refers to coniferous 
species and has a rather low characteristic 
value of strength. In the calculation of the 
design value of every strength property 
the infl uence of load-duration and mois-
ture content was taken also into account 
through a modifi cation factor (kmod) 
which decreases the value of the strength, 
as it is proposed in Eurocode 5. 

 Simulation model 
In order to describe building’s behavior 
and response to several load cases the 
structure was simulated by the means 
of the software Sap2000, which uses the 
numerical method of fi nite elements. 
The analysis of a simplifi ed model which 
simulates the real structure was carried 
out, in order to calculate the state of stress 
not only for vertical loads, but also for the 
earthquake action. Taking into account 
these results we could continue to the 
assessment of the bearing capacity of all 
members. 

 Bearing capacity of the structure 
The wooden frames performed satisfactory 
bearing capacity under the infl uence of 
all load combinations, showing also low 
capacity ratios. Although the wooden struc-
ture can bear with safety the imposed loads, 
it fails to provide an adequate diaphragm, 
which would be benefi cial for the columns’ 
behavior against horizontal seismic action. 

si için, seçilen noktalardan küçük 
örnekler alınmıştır. Bazı tuğla ve harç 
örnekleri, ayak ve duvarların meka-
nik özelliklerini saptamak amacıyla 
kullanılmıştır. Bazı malzemeler için ne 
yazık ki özelliklerin kesin değerlendi-
rilmesinin mümkün olmadığı görül-
müş; bunlar genel hatlarıyla sınırlan-
dırılmaya çalışılmıştır.

Ahşap, Eurocode 5 standardında 
yer alan dayanıklılık sınıfl arından 
biriyle tanımlanmıştır. Seçilen daya-
nıklılık sınıfı, kozalaklı ağaç türlerine 
işaret etmekte olup nispeten düşük bir 
dayanım değerine sahiptir. Dayanım 
değerinin hesaplanmasında, Eurocode 
5’te tanımlandığı gibi, yükün süresi 
ve nem oranı da dayanımı düşüren 
birer değişim katsayısı (kmod) olarak 
dikkate alınmıştır.

  Modelleme
Yapının davranışını ve çeşitli yükler 
altında gösterdiği tepkiyi tarif etmek 
için, sonlu elemanlar modelini 
kullanan Sap2000 yazılımıyla strük-
tür modellenmiştir (15). Sistemin 
sadece düşey yükler altında değil, 
aynı zamanda deprem etkisindeki 
gerilme durumunu da hesaplamak 
için; gerçek strüktürü temsil eden, 
basitleştirilmiş bir model oluştu-
rulup incelenmiştir. Bu sonuçlar 
göz önünde bulundurularak, tüm 
elemanların taşıma kapasitelerinin 
değerlendirilmesine devam edile-
bilmiştir.

  Taşıma kapasitesi
Ahşap çerçeveler, tüm yüklerin etkisi 
altında yeterli performans göste-
rebilmiştir. Ahşap strüktür, yükleri 
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16. Taşıyıcı 
ayakların deprem 
yüklerine dayanımı 
/ Columns’ 
response to 
seismic loads

17. Çatının 
deprem yüklerine 
dayanımı / Roof’s 
response to 
seismic loads 

The non-existence of a diaphragm makes 
unavoidable the vibration of each column 
in an almost independent way and can lead 
to their failure. 

PROPOSALS FOR REHABILITATION 
AND RE-USE 

 Architectural handlings 
All these aspects have been evaluated 
after an in depth analysis, to end up with 
decisions about propositions for the res-
toration and reuse of the building. Today, 
warehouse number 7 exists as a non 
active, neglected place, which occasional-
ly houses cultural events. The warehouse 
could not exist without a specifi ed use, 
therefore it is suggested to be converted 
into a marketplace, a use which in no 
way alters the character of the building. 
The design issues cover diverse aspects, 
with the aim to encounter building’s 
pathology, to reserve the construction 
against earthquake activity as well as to 
introduce the new structures in an un-
conventional way. 

güvenlikle karşılamasına rağmen; 
yatay sismik yükler karşısında düşey 
ayakların davranışına olumlu katkı 
yapacak, yeterli diyafram etkisini 
sağlayamamıştır. Diyafram etkisinin 
olmayışı, her taşıyıcı ayağın titreşi-
mini kaçınılmaz hâle getirmekte ve 
dolayısıyla yıkılmalarına yol açabil-
mektedir (16, 17).

ONARIM ve YENİDEN 
KULLANIM ÖNERİLERİ

  Mimari yaklaşım 
Yapının durumu derinlemesine analiz 
edilerek değerlendirilmiş; restorasyon 
ve yeniden kullanımla ilgili öneriler 
kararlaştırılmıştır (18, 19). Antrepo, 
günümüzde seyrek olarak kültürel 
etkinliklerin yapıldığı, işlevsiz, terk 
edilmiş bir mekândır. Antreponun, 
tanımlı bir işlevi olmadan ayakta 
durması olanaksızdır; bu nedenle 
yapının kimliğine hiçbir şekilde zarar 
vermeyecek bir kullanım olan “çar-
şıya dönüştürülmesi” önerilmiştir. 
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18. Plan eskizi / Floorplan sketch

19. Enine kesit eskizi / Cross section sketch

 The Interior 
The elements which characterize the cur-
rent situation of the building is the grid 
of the columns, the North - South axis 
in the central aisle as a motion axis, and 
fi nally the use of the side aisles as storage 
rooms. The building develops character-
istically in two zones. The new proposal 
embraces that provision as it has always 
been a key feature of the space both in 
architectural and functional level. In the 
same time, the new proposal perfectly 
matches with the organized market’s 
character.

Tasarım, yapının hasarlarıyla müca-
dele edecek, konstrüksiyonu deprem 
hareketlerine karşı koruyacak ve aynı 
zamanda geleneklerin dışında, çağdaş 
strüktürleri de içine alacak bir yakla-
şımla ele alınmıştır.

  İç mekân 
Yapının bugünkü durumunu tanım-
layan elemanlar; ayakların meydana 
getirdiği ızgara düzeni, hareket aksı 
olarak belirlenen tam ortadaki ku-
zey-güney ekseni ve depolama alanı 
olarak kullanılacak yan koridorlardır. 
Yapı karakteristik olarak iki bölüm-
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20. Restorasyon Projesi-Plan / Restoration Project-Plan 

21. Restorasyon Projesi-Enine kesit / Restoration Project-Cross section

22. Restorasyon Projesi-Boyuna kesit / Restoration Project-Longitudinal section
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23. Restorasyon Projesi-Güneybatı görünüşü / Restoration Project-Southwestern elevation

The proposal includes the creation of 
a semi open market inside the warehouse 
which will be organized as a set of auton-
omous purchase units at each side of the 
central axis in the place of the existing cen-
tral aisle, clearly defi ned as a social space. 
That organization supports a new trans-
verse motion axis which obtains recreation 
characteristics while simultaneously unites 
both external sides of the warehouse which 
acquire from now on use. 

The intervention is compatible with the 
principle of reversibility. Separated units at 
the interior of the building, placed canon-
ical following the grid of columns on both 
sides of a central walkway, receive specifi c 
uses. These mild interventions at the interi-
or give prominence to the intricate wood-
en structure, reminiscent of the bygone 
shelter. The character of the intervention 
integrates with the steel frames, which are 
added to the existing structure, with the 
aim to enhance its bearing capacity. 

 The Exterior 
In the spare neighboring outdoor space 
a fl ea market is being created in direct 
dependence on the internal semi open 
one. In this way the extraversion of the 
total is being declared in the three di-
mensional space while in the same time 
the whole concept acquires diffusion and 

den oluşmaktadır; hem mimari hem 
de işlevsel olarak ayırt edici olan bu 
özellik, yeni öneride de benimsenmiş-
tir. Önerilen tasarım, aynı zamanda 
planlanan çarşı kimliğine de mükem-
mel bir şekilde uymaktadır.

Öneride, antreponun içinde, orta 
aksın her iki yanında bağımsız birim-
ler hâlinde düzenlenecek, yarı açık bir 
çarşı oluşturulmuş; mevcut orta kori-
dor, sosyal alan olarak tanımlanmıştır. 
Bu düzenleme, antreponun dışında 
işlev kazandırılan diğer eğlence birim-
leriyle birlikte, tam aksi yönde de yeni 
bir hareket aksı oluşturmaktadır. 

Önerilen müdahale, geri döndü-
rülebilirlik ilkesine uygundur. Yapının 
içerisine, ortada bir yürüme alanı 
bırakacak şekilde, taşıyıcı ayakların 
oluşturduğu çizgisel düzeni takip 
eden, belirgin işlevlerle kullanılacak, 
bağımsız birimler yerleştirilmiştir. 
İçeride yapılan bu hafi f müdahaleler, 
geçmişte kalan barınağa gönderme 
yapan ahşap strüktüre de dikkati çek-
mektedir. Müdahale, taşıma kapasite-
sini arttırmak üzere mevcut strüktüre 
eklenen çelik çerçevelerle tamamlan-
maktadır (20, 21, 22).

  Dış mekân
Çevredeki boş açık alanlarda, yapının 
içerisindeki yarı açık çarşıyla doğrudan 
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24. Tasarlanan raylar / The rail lines created 

25. Yeni işlev önerisi-İç mekân / 
Re-use proposal-Interior space 

26. Yeni işlev önerisi-Dış mekân / 
Re-use proposal-Exterior space

bağlantılı bir bitpazarı tasarlanmıştır. 
Böylece üç boyutlu mekânın bütün 
dışa dönüklüğü açıkça belirtilirken; 
aynı zamanda tasarımın bütünü, soyut 
anlamda kentsel dokuya yayılmayı 
ve dağılmayı temsil etmektedir. Çarşı 
ile şehrin arasında, uygun morfolojik 
ve işlevsel yapıların tasarlanmasıyla, 
fi ziksel bir ilgi kurulmuştur.

Bu bağlamdaki müdahaleler 
dışarıda da devam etmektedir. Dış 
mekânda, yapıdaki tipik ahşap makas 
strüktürünün yanıbaşında, çağdaş 
formlarla bir kent meydanı ve açık 
pazarı içeren yeni bir barınak oluş-
turmak, zor bir tasarım sorunudur. 
Ayrıca tasarlanan meydanda; şehirle, 
su yüzeyiyle, yeşil alanlarla ve kent 

spanning characteristics with the urban 
fabric in intangible level. The connection is 
achieved in the physical level by creating 
appropriate morphologically and function-
ally structures which work as a proper link 
between the market and the city. 

This way the interventions continue to 
the exterior. The creation of a new outdoor 
shelter, an urban square, and outdoor 
market, was a challenge, as the contem-
porary forms are trying to emulate the 
structure of the typical timber truss. The 
scene of the urban square also comprises 
an arcade, a fi lter which contributes to its 
continuity with the city, water surfaces, 
green spaces and urban furnishing. The 
materials used are steel, wood, corten 
steel as well as glass. 
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mobilyalarıyla meydanın akışını, 
sürekliliğini sağlayan bir kemerli geçit 
yer alır. Kullanılan malzemeler, çelik, 
ahşap ve camdır (23).

  Sınırlar
Müdahalenin sınırları; konsept olarak 
geçmiş ve bugün arasında kurulan bağ 
gibi, iç ve dış mekânlar arasında kuru-
lan bağlantıyla özetlenebilir. Antrepo-
nun güneydoğu görünüşünde yapılan 
mimari yönlendirmenin amacı, geç-
mişte var olan E biçimli komşu yapı-
nın izini vurgulamaktır. Aynı sınırda, 
içeriye birleştirilen kanalla belirgin 
bir müdahale yapılmıştır. Kafeteryayı 
barındıran metal kutu, dıştan içe ya 
da içten dışa, değişen bir ekran görevi 
görmektedir. Kuzeybatı sınırında ise, 
müdahale eski ve yeni arasındaki farkı 
belirgin biçimde ayırmaktadır.

 Doğal bileşenler
Önerdiğimiz müdahale, doğal bile-
şenin de devreye girmesiyle algısal 
düzeyde tamamlanmıştır. Buradaki 
temel mimari yaklaşım, yeni kulla-
nımla ilgili olarak, iç mekânın iyileşti-
rilmesi için güneş ışığını içeri almaktır. 
Aynı zamanda dışarıda tasarlanan 
su yüzeyleri sayesinde, 7 numaralı 
antreponun; gümrük binasının büyük 
kütlesi nedeniyle su ile tamamen ko-
pan bağlantısının yeniden kurulması 
amaçlanmıştır.

 Mekanizma
Son olarak, yukarıda açıklanan tüm 
bileşenleri birbirine bağlayacak ve 
dışarıda tasarlanan pazarın işletil-
mesinde de işe yarayacak “ray ve 
vagonlar sistemi” kurgulanmıştır (24). 
Bu kurgu, aynı zamanda değişken, 

 The Boundary 
The limits of the intervention we have just 
analyzed are summarized in the relation-
ship between internal and the external 
space literally as well as in the relationship 
between the past and the present concep-
tually. The main architectural manipula-
tion that takes place in the south eastern 
elevation of the warehouse number 7 aims 
to highlight the vestige of the neighbor-
ing E shaped pre-existing building. At 
the same boundary the intervention is 
quite distinct externally by incorporating 
a channel inwards. The metal box that 
houses the cafeteria functions as a screen 
for a random display of the outside inside 
and vice versa. On the northwestern 
boundary the intervention takes place in a 
different way distinguished as a difference 
between the old and the new. 

 The Natural Element 
The picture of our intervention is complet-
ed in a perceptual level by the introduction 
of the natural element. The main architec-
tural handling in this case is the introduc-
tion of the sunlight in order to upgrade 
the interior as concerns the new use. At 
the same time, by creating outdoors water 
surfaces there is an attempt to redefi ne the 
relationship between warehouse number 
7 and the sea, a relationship which had 
been completely disrupted due to the large 
volume of the custom offi ce building. 

 The Mechanisms 
Finally, making an attempt to connect all 
of the above elements, a system of rails 
and carriages is created which intend to 
serve the operating program of the fl ea 
market. In the same time, it has all the 
potential to create a volatile and interacti-
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27. Yeni işlev önerisi-Dış mekân / Re-use proposal 
-Exterior space 

29. Taşıyıcı sisteme önerilen müdahaleler / Proposed interventions in the structural system 

28. Yeni işlev önerisi-Genel görünüm / Re-use 
proposal-Overall view 

geçici ve interaktif (etkileşimli) bir 
kentsel mekân oluşturabilme potansi-
yeli taşır. Ayrıca böyle bir kurgu, tüm 
Selanik Liman Bölgesi ve özellikle de 
7 numaralı antreponun, hafızalardaki 
canlılığını geri çağırabilecek ve tarihsel 
bağlamını vurgulayacaktır.

 Tasarım
Antreponun canlandırma ve yeniden 
kullanım projesi çerçevesinde, başın-
dan sonuna bir tasarım süreci ya-
şanmış ve iç/dış mekânların önerilen 

ve urban space which could also enhance 
and highlight through memory recall 
processes the historical context of the port 
of Thessaloniki in general and warehouse 
number 7 in particular.

 The Design 
Within the framework of the rehabilitati-
on and reuse proposal for the warehouse 
a complete design process and a three 
dimensional rendering of the interior 
and the exterior took place. The design 
drawings produced were the fl oorplans 
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durumunu gösteren modelleme yapıl-
mıştır. Tasarım çizimleri; restorasyon 
önerisine ait plan, enine/boyuna kesit 
ve görünüşleri içerir. Sunum için, ay-
rıca üç boyutlu modelleme sonucunda 
üretilen görseller de hazırlanmıştır. 
Mimari eklemeler ve bunların metal 
güçlendirme elemanlarıyla birlikte-
liğini gösteren iç mekân modelleri 
üretilmiş; dış mekân modellerinde ise 
güneybatı cephesi, kent meydanı ve 
bitpazarı olarak tasarlanan komşu açık 
alanlar ve antreponun genel görünü-
mü sunulmuştur (25-28).

 Restorasyon önerileri ve 
taşıyıcı sistemin uyarlanması
Taşıma kapasitesinin yetersizliği ve 
bozulma durumu dikkate alındığında, 
taşıyıcı sisteme müdahale etmenin 
kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 
Önerilen müdahaleler; hasar neden-
lerini ortadan kaldıracak, bozulmuş 
elemanları onaracak ve özgün taşıyıcı 
sistemi sismik aktiviteye karşı güçlen-
direcektir.

Ahşap strüktür için önerilen ona-
rım işleri; hasarlı ya da çürümüş kı-
sımların yenilenmesi ve yeni eleman-
ların özgün olanlara çelik/cam elyafı 
çubuklar ve tutkal yardımıyla birleşti-
rilmesidir. Taşıyıcı sistemin tasarımı, 
çubukların ahşabın lifl erine paralel 
yerleştirilmesi esasına dayanmalıdır; 
çünkü çubuklar dik yönde olursa nem 
oranının değişimi ve ahşap çerçeve-
nin daralması sonucu işlevini yerine 
getiremeyebilir.

Diğer hedef; çatı seviyesinde daha 
rijit bir diyafram oluşturarak, taşıyıcı 
sistemin yatay yüklere karşı rijitliğini 
arttırmaktır. Bu, sayısal model üzerin-
de, makaslardaki ön gerilmeli bağlantı 

of the proposal, the restored elevations of 
the building, some longitudinal sections as 
well as some cross sections. The represen-
tation of the proposal includes also some 
internal renderings which indicate the 
character of the architectural additions, 
as well as the blending of them with the 
metal reinforcements and fi nally some 
external renderings of the southwestern 
entry and facade, the neighboring open 
space functioning both as a fl ea market 
and an urban square, as well as an overall 
view of the warehouse. 

 Proposals for the restoration and 
retrof it of the load bearing system 
Taking into account all the factors concer-
ning the pathology and lack of satisfactory 
bearing capacity level of the structure, the 
need for interventions in the structural 
system seems to be unavoidable. The pro-
posed interventions collaborate with the 
attempt to eliminate the factors that cause 
damages, to restore the affected elements 
as well as to reinforce the original structu-
re against the seismic action. 

The restoration works proposed for 
the wooden structure refer to the replace-
ment of the damaged or rotten parts with 
new members that will be joined with the 
initial members via rods of steel or fi berg-
lass with the aid of glue. The structural 
design should be based on the rods that 
are parallel to the grains of the wood, as 
the humidity variation and the contracti-
on of the frame can deprive the rods that 
are placed vertically to the grains of their 
capacity. 

Another main objective was to enhan-
ce structural system’s stiffness against ho-
rizontal loads via the generation of a more 
rigid diaphragm at the roof’s level. This 
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30. Taşıyıcı sistem detay önerileri / Proposed structural details

31. Maksimum 
çekme 
gerilmeleri 
(müdahaleden önce) 

/ Maximum 
tension 
stresses before 
interventions 

32. Maksimum 
çekme 
gerilmeleri 
(müdahaleden 

sonra) / 
Maximum 
tension 
stresses after 
interventions 
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çubukları ve çatının ana kirişleri arası-
na yatay düzlemde eklenen çapraz çe-
lik gergilerle başarılabilmiştir. Bunlara 
ek olarak, tuğla ayaklar; özgün taşıyıcı 
sistemi koruyacak ve geri döndürüle-
bilir biçimde tasarlanan çelik profi ller-
le güçlendirilmiştir (29, 30).

 Önerilen müdahalelerden 
sonraki taşıma kapasitesinin 
değerlendirilmesi
Yaptığımız sayısal modellemeye göre, 
bu önerilerin işe yarayacağı ve sismik 
etkilere karşı sistemi koruyacağı gö-
rülmektedir (31, 32). Yukarıdaki tüm 
öneriler, mevcut özgün taşıyıcı sis-
temle uyumlu, strüktürel ve ekonomik 
açıdan uygulanabilir olacak şekilde 
düşünülmüş ve tasarlanmıştır.

 Sonuç 
Bu çalışma, yalın doğrusal bir mekân-
da tekrar eden, tarihî bir ahşap 
strüktürün, yine kendi birimi olan 
“makas”tan yola çıkılarak yapılan 
tasarımda nasıl kendine özgü bir kim-
lik kazanabileceğini göstermektedir. 
Buradaki zorluk, mevcut eserin çağ-
daş müdahale için bir ilham kaynağı 
kaynağı olmasıdır. Çok disiplinli bir 
çalışma yaklaşımı, hem uzun süreli, 
kalıcı çözümlerin üretilmesine hem 
de mimari mirasın güvenli bir yolla 
tanıtılmasına yol açan temel etken 
olmuştur.

was achieved in our numerical model by 
pre-stressing the tie rods of the trusses 
as well as by inserting some new steel 
x-braces between the principal rafters of 
the roof, in the inclined level. In addition 
to that the brick columns were reinforced 
with steel compound profi les, which are 
designed in a way to maintain the initial 
structural system and ensure the possibi-
lity of a roll back - reverse intervention.

 Assessment of bearing capacity 
after the proposed interventions 
According to our numerical model these 
proposals seem to work and can reserve 
the structure against seismic action. The 
above proposals have been also conside-
red and designed in detail in order to be 
applicable structurally and economically 
speaking as well as compatible with the 
pre-existing bearing system. 

 Conclusion 
The present study is evidence to how a 
quaint timber structure, which appears 
repeatedly in a simple linear space, can 
infuse a unique character, originating from 
the structure of the unit itself; the truss. 
The challenge lays there, where the exis-
ting becomes a motive for a contemporary 
intervention. The multidisciplinary appro-
ach is the one leading to more complete 
solutions and promotes the architectural 
heritage in a safe way.
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Two Authentic Examples of Timber House Architecture in ‘Eyüp’ 

District of Istanbul: Structural and Architectural Details and 

Conservation Problems

ABSTRACT
The two timber houses, at the intersection parcel of İslambey Çeşmesi Street 

and Bahçeli Çeşme Çıkmazı Street, are located in Eyüp district, the fi rst Ottoman 

residential zone ever to be situated outside of the city walls. The houses, in the 

corner parcel, are constructed adjacently and they share the same garden. 

They are among the few preserved examples of the traditional wooden 

house architecture with the original details and components (fl oor elements, 

ceiling decorations, doors and windows etc.). The exact construction dates 

remain unknown, but it is presumed that the buildings were consecutively 

erected about the late 19th century.

Within the scope of this presentation, detailed documented plan and 

facade characteristics of the timber buildings and signifi cant facts about 

their construction system will be exposed. Moreover deterioration analysis 

supported by laboratory investigations will be presented. In the light of the 

corresponding fi ndings of the reconstitution studies, periodic additions will 

be determined and the typology of the original design will be discussed. 

Conveying the appropriate reuse proposals to sustain the buildings as 

valuable cultural assets is also among the aims of the presentation. Taking into 

consideration the socio-economic features of the area, some rearrangements 

which are convenient for the needs of modern lifestyle are recommended while 

the residential function is kept.

S. Feyza YAĞCI1, Deniz MAZLUM2

1. Mevcut Durum ve Özgün 
Detaylar
Bu yazıda, İstanbul’un ilk Osmanlı sur 
dışı yerleşim bölgesi olan Eyüp’te, İs-
lambey Mahallesi’nde yer alan iki ahşap 
konut tanıtılmaktadır. Bu yapılar, içeri-

sinde bulundukları ahşap konut dokusu-
nun bugüne ulaşan ve özgün detaylarını 
büyük ölçüde koruyan yegâne örnekleri-
dir. Yakın tarihe kadar iskân dokusunun 
seyrek olduğu İslambey Mahallesi’nde 
(Tanman, 1990), ancak 20. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren ekili ve dikili alanlar 

Eyüp’teki Ahşap Konut Mimarisinin İki Özgün Örneği:
Yapısal ve Mimari Detaylar ve Koruma Sorunları

1 Koruma Uzmanı Y.Mimar S. Feyza YAĞCI, feyza.yagci@gmail.com
2 Doç.Dr. Deniz MAZLUM, İTÜ Mimarlık Fak., mazlum@itu.edu.tr
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azalmaya başlamış; yapılaşma artmıştır. 
Bu yapıların yakın çevresinde, mahalleye 
ismini veren İslambey Camii, İslambey 
Çeşmesi ve İslambey İlköğretim Oku-
lu bulunmaktadır (Şekil 1). İslambey 
Çeşmesi Sokağı ile Bahçeli Çeşme Çık-
mazı’nın kesişiminde yer alan ahşap 
yapıların oldukça mütevazı bir görünü-
mü vardır (Resim 1). Bazı bölümlerinde 
yapılan değişikliklere rağmen, İstanbul 
ahşap konut mimarisine özgü detayları 
barındırması ve ahşap yapım sistemleri 
ile ilgili değerli bilgiler içermesi sebebiy-
le, söz konusu iki yapı İstanbul Teknik 

Üniversitesi Restorasyon Programı’nda 
yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

Aynı parselde yer alan ve ortak bir 
bahçeyi paylaşan bu iki ahşap yapının 
kısa bir zaman aralığıyla peş peşe inşa 
edildiği düşünülmektedir. Bu yapılar an-
latım kolaylığı açısından A ve B olarak 
adlandırılmıştır (Şekil 2). İslambey Çeş-
mesi Sokağı No. 14’te yer alan Konut A, 
yaklaşık 98 m² taban alanına sahip, iki 
katlı bir yapıdır. Yol kotunun yükselme-
sinden ötürü günümüzde girişi olmayan 
bodrum kat kârgir, zemin kat ve birin-
ci kat ise ahşaptır. İslambey Çeşmesi 

Şekil 1. Vaziyet Planı Şekil 2. Zemin Kat Planı

Resim 1. İslambey 
Çeşmesi Sokağı 
ile Bahçeli 
Çeşme Çıkmazı 
kesişiminde 
yapıların görünüşü
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Şekil 3. Güneydoğu Cephesi Rölövesi, 2013

Sokağı’na açılan giriş kapısı, cephenin 
tam ortasında yer alır. Aynı sokakta No. 
14/1’de bulunan Konut B ise, yaklaşık 
39,5 m² taban alanı üzerinde konum-
lanan iki katlı bir yapıdır. Cephe düze-
ni, kat yükseklikleri ve kotlarıyla Konut 
A’ya uyumlu tasarlanmıştır; ancak mi-
mari öğeleri daha yalındır. Yapının soka-
ğa açılan giriş kapısı bulunmamaktadır; 
giriş bahçeye bakan güneybatı cephesin-
den yapılmaktadır. Günümüzde yıkılmış 
olan cumbası, güneydoğu cephesinin 
karakterinin değişmesinde etkili olmuş-
tur (Yağcı, 2013).

İslambey Çeşmesi Sokağı’na bakan 
güneydoğu cephesi, her iki konutun da 
görülebildiği, aynı zamanda bahçe duvarı 
ile bahçeye giriş kapısının da bulunduğu, 
yapının en uzun ve görkemli cephesidir 
(Şekil 3). İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi laboratuvarlarında yapılan cins 
tayinine göre, bu cephede Konut A’nın 
kaplama elemanı olarak çam, Konut 
B’de ise ladin kullanılmıştır. Kuzeydoğu 
yönündeki çıkmaz sokağa ise yalnızca 
Konut A cephe vermektedir (Resim 2). 
Diğer cepheyle uyumlu olan kuzeydo-
ğu cephesinde, komşu yapıya bitişik bir 
yangın duvarı görülmektedir. Yapılan in-
celeme sonucunda, bu bölümdeki tuğla-

ların duvar boyunca devam etmediği ve 
yalnızca cephe üzerinde yangın duvarı 
taklidi yapıldığı anlaşılmıştır. Ahşap sa-
çak altı elemanları, payanda, pervaz gibi 
birçok özgün cephe elemanı korunarak 
günümüze ulaşmıştır. Buna karşılık, kul-
lanıcıların ihtiyaçlarından ötürü her iki 
yapının da bahçeye bakan cephelerinde 
yapılan müdahaleler, bazı özgün ele-
manların kaybolmasına neden olmuştur.

İç mekânlarda özgün döşeme kap-
lamaları oldukça iyi durumdadır. Konut 
A’nın zemin katında döşemenin üze-
rinde ayrıca bir kaplama malzemesi yer 
aldığından, altındaki özgün malzeme 
burada net görülememektedir; ancak 
birinci kattaki tüm mekânlarda özenle 
seçilmiş yekpare ahşap elemanlar kul-
lanılmıştır. Zemin katın giriş holünde 
bulunan terrazzo’lar da korunarak gü-
nümüze ulaşmıştır. Tavan süslemeleri, 
mekânların boyutlarına göre farklı çö-
zümler içermektedir. Konut B’deki süs-
leme detayları, yapı genelinde Konut 
A’dan daha sadedir. Ayrıca yapılardaki 
kapı ve pencerelerin çoğu özgündür. 
Konut A’nın özgün pencere tipi, üzeri 
renkli camlı ahşap giyotin penceredir. 
Konut B’de ise çift kanatlı ahşap pence-
reler  bulunmaktadır.
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Çalışma kapsamında, yapılar ayrıntılı 
olarak belgelenmiş ve ardından bozul-
malar tespit edilmiştir. Yapılarda görülen 
bozulmalara, uygun olmayan malzeme 
ile yapılan mekânsal değişiklikler ve be-
lediyenin yol çalışmaları sırasında yük-
selen yol kotu neden olmuştur. Bu du-
rumun yol açtığı problemlerin ardından, 
birtakım strüktürel sorunlar ve yanlış 
onarımlar gelmektedir. Ayrıca yapılarda, 
yılların etkisiyle oluşan malzeme bozul-
maları ve bakımsızlıktan kaynaklanan 
bazı küçük deformasyonlar mevcuttur. 

2.1. Mekânsal Bozulma
1960’ların sonlarında, aynı parselde üç 
bağımsız kullanıma izin verecek şekilde 
bir mekânsal değişiklik yapılmıştır. Bu 
amaçla, Konut A’nın zemin katı ile bi-
rinci katını içeriden bağlayan merdiven 
iptal edilmiş ve katların her birine dışarı-
dan ayrıca erişim sağlanmıştır (Resim 3). 

Merdiven kovası olarak kullanıldığı tes-
pit edilen alanlar, her iki katta da mutfak 
ihtiyacını karşılayacak mekanlara dö-
nüştürülmüştür. Bu duruma ek olarak, 
Konut B’de de mekan algısını bozan bir-
takım müdahaleler bulunmaktadır. 

2.2. Yol Çalışmaları
Yakın çevredeki yol kotu, yıllar içeri-
sinde çeşitli düzenleme çalışmalarıyla 1 
metreye kadar yükselmiştir. Bu durum, 
bodrum katın Bahçeli Çeşme Çıkma-
zı’na açılan kapı ve pencerelerini kul-
lanılamaz hale getirmiştir (Resim 4, 5). 
Ayrıca sokak kotunun yükselmesiyle, İs-
lambey Çeşmesi Sokağı’na bakan cum-
baların alt kotu ile yol seviyesi arasın-
daki yükseklik farkı giderek azalmıştır. 
Çift yönlü araç trafi ğine açık olan bu so-
kaktan geçen yüksek araçların çarpması 
sonucu, Konut B’nin cumbası tamamen 
yıkılmış; Konut A’nınki ise büyük ölçü-
de hasar görmüştür.

Resim 2. Bahçeli Çeşme Çıkmazı’na bakan 
kuzeydoğu cephesi Resim 3. Konut A’nın güneybatı cephesi
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Resim 4. Kuzeydoğu cephesi, 2013 
Resim 5. Kuzeydoğu Cephesi 
(KVKK  Arşivi, 1970’ler) 

Resim 6. Güneydoğu Cephesi (KVKK Arşivi, 1994) Resim 7. Konut B’nin güneydoğu cephesi, 2013

2.3. Kötü Onarım ve Kullanım
Bir aracın çarpması nedeniyle Konut 
B’de aniden ortaya çıkan cumba hasarı, 
çimento sıvalı kârgir bir duvar eklene-
rek onarılmaya çalışılmıştır (Resim 6, 7). 
Islak hacimlerin yer aldığı bölümde de 
benzer bir uygulamaya rastlanmaktadır 
(Resim 4). Yapıda uygun olmayan mal-
zemelerle gerçekleştirilen bu onarım-
lar, yalnızca estetik değil aynı zamanda 
strüktürel açıdan da zarara yol açmıştır.

2.4. Strüktürel Bozulmalar
Kârgir ekler, yapının statik dengesini bo-
zarak çökme ve oturmaya neden olmak-
tadır. Ayrıca Konut A’nın hasarlı cumba-
sı çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu 
nedenle döşeme elemanlarında sehim 
görülmektedir (Şekil 4, 5). 

2.5. Malzeme Bozulmaları
Yapılarda oluşan malzeme bozulma-
larının bir kısmı gözle görülebilir nite-
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Şekil 5. Kuzeydoğu- güneybatı kesiti

Şekil 7. Hasar tespitleri

Şekil 6. Mantar hüfleri ve böcek 
tahribatı

Şekil 4. Güneydoğu-kuzeybatı kesiti
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liktedir. Ahşap bozulmaları konusunda 
doğru sonuç alabilmek için İstanbul Üni-
versitesi Orman Fakültesi laboratuvarla-
rında analiz yapılmıştır. Kullanıcıların 
yaşam alanlarına müdahale etmemek 
adına yalnızca sınırlı sayıda ahşap nu-
mune ile gerçekleştirilebilen analizlerde, 
ahşap elemanlarda mantarlanma ve bö-
ceklenme tespit edilmiştir (Şekil 6). Ay-
rıca betonarme ile yenilenmiş kuzeybatı 
duvarında rutubetmeydana gelmiştir. 
Görsel tespitler ve laboratuvar analizleri 
sonucunda, yapılarla ilgili hasar haritala-
rı oluşturulmuştur (Şekil 7).

3. Restitüsyon Araştırmaları
Yapılara dair ulaşılabilen en eski belge, 
1913-14 tarihli Alman Mavileri Haritası 
ve onun Osmanlıca baskısıdır. Her iki 
konutun da günümüz sınırlarında görül-
düğü bu haritalar, tarihlendirmede yarar 
sağlamıştır. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 1946, 1966 ve 1982 tarihli hava 
fotoğrafl arında da yapılar kütlesel açıdan 
oldukça net olarak belirlenebilmekte-
dir; bu belgeler, yapıların çevresinde 
yaşanan değişimin aşamalı olarak gö-
rülebilmesi açısından da somut bilgiler 
vermektedir. Çeşitli arşivlerde ulaşılan 
fotoğrafl arda sokağın eski ahşap konut 
dokusu ve yapılara ait özgün detaylar 
tespit edilebilmektedir. Konut A’nın gi-
riş kapısının önündeki günümüze ulaşa-
mayan basamaklar, Konut B’nin yıkılan 
cumbası, cephelerdeki ahşap kafes siste-
mi ve bodrum katın kapı ve pencereleri 
gibi elemanlar, eski fotoğrafl arda açıkça 
görülebilen unsurlar arasındadır. 

Harita ve fotoğrafl arın yanı sıra, des-
tekleyici  metinler ve sözlü kaynakların da 
yardımıyla bir kronolojik analiz yapılmış; 
üç dönem belirlenmiştir (Şekil 8). Parsel-
de Konut A’nın tek başına kullanıldığı ilk 

dönem, yaklaşık 19. yüzyıl sonu olarak 
tarihlendirilmiştir. Her iki konutun bir-
likte kullanıldığı ikinci dönem, 20. yüzyıl 
başlarından 1960 sonlarına kadar olan 
zaman dilimidir. Yapıların, aynı parsel 
içerisinde üç bağımsız kullanıma imkân 
verecek şekilde bölümlendirildiği son 
dönem ise, 1960 sonlarından günümü-
ze kadar gerçekleşen müdahaleleri kap-
samaktadır. Bu üç dönemin restitüsyon 
projeleri hazırlanırken, eski belgelere ek 
olarak, yapının kendisinden gelen izler, 
benzer örnekler ve sözel kaynaklardan 
yararlanılmıştır.

4. Yeniden Kullanım Önerileri
Bölgenin konut ağırlıklı bir yerleşim 
dokusuna sahip olması ve kullanıcıla-
rın bu doğrultudaki istekleri üzerine 
yapılara yeni bir işlev önerilmemiştir. 
Türkiye’de bu tip yapıların kimi zaman 
turizm amacıyla işlevlendirilmesi tercih 
edilmektedir, ancak böyle uygulamalar 
yapıya pek çok ek yük getirebilmekte-
dir. Restorasyon projesinde, özgün plan 
şemasında büyük değişiklik yaratacak 
işlemler öngörülmemiş; yapıların ait ol-
duğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi 
ve günümüzün yaşam şartları göz önün-
de bulundurularak, yapıların yine üç 
ayrı birim halinde kullanılmasına karar 
verilmiştir. Bu kullanımı destekleyecek 
mekânsal ihtiyaçların karşılanması için, 
birimlere ayrı ayrı erişim sağlanmış ve 
ıslak hacimler oluşturulmuştur. Yapının 
onarımına ilişkin müdahalelerde, özgün 
niteliği korumak ve kullanıcılara günü-
müzün yaşam koşullarına uygun, daha 
kaliteli bir ortam sağlamak temel prensip 
olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, bo-
zulmaya maruz kalan cephelerin özgün 
yapım sistemine uygun olarak ahşapla 
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yenilenmesi, eksik kısımların belirle-
nen ağaç türüyle bütünlenmesi, yapının 
muhdes eleman ve uygun olmayan mal-
zemelerden arındırılması gibi öneriler 
getirilmiştir.  

5. Sonuç
Ahşap yapılar hızlı kaybedilen bir yapı 
türü olduğundan, İstanbul’daki ahşap 
konut mirasının gelecek kuşaklara ak-
tarılabilmesi için özgün niteliklerini ko-
ruyan örneklerin belgelenmesi olduk-
ça önemlidir. Bu nitelikteki yapıların 
onarımı sırasında, kültür varlığı değe-
rinin kaybedilmemesi için çaba göste-
rilmelidir. ICOMOS’un 1999 yılında 
yayımladığı “Ahşap Tarihi Yapıların 
Korunması İçin İlkeler” bildirgesinde 
belirtildiği gibi, önerilen müdahale-

lerde geleneksel yöntemler izlenmeli, 
teknik olarak mümkünse geri dönü-
şümlü olmalı veya gelecekte yapılacak 
koruma çalışmalarını engellememeli ve 
yapının bünyesinde barındırdığı izlere 
ulaşılmasını engellememelidir (Ahun-
bay, 2007). Ayrıca yapının karşılaştığı 
bozulmalardan yola çıkılarak, koruma 
alanında bireysel çabaların zaman za-
man yetersiz kaldığı ve ilgili kurum ile 
belediye çalışmalarının da bu konuda 
destekleyici olması gerektiği görüşüne 
ulaşılmıştır. Tarihi boyunca aynı işlevle 
kullanılmaya devam eden bu yapıların 
ihtiyaç doğrultusunda bakım-onarımı 
yapılarak geleceğe taşınması, diğer sivil 
mimarlık örneği yapılar için de örnek 
teşkil etmesi açısından olumlu bir çaba 
sayılmalıdır.

Şekil 8. Kronolojik analiz
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Microbial Decomposition in Waterlogged Wood: Some 

Examples from the ‘Yenikapı Shipwrecks’

ABSTRACT

Throughout history mankind has benefi ted extensively from wood. Wood 

served as energy resources and was also used as a raw material for houses, 

ships and bridges, various vehicles, tools and military equipments. Like 

any organic material, wood is degraded by biological processes. These 

processes will progress more rapidly when there is suffi cient supply 

of oxygen. Under these conditions, decomposition of wood results 

from the action of white and brown rot fungi (Basidiomycetes). Due to 

environmental conditions, wood survives for thousands of years. Well-

preserved waterlogged wood persists usually protected by an environment 

give valuable information about the environment of preservation, the 

degree of degradation and the preservation methods. The uncovering 

of 37 shipwrecks during the excavation of the Marmaray Rail Tube 

Tunnel Project in İstanbul provides an important opportunity to evaluate 

waterlogged wood buried for centuries. Identifi cation on these woods 

showed that a variety of species had been used in the ships. Light and 

electron microscope observations from the Yenikapı Marmaray Shiprecks 

samples showed that erosion bacteria and soft rot were the main degraders 

of wood. Soft rot fungi (Ascomycetes and Deuteromycetes) are active at 

aquatic and lower oxygen conditions. Under anaerobic or near anaerobic 

conditions, bacteria are primary degraders. Soft rot fungi and bacteria 

degrade the wood more slowly than white rot and brown rot fungi. Thus, 

such conditions like Yenikapı Marmaray Site provide unique environments 

for protection of wooden cultural heritage.

Suya Doymuş Ahşaplarda Mikrobiyolojik Bozunmalar: 
Yenikapı Batık Gemilerine Ait Bazı Örnekler
Coşkun KÖSE*

Giriş
Enerji ve barınma ihtiyacı, ahşabı insa-
noğlunun varoluşundan bu yana vaz-

geçilmez kılmıştır. Dünyanın farklı böl-
gelerinde bulunan ahşap kap, alet, araç 
ve gemileri içeren arkeolojik bulguların 
tarihî değere sahip olması, bu alanda ya-

*Doç.Dr. Coşkun KÖSE, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
Bahçeköy - Sarıyer, ckose@istanbul.edu.tr
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pılan araştırmalara ilginin artmasına ne-
den olmuştur. İyi korunmuş ahşaplarda 
yapılan incelemeler; kazı alanının yapısı, 
bozunmanın tipi ve derecesi ile koruma 
metotları hakkında önemli bilgiler sun-
maktadır. Arkeolojik kazı ve batıklardan 
çıkarılan ahşapların, çoğunlukla rutu-
betli toprakta, bataklık ve göllerde çok 
uzun yıllar kalması nedeniyle içerdikleri 
rutubet miktarı, lif doygunluğu noktası-
nın çok üzerinde olmaktadır. Bu nedenle  
bu tür malzeme için “suya doymuş” veya 
“ıslak” ifadesi kullanılmaktadır (Erdin, 
2009).

 Marmaray Metro Projesi Kazıları sı-
rasında çok sayıda suya doymuş ahşap 
çıkarılmıştır. Bu kapsamda 2004-2013 
yılları arasında 5-10. yüzyıllara tarihlen-
dirilen 37 batık geminin (Şekil 1) çıkarıl-
ması, yüzyıllardır toprak altındaki suya 
doymuş ahşapların incelenmesi için çok 
önemli bir fırsat sunmuştur (Kocabaş, 
2008, 2010, 2012a). Bu kapsamda gerçek-
leştirilen çalışmalarla gemilerde çok sa-
yıda ağaç türünün kullanıldığı (Akkemik 
ve Kocabaş, 2013), batık gemilere ait bazı 
örneklerin ışık mikroskobu ve elektron 
mikroskobuyla incelenmesi sonucunda 
bakteri ve yumuşak çürüklük mantarları-

nın ahşap tahribatına neden olan başlıca 
etmenler olduğu belirlenmiştir (Köse ve 
Taylor, 2013). Ayrıca aynı alandan elde 
edilen suya doymuş 12 iskele ve 4 dolgu 
kazığında, ağaç türlerinin teşhisi yapıla-
rak mikrobiyolojik tahribat şekli belirlen-
miştir (Doğu vd., 2011; Köse vd., 2013).

Bu bildiride, suya doymuş ahşabın 
yapısı hakkında bilgi verilecek, Yenika-
pı Kazıları’ndan ortaya çıkarılan batık 
gemilere ait suya doymuş ahşaplar üze-
rinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya 
konan mikrobiyolojik bozunmalara ör-
nekler verilmiştir.

Suya Doymuş Ahşabın 
Fiziksel Özellikleri
Genellikle suya doymuş ahşapta ilk ola-
rak nişasta ve şeker, daha sonra suda 
çözünen tuzlar, renk maddeleri ve diğer 
ekstraktif maddeler yıkanmakta; hidro-
lizle birlikte hücre çeperi bileşenlerin-
den selüloz ve hemiselüloz parçalanarak 
dağılmakta, lignin ise uzun yıllar sonra 
parçalanmaya başlamaktadır. Ligninin 
tahribatının başlamasıyla odun dokusu 
çok fazla gözenekli hale gelmekte, ge-
çirgenliği daha da artmaktadır. Ahşabın 
yapısında bozunmaya uğrayan kimyasal 
bileşikler nedeniyle oluşan hücre boşluk-

Şekil 1. 
Yenikapı kazı 
alanında batık 
gemilerin 
bulunuş yerleri 
(Kocabaş, 
2012b)



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 3

90

ları ve mikrofi briller arası boşluklar dahil 
tüm boşluklar suyla dolmaktadır. Başka 
bir deyişle, porozitenin artışıyla ahşap, 
bir sünger gibi suyu çekerek hacmini 
suyla tamamlamakta ve suya doymuş 
objeler ıslak tutulduğu sürece şekillerini 
korumaktadır (Kaye, 1995; Erdin, 2009). 
Makroskobik incelemelerde, ahşabın 
çok düşük basınç uygulandığında bile 
kolaylıkla dağılabildiği, dış kısımların iç 
kısımlara göre daha yumuşak ve çok kı-
rılgan olduğu görülmektedir. Arkeolojik 
bulgularda mikroskobik incelemeler ya-
pıldığında, ahşabın yapısının şaşırılacak 
şekilde iyi korunduğu görülmekte; yu-
karıda belirtilen kimyasal yapıdaki de-
ğişmelere karşın arkeolojik ahşapta tür 
teşhisi yapılabilmektedir. 

Ahşabın taşıdığı su miktarı, suya 
doymuş arkeolojik objelerde bozunma 
derecesinin belirlenmesinde önemli bir 
kriterdir. Objenin su miktarının ince-
lenmesi, aynı zamanda onun strüktürel 
durumu hakkında bilgi vermektedir. Ah-
şapta rutubet miktarı, şu formülle hesap-
lanmaktadır:

Rutubet Miktarı (%) = ((Islak ahşabın 
ağırlığı - Tam kuru ahşabın ağırlığı) / Tam 
kuru ahşabın ağırlığı) x 100

Suya doymuş ahşap, taşıdığı su mik-
tarına bağlı olarak 3 sınıfa ayrılmaktadır 
(Rodgers, 2004): Bu sınıfl andırmada, 
%185’ten az rutubet derecesine sahip 
olan ahşapta (III. Sınıf) hafi f bozunma 
meydana gelmiş; %185-400 arasında 
rutubete sahip ahşapta (II. Sınıf) ince 
bir üst tabakada bozunma gerçekleş-
miş ve bu tabakanın altında geniş bir 
sağlam tabaka bulunmakta, %400’ün 
üzerinde rutubete sahip ahşapta (I. Sı-
nıf) odun dokusunda ileri seviyede bir 
bozunma gerçekleşmiş, sadece en iç 

kısımda çok az miktarda sağlam odun 
dokusu bulunmaktadır.

Suya doymuş ahşap objeler, açık hava 
koşullarına uzun süre maruz bırakıldı-
ğında suyun buharlaşması ve yüzey ge-
rilim kuvvetleri etkisi sonucu zayıfl amış 
hücre çeperlerinde geri dönülmez çökme 
meydana gelmekte; ahşapta önemli şekil 
değişiklikleri oluşmaktadır. Suya doymuş 
ahşaptaki daralma miktarı, taşıdığı rutu-
bet miktarına bağlı olarak değişmektedir 
(Erdin, 2009; Köse vd., 2013).

Suya Doymuş Arkeolojik Ahşaplarda 
Görülen Bozunma Tipleri
Doğal dayanıklı ağaç türlerinin, antik 
dönemlerde özellikle gemi yapımı ve 
toprakla temasın söz konusu olduğu 
alanlarda kullanılması yaygın bir uygu-
lama olarak dikkat çekmektedir. Yüksek 
ekstraktif madde miktarı, ahşabın mik-
robiyolojik bozunmaya karşı korunma-
sında en önemli etkendir. Ancak ahşabın 
normal koşullarda toprak altında kalma-
sı, mikrobiyolojik organizmalar tara-
fından bozunmasına neden olmaktadır 
(Meiggs, 1982; Blanchette vd., 1990; 
Blanchette, 2000; Huismana vd., 2008). 
Arkeolojik ahşapların bozunmasında 
rol oynayan farklı tipteki mikroorganiz-
maların ortam koşullarına bağlı etkileri 
Tablo 1’de verilmiştir.

Esmer ve beyaz çürüklük mantarları 
(Basidiomycetes), yeterli oksijen varlı-
ğında ağaç malzemede tahribata neden 
olabilirler. Yumuşak çürüklük mantarları 
(Ascomycetes ve Deuteromycetes) ise, su 
içerisindeki veya toprak altındaki ağaç 
malzemede, sınırlı miktarda oksijen var-
lığında bozunmaya neden olmaktadır. 
Suya doygun ortamlarda (su içerisinde 
veya toprak altında) oksijen miktarı sı-
nırlıdır. Oksijenin hiç olmadığı veya kı-
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sıtlı miktarda olduğu alanlarda bakteriler 
başlıca tahribat etmenleridir. Suya doy-
muş ahşapta oluşturdukları bozunmanın 
özelliklerine göre bakteriler, araştırma-
cılar tarafından erozyon, tünel ve oyuk 
açan (kavitasyon) bakteriler olmak üzere 
3 gruba ayrılmışlardır (Daniel ve Nilsson, 
1998; Singh ve Butcher, 1991; Blanch-
ette, 2000). Bakterilerin ve yumuşak çü-

rüklük mantarlarının faaliyetleri, esmer 
ve beyaz çürüklük mantarları ile karşı-
laştırıldığında çok yavaştır (Blanchette 
vd., 1990; Eaton ve Hale, 1993; Björdal 
vd., 1999; Blanchette,  2000; Björdal ve 
Nilsson, 2002). Bu tür koşullar, Yenika-
pı’da olduğu gibi, ahşap kültür varlıkla-
rının çok uzun yıllar boyu korunmasına 
olanak sağlamaktadır.

Mikroorganizmalar
Bozunma sürecinde kullanı-
lan odun bileşenleri

Oluşan çürüklüğün 
karakteristik özellikleri

Mantarlar

Beyaz çürüklük
Tüm odun bileşenleri 
kullanılır, bazı türler öncelikle 
lignini tahrip eder.

Tüm hücre çeper tabakalarında 
ilerleyen erozyon. Orta lamel 
tahrip edilir.

Esmer çürüklük
Karbonhidratlar tahrip edilir. 
Lignin korunur ancak yapısı 
değişikliğe uğrar.

Selülozun lümenden başlayarak 
ilerleyen depolimerizasyonu 
gerçekleşir.

Yumuşak çürüklük
Karbonhidratlar tahrip edilir. 
Lignin korunur ancak yapısı 
değişikliğe uğrar.

Tip 1: Sekonder çeperde  
oyuklar oluşur.
Tip 2: Tüm hücre çeper tabaka-
larında ilerleyen erozyon. Fakat 
orta lamel tahrip edilmez.

Bakteriler

Erozyon
Karbonhidratlar tahrip edilir. 
Ligninin yapısında değişiklik 
olup olmadığı bilinmemektedir.

Erozyonla birlikte çok miktarda 
hücre çeper kalıntısı görülür.

Tünel
Karbonhidratlar ve  biraz lignin 
tahrip edilir.

Sekonder çeper ve orta lamelde 
küçük tüneller oluşur.

 Oyuk açan
 (Kavitasyon)

Karbonhidratlar tahrip edilir. 
Ligninin yapısında değişiklik 
olup olmadığı bilinmemektedir.

Sekonder çeperde oyuklar 
oluşur. Hücre çeper kalıntıları 
görülür.

Çöpçüler 
(Scavengers)

Primer organizmalar: Geçit zarı-
nı tahrip ederken hücre çeper 
tabakalarına zarar vermezler.

Primer organizmalar geçit 
zarına nüfuz ederek ekstraktif 
maddeleri tahrip eder.

Sekonder organizmalar: De-
ğişikliğe uğramış hücre çeper 
bileşenlerini kullanırlar.

Sekonder organizmalar değişik-
liğe uğramış odun bileşenlerini 
kullanırlar.

Tablo 1. Odun çürüklüğüne neden olan mikroorganizmalar (Blanchette, 2000)



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 3

92

Yenikapı  Batık Gemilerinde 
Görülen Mikrobiyolojik Bozunmalar
Yenikapı 13 Kadırgası’ndan (Resim 1) 
alınan 0,5-2 cm2 boyutlarındaki farklı 
ağaç türlerine ait örneklerde (Akkemik 
ve Kocabaş tarafından, tür teşhisi yapılan 
örnekler, 2013);  mikrobiyolojik tahriba-
tın tipinin belirlenmesi için ışık mikros-
kobu ve taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) ile incelemeler gerçekleştirilmiştir 
(Köse ve Taylor, 2013).

Makroskobik incelemelerde, suya 
doymuş ahşap örneklerinin şiddetli tah-
ribata maruz kaldığı, örneklerin parmak-
lar arasında kolayca dağılabildiği belirtil-
miştir (Köse ve Taylor, 2013).

Işık mikroskobuyla gerçekleştirilen 
incelemeler sonucunda; çam örnekle-
rinde yumuşak çürüklük mantarlarının 
neden olduğu ileri derecede tahribat so-
nucu S3 tabakasında meydana gelen ay-
rılmalar görülmektedir (Şekil 2).

Taramalı elektron mikroskobu  (SEM) 
(FEI-QUANTA FEG 450) ile düşük va-
kum (100Pa) altında gerçekleştirilen in-
celemelerde; çam örneklerinde yumuşak 
çürüklük mantarlarının neden olduğu 
bozunma gözlemlenmiştir. Örneklerin 
enine kesitleri incelendiğinde, hücre 
çeperinin S2 tabakasında yumuşak çü-
rüklük mantarlarının hüfl erinin oyuklar 
oluşturduğu ve çürüklüğün ileri seviyede 
gerçekleştiği bölgelerde oyukların birleş-
tiği görülmüştür. Ayrıca hücre çeperine 
tutunmuş çok sayıda demir sülfür kris-
talinin belirlendiği ifade edilmiştir (Köse 
ve Taylor, 2013; Şekil 3).

Işık mikroskobuyla gerçekleştirilen 
incelemeler sonucunda; karaağaç örnek-
lerinde yumuşak çürüklük mantarlarının 
trahe hücresinde koloni oluşturmuş hüf-
leri görülmüştür (Şekil 4).

Resim 1.  Yenikapı 13 Batığı, © İstanbul 
Üniversitesi Yenikapı Batıkları Proje Arşivi

Şekil 2.  Çam 
(Pinus nigra ,
SBT1-3 Sancak 
Burma) enine 
kesitinde I. 
tip yumuşak 
çürüklük sonucu 
S

3
 tabakasında 

meydana gelen 
ayrılmalar
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Şekil 3. (A) Çam (Pinus 

nigra – SK 1-2 Sancak 
Kaplama) enine kesiti. 
(B-C) Traheidlerde 
yumuşak çürüklük 
mantarları etkisi sonucu 
oluşan şiddetli tahribat. 
Hüfler tarafından S

2
 

tabakasında oluşturulan 
boşluklar (oklar) (Enine 
kesit). (D) Traheid 
hücrelerinde yumuşak 
çürüklük mantarları 
hüflerinin oluşturduğu 
koloniler (Radyal kesit). 
(E) Traheid hücrelerinde 
yumuşak çürüklük 
mantarları hüflerinin 
oluşturduğu koloniler 
(Radyal kesit). (F) Hücre 
çeperinde boyuna yönde 
uzanan oyuklar (oklar) 
ve demir sülfür kristalleri  
(okbaşları) (radyal kesit) 
(Köse ve Taylor, 2013)

Şekil 4. 
Karaağaç 
(Ulmus spp. 
-İSK E92 
Eğri) radyal 
kesitinde 
trahe 
hücresinde 
T şeklinde 
dallanmış  
yumuşak 
çürüklük 
hüfleri
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Şekil 5. (A) Karaağaç 
(Ulmus spp.-SNC 
E83 Eğri) enine 
kesiti. 
(B) Yumuşak 
çürüklük mantarları 
ve bakterilerin etkisi 
sonucu oluşan ağır 
tahribat (Enine kesit). 
(C-D) Hüflerin 
oluşturduğu koloniler 
(Enine kesit) 
(E-F) Erozyon 
bakterilerinin etkisi 
sonucu oluşan derin 
kanallar (okbaşları) 
ve çubuk şeklinde 
bakteriler (oklar) 
(Radyal kesit) 
(Köse ve Taylor, 2013)

SEM incelemelerinin sonucunda; ka-
raağaç enine kesitlerinde yumuşak çü-
rüklük mantarlarının S2 tabakasında oluş-
turduğu tahribat gözlemlenmiştir. Hücre 
lümeninde koloni oluşturan yumuşak 
çürüklük mantarlarının hüfl erinin oluş-
turduğu erozyon zonları ile birlikte eroz-
yon bakterilerinin etkileri belirlenmiştir. 
Erozyon bakterilerinin hücre lümeninden 
başlayarak S3 tabakasını aşındırdığı, uzun 
ve derin erozyon kanalları, homojen ol-
mayan erozyon zonları ve yoğun bakteri 
kolonizasyonunun tahribat derecesinin 
ileri seviyelerde olduğuna işaret ettiği be-
lirtilmiştir (Köse ve Taylor, 2013; Şekil 5).

Yenikapı 13 kadırgasının suya doy-
muş ahşap örneklerinde gerçekleştirilen 
ışık mikroskobu ve  SEM incelemeleri, 

en önemli tahribat etmenlerinin erozyon 
bakterileri ve yumuşak çürüklük mantar-
ları olduğunu göstermiştir. İki farklı tip 
yumuşak çürüklük etkisi görülmüştür: 
I. Tip yumuşak çürüklüğe çam örnekle-
rinde rastlanmıştır (Şekil 2-3); bu tahribat 
genellikle iğne yapraklı ağaçlarda gerçek-
leşmekte ve hüfl erin S2 tabakasında mey-
dana getirdiği boyuna yönde sıralanmış 
oyuklar görülmektedir (Blanchette vd., 
1990; Eaton ve Hale, 1993; Blanchette, 
2000; Singh, 2012). II. Tip yumuşak çü-
rüklüğe ise kararağaç örneklerinde, eroz-
yon bakterileri ile birlikte rastlanmıştır; 
genellikle geniş yapraklı ağaçlarda gö-
rülmekte ve erozyon bakterilerine benzer 
şekilde, sekonder çeperde görülen aşın-
ma zonları tahribatı işaret etmektedir. 



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 3

95

Sonuç
Çeşitli kazılardan elde edilen suya 
doymuş ahşaplar, tarihe ışık tutan son 
derece değerli  arkeolojik bulgulardır. 
Marmaray İnşaatı sırasında  dünyanın 
en fazla gemi batığına sahip arkeolo-
jik kazı alanlarından birisi bulunmuş; 
2004-2013 yılları arasında tamamı Bi-
zans dönemine ait 5-10. yüzyıllara ta-
rihlendirilmiş 37 adet gemi ortaya çı-
karılmıştır. Yenikapı batık gemilerinde 
yapılan mikrobiyolojik incelemeler so-
nucunda, suya doymuş ahşaplarda baş-

lıca tahribat etmenlerinin yumuşak çü-
rüklük mantarları ve erozyon bakterileri 
olduğu tespit edilmiştir. Alanın farklı 
yerlerinden çıkarılan gemilerde yapıla-
cak mikrobiyolojik çalışmalar, tahriba-
ta ilişkin farklı bulgular elde etmemizi 
sağlayabilir. Ayrıca tahribata neden 
olan bakteri ve mantarların moleküler 
tekniklerle teşhis edilmesi, tahribata 
ilişkin daha ileri seviyede yorum yapıl-
masına olanak sunacaktır. Tahribatın 
derece ve tipinin belirlenmesi, konser-
vasyon işlemleri için ışık tutacaktır.

Teşekkür
Örneklerin sağlanmasındaki destekleri nedeniyle Doç.Dr. Ufuk Kocabaş ve ekibine, elektron mikroskobu 
fotoğrafl arı için Doç.Dr. Faruk Öksüzömer ve Arş.Gör. Vedat Sarıboğa’ya teşekkür ederim. Işık mikroskobu 
fotoğrafl arı, danışmanlığını yaptığım Bitirme Tezi’nden sağlanmıştır; bu kapsamda öğrencim Elif Olcay’a 
teşekkürlerimi sunarım.
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Dendrochronology and dating of wooden constructions

ABSTRACT

Dendrochronology, the science of dating based on tree-ring patterns, 

has been used to answer scientifi c questions of different areas. 

Dendrochronology makes possible to determine construction and/or 

restoration dates of valuable pieces on archaeology and art history studies 

via dating of wooden material. Different from the other dating methods 

such as Ca14 etc., this science also gives the exact date. Trees produce a 

ring each year in temperate zone which includes Turkey. Width of the 

annual rings in a tree are not stationary, they are variable from year to 

year. Temperature and precipitation variability causes the variability in 

tree-rings.  Trees growing under similar climatic conditions are affected 

by this variability similarly. For example, a dry year may lead to produce a 

narrow ring, while a wet year may cause a wide ring formation in the trees 

living a certain site. This information recorded in annual ring memories of 

the trees in a site is similar in a tree which was cut down many years ago. 

Therefore, it could be possible to date wooden materials obtained from 

historical buildings. To date a wooden piece, sample should contain at least 

fi fty tree rings. In this paper, we present dendrochronology science and give 

examples for the studies of dating wooden constructions.

Dendrokronoloji ve Ahşap Yapılarda Tarihlendirme
Nesibe KÖSE*

Giriş
Ağaçların yıllık halkalarına dayanarak 
yaş saptama bilimi olarak tanımlanan 
“Dendrokronoloji”, “dendro (odun)” 
“chronos (tarih)” ve “logos (bilim)” ke-
limelerinin birleştirilmesiyle adlandırıl-
mıştır (Fritts, 1976). Amerikalı astronom 
Andrew E. Douglass (1867-1962), bu 
bilim dalının kurucusu olarak bilinmek-
tedir. Douglass, iklim kayıtlarının olduk-
ça sınırlı olduğu 1900’lü yılların başında 
güneş lekelerinin doğadaki izlerini arar-

ken, kesilmiş ağaç gövdelerindeki dar 
halkaların aynı yöredeki bütün ağaçlarda 
aynı yıllarda oluştuğunu ve bu yılların da 
kuraklıkla örtüştüğünü fark etmiştir. İlk 
dendrokronoloji laboratuvarı (Laboratory 
of Tree-Ring Research), 1937 yılında Ari-
zona’da Douglass tarafından kurulmuş-
tur (Fritts, 1976; Schweingruber, 1988). 
Bugün dünyanın birçok ülkesinde sayı-
ları azımsanamayacak kadar fazla olan 
yıllık halka araştırma laboratuvarların-
dan biri de “Dendrokronoloji ve Odun 
Anatomisi Laboratuvarı” adıyla İstanbul 

* Doç.Dr. Nesibe KÖSE, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy, Sarıyer, İstanbul, 
nesibe@istanbul.edu.tr
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Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesin-
de bulunmaktadır.

Dendrokronoloji bilim dalı; yüz yılı 
aşkın süredir iklim bilimlerinden arke-
olojiye, jeomorfolojiden ekolojiye birçok 
alanda çeşitli soruları yanıtlamak için 
kullanılmıştır. Dendrokronoloji, arke-
oloji ve sanat tarihi çalışmalarında ah-
şapların tarihlendirilmesi yoluyla eser-
lerin yapım ve/veya onarım tarihlerinin 
belirlenmesine olanak sağlamakta; Ca14 
vb. tarihlendirme yöntemlerinden farklı 
olarak, kesin tarih verebilmektedir. 

Ülkemizin de içinde bulunduğu ılı-
man kuşakta ağaçlar, her yıl bir yıllık 
halka üretmektedir. Bir ağaç kesildiğin-
deortaya çıkan enine yüzeyde yıllık hal-
kaları gözlemlemek mümkündür (Resim 
1). Genç bir iğne yapraklı ağaç gövdesi-
nin kesitinde özden sonra dizilen yıllık 
halkalar, Şekil 1’de yakından görülmek-
tedir. Bir yıllık halka, ilkbaharda olu-
şan açık ve yaz döneminde oluşan koyu 
renkli kısımlardan meydana gelmektedir.

Bir ağaçtaki yıllık halkaların genişli-
ği, sabit olmayıp yıldan yıla değişkenlik 
göstermektedir. Bunun en önemli sebe-
bi, sıcaklık ve yağıştaki değişkenliktir. 
Büyüme, en önemli iklim faktörünün 
izin verdiğinden daha hızlı gerçekleşe-
mez. Eğer bir yöre veya bölgedeki ağaç-
lar aynı sınırlayıcı iklim faktörünün etkisi 
altında yetişiyorsa yıllık halka genişlikle-
rinde yıldan yıla meydana gelen değişim, 
sınırlayıcı faktördeki değişimden etkile-
necektir. Bir başka ifadeyle, sınırlayıcı 
faktörle benzer değişkenlik gösterecek-
tir. Bu nedenle aynı iklim koşullarının 
etkisinde yetişen ağaçlar, bu değişken-
likten benzer şekilde etkilenmektedir. 
Örneğin bir yörede kurak geçen bir yıl, 
o yöredeki ağaçların dar; yağışlı bir yıl 

ise geniş yıllık halka oluşturmasına ne-
den olmaktadır. Bir yöredeki ağaçların 
yaşamları boyunca yıllık halka hafıza-
larına kaydettiği bu bilgi, aynı yöreden 
yıllar öncesinde kesilen bir ağaç tara-
fından da kaydedilmiştir. Aynı yıllar-
da oluşan halkalar üst üste çakıştırıla-
rak eşleştirme yapılmakta ve yapılarda 

Resim 1. İğne yapraklı bir ağaç gövdesinin 
enine kesiti (fotoğraf: Ünal Akkemik)

Şekil 1.  İğne yapraklı genç bir ağaç gövdesinin 
enine kesiti (Fritts, 1976)
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Şekil 2. Canlı ağaçların yıllık halkalarıyla farklı 
ortamlardan alınan ölü ağaçların yıllık halkalarının 
eşleştirilmesi ve ana kronoloji oluşturulması 
(Schweingruber, 1988)

Resim 2. Farklı zamanlarda kesilmiş iki ağacın aynı 
yıllarda oluşan yıllık halkalarının çakıştırılarak eşleşti-
rilmesi (fotoğraf: Ünal Akkemik)

kullanılan ahşapların tarihlendirilmesi 
mümkün olmaktadır (Şekil 2; Resim 2).

Bu bildiride, Dendrokronoloji bilimi 
tanıtılarak, ahşap yapılarda tarihlendir-
me çalışmaları örneklerle açıklanacaktır.

Yapılardaki Ahşapların 
Tarihlendirilmesinde İzlenecek 
Adımlar

1. Örneklerin alınması: Tarihlendiri-
lecek ahşapların örneklenmesinde farklı 
yöntemler kullanılabilmektedir. Enine 
kesitleri net görünen ahşaplarda, örnek-
ler motorlu testere yardımıyla alınabilir 
(Resim 3). Ancak tarihî açıdan önemli, 
görsel olarak zarar görmemesi gereken 
malzeme örnekleri, artım burgusu yardı-
mıyla alınmaktadır (Resim 4). Bir yapıda-
ki ahşabın dendrokronoloji yöntemiyle 
tarihlendirilebilmesi için en az elli yıllık 
halka içermesi gerekmektedir.

2. Örneklere ait ağaç türü/cinsinin 
teşhis edilmesi: Örneklerin tür/cins 
teşhislerinin yapılması, tarihlendirmede 
kullanılacak ana kronolojininin oluştu-
rulması açısından önem taşımaktadır. 
Tarihlendirilecek örnekle aynı türe ait 

ana kronolojinin kullanılması tarihlen-
dirmeyi kolaylaştırmakta ve korelasyo-
nu yükseltmektedir. Aynı türe ait ana 
kronolojinin oluşturulmasının mümkün 
olmadığı durumlarda, o yöredeki farklı 
ağaç türlerine ait kronolojiler, ana kro-
noloji olarak kullanılabilmektedir.

3. Ana kronoloji (referans kronoloji) 
oluşturmak amacıyla canlı ağaç-
ların örneklenmesi:  Ana kronoloji, 
civardaki en yaşlı ağaçlardan oluştu-
rulmalıdır. Bu nedenle aynı türe ait en 
az 10 adet yaşlı ağaç örneklenmelidir 
(Resim 5). İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Dendrokronoloji ve Odun 
Anatomisi Laboratuvarı’nın iklim tarihi 
araştırmalarıyla, ülkemizin farklı bölge-
lerindeki yaşlı ormanlar örneklenerek 
önemli ağaç türlerimize ait kronolojiler 
oluşturulmuştur. Bu kronolojiler, birçok 
yörede ana kronoloji oluşturmaksızın 
tarihlendirmeye olanak sağlamaktadır. 
Ayrıca tüm dünyada oluşturulan kro-
nolojiler, Uluslararası Yıllık Halka Veri 
Bankası’nda (International Tree-Ring Data 
Bank - ITRDB) toplanmakta ve araştır-
macıların kullanımına sunulmaktadır1.

1 http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
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4. Yıllık halka genişliklerinin 
ölçülmesi: Yıllık halka genişlikleri 0,01 
mm duyarlılıkta mikroskop ve hare-
ketli bir tablaya sahip ölçüm sistemleri 
yardımıyla ölçülmekte; tarihlendirilecek 
örneklere ait bireysel kronolojiler oluş-
turulmaktadır. 

5. Örneklerin tarihlendirilmesi: 
Tarihlendirilecek örneklere ait bireysel 
kronolojiler, tarihi bilinen ana kronoloji 
ile karşılaştırılarak istatistiksel ve görsel 
uyumun en yüksek olduğu zaman aralı-
ğına çakıştırılmaktadır (Şekil 3). 

Binalarda Kullanılan Ahşapların 
Tarihlendirilmesi 

Dendrokronoloji yöntemleri kullanıla-
rak İ.Ü. Orman Fakültesi Dendrokro-
noloji ve Odun Anatomisi Laboratuva-

rı’nda tarihlendirilen binalara ait bazı 
çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

 Bizans dönemi özelliklerini yansıtan 
Balkapanı Hanı’nda (Eminönü, İstanbul) 
bulunan 3 ayrı meşe örneği, Belgrad 
Ormanı meşe ana kronolojisi kullanıla-
rak tarihlendirilmiştir. Dendrokronolojik 
analizler, ahşapların 1769-1774 yılları 
arasında kullanıldığını göstermiştir (Şekil 
4). Ağaç yıllık halkaları, hanın 1766 
depreminden zarar gördüğünü ve onarım 
geçirdiğini belirten belgeleri doğrulamak-
tadır (Akkemik ve Dağdeviren, 2004).

 Akkemik ve Güzel (2004) tarafından 
Küre Dağları (Kastamonu) civarındaki 
köylerde bulunan eski yapıların yapı-
lış ve olası onarım tarihleri, ağaç yıllık 
halkalarına dayanarak belirlenmiştir. 

Resim 3. Meydancık Beldesi’ndeki (Şavşat-Artvin) 
ahşap evlerin örneklenmesi (fotoğraf: Elif Aydemir Arifoğlu)

Resim 4. Safranbolu evlerindeki ahşap merdivenin 
artım burgusuyla örneklenmesi

Resim 5. Canlı ağaçların örneklenmesi
Şekil 3. Kayın ana kronolojisi ve 2002 yılına tarihlendirilmiş 
bir kayın örneği
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Şekil 4. 
Balkapanı 
Hanı’ndaki meşe 
örneklerinin 
tarihlendirilmesi

Şekil 5. Hacımemişler Konağı örneği (kırmızı) ile Betenler Konağı örneğinin (mavi) kronolojileri

Ana kronoloji oluşturmak amacıyla 
civardaki ormanlardan 10 meşe ağacı 
örneklenmiştir. Yapıların 18. ve 19. 
yüzyıllarda inşa edildiği ve en eskisi-
nin Çamlıkışla Camii (1741) olduğu 
belirlenmiştir.

 Tokat ve Merzifon’da (Amasya) bulu-
nan dört önemli tarihî yapı, Akkemik ve 
Köse (2010) tarafından tarihlendirilmiş-
tir. Dendrokronolojik analizler, Tokat’ta 
bulunan Bedesten’in 1425-26, Gülbahar 
Hatun Külliyesi’nin 1485-86, Deveciler 
Hanı’nın 1488-89 ve Amasya-Merzi-
fon’daki Tarihî Bedesten’in 1672-73 
yıllarında yapıldığını göstermiştir.

 Safranbolu evlerinin tarihlendirilmesi 
için çalışmalar, Yüksek Mimar İbrahim 

Canbulat’ın daveti üzerine başlamıştır. 
Restore edilen evlerden alınan örnekle-
rin üzerinde, çalışmalar devam etmekle 
beraber; Betenler Konağı 1858, Hacıme-
mişler Konağı ise 1855 yıllarına tarih-
lendirilmiştir (Şekil 5). 

Sonuç

Oldukça zengin tarihî ve kültürel değere 
sahip olan ülkemizde, birçok yapı çeşitli 
nedenlerle zarar görmüştür. Binaların 
yapılış ve onarım tarihlerine ait bilgi-
ler ya bulunmamakta ya da yüz yıllık 
zaman dilimleri ile ifade edilebilmek-
tedir. Bu anlamda eski ve tarihî değeri 
olan binaların tarihlendirilmesinde, 
Dendrokronoloji yöntemlerinin başarılı 
sonuçlar verdiği  açıktır.
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Construction Techniques of Traditional Arapgir Houses and 

Their Conservation Issues

ABSTRACT
Arapgir is a district of Malatya, which kept largely its traditional houses and 

urban tissue. However, because of the abundance of many houses or partly 

use of them and lack of regular maintenance, these structures were entered 

into collapse process. Besides that, contemporary needs of inhabitants caused 

various improper interventions ended with the loss of their original identity.

In recent years, local authorities have started a new intensive scheme in 

order to perpetuate the city’s architectural culture and improve cultural tourism 

potentiality of the district. In this context, as a contribution to the preservation 

of traditional architecture of Arapgir, various documentation and project 

works were carried out by faculty members and students of the Restoration 

Department of ITU Faculty of Architecture. In this paper, traditional Arapgir 

houses which were the subject of above mentioned projects will be examined 

according to their construction systems and material characteristics. In 

addition, current conservation issues will be assessed in the context of several 

ongoing restoration practices at the districts.

Kemal Kutgün EYÜPGİLLER*

Malatya’ya bağlı bir yerleşim olan Arap-
gir, geleneksel ticaret yolları üzerindeki 
konumu ile Selçuklu ve Osmanlı döne-
minde bölgenin önemli bir sancak mer-
kezidir. Cumhuriyet döneminde ulaşım 
ağlarının yanı sıra üretim ve ticaret sis-
teminin de değişmesine bağlı olarak, 
sürekli göç vermiş ve küçülme sürecine 
girmiştir. Günümüzde küçük ölçekli bir 
yerleşim olan Arapgir, halen Selçuklu ve 
Osmanlı döneminden kalan çeşitli anıt 

yapıların yanı sıra, özelikle 19. yüzyıldan 
günümüze ulaşan çok sayıda geleneksel 
konutu barındırmaktadır (Resim 1, 2).

Arapgir Kaymakamlığı ve Arapgir 
Belediyesi, kentin mimarlık kültürünü 
yaşatma ve kültür turizmi potansiyeli 
oluşturmaya yönelik yoğun bir çaba içi-
ne girmiştir. Bu çerçevede Arapgir ge-
leneksel mimarisinin korunmasına bir 
katkı olarak, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mi-
mari ve Kentsel Koruma Çalışma Grubu 
öğretim üye ve öğrencileri tarafından 
çeşitli belgeleme çalışmaları yapılmıştır. 

Geleneksel Arapgir Evleri’nde Kullanılan Yapım 
Teknikleri ve Koruma Sorunları

*Prof.Dr.Kemal Kutgün EYÜPGİLLER, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 34437 Taksim, İstanbul, 
eyupgiller@itu.edu.tr
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Bu bildiride, adı geçen araştırmalara 
konu olan geleneksel Arapgir evleri, ya-
pım sistemi ve malzeme özellikleri açı-
sından incelenecek ve güncel koruma 
sorunları tartışmaya açılacaktır.

Günümüzde Arapgir, 6300 kişilik nü-
fusuyla küçük bir yerleşme olup başlıca 
iki bölgeden oluşmaktadır: “Eski Şehir” 
olarak anılan kuzeydeki eski yerleşim 
yerinde yer alan Selçuklu ve Osmanlı 
dönemine ait çok sayıda anıt yapı, Arap-
gir’in zengin tarihî kimliğini göstermek-
tedir (Uluçam, 1986, s. 140-147). Eski 
Şehir’in 5 km kadar güneyinde, geçmişte 
“Bağlar” olarak anılan bugünkü Arap-
gir’de; ilk olarak 18. yüzyıl ortasında bir 
cami ile hamamın yaptırıldığı ve bu alan-
da yerleşilmeye başlandığı bilinmektedir. 
Eski Şehir halkı, 19. yüzyıl içinde büyük 
ölçüde yeni merkeze göç etmiştir; 20. 
yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise artık 
Eski Şehir’de çok az nüfusun barındığı 
bilinmektedir (Özbek, 1986, s. 44-55).

Her iki bölgede de büyük bahçeler 
içerisinde yer alan geleneksel harem-se-
lamlıklı düz damlı evler, mahalle doku-
larını oluşturur. Oldukça geniş bir alana 
yayılan Arapgir yerleşimi, birbirine uzak 
mahalleler biçiminde kurulmuştur. Yeni 
Arapgir’in merkezinde yer alan Köseoğ-
lu, Çarşı ve Berenge mahalleleri, araş-
tırmamızın odaklandığı bölgelerdir. Bu 

alana genel olarak bakıldığında evlerin, 
dik bir tepenin eğimini izleyen düz yollar 
ve merdivenli bağlantı yollarının üzerine 
yerleştirildiği görülür. Bu nedenle evler, 
giriş kotunun altında bir ya da iki bod-
rum katı ve zemin üzerinde de bir ya da 
iki katın yer aldığı, çok katlı yapılardır. 
Parselin eğimine göre evin aşağıda kalan 
güney ya da doğu kesimi bahçe olarak 
kullanılır. En alt bodrum katından da 
bahçeye çıkış bulunur ve bu kottan ya-
pıya bakıldığında 3-4 katlı, heybetli bir 
konak izlenimi edinilir. 

İncelenen evlerin girişi kimi zaman 
sokaktan kimi zaman da bahçedendir. 
Evlerin yaygın olarak iç sofalı plan ti-
pinde olduğu (Şekil 1) ve çoğunluğunun 
harem ve selamlık bölümlerinden oluş-
tuğu belirlenmiştir (Akpınar, 1982, s. 
5486). Evin giriş katı, ana yaşam alanını 
oluşturur. Sofanın girişe yakın kesimin-
de; hizmetli odası, mutfak, hela ve kiler 
bulunur. Yapının güney tarafında ise 
odalar ve başoda yer alır. Eğimden do-
layı bu kesim yer kotundan bir ya da iki 
kat yüksekte olup odalar bol pencereli 
çıkmalarla manzaraya açılır. Bazı evlerin 
selamlık kısmında; başodanın yanında, 
“mim sofa” olarak anılan, başodadan 
ahşap dikme ve parmaklıkla ayrılmış bir 
mekân bulunur. Zemin katın üstünde 
çekme kat gibi olan üst katta ise birkaç 

Resim 1. 20.yy başında Arapgir Resim 2. Geleneksel Arapgir evlerinden bir örnek
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Şekil 1. Arapgir evlerinin genel plan tipolojisi

Resim 3. Taş duvar örgüsü Resim 4. Toprak sıvalı ahşap çıkma örneği

oda ve kilerin yanı sıra dama açılan ve 
“korkuluk” denilen bir yarı açık mekân 
bulunur. Bu mekânda kışlık erzak ku-
rutulur. Dam, hem tarhana, pestil gibi 
ürünlerin kurutma için serildiği hem de 
sıcak yaz aylarında uyumak için kullanı-
lan alandır. Evin bodrum katlarında ise 
ambar, mahzen, kiler, ahır ve samanlık 
gibi mekânlar yer alır.

Arapgir evlerinde yapı malzeme-
si olarak yakın çevreden sağlanabilen 
malzemelerin kullanıldığı gözlenmiş-
tir. Bölgede kalker ve bazalt tipi kayaç-

lar bulunmaktadır (Resim 3). Çobanlı 
Mahallesi’nin doğusu ve Göl Dağı’nın 
etekleri bazalt yatağıdır. Kireç taşının da 
Kayakesen Köyü çevresindeki ocaklar-
dan getirildiği belirlenmiştir. Toprak ge-
nel olarak killidir. Arapgir evlerinde taş, 
kerpiç ve ahşap, ana yapı malzemelerini 
oluşturur. Yapıların beden duvarları ve 
taşıyıcı iç duvarları, 60-80 cm kalınlığın-
da ahşap hatıllı taş duvarlardır. Çıkma-
larla (Resim 4) yapının doğu ve güneyin-
de yer alan başoda gibi mekânların sık 
pencere dizili cephe duvarlarıyla bölme 
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duvarları ise, ahşap karkas arası kerpiç 
dolgulu olup 15-20 cm kalınlığında, ince 
kesitlidir (Resim 5, 6). Taş beden duvar-
ları, toprak sıvalı veya sıvasız olabilir.

Bazı taş duvarlarda kireç taşı ve ba-
zalt kaba yonu olarak kullanılmış, bu 
tür duvarlar kerpiç toprağı ile sıvanarak 
taş duvar örgüsü gizlenmiştir. Sıvası dö-
külmüş duvarlar incelendiğinde, koyu 
renkli bazalt ile beyaz kireç taşının belli 
bir düzen oluşturmayacak şekilde karışık 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, özellik-
le güney duvarı gibi yüksek cephelerde, 
beden duvarının sıvanmadan bırakıldı-
ğı da gözlenmiştir. Burada dikkat çekici 
olan, yapının köşelerinde düzgün kes-
me taşların yeğlenmesidir. Bazı yapıla-
rın köşe bağlantılarında bazalt ve kireç 

taşı dizilerinin biraz da estetik bir kaygı 
ile daha özenli dizildiği görülür. Benzer 
şekilde pencere, kapı gibi açıklıkların ke-
narları da daha düzgün yontulmuş taşlar 
ile örülmüştür. Bazı sıvasız taş duvarlar-
da ise özellikle bazaltın kullanılmadığı, 
bütün cephenin düzgün bir biçimde be-
yaz kireç taşından yapıldığı görülmüştür.

Geleneksel evlerin taş duvarlarındaki 
ahşap hatıllar sık aralıklı olup bu aralık-
lar 50-70 cm arasındadır (Resim 7, 8). Bu 
teknik, çamur harcıyla örülmüş duvarla-
rın hem basınca hem de yanal kuvvetlere 
daha dayanıklı olması için iyi bir çözüm-
dür. Genellikle eğimden dolayı bodrum 
katların beden duvarlarının açıkta ol-
duğu güney cephede yapıların kimi za-
man 4 kat yüksekliğe ulaştığı göz önüne 

Resim 5. İç mekân duvarları

Resim 7. Taşçık dolgulu, ahşap hatıllı kaba yonu 
taş duvar

Resim 6. İç mekân duvarları

Resim 8. Taşçık dolgulu, ahşap hatıllı kaba yonu 
taş duvar
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alınırsa, Arapgir gibi 2. Derece deprem 
kuşağındaki bir yerleşmede geçmişte bu 
konuda duyarlı bir tasarım anlayışının 
benimsendiği düşünülebilir (Şekil 2).

Bir grup yapıda, taş duvar örgüsünde 
ilginç bir detayla karşılaşılmaktadır: Dış 
yüzeyi düzeltilmiş, yan yüzleri ise kısmen 
düzleştirilmiş, farklı açılarda dörtgen 
hatta kimi zaman çokgen bloklar haline 
getirilen taşlar yan yana dizilirken, arada 
kalan küçük boşluklar aynı malzemeden 
ince yassı parçalarla doldurulmuş, böy-
lece irili ufaklı taşlarla örülmüş duvarlar 
ortaya çıkmıştır (Resim 7).

Arapgir evlerinde tavanlar, sık ara-
lıklarla dizilen döşeme kirişlerinin “ka-
burga” denilen ince çubuklarla kaplanıp 
üzerine yerine göre toprak, tahta, tuğla ya 
da taş döşenmesiyle oluşturulur (Resim 
9). Evlerde döşeme kaplaması, mekânın 
işlevine göre seçilir. Örneğin zemin kat-
taki sofa, altında sıklıkla bodrum katın 
yer almasına karşın, çoğunlukla yaklaşık 
30x70 cm boyutlarında ağır taş levhalar 

ile kaplıdır, odalar ise ahşap döşemelidir. 
Mahzen, kiler gibi mekânlarda taş ya da 
tuğla kaplama gözlenmiştir. Üst katta 
bazı odaların sıkıştırılmış toprak, bazıla-
rının ise ahşap döşemeli olduğu görülür. 
Toprak tabanlı odalarda, zeminin üze-
rine hasır döşenir. Korkuluk mekânı ise 
çoğunlukla taş kaplıdır.

Saçaklı düz dam, geleneksel evlerin 
karakteristik görünümünün önemli bir 
parçasıdır. Dam, yapının duvar yüze-
yinden 30-40 cm dışarı taşacak biçimde 
saçaklı olarak yapılır. Son katın tavanı 
20-30 cm aralıklı, kavak kirişlerle kap-
landıktan sonra sık aralıklarla “arıda” 
denilen ahşap çubuklar döşenir; üzeri-
ne “püsürük” olarak anılan iri taşçıklı 
mavi kerpiç toprağı dökülür ve sulana-
rak sıkıştırılıp loğlanır. Saçağa doğru ha-
fi f ucu kaldırılan toprak kaplama, ahşap 
çörtenlere doğru meyillendirilir (Resim 
10). Yöreye özgü mavi toprak, geçirgen 
olmaması nedeniyle özellikle yeğlenir ve 
damlarda kullanılmak üzere Eski Şehir 

Şekil 2. Kulubeyoğlu Evi, güney cephe rölövesi
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çevresinden getirilir. Bu toprağın özelli-
ği sayesinde, yaklaşık 20 cm kalınlık su 
yalıtımı için yeterli olmakta; dolayısıyla 
damın sabit yükü de görece az olmakta-
dır. Bu tür toprağın olmadığı bölgelerde, 
dam kalınlığının 50 cm’ye çıktığı bilin-
mektedir. Damda kullanılan ikinci top-
rak tipi olan sarı toprağın da Kozluk’tan 
getirildiği öğrenilmiştir.

İncelenen evlerde karşılaşılan dikkat 
çekici başka bir yapısal özellik de çıkma-
ların taşıyıcı sistemidir. Bazı yapılarda, 
çıkmayı taşımak üzere taş duvarın üzeri-
ne konsol olarak yerleştirilen kalın kesitli 
ahşap kirişin dışbükey olduğu gözlen-
miştir (Resim 11). Çıkmanın yükünü ta-
şıması ve taş duvara aktarması için bu bi-
çimdeki ağaç gövdelerinin özellikle kiriş 
olarak seçildiği anlaşılmaktadır (Şekil 3).

Kavak, Arapgir evlerinde yaygın kul-
lanılan bir ahşap cinsidir. Taş duvar ha-

tıllamasında erken dönem örneklerinde 
ardıç kullanımı da gözlenmekle birlikte; 
bu malzemenin pahalı olması nedeniyle 
çoğunlukla kavak ya da söğüt tercih edil-
miştir. Bu bölgede “salma” olarak anılan 
çıkma altlarındaki kalın eğrisel kirişler de 
kavaktandır. Tavan ve dam kirişi olarak 
yine kavak kullanılır. Saçak altlarındaki 
kirişler için suya dayanıklı olan dut ağa-
cı yeğlenir. Dut, sağlam bir ağaç olduğu 
için kapı eşiklerinde de kullanılır; bazı 
yapılarda ana kiriş ve taşıyıcı direk olarak 
da kullanıldığı gözlenmiştir. Bölgenin 
fl orasında kavaklıkların hâkim olması, 
yapılarda kullanılan ahşap tercihinde de 
belirleyici rol oynamıştır.

Yine fl orada ağırlıklı olarak yer alan 
ve normal koşullarda inşaat işlerinde çok 
yeğlenen bir başka ağaç türü olan meşe 
ise, yörede Arapgirlilerin tabiriyle “kurt-
lanmaya meyilli olması” nedeniyle fazla 

Resim 9. Ahşap tavan örnekleri

Resim 10. Toprak dam ve saçak detayı
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Resim 11.  Toprak sıvalı ahşap hatıllı taş duvar ve kerpiç dolgulu ahşap karkas çıkma

Şekil 3. Bekir Tan Evi, kuzey-güney yönünde restitüsyon kesiti
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tercih edilmemiştir. Bölgede yalnız “bal-
talık” olarak nitelenen, çalı niteliğinde 
bir meşe türünün var olması, bu seçimde 
belirleyici olmalıdır.

Geleneksel duvar strüktüründe kul-
lanılan ahşabın genellikle kabaca tıraş-
landığı belirlenmiştir. Makineyle bi-
çimlendirilmiş kerestelerin kullanımına 
daha çok konak türü yapılarda rastlan-
maktadır. Cephesi toprakla sıvanarak 
kapatılan evlerde, yatay olarak uzanan 
ağacın doğal eğriliği ile bırakılıp yalnız 
kenarlarının düzgünleştirildiği gözlen-
miştir. Buna karşın, sıvasız taş yüzey-
lerde, özellikle görkemli konaklarda, 
düzgün doğrusal hatlı ağaçların biçim-
lendirilerek kullanıldığı tespit edilmiş-
tir. İç mekânda bulunan kapı, dolap gibi 
bezemeli yapı öğelerinde ise çoğunlukla 
ceviz yeğlenmiştir (Resim 12).

Arapgir’de geleneksel mimarinin 
temel koruma sorunu, yapıların kulla-
nılmaması nedeniyle bakımsız kalarak 
yıkılma sürecine girmeleridir (Resim 13, 
14). Taş, toprak, ahşap gibi doğal yapı 
malzemeleri ile inşa edilen yapıların, 
canlı bir organizma gibi sürekli bakım 
gerektirdiği bilinmektedir. Özellikle 
toprak damların ve dış duvar yüzlerin-
deki toprak sıvanın her yıl onarılması, 
iklimsel koşullara karşı yapının dayanı-
mını arttırmak için zorunludur. Kerpiç 
toprağı hazırlayarak sıva ve dam onarı-
mı yapmak, yoğun insan emeği isteyen 
işlerdendir. Çağımızda yeni kullanıcı-
ların çeşitli nedenlerle bu tür işlerden 
uzak durması, bu yapıların bakımının 
sağlanmasında önemli bir sorun oluş-
turmaktadır.

Resim 12. İç mekânlarda görülen ahşap işçiliği

Resim 13. Terk edilmiş bir yapı örneği Resim 14. Terk edilmiş bir yapı örneği
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Resim 15. Geleneksel doku ve evlerde bozulma örnekleri

Resim 16. Geleneksel Arapgir 
evlerinden bir örnek

Resim 17. Geleneksel Arapgir 
evlerinden bir örnek

Resim 18. Geleneksel Arapgir 
evlerinden bir örnek

Doğu Anadolu’nun diğer kesimlerin-
de de sıkça gözlendiği gibi, toprak dam-
ların üzerine sundurma niteliğinde metal 
bir çatı yapılması, evlerin ve geleneksel 
çevrenin kırsal peyzajla uyumunu boz-
makla birlikte, en azından yapıların fi zik-
sel yok oluş sürecini ertelemiştir (Resim 
15). Ancak, yapı cephelerinin sıvanma-
ması sonucu yüzeydeki toprak sıva dö-
küldükçe balçık harçlı yığma taş duvar-
ların açığa çıkması, bunların kısa sürede 
taşıyıcı niteliğini yitirmeye başlamasına 

neden olmaktadır. Bu durumda duvar 
yüzeyinde açığa çıkan ahşap hatıllar da 
bozulma sürecine girmektedir (Resim 16-
18). Sıkça karşılaşılan diğer bir sorun da 
kerpiç dolgulu ahşap karkas duvarlardır. 
Bu tür duvarlar yıllık sıva bakımı yapılma-
dığında, taş duvarlara göre çok daha hızlı 
bir biçimde harap olmaktadır. Çoğu ya-
pıda, taş beden duvarları mukavemetini 
korumakla birlikte; çok pencereli karkas 
duvarların, özellikle de çıkmaların taşıyıcı 
niteliğini yitirdiği gözlenmiştir.
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Karşılaşılan diğer bir koruma soru-
nu, evlerin restorasyonunda gerekli olan 
geleneksel yapı malzemesinin ve ustalı-
ğın bulunmasındaki güçlüktür. Bilindiği 
üzere 1980’li yıllardan itibaren Türkiye 
genelinde inşaat sektöründe bütünüyle 
betonarme yapı sisteminin egemen ol-
ması, geleneksel yapı ustalığının sona 
ermesine neden olmuştur. Taşın ocaktan 
çıkartılıp işlenmesi, kerpicin dökülme-
si, uygun ahşabın ormandan seçilerek 
işlenmesi, ardından bunların inşaatta 
kullanılması gibi her bir aşama ayrı bir 
ustalık işidir. Bölgede artık yeterli sayıda 
yerel usta kalmadığı için bütün bu bilgi 
birikiminin de yeniden oluşturulması 
gerekmektedir ki korumada karşılaşılan 
en büyük zorluk budur. 

Evlerin damları ise en temel koru-
ma sorunlarından biridir (Resim 19, 20). 
Metal çatılar, ne yapının kendisi ne de 
peyzaj ile hiçbir şekilde uyumlu değildir. 

Ancak, bunların kaldırılması durumun-
da günümüzde hiçbir yapı sahibinin her 
yıl loğ taşı ile toprak sıkıştırarak dam 
onarmayacağı göz önüne alınarak, dam 
kesiti içinde çağdaş yalıtım malzemesi 
kullanılması gibi teknolojik çözümlerin 
araştırılması gereklidir.

Arapgir’de günümüzde yaklaşık 25 
ev, sivil mimarlık örneği olarak tescilli-
dir. Araştırma ekibimiz ise 350 evi tescile 
önermiştir. Bu tespit, Arapgir’de çok yo-
ğun bir kültürel birikimin işaretidir. Öte 
yandan, geleneksel Arapgir evlerinin ya-
şatılması; ekonomik, toplumsal ve yasal 
zorlukların yanı sıra malzeme ve inşaat 
gibi teknik konuları da içeren büyük bir 
sorun yumağıdır. Tüm olumsuzluklara 
karşın, yerel ve merkezi idarenin duyarlı 
yaklaşımı, Arapgir Kültür Derneği gibi 
sivil toplum örgütlerinin bilinçli katkıları 
ile akademik yardımların birleşimi, ilerisi 
için umut vermektedir.

Resim 19. Geleneksel bir evde dam uygulaması Resim 20. Geleneksel bir evde dam uygulaması
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A Traditional Wooden Construction System in Thrace: 

Cruck-like Buildings

ABSTRACT
The traditional architecture of Eastern Thrace, commonly referred as the cruck-

like buildings, are notably different from Anatolia. Until recently, tradition of 

constructing wooden buildings has survived in the region. However, since the 

last decade, such buildings are abandoned and the specialised craftsmanship 

is disappearing. With this paper, we intend to present a brief overview of 

this building style and refer to problems regarding their preservation. The 

structural framework of these buildings is of wooden posts, joined at the top 

to form a vaulted space; all other elements of the structure, including walls, 

exterior insulation and inner divisions are woven with twigs, branches or 

thatch and reinforced with daub. Even though these structures seem to be 

rather simple, they vary considerably in size, shape, as well as in function, 

from small dog-huts to barns that are almost 8 meters high. As making the 

wooden architecture was largely practised until 90ths, existing structures 

can still be found and the special craftsmen with ‘know-how’ are numerous. 

Moreover, in some of the more remote villages, mainly in areas far away from 

the main roads and nearer to the border, this tradition is still used. In other 

areas, this tradition persists as animal sheds and/or barns that are sporadically 

preserved. Accordingly the initiative taken by our project to document this 

hitherto ignored architecture has been evidently the last chance to do so. 

For this research project we did the architectural survey in 65 villages in the 

Istranca Mountainous Region. The diversity of the plan types and structural 

system has been studied and typological analyses were prepared. In this paper, 

the architectural survey will be explained. The preservation problems of these 

buildings and the possibilities for sustainability will be discussed.

Zeynep ERES*

Giriş
Trakya’nın orta kesiminde yer alan Erge-
ne havzası, düzlük step ortamına ve ka-
rasal iklime sahipken; bu alanı kuzeyde 

sınırlayan Istranca Dağları, yoğun orman 
kaplı engebeli coğrafi  ortamı ve bol ya-
ğışlı iklimi ile farklı bir doğal ortam oluş-
turmaktadır. Benzer şekilde Tekirdağ’ın 
kuzeyinde Marmara Denizi’ne dik inen 

Trakya’da Özgün Bir Ahşap Mimari Gelenek: 
İğmeli Yapılar

*Doç.Dr. Zeynep ERES, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla 34367 Taksim İstanbul, zeyneperes@yahoo.com
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Ganos dağlık bölgesinin de kendine özgü 
bir coğrafi  ortamı vardır. Trakya’da kırsal 
alanda mimari geleneklerin genel olarak 
havzada ve dağlık kesimlerde birbirinden 
farklılaştığı söylenebilir. Ergene Havza-
sı’nda ağırlıklı olarak ince uzun dikdört-
gen biçimli, yan yana odaların dizildiği 
ve önünde dar bir sundurmanın yer al-
dığı, odaların da bu sundurmaya açıldığı 
ev tipi bütün bölgeye egemendir. Yerel 
toplumun “muhacir evi” olarak da andığı 
bu plan tipi, uzun süre Trakya’nın gele-
neksel kırsal mimarisi olarak bilinegel-
miştir. Ancak 1990’lı yıllarda Trakya’nın 
farklı kesimlerinde yapılmaya başlayan 
mimarlık çalışmaları ile özellikle Istranca 
dağlık bölgesinde, muhacir evi tipinden 
ayrılan değişik biçimlerde mimari gele-
neklerin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Istrancalar’ın taş, kerpiç ve ahşap gibi 
farklı yapı malzemesi sağlamaya ola-

nak veren doğal özellikleri kadar, deği-
şik kültürel özellikleri olan toplumların 
bir arada yaşaması ve son iki yüz yılda 
sürekli göç altında kalması da kültürel 
zenginliği ve dolayısıyla mimari çeşitlili-
ği beraberinde getirmiştir. Kimi köylerde 
iki katlı kârgir evler, kimisinde iki katlı 
kerpiç, bazısında tek katlı kerpiç ya da 
zemin katı kârgir üst katı ahşap karkas 
evler görülür1 (Resim 1). Plan şemaları 

Resim 1a. Ev, Kuzulu Köyü                     

Resim 1c. Ev, Hamdibey Köyü

Resim 1b. Ev, Ahlatlı Köyü

Resim 1d. Ev, Sislioba Köyü

Resim 1e. Ev, Kurudere Köyü

1 Trakya’da yapılmış kırsal mimarlık araştırmaları için bkz. (Özdoğan, 1984; Dağgülü, 1995; Eres, 1999; Eres, 2006).
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Resim 2. Samanlık, Demircihalil Köyü

da birbirinden çok farklılaşan bu yapı-
ların yegâne ortak özelliğinin kırma çatı 
olduğu söylenebilir. Yörede düz damlı 
ev geleneği hiç gözlenmemiştir. Istran-
calar’da saptanan bu zengin yapı çeşit-
lemesinin çoğu örneği, Türkiye coğraf-
yasında başka bölgelerde de görülebilir. 
Ancak bölgede yerel halkın “iğmeli ev” 
olarak adlandırdığı yapı tipi, Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde bilinmeyen farklı yapı 
sistemi ile Trakya’nın kırsal mimari kim-
liğine özgün bir katkıda bulunmaktadır 
(Resim 2). Dıştan bakıldığında ters çev-
rilmiş bir sepet gibi görünen bu yapılar, 
eğri duvarları ve çavdar sapı demetle-
riyle oluşturulmuş üst örtüsü ile diğer 
geleneksel yapılardan farklı bir görüntü 
oluşturmaktadır.

Bu bildiride, kırsal mimarlığın yapı 
malzemesi olanakları bağlamında önem-
li olan doğal çevre ortamının özellikleri 
kısaca açıklandıktan sonra, iğmeli yapı 
geleneği mimari biçimleniş, yapı siste-
mi özellikleri ve inşaat süreci açısından 
değerlendirilecektir. İğmeli yapıların ko-
ruma sorunları ele alındıktan sonra, bir 
koruma modeli olarak Kırklareli Aşağı 
Pınar kazıları çerçevesinde, iğmeli yapı-
lar ile kurulan açık hava müzesi uygula-
ması da kısaca tanıtılacaktır.

Istranca Dağlık Bölgesi 
Coğraf i Özellikleri
Istranca bölgesinin doğal ortamı, sun-
duğu doğal yapı malzemesi seçenekleri 
açısından çeşitlilik gösterir. Bölgenin ta-
mamına yakını orman ile örtülüdür2 ve 
ormanların genelini (%90’ın üzerinde) 
yapı malzemesi olarak kullanılmaya çok 

elverişli olan meşe ağacı oluşturur. Meşe 
geniş kesiti, uzun boyu ve dayanıklı bir 
ağaç olması açısından, yapının ana ta-
şıyıcı sistemini kurmak için uygundur. 
Ormanın diğer bileşenleri olan gürgen 
ve kayın da yapıda kullanılabilir. Özel-
likle gürgen, esnek niteliği ile ahşabın 
eğilip bükülerek kullanılması gereken 
yerlerde yeğlenmektedir. Orman alt ör-
tüsü niteliğindeki kızılcık ağacı da ince 
kesitli, sağlam ve eğilmeye çok elverişli 
niteliğiyle ince, bölücü duvar yapımına 
olanak sağlar. 

Istrancalar, yapı malzemesi olarak 
kullanılmaya uygun kayaçlar açısından 
da zengindir3. Dağların batı tarafında üst 
kesimlerde yer alan andezit türü kayaç-
lar, bölge köylerinin bir kısmında (Kara-
hamza, Kayalı, Ahmetçe gibi) ana yapı 
malzemesini oluştururken; doğu-güney-
doğu eteklerinde yer alan kireç taşı da 
köylerin bir kısmında (Akören, Evciler 
gibi) yoğun olarak kullanılmıştır.

Bölge genelinde rahatlıkla bulunan 
killi topraklar da, nitelikli kerpiç yapı-
mına olanak sağlamaktadır. Sislioba 
gibi bazı köylerde, kalın masif duvar-
lı, yığma kerpiç yapılar bulunur (Resim 
1d). Bölgenin özellikle kuzey kesiminde, 

2 Trakya bitki coğrafyası ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Dönmez, 1968).
3 Istranca dağlık bölgesinin jeolojik özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. “1:500.000 Ölçekli Türkiye 
Jeoloji Haritası” Serisi, İstanbul ve Edirne Kısımları, MTA.
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İğneada çevresinde sulak alanların bol 
olması nedeniyle çok miktarda sazlığın 
bulunması, geleneksel yapıların sazlar-
la örtülmesine olanak vermiştir. Sazlık 
bulunmayan kesimlerde de çavdar sapı 
kullanılmıştır. Bunların yanı sıra killi 
toprakla oluklu kiremit yapma geleneği 
de vardır. Ancak saz ve sap türü bitkisel 
malzemeli örtüler daha yaygındır.

İğmeli Yapılar
İğmeli yapı, iki ağaç gövdesinin tepe 
noktasından birleştirilmesiyle oluşan 
kemer biçimindeki çatkıların, düzenli 
aralıklarla arka arkaya sıralanıp, yatay-
da “germe” olarak tanımlanan daha 
ince ağaç gövdeleriyle birbirine bağlan-
masıyla iskeleti kurulan yapı sistemidir 
(Resim 3). Bu yapıların iskeleti oluştu-
rulduktan sonra, yapının türüne göre 
gerekiyorsa “pargı” olarak tanımlanan 
3-4 cm kalınlığında ince dallar da, iske-
letin daha az boşluklu olması için örgü-
ye katılır. İskeletin üzeri saz ya da sap 
demetleriyle kaplanarak, yapı örtülmüş 
olur. Yapının işlevine bağlı olarak içi ve 

dışı kerpiç çamuru ile sıvanarak masif 
duvarlar elde edilir.

İğmeli yapılar kemer biçimli çatkılar-
dan oluştuğu için, yapının beden duvarı 
aynı zamanda da çatısıdır. İğmeli yapı, 
Türkiye’de özgün bir yapı sistemidir. 
Türkiye’nin yoğun orman kaplı bölge-
lerinde, Toroslar, Karadeniz ve Güney 
Marmara’da, nitelikli ahşapla ve dalör-
gü geleneğinde mimari yapıların olduğu 
bilinmektedir. Ancak “iğmeli” gelenek, 
yani dış kabuğu eğrisel biçimlendirilmiş 
yapı sistemi, Türkiye’de yalnızca Trak-
ya’da görülmektedir. Yapılan kaynak 
araştırması sayesinde Balkanlar’da özel-
likle Bulgaristan’da, Yunanistan’ın kuzey 
kesiminde, Batı Trakya’da ve Karadağ 
gibi yerlerde de bu geleneğin varlığı bi-
linmektedir4. Ancak günümüzde bu böl-
gelerde de az sayıda yapı kalmıştır5.

İğmeli yapı geleneği, yakın zamana 
kadar Trakya genelinde birçok kesimde 
kullanılmıştır. Bu konuda 1980’li yıllarda 
yapılan araştırmalarda Ergene havzası ve 
Tekirdağ köylerinde de bu tür yapıların 
çok bulunduğu saptanmıştır6. Ancak gü-
nümüzde bu yapıların örnekleri, ağırlıklı 
olarak Istrancalar’ın kuzey ve kuzeybatı 
kesiminde, sınıra yakın yerlerde kal-
mıştır. Bunun nedeni, Trakya genelinde 
1970’li yıllardan bu yana refah seviye-
sinin yükselmesine bağlı olarak yerleş-
melerde modern yapı malzemelerinin 
ve yeni yapıların tercih edilmesi, buna 
karşılık sınır bölgesi olması nedeniyle 
güvenlik önlemlerinden dolayı gelişme-

4 Bu konudaki örnekler için bkz. (Kouremenos, 1985; Nadris, 1985; Nikolov, 1980; Rıza and Thomo, 1990).
5 İngiltere’de de bu yapı geleneğinin varlığı bilinmektedir. İngiltere’de özellikle Ortaçağ’da, büyük kesitli 
uzun ahşaplar ile anıtsal olarak tanımlanabilecek nitelikte yüksek, gerektiğinde iki katlı olan, büyük 
yapılar inşa edilmiştir. “Cruck Building” olarak anılan bu yapılardan günümüze de örnekler ulaşmıştır ve 
bunlar özenle korunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Charles, 1967).
6 Mehmet Özdoğan tarafından 1980 yılında başlatılan Trakya Yüzey Araştırması çerçevesinde oluşturulan 
fotoğraf arşividir. Ayrıca bkz. (Özdoğan, 1988).

Resim 3. Samanlık, Ahmetler Köyü
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7 Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit kazıları çerçevesinde, 1996 yılından itibaren sistematik olarak Istranca 
köylerinde mimarlık araştırması yapılmakta ve bölgenin geleneksel kırsal mimarisi belgelenmektedir.

ye açılmamış ve görece düşük refah se-
viyesinin süregeldiği orman köylerinde 
bu yapıların kullanımının sürmesidir. Bu 
köylerde iğmeli yapıların kullanımın-
dan vazgeçilse dahi, ova köylerinde ol-
duğu gibi geleneksel yapıyı yıkıp yerine 
betonarme inşaat yapmak söz konusu 
olmadığından, iğmeli evler zaman için-
de harabeye dönüşse de varlığını sür-
dürmektedir. Bir diğer etken de her ne 
kadar bölgede yoğun bir orman dokusu 
bulunsa da Orman İşletmeleri’nce ağaç 
ve saz gibi yapı malzemesinin ormandan 
sağlanması konusunda getirilen kısıtla-
malardır. Yapı malzemesinin teminini 
büyük ölçüde zorlaştıran bu kısıtlamalar, 
hem var olan yapıların onarımını hem de 
birkaç köy dışında yeni yapıların inşasını 
neredeyse olanaksız duruma getirmiştir.

Trakya’da 1996 yılında başlanan kır-
sal mimarlık araştırmaları çerçevesinde7, 
özgün bir kimliği olan ve hızla yok olma 
sürecine giren bu yapı türünün kapsam-
lı bir biçimde incelenmesi; yapı sistemi, 
plan, işlev gibi bütün özellikleri dikkate 
alınarak bölgedeki farklı tipolojilerin or-
taya konması, özetle bu yapı sisteminin 
bütün çeşitliliğiyle belgelenmesi amaç-
lanmıştır. Bu çerçevede Istranca Dağlık 

Bölgesi’ndeki 65 kırsal yerleşme ile bun-
ların meraları taranmıştır. En fazla örnek 
kuzeybatı Istrancalar’da ve kısmen de 
güneybatı kesimde görüldüğü için, bel-
geleme çalışmalarında buralara ağırlık 
verilmiş; ancak yapı sisteminin günü-
müzdeki yayılımını saptamak için bölge-
nin orta kesimi de taranmıştır.

Bu araştırma çerçevesinde, iğmeli 
yapı sisteminin sunduğu farklı biçim-
leniş özellikleri sayesinde, bir köy orta-
mında olması gereken ev, kulübe, ahır, 
ağıl, ambar, samanlık gibi farklı işlevi 
olan yapıların rahatlıkla inşa edilebilece-
ği görülmüştür.

İğmeli yapılar; yapım sistemine göre 
incelendiğinde, çatkı biçimine göre 
(yapı en kesiti) iki grupta değerlendirilir 
(Şekil 1):
“V” Kesitli Yapılar: Bunlar doğrusal 
ağaçların çatılmasıyla kurulan, biçim 
olarak sivri kemere benzeyen iğmeli ya-
pılardır. Bu yapılarda germeler, 1 metre 
gibi geniş aralıklarla dizilidir. Saman çatı 
örtüsünün akmaması için germelerin 
üzerine yere dik ve sık aralıklarla pargılar 
yerleştirilir (Resim 4).
“U” Kesitli Yapılar: Bunlar eğri ağaç-
ların çatılmasıyla kurulan, biçim olarak 

Resim 4. “V” kesitli samanlık duvarı, Ahmetler Köyü Resim 5. “U” kesitli samanlık duvarı, Ömeroba Köyü
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kemere benzeyen iğmeli yapılardır. Bu 
yapıların çevresinde, yapı boyunca de-
vam eden ve bölgede “seren” olarak 
adlandırılan bir çit yer alır. Bu çit, alt 
kısmı neredeyse düz bir duvar gibi olan 
yapının, saman üst örtüsünün akma-
ması içindir. Aynı zamanda arası saman 
dolu ikinci bir duvar oluşturularak, ısı 
yalıtımı da sağlanmış olur. Bu tür yapı-
larda germeler, 30-40 cm gibi sık aralık-
larla yerleştirildiği için, saman örtünün 
akmaması amacıyla kullanılan yere bir 
pargı dizisi konmasına gerek yoktur 
(Resim 5).

İğmeli yapılar, plan biçimlerine göre 
üç ana grupta incelenebilirler (Şekil 2):
Yuvarlak planlı iğmeli yapılar: Yuvar-
lak biçimli bir alanı çevreleyen iğmelerin 
tümünün tepe noktasında birbirine çatıl-
masıyla oluşur. İğmelerin boyuna bağlı 
olarak, mekânın çapı 3-3,5 m’yi geçmez 
(Resim 6).
Doğrusal planlı iğmeli yapılar: Çat-
kıların bir doğru üzerinde ard arda di-
zilmesiyle elde edilen, dar kenarları yu-
varlatılmış ince uzun dikdörtgen planlı 
yapı tipidir. Bu yapıların dar kenarları, 
apsis gibi yuvarlatılarak bitirilir. Yapının 
bu kısmına yörede “guma” adı verilir. 
Guma, yuvarlak yapı tipinin yarısı gibi, 
yarım daireyi çevreleyen iğmelerin tü-
münün tepe noktasında birleştirilmesiyle 
oluşur. Guma, yapının doğrusal çatkı sis-
temini kapatarak statik açıdan sağlamlık 
kazanmasını sağlar. Çatkılar modüler 
elemanlar oldukları için, bu yapım siste-
miyle istenilen uzunlukta yapı elde edi-
lebilir. Nitekim bölgede, 25 m uzunluğa 
varan yapılar tespit edilmiştir (Resim 2; 
Şekil 3). Taranan alanda bu plan tipinin 
birçok çeşitlemesi görülmüştür: Öncelik-

Şekil 1. İğmeli yapı kesit tipolojisi

Şekil 2. İğmeli yapı plan tipolojisi
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le bu tipler “tek gumalı” ve “çift gumalı” 
olmak üzere iki alt grupta değerlendiri-
lebilir. Yukarıda da açıklandığı gibi, çatkı 
biçimine bağlı olarak bu tip yapılar, se-
renli ya da serensiz olabilirler. Tek gu-
malı yapıların düz olan diğer dar kenar-
larında, pahlı bir giriş ya da bir sundurma 
olabilmektedir. Çift gumalı yapılarda da, 
yukarıda açıklanan biçimde, taşıyıcı sis-
temden bağımsız ya da sistemin arasının 
örülmesiyle düz duvarlı bir yapı çeşidi de 
elde edilebilmektedir (Resim 7).
Dönüşlü planı olan iğmeli yapılar: 
Çatkıların dönüşlü bir hat üzerinde 

ard arda dizilmesiyle elde edilen yapı-
lardır. Bu yapılar dönüşlü hattın tipine 
göre “L” ya da “U” biçimli olabilirler. 
Bu tür yapılar, plan biçimlerinden do-
layı bir açık alanı da çevreledikleri için, 
önlerinde bölgede “avul” olarak adlan-
dırılan bir avlu mekânı da oluştururlar. 
Çalışılan bölgede bu tür yapıların, “kış-
la” adıyla anılan ağıl olarak kullanıldığı 
görülmüştür (Şekil 4; Resim 8).

İğmeli yapılar işlevlerine göre değer-
lendirildiğinde, barınma, depolama ve 
hayvancılıkla ilgili farklı yapı tiplerinin 
bulunduğu görülür:

Şekil 3. Samanlık 
çizimi, Ahlatlı Köyü

Resim 6. Çoban kulübesi, Kuzulu Köyü Resim 7. Kulübe, Ömeroba Köyü
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Ev: Günümüzde bölgede ev olarak 
varlığını sürdüren bir iğmeli yapı kalma-
mıştır. Ancak bölgenin güneybatısındaki 
Ömeroba Köyü’nde terk edilmiş iğmeli 
evler görülmektedir. Bu yapılar, boyu 4-5 
m, genişliği ve yüksekliği 3 m kadar olan, 
küçük ölçekli oval yapılardır. Ev olarak 
kullanılan yapıların içi mutlaka sıvalıdır. 
Bazı yapıların dışı da sıvalı olur (Resim 9).

Çoban Kulübesi: Çobanların geçici 
barınak olarak kullandıkları kulübeler, 
köy dışında mera alanlarında ve genel-
likle bir ağıl topluluğunun içinde yer al-
makta; yuvarlak ya da oval biçimli ola-
bilmektedir. Bu yapıların içinde basit bir 
ocak yeri bulunur. Çoban kulübesi geçici 
barınak niteliğinde olduğu için genellik-
le sıvanmaz (Resim 6).

Resim 8. Kışla topluluğu, Demircihalil Köyü

Şekil 4. Kışla topluluğu çizimi, Beyci Köyü

Resim 9. Ev, Ömeroba Köyü
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Şekil 5. İğmeli yapılarda “dayama” tipolojisi

Samanlık: Günümüze ulaşmış olan 
iğmeli yapıların çoğu samanlıklardır. 
Doğrusal planlı bu yapılar, büyük depo-
lama alanı yaratmak için genellikle çok 
uzun olarak inşa edilir. Biri büyük, biri 
daha küçük iki kapısı bulunur. Büyük 
kapıdan saman içeriye istifl endikten 
sonra, bu kapı kapatılır ve gerektiğinde 
saman almak için küçük kapı kullanılır. 
Bölgenin engebeli topoğrafyasına bağ-
lı olarak genellikle eğimli arazide inşa 
edilmesi gereken bu yapılar, eğime pa-
ralel  yerleştirilir (Resim 2; Şekil 3).

Saya: Araba barınağı olarak kulla-
nılan yapılar “saya” olarak adlandırıl-
maktadır. Bir at arabası ya da kağnının 
rahatlıkla sığabileceği büyüklükte yapı-
lır ve biçimi samanlığa benzer. Bu ya-
pıların giriş kısmı, arabanın girebilmesi 
için bütünüyle açık bırakılır.

Kışla: Yörede küçükbaş hayvan 
barınağı (ağıl) olarak kullanılan yapı-
lara “kışla” adı verilmektedir. Kışlalar 
genelde köyün hemen çıkışında ya da 
mera alanı içinde yer alır, ancak köy 
içinde de daha küçük ölçekli olanlarına 
rastlanır. Kışlalar, genelde birkaç ağıl, 
ahır, samanlık, saya, ıstırga, çoban ku-
lübesi ve köpek kulübesinin bir araya 
gelmesiyle “kışla topluluğu” biçiminde 
bulunur. Diğer yapılardan farklı olarak, 

bu yapıların planı eğrisel biçimlidir. Ya-
pının önündeki avul mekânı, hayvan-
ların açık alanda denetimli bir biçimde 
bulunması içindir (Şekil 4; Resim 8).

Köpek Kulübesi: Kışla toplulukla-
rının giriş kısmında ve arka kesiminde 
köpek kulübeleri bulunur. Yuvarlak 
ya da oval biçimli bu yapılar, 1-1,5 m 
büyüklüğündedir. Genellikle bir kışla-
da birden fazla sayıda köpek kulübesi 
bulunur.

Dayama: Kışla avulunu çevreleyen 
sundurma tipi yarı açık mekânlardır.  
Dayama, hem avulu rüzgardan koru-
mak hem de sıcak havada koyunların 
açıkta bir gölgelik altında barınabilme-
sini sağlamak içindir. Dayama için, ka-
baca iğmeli bir yapının yarısı örtülmüş, 
diğer yarısı açık bırakılmış hâli denebi-
lir. Biçim olarak samanlık gibi doğrusal 
ya da kışla gibi eğrisel olabilen bu yapı 
tipi, diğer iğmeli yapılar gibi boyuna 
gelişme özelliğindedir. Bu yüzden, iste-
nen uzunlukta yapılabilmektedir. Ge-
rektiğinde bütün bir avulu da çevirebilir 
(Şekil 5).

Istırga: Kışla avulu içindeki süt sağ-
ma mekânıdır. Dayama gibi yarı açık 
mekân karakterinde, hayvanların belli 
bir sıra ile içeri alınıp, sağıldıktan sonra 
tekrar avula bırakıldıkları, eğrisel ya da 
doğrusal plan tipindeki yapılardır.
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İğmeli Yapıların İnşaatı
İğmeli yapılara yönelik araştırma kapsa-
mında, mimarlık tarihi metodolojisiyle 
yapılan belgeleme ve sınıfl andırma çalış-
maları, her ne kadar bu yapı geleneğinin 
ayrıntılı bir biçimde ortaya konmasını 
sağlamışsa da koruma bağlamında kalıcı 
çözümler üretmek için bu tür yapıların 
inşaat sürecinin de belgelenmesi gerek-
tiğine karar verilmiştir. 

Günümüzde Istranca köylerinde 
artık iğmeli evler inşa edilmemektedir. 
Bu nedenle, alan araştırmaları çerçe-
vesinde köylerde iğmeli yapı inşaatını 
gözlemleme olanağı bulunamamıştır. 
Ancak yaptığımız belgeleme çalışmala-
rı sırasında, bu yapı geleneğini daha iyi 
kavrayabilmek için, yapı malzemesinin 
nasıl sağlandığını ve inşaatın nasıl ger-
çekleştirildiğini öğrenmenin de gerekli 
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Istranca 
dağlık bölgesi kırsal mimarlık araştır-
malarında, bölgenin geleneksel mima-
risinin artık yok olma sürecine girdiği 
saptanmıştır. Bu nedenle hem iğmeli ev 
geleneğini daha iyi öğrenebilmek hem 
de yapı ustalarının bilgi birikimini de 
belgelemek ve korumak amacıyla, 1997 
yılı kazı döneminde, Kırklareli Aşağı 
Pınar Höyüğü kazı alanında yerel bir 
usta tarafından geleneksel yöntemlere 
uygun olarak bir uygulama gerçekleşti-
rilmiştir8. İnşaat süreci rölöve, fotoğraf, 
video kamera ve ses kayıt cihazı ile bel-
gelenmiştir.

İnşaatın Hazırlık Çalışmaları
Malzeme Temini: Bu uygulama için 
yörede dalörgü ev yapan Kofçaz’dan İb-
rahim Topçu adlı usta ile anlaşılmıştır. 
Orman Müdürlüğü, yapıda kullanılacak 

ağaçların Kofçaz İlçesi’nin kuzeyindeki 
ormanlık bölgeden alınmasına izin ver-
miş ve bu ağaçlar ustanın tercihine göre 
seçildikten sonra inşaat alanına getiril-
miştir.
Yapının iskeleti için;
 çapı 14-15 cm ve uzunluğu yaklaşık 

4 m olan 10 adet meşe ağacı (9 iğme, 
1 üstünağacı),
 çapı 5-6 cm ve uzunluğu 4-5 m olan 

92 adet meşe ve gürgen ağacı (pargı, 
germe),
 çapı 2-4 cm ve 5-6 m uzunluğunda 70 

adet meşe ve gürgen dalı (duvar örgüsü 
için),
 çapı 7-8 cm ve uzunluğu yaklaşık 1,5 

m olan 18 adet meşe ağacından kazık 
(çit için),
 5-6 m uzunluğunda 70 adet gürgen dalı 

(çit örgüsü için),
 kızılcık dalı (iğmeleri birleştirmek için),
 çatı örtüsü için, her birinde 200-300 

adet sap bulunan, yaklaşık 250 adet çav-
dar demeti, 
 kerpiç çamuru sıva için ise 4-5 m³ top-

rak ile yine aynı miktarda kil ve 6 balya 
saman kullanılmıştır.

Örtü malzemesi olarak kullanılacak 
çavdar sapı için, bir yıl önce çavdar dik-
tirilmiş ve bunlar orakla biçilerek demet 
haline getirilmiştir. Usta tarafından, yağ-
mur suyunu akıtması için sapların ezil-
miş olması tercih edilmişse de bu istek 
mevcut koşullarda gerçekleştirilememiş-
tir. Kerpiç çamuru için gerekli toprağın 
inşaat alanına yakın bir yerden alınması 
uygun olacağı için toprak, Ahmetçe Kö-
yü’nden bir ustanın tavsiye ettiği yerden 
getirtilmiştir.
Zeminin Hazırlanması: Yüzeydeki otlar 
temizlenmiş; zemin fazla engebeli olma-

8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Karul vd., 1998; Eres, 1999).
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zemin düzeltme çalışması yapılmamıştır.
Yapının Yerleşim Yönünün Saptan-
ması: Ustanın “kılıfl ama” terimi ile dile 
getirdiği gibi, iç mekânın rüzgardan etki-
lenmemesi için yapının, bölgenin hakim 
rüzgar yönü olan kuzeykuzeydoğuya 
göre, ağız kısmı güneybatıya bakacak 
şekilde, güneybatı-kuzeydoğu yönünde 
inşa edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama Süreci 
1- İskeletin Kurulması
İğmelerin Çatılması: Başlangıçta, 10 
adet iğmelik meşenin biri “üstünağa-
cı” (mahya aşığı) olarak üçü de gumada 
kullanılacağından, geriye kalan altı iğme  
ikişerli çatılarak toplam üç adet çatkının 
yapılmasına karar verilmiştir. Bunun 
için ağaçlar, ince kesitli uçlarından üst 
üste bindirilmiş ve bitimlerinden 30-40 
cm aşağıda, birbirlerine kızılcık ağacın-
dan yapılan çivi ile kenetlenmişlerdir. 

Yerde gerçekleştirilen çatma işlemi için, 
öncelikle iki ağacın üst üste geldiği yü-
zey keserle yontularak iğmelerin temas 
noktası büyütülmüş ve birbirlerine daha 
iyi oturmaları sağlanmıştır. İğmeler, us-
tanın “İngiliz Burgusu” olarak adlan-
dırdığı burgu ile birleşme noktalarından 
delindikten sonra, yaklaşık 50 cm uzun-
luğundaki, 10 cm’lik kısmı hiç yontul-
madan bırakılmış, geri kalan kısmı ise 
yontularak inceltilmiş ve kızılcık çivisi 
ile çakılmıştır. Çivinin her iki ağacı ge-
çen inceltilmiş kısmı balta ile yarılıp bu 
yarığa yassı biçimde yontulmuş başka 
bir tahta parçası (kama) çakılarak, ağaç 
çivinin yerinden çıkma olasılığı engel-
lenmiştir. Bu işlem diğer iki çift iğme için 
de gerçekleştirilmiş; usta iğmelerin yü-
zeyini yontup kızılcık çivi hazırlarken, 
yardımcısı da iğmeleri delmiştir (Şekil 
6). Elde edilen çatkılar, bir pergel gibi, 
merkezdeki çivinin yörüngesinde hare-
ketlilik kazandığı için, iğmelerin serbest 

Şekil 6. İğmelerin birbirine çatılarak çatkı kurulması
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olan alt uçlarının birbirine uzaklığı is-
teğe göre ayarlanabilmekte ve bu saye-
de, yapının genişliğini ve yüksekliğini 
belirlemede esneklik sağlanmaktadır. 
Ayrıca çatkıların “modüler elemanlar” 
olarak birbirinin ardı sıra istenen sayı-
da yerleştirilebilme olanağı da, yapının 
uzunluğunu belirlemede esneklik ka-
zandırmaktadır.
Ölçü Pargısının Hazırlanması: Usta 
çatkıları hazırladıktan sonra, düzgün ve 
yaklaşık bir iğme uzunluğundaki (4 m) 
bir ağacı (pargıyı), kendisine ölçü birimi 
olarak seçmiştir. Bu ölçü pargısıyla, çatkı 
açıklığının (yapının genişliği) ya da çatkı-
lar arasındaki uzaklığın eşit tutulabilme-
si ve gerektiğinde ölçü pargısı bir birim 
kabul edilip, bu uzunluğun katları ile de 
ölçüm yapılabilmesi sağlanmıştır.
İğme Çukurlarının Açılması: Çatkılar 
ve ölçü pargısı hazırlandıktan sonra, ilk 
çatkının dikileceği iğme çukuru ölçü 
pargısı ile ölçülerek, iğmelerin açıklı-
ğında karşılıklı olarak açılmış; bunu, 
yaklaşık 1,5 m aralıkla üç çatkının di-
kileceği şekilde, diğer iğme çukurları-
nın açılması izlemiştir. Tam olarak aynı 

uzunlukta olmaları mümkün olmayan 
çatkılar yerlerine yerleştirilirken, tepe 
noktalarının aynı yükseklikte olması 
için çukurların derinliği ayarlanmıştır. 
Bu nedenle her çatkı yerleştirilirken, 
çıplak gözle bir öncekine göre yük-
sekliğine bakılmış ve iğme çukurunun 
derinliği buna göre belirlenmiştir. Çapı 
50-60 cm, derinliği 30-50 cm olan iğme 
çukurlarının çevreleri iğmeler yerleşti-
rildikçe küçük taşlarla desteklenmiş ve 
içlerine su döküldükten sonra toprakla 
doldurulmuştur (Resim 10).
Çatkıların Yerleştirilmesi: İlk çatkı üç 
kişi tarafından yerden kaldırılıp iğme çu-
kurlarına yerleştirildikten sonra, ucu ça-
tallı başka bir ağaç ile desteklenmiş ve bu 
sayede ikinci çatkı yerleştirilirken, birin-
cisinin kendi başına ayakta kalabilmesi 
sağlanmıştır. İkinci çatkı yerine getiril-
dikten sonra, birincisiyle aynı yüksek-
likte olması için iğme çukurunun biraz 
daha derinleştirilmesine karar verilmiş-
tir. Bu çatkı yerine yerleştirilip sağlam-
laştırıldıktan sonra hemen, taban kotun-
da uzun bir germe, yatayda iki çatkıya 
sabitlenmiştir. Böylece iki çatkı birbiri-

Resim 10. İğme çukuru açılıp 
iğmenin içine yerleştirilmesi Resim 11. İğme çiftlerinin kaldırılarak yapının çatkısının kurulması
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Resim 12. İğmeli yapının iskeletinin kurulması

ne bağlanmış ve oluşan sistemin kendi 
başına ayakta durabilmesi sağlanmıştır. 
Üçüncü çatkı da, benzer şekilde yerleş-
tirilip yatayda germeler ile bağlanmış; bu 
şekilde yaklaşık 4,5 m uzunluğunda, 4 m 
eninde dikdörtgen bir alan çevrelenmiş-
tir (Resim 11).
İskeletin Tamamlanması: Birbirinin 
ardı sıra yerleştirilen çatkılar, taban ko-
tundan başlamak üzere yatayda uzun 
germelerin çakılmasıyla birleştirilerek 
sabitlenmiştir. Germeler merdiven gibi 
kullanılarak, çatkıları üstte birleşti-
ren üstünağacı, yerine oturtulmuştur. 
Bundan sonra yapının gumasını oluş-
turarak yapıyı destekleyecek üç iğme 
yerleştirilmiştir. Bu amaçla seçilen iğ-
meler, çatkılarda kullanılan iğmelerle 
aynı çapta olmalarına karşın daha uzun 
ve yukarıya doğru daha eğik olan ağaç-
lardır. Bu iğmelerin boyu ne kadar uzun 
olursa o kadar büyük bir guma elde 
edilebileceği için, yerleştirilirken iğme 
çukuru açılmadan kalın uçları zemine 
dayatılmış, üçünün de ucu en sondaki 
çatkının tepesine ilişecek şekilde eşit 
aralıklarla yerleştirilmiş ve bu nokta-
da sabitlenmiştir. Böylece üç çatkının 
oluşturduğu dikdörtgen alanın arka 
kısmı, yarım daire biçiminde sınırlandı-
rılmış ve yapının statik açıdan sağlamlı-
ğı da temin edilmiştir (Resim 12).
2- Duvarın Oluşturulması
İskeletin kurulmasından sonra, iğme-
lerin arası dikey pargılarla örülerek 
yapının duvarları oluşturulmuştur. İğ-
melerden biraz daha uzun olan par-
gılar; her iki duvarda da bir ucu en 
üstteki germe ile üstünağacı arasına, 
diğer ucu en alttaki germenin iç tarafı-
na sokulup, yan yana dizilerek bir örgü 
oluşturmuştur. Pargıların, germelerin 
üzerine iyice oturmasına ve örgünün, 

duvar kerpiç toprağı ile sıvanacağı için 
mümkün olduğunca sık olmasına özen 
gösterilmiştir. Bu amaçla, üst üste otu-
ran yatay ve dikey pargılar birbirlerine 
çivilenmiştir. Ustanın belirttiğine göre, 
aslında geleneksel yapımda bu işlem 
için ip kullanılmaktadır; ancak mevcut 
koşullarda usta, bu iş için çivi kullan-
mayı tercih etmiştir.
3- Seren Yapımı
Yapının iskeleti ve duvarı tamamlan-
dıktan sonra, yapının çevresi boyunca 
devam eden serenin yapımına baş-
lanmıştır. Seren; bir yandan duvar bo-
yunca devam eden ikinci bir yalıtım 
oluştururken, diğer yandan da örtüyü 
oluşturan sapların aşağıya akmasını 
engeller.

Bu iş için 7-8 cm çapında, 1,5 m 
uzunluğunda 18 adet kazık kullanıl-
mıştır. Kazıkların bir ucu, toprağa rahat 
çakılması için, diğer ucu ise açık hava-
da yağmur suyunu tutarak çürümeme-
si için baltayla sivriltilmiştir. Kazıklar, 
duvarın 20 cm kadar açığından, 50-60 
cm aralıklarla, daha önceden küskü 
ile açılan deliklere yerleştirilip keserle 
çakılmıştır. Ardından kazıklar, duvar-
da kullanılanlardan daha ince ve uzun 
pargılarla sepet örgü tekniğiyle sıkıca 
örülmüş; örgünün üst aşamalarına ge-
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lindiğinde, örülen pargılar alt sıralara 
da sokularak, örgü kolay çözülemez 
hale getirilmiştir.
4- Örtü
Bu tür yapılar, zeminin üzerinde bir to-
noz gibi düşünülebilir. Başka bir deyiş-
le, duvar aynı zamanda çatıyı oluşturur; 
dolayısıyla örtü malzemesi duvarı kaplar. 
İnce dalörgüden oluşan duvarların üzeri 
çavdar demetleriyle kaplanarak, yağmu-
ra karşı etkili bir örtü oluşturulur. Örtü 
malzemesi olarak, diğer tahıl saplarına 
göre daha dayanıklı ve esnek olduğu için 
özellikle çavdar sapı tercih edilmektedir. 
Bu saplar, tarlada orakla kesilip ezildik-
ten sonra yaklaşık 1 m uzunluğunda, 
200-300 adetten oluşan demetler haline 
getirilerek kullanılır. Ancak günümüzde 
geleneksel yöntemle hazırlanan çavdar 
demetini bulmak zor olduğu için, yukarı-
da da belirtildiği gibi, uygulama sırasın-
da ezilmiş sap demeti kullanılamamıştır. 

Çavdar demetleri öncelikle seren ile 
yapı arasındaki hacme doldurulmuş, 
daha sonra duvar kaplanmaya başlan-
mıştır. Bunun için demetlerin sap kı-
sımları yukarıya, başak kısımları aşağı-
ya doğru gelecek biçimde yan yana bir 
sıra dizilmiştir. Daha sonra her sıranın 
üzerine bir pargı konularak, demetlerin 
arasından, duvar pargılarına bağlanıp sı-
kıştırılmıştır. Sonraki her sıra, bir önceki 
sıranın üzerine bindirilerek; balık sırtı bi-
çiminde tepeye kadar devam eden, 15-20 
cm kalınlığında, su ve ısı yalıtımlı bir örtü 
elde edilmiştir. En üste, üstünağacının iki 
tarafından sarkacak şekilde bir kat daha 
sap yerleştirilmiş ve böylece yapının tepe 
kısmı yağmura karşı daha korunaklı hale 
getirilmiştir (Resim 13; Şekil 7).
5- Zemin Düzeltme ve Sıva
Zemindeki engebeli alanlar düzeltilip 
temizlendikten sonra, yere 5-10 cm ka-
lınlığında toprak serilip bastırılarak, düz-

Şekil 7. Kazı alanında inşa edilen iğmeli yapının çizimi
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gün bir zemin elde edilmiştir. Duvarın 
kerpiç ile doldurulması için ise, 4-5 m³ 
toprak ile yine aynı miktarda kilin yanı 
sıra 6 balya saman kullanılmıştır. Top-
rakla karıştırılan kil, iyice ıslatıldıktan 
sonra bir gün bekletilmiş ve samanla iyi-
ce karıştırılıp kullanıma hazır hale geti-
rilmiştir. Duvar, ahşap iskelet tamamen 
örtülünceye kadar kerpiç toprağı ile ka-
baca sıvanmış, ikinci kat çamur sıva da 
yapıldıktan sonra düzgün bir yüzey elde 
edilmiştir. Kerpiç çamuru sıva işi, köyler-
de kadınlar tarafından yapıldığından, bu 
uygulamada da sıva işini Ahmetçe Kö-
yü’nden Hatice Uzun yapmıştır.

İğmeli Yapı Geleneğinin 
Korunmasında Farklı Bir 
Yaklaşım
Istranca dağlık bölgesi kırsal mimarlık 
araştırmaları ile, Türkiye’de pek de bilin-
meyen iğmeli yapı geleneği ayrıntılı bir 
belgeleme çalışması ile ortaya konurken; 
aynı zamanda bu önemli mimarlık mira-
sının yitirilmekte olduğu da gözlenmiş-
tir. Kırklareli Aşağı Pınar kazı alanında 
yapılan uygulama ile deneysel olarak bu 
yapı geleneğinin inşaatı ve bu konudaki 
usta birikimi de belgelenmiş; ardından 
bu tür yapıların nasıl korunabileceği 
üzerine çalışılmıştır. Yukarıda da deği-
nildiği üzere, günümüzde kırsal alanda 
geleneksel köy yaşamının sürmemesi 
ve özellikle Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı’nın doğal yapı malzemesi kullanımına 
yönelik ağır koşulları nedeniyle, bu yapı-
lar yaşatılamamaktadır.

İğmeli yapıların belgelenmesi için 
çalışma, Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü 

kazısı çerçevesinde 1996 yılında başlatıl-
mıştır. İstanbul Üniversitesi Prehistorya 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan ve Alman Arkeoloji 
Enstitüsü Avrasya Bölümü Müdürü Prof.
Dr. Hermann Parzinger tarafından 1993 
yılında başlatılan kazılar ile, Trakya’da 
Neolitik ve Kalkolitik dönemde yaşamış 
çiftçi toplumlara ait kültürün ortaya çı-
karılması hedefl enmiştir9. Aşağı Pınar’da 
MÖ 6200’den 4800’lere kadar yaklaşık 
1400 yıllık zaman diliminde, insanlar ya-
şamış ve köy kurmuşlardır. Yapılan kazı 
ile, höyükte 9 kültürel katmanın bulun-
duğu saptanmış ve her katmandaki yer-
leşimin biçimleniş özellikleri ile yapıların 
mimari nitelikleri anlaşılmaya çalışılmış-
tır. Aşağı Pınar’ın mimari özelliklerini 
daha iyi kavrayabilmek için, bölgenin 
günümüzdeki yerel mimari gelenekleri-
ni incelemek de gerekli görülmüştür. Bu 
çerçevede yukarıda açıklanan Istranca 
dağlık bölgesi mimarlık araştırması ya-
pılmış ve bu coğrafi  alan adeta bir yerel 
mimarlık laboratuvarı gibi ele alınarak 
ayrıntılı analiz edilmiştir10. Bu çalışma-
dan sağlanan bilgiler, Aşağı Pınar’ın 
tarih öncesi dönemdeki köy mimarisini 

9 Aşağı Pınar kazılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Özdoğan, 1999; Karul vd., 2003).
10 Istranca dağlık bölgesi kırsal mimarlık araştırması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Eres, 1999; Eres, 2003; 
Eres, 2006).

Resim 13. İğmeli yapının inşaatı tamamlandıktan 
sonra genel görünümü
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doğru değerlendirebilmek için en önem-
li veri kaynağı olmuştur. Aşağı Pınar’da 
kazı çalışmalarına koşut olarak açığa 
çıkartılan arkeolojik kalıntıların korun-
ması ve sergilenerek topluma sunulması 
da bir sorun olarak tanımlanmış ve bu 
çerçevede bir koruma ve sergileme pro-
jesinin hazırlanması gündeme gelmiştir.

Bu bağlamda geliştirilen Aşağı 
Pınar Açık Hava Müzesi Projesi, iki 
ana birimden oluşmaktadır: Bunlardan 
biri arkeolojik kalıntıların bir çatı altın-
da korunması ve sergilenmesi, diğeri de 
bir köy müzesi kurularak Trakya’da tarih 
öncesi köy yaşamına ait canlandırma ya-
pılmasıdır. Aşağı Pınar mimarlık araştır-
maları sayesinde, 2. kültür katmanında 
bulunan yapı kalıntılarının günümüzde 
Istrancalar’da görülen iğmeli yapılar ile 
büyük benzerlik içerdiği anlaşıldığından, 
köy müzesinin de iğmeli yapılar ile ku-
rulmasına karar verilmiştir11. Bunun için 
ilk aşamada Istrancalar’dan ağaç sağla-
narak yeni iğmeli yapıların inşa edilme-
si düşünülmüş ve alanda yerel ustaya 
yaptırılacak inşaattan edinilecek dene-
yimle  kazı ekibinin müze uygulamasını 
yapabileceği öngörülmüştür. Ancak bu 
inşaat sürecinde, günümüzde ormandan 
büyük kesitli ağaç sağlamanın olanaksız 
olduğu anlaşılmıştır. Kırsal alan araştır-
malarında bu yapıların bakımsızlığa terk 
edildiği gözlenmiş, çoğunun da odun ola-
rak kullanılmak üzere tüccarlara satıldığı 
öğrenilmiştir. Bu nedenle, hem bu yapı-
ları korumanın hem de Aşağı Pınar’da 
planlanan köy müzesini gerçekleştirmek 
için, bunların satın alınıp kazı alanına ta-
şınmasına ve köy müzesi binaları olarak 
yeniden kurulmasına karar verilmiştir. 

Bilindiği gibi kültür varlıklarının ko-
runmasında temel yaklaşım “yerinde 
koruma”dır. 1964 tarihli Venedik Tüzü-
ğü de ulusal ya da uluslararası toplumsal 
çıkarlar söz konusu olmadıkça anıtların 
yerinde korunmasını öngörür. Bununla 
birlikte, 19. yüzyılın sonlarında Avru-
pa’da yerinde korunamayan kırsal yapı-
ları korumanın bir yöntemi olarak açık 
hava köy müzeleri kurulmaya başlamış-
tır. Belli bir coğrafyadaki köy evlerinin 
sökülüp benzer bir doğal ortamda yeni-
den inşa edilmesiyle oluşturulan bu köy 
müzeleri ile hem bu yapıların korunması 
hem de geçmişte kalan geleneksel köy 
yaşamının topluma sunulması amaç-
lanmıştır (Eres, 2010). Bu uygulamaların 
ilki, 1891’de İsveç’te kurulan Skansen 
Açık Hava Müzesi’dir. Ardından başta 
İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde bu müzeler açılma-
ya başlamıştır. Esas olarak Ortaçağ kır-
sal kültürünü korumayı ve sergilemeyi 
amaçlayan bu uygulamalardan farklı 
olarak, 1922 yılında Almanya’da, bu se-
fer tarih öncesi çiftçi kültürlerini anla-
tabilmek için Unteruhldingen Müzesi 
kurulmuştur. Bu müze, kazı verilerine 
dayanarak rekonstrüksiyonu yapılan 
köy evlerinden oluşur. Bu tür açık hava 
köy müzeleri için, UNESCO’nun ön-
derliğinde Uluslararası Müzeler Konse-
yi (ICOM); 1957 yılında bir deklarasyon 
hazırlamış ve kültür varlıklarını taşıyarak 
müze ortamında korumanın bilimsel ve 
yasal yapılanma sürecini başlatmıştır. 
Dolayısıyla 20. yüzyılın ikinci yarısında, 
bir yandan Venedik Tüzüğü ile yerinde 
korumanın kuramsal düzenlemesi ya-

11 Aşağı Pınar 2. tabaka mimarisinin restitüsyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Eres, 2009).
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12 Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi proje ve uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Eres, 1999; Eres, 2001; 
Eres, 2002; Eres vd., 2010; Arı ve Eres, 2009; Özdoğan, 2006; Özdoğan ve Eres, 2012).

pılırken, diğer yandan yerinde korun-
ma olanağı olmayan sıradan evlerin de 
bir kültür varlığı olarak değerlendirilip 
korunması için “taşıyarak koruma”nın 
kuramsal düzenlemesi oluşturulmuştur.

Dünyada kırsal mimarlık mirasının 
korunmasında yaşanan bu gelişmeler 
ışığında, Aşağı Pınar kazı alanında hem 
yok olma sürecindeki günümüz kırsal 
yapılarının korunmasını hem de bir ar-
keolojik sitin topluma daha anlaşılabilir 
biçimde sunulmasını sağlamak için köy-
lerden taşınacak iğmeli yapılarla bir köy 
müzesinin yapılması planlanmıştır. Bu 
proje ile, her ne kadar köy yapıları kendi 
yerinde ve bağlamında korunamasa da 
“iğmeli yapı geleneği” ve “ustalık biriki-
mi”nin korunması ve gelecek kuşaklara 
bir veri bankası gibi aktarılması amaç-
lanmıştır.

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi
1999 yılında tamamlanan müze proje-
sinde, iğmeli evlerden oluşan çiftlikler 
birbirine eklemlenerek bir köy ortamı 
oluşturulmakta; her çiftlikte tarih önce-
si yaşamda mimarlık, gündelik yaşam, 
beslenme kültürü, teknoloji gibi konu-
larda bilgi aktarılmaktadır12. Söz konu-
su proje, 2001 yılında Edirne Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan 
proje oldukça büyük ölçekli bir köy yer-
leşimini önermektedir; ancak uygulama 
aşamasına geçildiğinde, bu büyük pro-
jenin maliyetini tek seferde karşılama 
imkânı olmadığından, daha da önemlisi 
böyle bir deneyim ilk kez yaşanacağın-
dan, birinci aşamada az sayıda yapı ile 
deneysel düzeyde işe başlamak daha 

doğru bulunmuştur. Nitekim ilerleyen 
süreçte, günümüz teknolojileri ile yeni 
malzeme kullanılarak üretilen yapılar-
dan farklı olarak, bu geleneksel yapıların 
inşasının usta ve malzeme sağlama açı-
sından, çözümü çok da kolay olmayan 
büyük sorunlar içerdiği anlaşılmıştır.

İlk olarak Ahmetler Köyü’nden iki 
samanlık, odun fi yatına satın alınarak 
kazı alanına taşınmıştır. Yapılardan biri 
bölgede karşılaşılan en yüksek yapı ol-
ması açısından ayrıca önem taşımakta-
dır (Şekil 3). Yaşı tam olarak bilinme-
mekle birlikte, sahipleri tarafından yüz 
elli yıllık olduğu tahmin edilen saman-
lıkların ana gövdesini oluşturan meşe-
lerin oldukça sağlam durumda olduğu 
görülmüştür. Yalnız toprağa giren kı-
sımda çürüme saptandığından, ağaçla-
rın dip tarafı 70 cm kadar kesilmiştir. Bu 
yapıların iskeleti, ustalarla kazı ekibinin 
ortak çalışmasıyla kurulmuş; ancak is-
kelet boşluklarını dolduran pargıların 
büyük çoğunluğu çürümüş olduğundan, 
ormandan yeni ve çok sayıda pargı sağ-
lanması gerekmiştir (Resim 14). Orman 
İşletmeleri’nden istenen nitelikte pargı 
alınamadığı için bir süre beklemek zo-
runda kalınmıştır. Üçüncü samanlık, 
2006 yılında yine Ahmetler Köyü’nden 
satın alınarak iskeleti kurulmuştur. Bu 
aşamada bir grup köylü çalışmaya baş-
lamış, içlerinde usta bulunmaması ne-
deniyle iskeleti ayağa kaldırmak müm-
kün olmamıştır. Ancak usta geldikten 
sonra, onun yönlendirmesi ve herkesin 
hızlı çalışması sonucunda yapı kurula-
bilmiştir.

Yapılardan ikisinin üzeri 2007 yılında 
örtülerek kapalı sergi mekânı haline ge-
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tirilmiştir. Yapıların yüzeyi kaplanırken 
çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır: İste-
nen nitelik ve sayıda pargının bulunması 
mümkün olmadığından, kerestenin de 
kullanılması gerekmiştir. Yapılar sergi 
mekânı olarak işlevlendirileceğinden, 
yağmur almaması için pargılar yerleş-
tirildikten sonra üzerine yalıtım malze-
mesi kaplanmış, sonra çavdar sapından 
üst örtü serilmiştir. Böylece açık hava ko-
şullarına dayanıklı, ancak içten ve dıştan 
özgün malzeme ile kaplı duvar yüzeyleri 
elde edilmiştir.

İnşaat sırasında yaşanan en büyük 
güçlük, üst örtüyü oluşturan çavdar sap-
larının sağlanmasıdır. Bölgede çavdar, 
artık yalnızca dağ köylerinde, köylünün 
ihtiyacı kadar dikilmektedir; piyasası 
yoktur. Çavdarın bir yıl önceden, köy-
lüyle anlaşarak ektirilmesi gerekmiştir. 
Çavdarın orakla biçilip elle demet ya-
pılması işi tamamen insan gücüne bağ-
lıdır ve köylüler ücret karşılığı da olsa 
çalışmak istemediklerinden bu sistem ilk 
yıl çok sağlıklı işlememiş; çavdar sapla-
rı makineyle biçildiğinden demet haline 
getirilmeden çatıya serilmiştir. Ancak bir 
yıl sonra tekrar çavdar ektirilip elle biçi-
lerek demet halinde çatıya koyulmuştur 
(Resim 15, 16). Bölgede samanlık olarak 
kullanılan yapıların zemini sıkıştırılmış 
toprak halinde bırakılmaktadır. Ancak bu 
yapılar sergi amaçlı kullanılacağından, 
üzerinde dolaşırken tozumaması için ah-
şap levhalarla kaplanmıştır (Resim 17).

Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler
Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin de-
neysel nitelikte başlayan ilk aşamasında 
karşılaşılan çeşitli güçlükler, projenin 
tekrar ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 
Gerek inşaat işleri gerekse ilk ziyaretçi 

gruplarının ilgisi değerlendirildiğinde, 
proje yaklaşımının doğru olduğu, ana 
ilkelerde bir değişiklik gerekmediği; an-
cak projenin bütün yönleriyle tamam-
lanabilmesi için bazı kısmi düzeltmeler 
yapmanın yararlı olacağı anlaşılmıştır.
Uygulama sırasında ilk büyük güçlük, 
malzeme temininde yaşanmıştır. Söz 
konusu proje bilimsel ve kamu yararına 

Resim 16. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin genel 
görünümü (2010)

Resim 14. Kazı alanında açık hava müzesinin 
inşaatı

Resim 15. Köyde çavdarın orakla biçilip demet 
haline getirilmesi
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Resim 17. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi, sergi evi iç mekânı (2013)

olduğu halde, ana iskeleti köylerden alı-
nan yapıların diğer ince kesitli ağaç mal-
zemesini Orman İşletmeleri’nden almak 
kolay olmamış; tam istenen nitelik ve 
miktarda ağaç verilmemiştir. Bu nedenle 
piyasadan da -koşullarımızı tam olarak 
sağlamayan- malzemenin satın alınması 
gerekmiştir. Benzer şekilde, istenen ni-
telikte çavdar sapını bulmak da zor ol-
muş, bu konuda en iyi çözümün çavdar 
ekmesini bilen köylülere bir yıl önceden 
sipariş vermek olduğu anlaşılmıştır.

Günümüzde emek yoğun işlerin yöre 
halkı tarafından tercih edilmemesi ve 
özellikle köy işi olarak sayılan işlerin ya-
pılması hor görüldüğü için, işçi bulmakta 
sorun vardır. Genç kuşaklar kentte yaşa-
mayı tercih ettiğinden, küçüklükten el 
becerileri gelişmemekte ve gönüllü ola-
rak çalışsalar dahi yeterli verim alınama-
maktadır. Özellikle yapının ana iskeleti-
ni kurmak gibi uzmanlık isteyen bir işin, 
ancak ustası tarafından rahat ve doğru 

yapılabileceği anlaşılmıştır. Ancak artık 
usta yetişmemesi ve bölgede yalnız yaşlı 
ustaların kalması, en büyük sorunlardan 
biridir. Bu ustalar rica üzerine inşaat işine 
yardımcı olmakta, gündelik yaşamların-
da artık bu tür işler yapmamaktadırlar. 
Yeni ustaların da yetişmemesi, köylerde 
bu yapılarla birlikte inşaat geleneğinin 
de yok olduğunu göstermiştir.

Istranca Dağlık Bölgesi mimarlık 
araştırmaları sırasında, geçmişte bu ya-
pıların, köylerin çevresinde bulunan 
doğal yapı malzemeleri ile yerel ustalar 
tarafından kolay ve ekonomik bir şekilde 
inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Ancak 
günümüzde bunları tekrar inşa etmek 
son derece güçtür. Kuşkusuz bu durum, 
kırsal mimarlık mirasının konusu olan bu 
tür evlerin restorasyonunun da çok kolay 
olamayacağını göstermektedir. Kentler-
deki tarihî yapılar için talep artışına bağlı 
olarak uzman restoratör ve ustalar bu-
lunmakta, geleneksel yapı malzemele-



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 3

134

rinin piyasası yavaş yavaş oluşmaktadır; 
ancak kırsal alanda ne yerel süreklilik 
ne de çağdaş koruma ortamı ve piyasası 
yoktur. Bu nedenle kazı ekibi, inşaatların 
her türlü detayı için çabalayarak çözüm 
üretmek zorunda kalmıştır.

İşletme Modeli Üzerine Çalışmalar
Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi’nin uy-
gulamasında karşılaşılan zorluklar, 
müzenin işletilmesi sürecindeki olası 
zorlukların da habercisi olmuştur. Usta 
bulunmaması ve doğal yapı malzeme-
sinin kolay edinilememesi, inşaatın bu-
gün yapımı kadar gelecekte bakımı için 
de güçlük çekilebileceğini göstermiştir. 
Ahşap, çavdar sapı, kerpiç gibi malze-
melerle inşa edilen yapılar her yıl düzenli 
bakım gerektirir, bu olanak sağlanmadı-
ğı zaman yapı hızla harap olmaya başlar. 
Bu nedenle müzenin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için bu uzun erimli sorunların 
da çözülmesi gereklidir. Ayrıca müzenin 
işletilebilmesi için de ona sahip çıkma 
sorumluluğunu alacak bir kurumlaşma 
olmalıdır. Bu sorunları değerlendirdikten 
sonra, ICOMOS’un kültür varlıklarına 
sahip çıkma konusunda toplumla bilgi 
paylaşma ve projelendirmeden uygula-
maya süreci birlikte deneyimleme konu-
sunda yönlendirici tüzüğü olan “Kültür 
Mirasının Yorumu ve Sunumu Tüzüğü”-
nün de ışığında, yerel bir dernek kurul-
masının yararlı olacağı düşünülmüştür 
(Eres, 2013). Bu amaçla 2008 yılında ku-
rulan Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği, 
günümüzde gönüllü çalışma ilkesi ile he-
nüz deneysel bir düzeyde olan müzeye 
sahip çıkmakta, ziyaretçilerin alanı gez-
melerini ve bilgilenmelerini sağlamakta, 
basit bakım onarım işlerini izlemekte ve 
kazı ekibine yardımcı olmaktadır (Eres, 
baskıda). Ancak ileride müzenin öngö-

rülen bütün birimlerinin inşa edilip ya-
sal süreçler de tamamlanınca işletmeye 
açılması aşamasında Belediye, Valilik ya 
da Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bir 
kurumun işletme sorumluluğunu alma-
sı, derneğin de işletmeye katkıda bulun-
ması daha gerçekçi bir çözüm olacaktır. 
Bu süreçte müzenin ziyaretçilere yönelik 
işletilmesinden çok yapıların bakım ona-
rım işlerini düzenli yapabilmek sorun 
olacaktır. Dolayısıyla ahşap ve çavdar 
sapı gibi malzemelerin sağlanması ve us-
talar tarafından düzenli olarak onarımın 
yapılabilmesi için uzun erimli çözümle-
rin üretilmesi gerekmektedir.

Genel Değerlendirme
Kırklareli Aşağı Pınar kazıları çerçeve-
sinde yapılmakta olan açık hava mü-
zesi, bir yandan arkeolojik kalıntıların 
korunması ve sergilenmesi, bir yandan 
da geleneksel kırsal yapıların korunma-
sı açısından özgün bir model oluştur-
maktadır. Projesi 1999’da tamamlanan, 
2002’den bu yana da uygulaması devam 
eden iş kapsamında; iğmeli yapıların in-
şaatından içindeki sergi alanlarının kur-
gulanmasına müzenin her aşaması için 
kazı ekibi çalışmış ve hem yapılara dö-
nük fi ziksel sorunlar hem yasal yönetsel 
sorunlar hem de toplumla iletişim, bil-
giyi ve süreci paylaşma konularında öz-
gün bir deneyim yaşanmıştır. Bu 15 yıl-
lık zaman diliminde, gerek yasal konular 
gerek yerel toplumla birlikte projeyi ge-
liştirme konusunda büyük yol alınmış; 
ancak iğmeli yapıların inşaatı ve sürekli 
bakım onarımını sağlama konusunda 
gerçekçi, uygulanabilir, uzun erimli bir 
çözüm önerisi geliştirilememiştir. Kazı 
ekibinin tüm çabasına karşın, içinde 
bulunduğumuz uygulama sürecinde de, 
gelecekte proje tamamlandıktan son-
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ra işletme sürecinde de projeyi en çok 
zorlayacak konunun bu olduğu açıktır. 
Günümüzde çağdaş mimarlık ortamın-
da doğal yapı malzemeleri ile sürdüre-
bilir tasarım, sağlıklı çevre yaratma gibi 
söylemler sıklıkla dile getirilmektedir. 
Ancak bizim Kırklareli’nde küçük bir 
açık hava müzesi bağlamında yaşadı-
ğımız deneyim, bu yaklaşımın uygu-
lanmasının özellikle de kitlesel ölçekte 
gerçekleştirilebilmesinin pek de kolay 
olmadığını göstermiştir. Çağdaş dün-
yada inşaat sektörünün beton, çelik gibi 
modern malzemeye yöneldiği ve ustalı-

ğın da bu alanda geliştiği bir ortamda, 
Türkiye’de ilgili bakanlıkların doğal yapı 
malzemesi edinmeye yönelik kısıtlama-
larının da eklemlenmesiyle, yerel yapı 
geleneklerinin sürdürülebilmesi ola-
naksız hâle gelmektedir. Bu sorunların 
bireysel çabalar ile aşılması da pek ola-
naklı değildir. Bu bağlamda uzmanların 
“sürdürülebilir yerel mimari çevreler” 
için tasarımın ötesinde, malzeme sağla-
ma ve inşaata yönelik yasal düzenleme 
ve usta yetiştirme gibi konularda da çalı-
şarak sorunları saptayıp çözüm önerileri 
geliştirmesi gerekmektedir. 
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A Study on Conservation and Sustainability of the 

Traditional Wooden Architecture in a Rural Area:  

The Case of Papart Valley 

ABSTRACT

Rural settlements have a unique character, because of their texture proper 

to the form of the area and shaped by socio-cultural infl uences depending 

on geographical conditions, and their architecture peculiar to the region. 

Compared to the urban areas, rural areas, which have preserved natural 

environment, cultural values and architectural identity, have been recognized 

as one of the most reliable cultural component, the society’s fundamental 

expression, and the indicator of the diversity of the world nowadays. It is 

seen that efforts for the preservation of the natural and cultural wealth of 

the rural areas and sustainability of traditional texture are included in the 

conservation policies of the countries. However, systematic policies that will 

ensure the preservation and sustainability of the rural settlements as a whole 

together with the values they owned could not be established.

On the other hand, surveying the potential of the settlements, ensuring 

the public participation and taking into account the needs and requests of 

the target group are necessary for the success and the sustainability of the 

protection policies. However, taking into account that rural areas comprises 

the largest part of our country. It seems impossible for central authority to 

make separate study for each rural settlement. Design and planning studies 

conducted in regional scale cannot reveal the peculiar characteristics of these 

areas as well as caused rural areas to move away from their original identity. 

For these reasons, local residents, academicians, civil society organizations 

and entrepreneurs have important roles and duties for the conservation of 

the local architecture and rural texture that are the expression of our cultural 

identity and the source of tourism.

This study was conducted in Papart Valley with the participation of 

experts from different disciplines within the context outlined above. In 

this study, natural and cultural assets of the Papart Valley located in the 

Artvin province Şavşat district were studied. Meetings and interviews were 

organized in order to learn public’s needs, demands and opinions about 

tourism. Besides, it is aimed to contribute the preservation of the local 

architecture and to inform the local residents about the natural and cultural 

assets which will be obtained from analysis of the samples taken from forest 

and traditional buildings in the region. 
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Kırsal Alanda Geleneksel Ahşap Mimarinin Korunması 
ve Sürdürülmesi Üzerine Bir Çalışma: 
Papart Vadisi Örneği
Elif ARİFOĞLU1, Coşkun KÖSE2, 
Nesibe KÖSE3, Taner OKAN4

1. Giriş
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. Benzer şekilde Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde, yörelerinin iklim koşulla-
rı ve malzeme olanaklarına bağlı olarak 
gelişen ahşap mimari, zengin bir çeşitlilik 
sunmaktadır (Ahunbay, 2012). Bununla 
birlikte, 20. yüzyılda betonarme evlerin 
yaygınlaşması, kırdan kente göçün hız-
lanması ve kültürel değerlerin korunması 
yönündeki politika eksiklikleri, gelenek-
sel ahşap yapıların korunması ve gelece-
ğe taşınmasını olumsuz etkilemektedir. 
Aynı zamanda kültür mirası olan gele-
neksel ahşap mimari örneklerinin gide-
rek azaldığı görülmektedir. 

Son çeyrek asırda, kentlere göç yo-
luyla kırsal alanların boşalması, ahşap 
evlerdeki güvenlik ve konfor problemle-
ri, aile içi miras sorunları, ahşabın bakımı 
ve korunmasında bilgi-beceri eksikliği 
gibi nedenler, geleneksel ahşap yapılar-
da özgünlüğün korunması ve sürdürül-
mesini de tehlikeye sokmuştur. Ahşap 
evlerin yoğun olduğu ve bir kültür haline 

geldiği yörelerde, betonarmenin mevcut 
geleneksel konutlara monte edildiği ve 
başka malzemelerin de geleneksel ya-
pılardaki özgün dokuyu bozduğu görül-
mektedir.

Yerleşmelerin özgün kimliklerinden 
uzaklaşıp birbirinin kopyası olduğu ve 
standartlaştığı (Şenol ve Alkan, 2011) 
görüşü ifade edilmekle birlikte; aksi-
ne Kastamonu, Muğla, Göynük, İbradı, 
Taraklı, Safranbolu, Beypazarı, Şirince, 
Cumalıkızık’ta olduğu gibi, yerleşimlerin 
özgün dokusu ve geleneksel sivil mimari 
örnekleri ile birlikte korunduğu, böyle-
likle “geleneksel evlere ve ahşaba olan 
ilginin canlandığı (Şenol ve Alkan, 2011; 
Okan ve Ok, 2006) örneklerin de oldu-
ğu” bilinmektedir. 

Öte yandan, geleneksel ahşap yapı-
ların korunması ve sürdürülmesi, sadece 
mimarinin korunması demek değildir. 
Sözen’e göre (2002); “yaylada görülen bir 
ahşap ev karla, soğukla, yağmurla, ağaçla, 
meyve ile nasıl uyumlu yaşanılabileceği-
nin somut örneğidir. Bu kültürel değerlerin 
yok olması, ahşabı işleyen ustanın, baltayı, 
keseri iyi kullanmak anlamında bıraktığı 
kanıtların yok olması demektir. Bu nedenle 
söz konusu olan sadece bir kültürel varlığın 
korunması değil, bilgi birikiminin korun-
masıdır.” (Okan ve Ok, 2006).

1 Elif ARİFOĞLU, Restorasyon Uzmanı Y. Mimar, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
elifaydemir2@gmail.com
2 Doç.Dr. Coşkun KÖSE, İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı, 
ckose@istanbul.edu.tr
3 Doç.Dr. Nesibe KÖSE, İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, nesibe@istanbul.edu.tr
4 Yrd.Doç.Dr. Taner OKAN, İ.Ü. Orman Fakültesi, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı,
tokan@istanbul.edu.tr
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Görüleceği üzere, bir yörenin sahip 
olduğu geleneksel ahşap yapılar ya da 
mimariyi korumak, aynı zamanda bu 
kültürün ve içerisinde barındırdığı diğer 
kültür bileşenlerinin de  (tasarım, yaşam 
tarzı, gelenekler, gastronomi, dil, doğa-
dan yararlanma biçimi vb.) korunması-
nı ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 
Bu durumda karşımıza kültürel kaynak 
değerleri çıkmaktadır. Özellikle bir coğ-
rafya içerisinde kültürel kaynak değer-
lerinin varlığı, o alandaki doğal kaynak 
değerleriyle birlikte yeni fırsatlar doğur-
maktadır. Kırsal alanlarda, geçmişten 
bugüne yerel halk ile doğanın beraberliği 
ve aralarında kurulan faydalanma ilişkisi 
çok önemlidir. İnsanların yaşadığı doğa-
nın sunduğu kaynak değerleri (dağlar, 
ormanlar, göller, akarsular, maden, ta-
rım vb.) ve o doğada yaşayan halk tara-
fından üretilen kültür, ekoturizme konu 
olmakta ve söz konusu alanlar için yeni 
bir planlama ihtiyacını doğurmaktadır.

 Bununla birlikte, son dönemde ya-
şanan tersine göç, kentlerde yaşayan 
insanların yılın belirli dönemlerinde do-
ğup büyüdükleri kırsal alanlarda yaşama 
istekleri, ekoturistlerin kırsal alanlardaki 
yaşamı keşfetme talepleri ve bu alanlar-
daki geleneksel yaşam ve mimarinin yeni 
destinasyonlar olarak görülmesi, geride 
bıraktığımız 15 yıllık dönemde yaşanan 
deprem felaketlerinin ortaya çıkardığı 
kalitesiz betonarme yapıların varlığı gibi 
nedenler, kır hayatına ve ahşaba olan 
talebi yeniden canlandırmıştır. Eskiyen 
ahşap evlerini yenilemek isteyen ya da 
yeni yapılan binalarda ahşabı kullanma-
yı talep eden ve bu konuda ekoturizm 
faaliyetlerinde bulunmak üzere teşvik 
mekanizmalarına ihtiyaç duyan insanla-
rın ya da girişimci potansiyelinin bugün 
var olduğu görülmektedir.

Ekoturizm, son yıllarda dünya ekono-
mileri için en önemli sektörlerden birisi 
haline gelmiştir. Ekonomik kalkınma ve 
büyüme hamlesi yapan ve yapma aşama-
sında olan birçok ülkede ‘turizme dayalı 
ekonomik büyüme’, adından en çok söz 
edilen kamu politikalarından biridir. Eko-
turizm (Ok vd., 2011); doğal ve kültürel 
turizm çekiciliklerini hedef alan, tüket-
mekten çok çeşitli değerleri keşfetmeye 
dayalı, doğal çevreyi öne çıkaran, sürdü-
rülebilir şekilde yürütülen, öğrenmeye yö-
nelik bir turizm etkinliğidir. Turizm etkin-
liklerinin negatif sonuçlar doğurabildiği 
de bilinmekle beraber, bu çalışmada ele 
alınan Papart Vadisi’nin  ulusal ölçekteki 
planlara çoktan dâhil edildiği görülmekte-
dir. Dahası ilgili otorite tarafından olmaz-
sa bile günümüzde kırsal alanlara olan ilgi 
sonucu yatırımcıların, bu bölgelerde bir 
takım girişimlerde bulunacağı açıktır. 

Farklı disiplinlerdeki uzmanların ka-
tılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmay-
la, Papart Vadisi’nin doğal ve kültürel 
zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve 
ahşap yapılarla ilgili belirlenen sorun ve 
isteklere çözümler sunarak geleneksel 
konutlarda yaşamın sürdürülmesi için 
öneriler geliştirilmesi hedefl enmiştir. 
Ayrıca, kültürel kimliğimizin bir ifadesi 
olan bu yörenin ekoturizm faaliyetleriy-
le canlandırılarak geleneksel yapı stoğu  
ve kırsal dokunun korunması üzerinde 
durulmuştur. Çalışma kapsamında Pa-
part Ormanları’nda, Papart Deresi kena-
rında kurulmuş Meydancık beldesinde 
ve bu beldeye bağlı yaylalarda yöresel 
mimarinin özellikleri, ahşap malzeme-
nin bozulma nedenleri, ahşap yapılarda 
tarihlendirme ve ekoturizm konularında 
incelemelerde bulunulmuştur. Bildiride, 
çerçevesi çizilen araştırmanın ilk sonuç-
larına yer verilmiştir.
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2. Materyal ve Metot

2.1. Araştırma Alanının Tanıtımı
Bu çalışmada ele alınan Papart Vadisi, 
Artvin’in Şavşat ilçesinde, Gürcistan’a 
sınır olan kuzeydoğu köşesinde yer alır. 
Vadiye adını veren Papart Deresi, Gür-
cistan sınırındaki Büyükmera Dağı’ndan 
doğarak Hasta ve Sarıçayır Dağları ara-
sında kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
uzanır. Büyükmera Dağı’nın ardı, 2005 
yılında UNESCO tarafından “biyosfer 
alanı” ilan edilen Camili yöresidir. Bü-
yükmera Dağı’nın Papart Vadisi’ne ba-
kan doğu yüzü, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı tarafından tohum meşceresi alanı 
ilan edilen Papart Ormanları ile kaplıdır. 
Papart Vadisi’nde yer alan mahalle ve 
köyler, Papart Deresi’nin kenarında sıra-
lanmıştır. Çevredeki dağların sırtlarında 
köylere bağlı mezra ve yaylalar yer al-
maktadır. Sarıçayır Dağları’nın ardı Gür-
cistan’dır (Şekil 1). 

Meydancık Beldesi, 1994 yılında Ba-
lıklı, Meydancık, Taşköprü ve Mısırlı 
köylerinin birleşmesiyle oluşturulmuş 
bir beldedir. Meydancık Mahallesi, bel-
de merkezi olmasının yanı sıra Şavşat’a 
bağlı Meydancık Bucağı’nın da merkezi-
dir. 1980’li yıllara kadar kalabalık nüfusa 

ve canlı bir ticarete sahip olan Meydan-
cık ve çevresindeki mahalleler, tarımda 
devlet desteğinin azalması, işsizlik ve 80 
darbesi sonrasında yaşanan baskı sonu-
cu birçok kişinin kentlere göç etmesiy-
le birlikte hareketliliğini kaybetmiştir. 
Meydancık Belediyesi’nin tüzel kişiliği, 
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
‘’On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ge-
reğince 2014 yılı Mahalli İdareler Genel 
Seçimi itibarıyla köye dönüştürülecektir.  

Artvin’in iç kesiminde bulunan Mey-
dancık’a ulaşım sadece karayolu ile sağ-
lanabilmektedir. Meydancık’ın il mer-
kezine uzaklığı 78 km, ilçe merkezine 
uzaklığı ise 40 km’dir. Güney ve kuzey 
yönlerinde dağlarla sınırlanan Meydan-
cık Beldesi, dağ eteklerine kurulmuş 
bir yerleşimdir (Resim 1). Beldeyi çev-
releyen doğal sınırlayıcılar ve engebeli 
arazi, yerleşme modelinin oluşmasında 
etkili olmuştur. Yapı grupları dağınıktır. 
Bahçe içinde yer alan geleneksel konut-
lar ve yerleşimin hemen her noktasına 
dağılmış olan samanlıklar, seyrek bir 
doku oluşturmaktadır (Aydemir, 2010). 

Şekil 1. Papart Vadisi’nin 
konumunu gösteren 
harita



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 3

143

Resim 1. Meydancık Beldesi

Beldenin büyük bir bölümü 2010 yılında 
bazı kişi ve kuruluşların başvurusu sonu-
cunda “kentsel ve doğal sit alanı” olarak 
tescil edilmiştir.

Yöre halkı, hayvancılık ve tarımla 
uğraşmaktadır. Tarım yapılan araziler 
ormandan açma olduğu için meyilli ve 
verimsizdir. Çalışan nüfusun çoğu dışa-
rıda çalışmaktadır. Az da olsa arıcılıkla 
uğraşan ve orman işçiliği yapan kişiler 
bulunmaktadır. Yörede yaşayan insan-
lar, işletme şefl iği ormanlarından, orman 
ürünleri ihtiyaçlarını karşılamada, otlat-
mada ve orman işçiliği yaparak yararlan-
maktadır.

2.2. Materyal ve Metot
Çalışma kapsamında, ahşap yapılar-
da malzeme bozulmaları üzerine göz-
lemler yapılarak laboratuvar ortamında 
incelenmek üzere örnekler alınmıştır. 
Çalışmanın diğer bir konusu olan ah-
şap yapılarda tarihlendirme çalışmaları 
kapsamında, laboratuvar ortamında in-
celeme yapmak üzere Papart Orman-
ları’ndan odun kesitleri ve geleneksel 
yapılardan ahşap kesitleri alınmıştır. Bu 
çalışma ile yapı-doğa ilişkisinin ortaya 
konması, bölgenin sahip olduğu zen-
ginlik konusunda halkın ve idarecilerin 

aydınlatılması ve ahşabın dayanımı-
nın bilimsel verilerle halka anlatılması 
amaçlanmıştır.  

Çalışma kapsamında ele alınan diğer 
konu, ekoturizm konusudur. Papart De-
resi Vadisi’nin ekoturizm potansiyelini 
belirlemek, yörede hangi ekoturizm fa-
aliyetlerinin yapılabileceğini ortaya koy-
mak ve yöre halkının bu faaliyetlerden 
yararlanmasını sağlayacak araçları tespit 
etmek amacıyla gerçekleştirilen alan ça-
lışmasında, Papart Vadisi’nin ekoturizm 
değerleri tespit edilmiştir. 

3. Bulgular

3.1. Ahşap Yapılara ve 
Tarihlendirmeye İlişkin Ön Tespitler
Beldedeki geleneksel yapılarda kulla-
nılan yapı malzemeleri taş ve ahşaptır. 
Geleneksel yapım sistemi ahşap yığma 
tekniği olmakla beraber, taş yığma ve 
ahşap karkas sistemle inşa edilmiş ge-
leneksel yapılar da mevcuttur. Bunlar; 
cami, konut, samanlık, değirmen ve tica-
ret yapılarıdır (Resim 2). Beldenin özgün 
siluetini malzeme ve araziye konumla-
nışla doğayla adeta bütünlenmiş ahşap 
yapılar oluştururken bu siluet 1960’lı 
yıllardan sonra yapılmaya başlanan be-
tonarme yapılarla zedelenmiştir.



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 3

144

Ahşap yapı geleneğinin sürdürülme-
mesinin başlıca nedenleri, malzeme te-
minindeki zorluklar ve usta sıkıntısıdır. 
Malzeme ihtiyacı, 1960’lı yıllara kadar 
bölgedeki ormanlardan karşılanmış; an-
cak 1956 yılında çıkarılan Orman Kanu-
nuyla bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu 
sınırlamalar ilerleyen yıllarda yapılan 
düzenlemelerle arttırılmış ve böylece 
köylü-orman ilişkisi gün geçtikçe zayıf-
lamıştır. Günümüzde köy halkının ih-
tiyaç karşılığı orman ürünü alabilmesi, 
pek çok şarta bağlıdır. Bununla birlikte, 
açık artırma usulü satılan devlet orman-
ları ürünleri yüksek meblağlar ve ürünle-
rin işlenmemiş olması nedeniyle halkın 
ilgisini çekmemektedir. 

Bunun dışında, özel fi rmalar aracı-
lığıyla satılan işlenmiş ahşap malzeme-
lerin pahalı oluşu, halkı ucuz ve kolay 
bulunabilen betonarme ve tuğlaya yö-
neltmiştir. Yeni yapıların hemen hepsi 
betonarme sistemle inşa edilmektedir. 
Halkı betonarmeye yönelten diğer bir 
neden ise malzeme bozulmalarıdır. Ge-
leneksel ahşap konutlara sahip olan kişi-

ler, malzeme bozulmalarını sebep göste-
rerek bu yapıları sökmekte, terk etmekte 
ya da yanlış bakım ve temizlik uygula-
malarıyla malzeme bozulmalarını arttır-
maktadırlar. Bu kapsamda 2001 yılında 
çıkarılan 2512 sayılı “Orman Ürünleri-
nin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı” ile kültürel değeri olan 
yapıların restorasyonunda kullanılacak 
ahşap materyalin Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından tahsis edilmesi kararlaş-
tırılmışsa da kereste fi yatının neredeyse 
piyasa fi yatlarına eşdeğer olması, amacın 
yerine gelmesini engellemiştir.

Halka ahşap konutun ve samanlık-
ların önemini anlatabilmenin ilk adımı 
olarak; bu yapıların eskilik değeri be-
lirlenecektir. Bu amaçla, 2013 yılı yaz 
döneminde yapılan arazi çalışması sı-
rasında, Meydancık beldesindeki dört 
farklı konut ve bu konutlara ait samanlık 
çatılarının enine kesitlerinden motorlu 
testere ile örnekler alınmıştır. Ayrıca ana 
kronolojiyi oluşturmak amacıyla Papart 
Ormanı’ndaki 10 göknar ağacı örnek-

Resim 2. Meydancık beldesinde yer alan geleneksel yapılardan örnekler
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Şekil 2. Dendrokronolojik analiz için alınan örnekler

Resim 3. Ahşap konutlarda görülen malzeme bozulmalarından örnekler

lenmiştir (Şekil 2). Ahşap konutların 
yapım ve/veya onarım tarihlerini ortaya 
koyacak dendrokronolojik analizlere de-
vam edilmektedir. 

Malzeme bozulmaları nedeniyle 
halkın ahşap konutlardan vazgeçmesi-
ni engellemek amacıyla, bozunma ne-
denlerinin ve tiplerinin ortaya konma-
sı, mücadele ve koruma yöntemlerinin 
halka anlatılması büyük önem taşımak-
tadır. İncelenen ahşap yapıların tama-
mında, tespit edilen en büyük zararın 
böceklerden kaynaklandığı görülmüş-
tür. Ayrıca kullanım hatasına bağlı ola-
rak su tesisatından kaynaklanan prob-
lemler nedeniyle yer yer çürüklüklere 
de rastlanmıştır (Resim 3). Yapıların 
tahrip olmuş elemanlarından alınan ör-
neklerde makroskobik ve mikroskobik 
incelemeler yapılmaktadır. İlk sonuçlar, 
diri odunda yoğun ev teke böceği (Hy-
lotrupes bajulus) zararının var olduğunu 
göstermektedir.

3.2. Ekoturizm Potansiyeline 
İlişkin Ön Tespitler

3.2.1. Ekoturizm Açısından Doğal 
Kaynak Değerleri
Doğu Karadeniz ılıman kuşak karışık 
yapraklı ormanlarının en iyi örneklerini 
barındıran bölgenin en önemli özelliği, 
yoğun ormancılık faaliyetlerinden uzak 
kalmış doğal yaşlı ormanları içermesidir. 
Alan, ani yükseklik değişmeleriyle ortaya 
çıkan ekosistem çeşitliliği, yüksek ende-
mizm oranı ve zengin yaban hayatıyla 
dikkat çeker. Bölge, çoğunlukla bozulma-
dan kalmış yaprak döken ve iğne yapraklı 
ormanlar, boylu çalı toplulukları, yüksek 
dağ çayırları, sarp kayalık ve dağ zirve 
bitki topluluklarını içerir. Bölgede 400-
1.300 metre arasında karışık, 1.500-2.300 
metre arasında ise iğne yapraklı ormanlar 
baskındır (Doğa Derneği, 2008, s.2-3).

Papart serisi ormanları; önceden Art-
vin, daha sonra Şavşat Devlet Orman 
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İşletmesi’ne bağlı bir işletme şefl iği olan 
Meydancık Orman İşletmesi’nin mer-
kez bölgesine bağlıdır. Ormanlar, Pa-
part Deresi’nin sarp yamaçları boyunca 
yer alır. Yukarılarda, vadinin üzerinde 
nispeten düz yayla ve otlaklar bulunur. 
Vadi tabanında yer alan ve yangın ge-
çiren bölmelerin dışındaki orman alanı 
çok eğimlidir.

Yörede 1954 yılında büyük bir yan-
gın yaşandığı belirlenmiştir. Sekendiz’e 
göre (1982); “Papart Serisi ormanlarında 
1954 yılında meydana gelen bir yangında 
16 ve 17 nolu bölmelerde bulunan ağaç-
ların ormandan çıkarılmalarına, ormana 
yol ulaştıktan sonra, yani 1957 yılında 
başlanabilmiştir. Papart serisi ve çevre or-
manları, kalabalık yerleşme merkezlerine 
oldukça uzakta bulundukları için, yol ya-
pıldıktan 2-3 yıl sonrasına kadar “Bakir 
Orman” özelliğini az çok koruyabilmiştir. 
Sonraki yıllarda yaşlı meşcerelerin bo-
şaltılmasına devam edilmiştir. Bu arada 
başıboş hayvan otlatması da baskısını git-
tikçe artan bir oranda duyurur olmuştur. 
Yaklaşık olarak 86 hektar alan yanmıştır. 
Yanan alanlar, genel arazi yapısının ak-
sine az engebeli olduğundan yangından 
sonra, sürü otlatan çobanların önemli bir 
uğrak yeri olmuştur.” (Sekendiz, 1982). 
Bugün itibarıyla Papart Düzü mevkii 
(Yanık Saha), yangının izlerini taşıyan 
bir nokta olarak görülmekte ve otlatma 
faaliyetleri devam etmektedir. 

Göknar (% 80) ve ladin (%15) ağırlık-
lı ormanlarda, az miktarda olmak üzere 
kayın, gürgen, huş, titrek kavak, yabani 
kiraz ve kızılcık mevcuttur. ODOÜ1 kap-
samında ise; yabani çilek, böğürtlen, ko-

cayemiş, ayı üzümü, ahududu, kekik, ya-
ban mersini ve az miktarda orman gülü 
görülmüştür. Orman İşletme Şefl iği, ayı 
üzümü konusunda envanter ve planla-
ma çalışmaları yapmaktadır. Planda yer 
almamasına karşın ayı üzümü envanteri 
yapılarak, 10 metrekarelik 4 deneme ala-
nından 1060 gram ayı üzümü meyvesi 
toplanmıştır.

Papart Deresi havzası, Karçal Dağ-
ları ekosisteminden ayrı düşünülemez. 
Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı 
(ÖDA)’nın bir parçası olarak değerlendi-
rilir. ÖDA sınırları dâhilinde yaklaşık 70 
endemik bitki türünün varlığı bilinmek-
tedir. Bölge Gürcistan’a sınır olmasına 
rağmen, bu kadar endemik türün alanda 
olması özel bir durumdur. Alanda 26 bit-
ki taksonu2 ÖDA kriterlerini sağlamak-
tadır (Doğa Derneği, 2008, s.2-3).

Dağlar-Tepeler-Panoramik noktalar:
Tüm Şavşat’ın görülebildiği Vela Tepesi, 
Şavşat, Meydancık yerleşimleri ve Ar-
danuç Bilbilen yaylalarının görülebildiği 
Erikli Yaylası’nın Autket Sırtı, Çağlayan’a 
bağlı 6 köy, Meydancık’a bağlı köyler ve 
Şavşat’ın bir kısmının görülebildiği Has-
ta Sırtı (Satave Festival Sahasının üstü) 
örnek olarak verilebilir. Ayrıca, Vela Te-
pesi’nden Taşköprü’ye doğru, Taşköp-
rü, Mısırlı ve Meydancık yerleşimlerinin 
görülebildiği Sakart düzü ile Sarıçayır 
sırtlarının ve Meydancık Beldesi’nin ta-
mamının görülebildiği Kayabaşı Mevkii 
başka panoramik noktalardır (Resim 4).

Göller-Nehirler-Şelaleler-Dereler: 
Yörenin en önemli akarsuyu kuzey-
doğudan güneydoğuya akan Papart 

1 ODOÜ: Odun dışı orman ürünleri
2 Belirli bir kategoriye girebilecek derecede ayırd edici farklılıklara sahip taksonomik grup: cins, tür, alt tür vb.
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Deresi’dir. Papart Deresi, Çoruh 
Nehri’nin bir koludur. Yaz kış sürekli 
sulu kalan ana dereye akan birçok dere 
mevcuttur. Bunların başlıcaları; Merata 
Dere, Kamalı Dere, Vahat Dere, Azela 
Dere, Sabzalet Dere, Sarıçayır Deresi, 
Belkeda Deresi ve Kalahir Dere’dir. 
Taşköprü’de ve Papart Vadisi’nde şelale 
bulunmaktadır.

Mağaralar: Erikli ve Saçinka (Balıklı 
Kışlası civarı, Avazanat mevki) mağarası 
bulunmaktadır.

Balıklı ve Çağlayan Dereleri yaban 
hayatı koruma sahasıdır; 52, 53, 74 ve 75 
nolu bölmeler ise tohum meşcereleridir.

İlginç jeolojik oluşumlar: Kakebe’de 
ata benzer, oyulmuş bir taş bulunmak-
tadır. Balıklı girişinde yol yapımında 
ölenlerin anıldığı Kanlıkaya Mevkii var-

dır. Balıklı Mahallesi girişinde, gurbete 
gidenlerin uğurlandığı ve Ağlama Yolu 
olarak adlandırılan bir nokta mevcuttur. 

Yaylalar: Papart Vadisi, ekoturizm 
cazibesi olan yayla ve kışlaklar açı-
sından zengindir. Sarıçayır ve Hasta 
Dağları’nda pek çok yayla ve kışlak 
bulunmaktadır. Bunların çoğu Meydan-
cık beldesine; bir kısmı da Meydancık 
çevresinde yer alan köylere bağlıdır. 
Geleneksel kullanış biçimiyle yaylalar, 
yaz döneminde hayvanların otlatıldığı, 
yılın belli döneminde gidilip yaşanan 
yerlerdir. Yazın yüksek rakımdaki yayla 
otlaklarına götürülen hayvan sürüleri, 
havanın daha soğuk olduğu ilkbahar ve 
sonbahar dönemlerinde; köy ve yayla 
yerleşimleri arasında daha alçak rakımlı, 
ılık ve hayvanlara otlama imkânı sunan 

Resim 4. Bölgenin 
doğal kaynak 
değerlerinden 
örnekler
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kışlaklara getirilir. Günümüzde yayla-
ların bir kısmında yaylacılık faaliyetleri 
sürdürülmektedir. 

Hemen her köyün bir yaylası vardır; 
hatta bazı köylerin komşuluk gruplarına 
göre ayrılmış birden çok yayla ve kışlak 
alanı bulunmaktadır. Meydancık belde-
sine bağlı 6 yayla yerleşimi ve 9 kışlak 
yerleşimi vardır. Bunun dışında Sarıçayır 
Dağları’nda; Şalcı Köyü, Erikli Köyü ve 
Çağlıpınar Köyü’ne bağlı yayla ve kışlak-
lar yer almaktadır. Yayla ve kışlak alan-
larının hepsi birbirinden farklı ve güzel 
manzaralara sahiptir. Aynı zamanda 
orman üst kotunda bulunan yaylalar ve 
orman içinde yer alan kışlaklar, barındır-
dıkları geleneksel ahşap konutlarla kül-
türel peyzaj değeri de taşımaktadır. Pa-
part Vadisi’ndeki yayla ve kışlak alanları; 
bitki ve hayvan çeşitliliği, kaynak suları, 
trekking için uygun patikaları, seyir te-
peleri, şenlikleri ve barındıkları efsanele-
ri ile turizm için en uygun kaynak değer-
lerini taşımaktadır.

Fauna: Alanda üreyen önemli kuşların 
başında dağ horozu (Tetrao mlokosiewic-
zi) ve ürkeklik (Tetraogallus caspius) 
yer alır. Bölge, yırtıcı kuşların göç yolu 
üzerinde olmasından dolayı zengin kuş 
varlığıyla da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
Özellikle sonbahar aylarında yoğun bir 
yırtıcı kuş göçüne ev sahipliği yapmak-
tadır. Bölge ÖDA3 kriterlerini sağla-
makla birlikte, ülkemizdeki en sağlıklı 
bozayı (Ursus arctus) popülasyonları ve 
vaşak (Lynx lynx) barındırması açısın-
dan oldukça önemlidir. Uzun tırnaklı 
kör fare (Prometheomys schaposchni-
kowi), alanda bulunan önemli memeli 
türlerinden biridir. Alanda nesli dünya 

ölçeğinde tehlike altında olan Kafkas 
semenderi (Mertensiella caucasica) ve 
Kafkas engereği (Vipera kaznakovi) 
yaşamaktadır. Aynı zamanda, Apollo 
kelebeğinin ülkemize endemik bir alt 
türü olan Parnassius apollo trabizonus ve 
beşparmakotu zıpzıpına (Pyrgus cirsii) 
ev sahipliği yapar (Doğa Derneği, 2008).

3.2.2. Ekoturizm Açısından Kültürel 
Kaynak Değerleri ve Turizm Altyapısı

Tarihi yapılar: Yöredeki kalıntılardan 
en iyi korunmuş olanları, Parih Kalesi, 
Kemer Köprü ve Balıklı Cami’dir. Yine 
Camikapı adı verilen köy meydanların-
da, eski ticaret yapıları bulunmaktadır. 
Taşköprü ve Kaca Köprüsü günümüze 
değin varlığını sürdüren köprüler ara-
sındadır (Resim 5). 

Yörede, insan eliyle yapılmış ve 
Daran adı verilen taş mağaralar bu-
lunmaktadır. Aydemir (2010), Balıklı 
mahallesinde üç adet daran tespit 
edildiğini ifade etmektedir. Daranların 
şarap üretim ve saklama yeri olarak 
kullanıldığı düşünülmektedir.

El sanatları: Halkın ihtiyaçlarını 
civardaki doğal kaynaklardan sağlama 
zorunluluğu dokumacılık ve marangoz-
luk gibi el sanatlarının gelişmesine ve-
sile olsa da günümüze uzanan örnekler 
oldukça azdır. Mutfak gereçleri, tarım 
araçları, mobilyalar ve benzeri ihtiyaçla-
rın tarihsel süreçte tamamen ahşaptan 
yapıldığı; dokuma tezgâhlarında ise 
ceket, pantolon, önlük, şal, kilim gibi 
ihtiyaçların üretildiği tespit edilmiştir. 
Kilim dokumacılığı nadiren de olsa 
devam etmektedir. Benzer şekilde ahşap 
ustalığı, azalsa da devam etmektedir. 

3ÖDA: Önemli doğa alanı
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Resim 5. Bölgenin kültürel kaynak değerlerinden örnekler

Yerel yemek ve içecekler: Gevrek, 
bişi, peynir eritmesi, sinor, cadi, pancar 
çorbası, yayla çorbası, kuruçena çorba-
sı, zincar (ısırgan çorbası), narkopova 
çorbası, hallobia, fasulye kızartması, do-
mates harşo, hınkal ve yörenin sembol-
lerinden beyaz patates, başlıca mutfak 
zenginliklerindendir.

Yöredeki meyve çeşitliliği ve bolluğu 
(dut, armut, elma, erik, kiraz, üzüm, 
vişne, ayva, nar, muşmula) günlük 
kullanım dışında pekmez, marmelat ve 
pestil için fırsat yaratmaktadır. Odun 
Dışı Orman Ürünleri olarak sayabilece-
ğimiz kızılcık, kuşburnu, ceviz, kestane, 
ıhlamur, fındık ise ayrıca beslenme 
açısından büyük fırsatlar yaratmaktadır. 
Yöre, otsu bitkiler (ısırgan, nane, kekik, 
yabani adaçayı, böğürtlen vb.) açısından 
da oldukça zengindir.

Festival ve şenlikler: Bazı yaylalarda 
yazın “şantoba” adı verilen 1-2 gün sü-
reli eğlenceler düzenlenmektedir. Ayrıca 
Hasta Dağı’nda (Satave Mevkii) Gevrek 
Festivali yapılmaktadır.

Konaklama: Belediye ve Orman İşlet-
me Müdürlüğü tarafından ortak yapılan 
projeyle Cuvar mevkiinde bungalov 
evler kurulmuştur. Bununla birlikte, 
Mısırlı Mahallesi’ndeki yöresel ev pansi-
yonculuğu, son dönemde konaklama 
alanlarının arttığını göstermektedir.

Ulaşım: Karadeniz sahil yolundan 
ayrılarak Hopa, Borçka, Artvin istika-
metinden Meydancık beldesine ulaşım 
sağlanmaktadır. Ayrıca, Kars-Ardahan 
güzergâhından da ulaşım mümkündür. 
Öte yandan yapımı devam eden ve 
Papart Vadisi’nin içinden geçen Mey-
dancık-Camili (Macahel) yolu ulaşım 
açısından bir alternatif olarak görü-
lürken; yol yapımının doğa üzerindeki 
olumsuz etkisi endişe yaratmaktadır. 
Trabzon, Kars ve Batum Havaalanları 
yöreye ulaşımı kolaylaştırabilecek tesis-
ler olarak düşünülmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler
Geleneksel ahşap mimarinin korun-
ması ve sürdürülebilirliği konusundaki 
sorunlara çözüm önerilerinin gelişti-
rilmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya, 
farklı disiplinlerdeki uzmanlar değişik 
yönlerden katkı sunmuştur.

Papart Vadisi, konumu nedeniyle 
hızlı gelişme sürecinden etkilenmeye-
rek sahip olduğu doğal değerleri yakın 
zamana kadar koruyabilmiştir. Ancak 
bu durum günümüzdeki kalkınma 
politikaları ile değişmiştir. İktisadi 
alanda yapılan faaliyetler nedeniyle 
Vadi’nin doğal kaynakları büyük bir 
baskı altında kalmıştır. Papart Vadi-
si’nin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik 
ve bu çeşitliliğin oluşturduğu yaşam 
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ağı, kalkınma politikalarında göz ardı 
edilmiştir. Tarihsel süreçteki yoğun 
ormancılık faaliyetleri, özellikle gü-
nümüzün sağlıksız enerji politikala-
rının bir sonucu olarak çok sayıda ve 
plansız hidro- elektrik santrali (HES) 
projeleri, yeni yapılan yol genişletme 
çalışmaları gibi uygulamalar, Papart 
Vadisi’nin doğal yapısını etkilemeye 
başlamıştır. Papart Deresi boyun-
ca inşaatı tamamlanmış veya iptal 
edilmiş HES’lerin sayısı düşünüldü-
ğünde doğal kaynakların zarar görme 
olasılığı yüksektir. Artvin ilinin sahip 
olduğu su kaynakları nedeniyle gene-
linde görülen bu durum, uzun vadede 
olumsuz etkiler yaratacaktır.

Doğal alanı kadar kültürel açıdan 
da zengin ve özgün değerlere sahip 
olan Vadi’de, kentten geri dönüşlerle 
birlikte dokuya uygun olmayan yapı-
laşma örnekleri görülmeye başlamış-
tır. Yöresel mimari; kent kültürünün 
geleneksel kültür ile çatışması, bi-
linçsizlik, geleneksel malzeme yeri-
ne endüstriyel yapı malzemelerinin 
tercih edilmesi, kullanıcıların ahşap 
bozulmalarına karşı bakım tedbirlerini 
sağlayamaması, geleneksel konutların 
modern ihtiyaçlara cevap veremediği 
gerekçesiyle terk edilmesi gibi ne-
denlerle kaybolma tehdidi altındadır. 
Oysa kırsal yerleşmeler, kentlere 
kıyasla korunmuş doğal çevreleri, kül-
türel değerleri ve mimari kimlikleriyle 
günümüzde ülkelerin en güvenilir 
kültür bileşenlerinden biri ve dün-
yanın çeşitliliğinin göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. 

Yörede geleneksel ahşap mimari-
nin korunması ve sürdürülmesi için 
aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

 Geleneksel konutların kullanı-
mının devam ettirilmesi ve dolayı-
sıyla korunması için halkın ahşap 
bakımı konusunda bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda eğitim 
atölyelerinin kurulması ya da beledi-
yelerin ilgili birimlerince ahşap eğitim 
programlarının düzenlenmesi yerinde 
olacaktır.

 Doğal ve kültürel değerlerin 
korunması yönünde kamu ve sivil 
toplumun çeşitli teşvik mekanizmaları 
geliştirmesi ve bu mekanizmaların tek 
elden ve bütünleşik olarak sunulması 
gerekmektedir.

 Sosyal ve ekonomik durumun 
iyileştirilmesine yönelik çeşitli önlem-
ler alınarak yöre halkının dışa göçü-
nün azaltılabileceği düşünülmektedir. 
Hayvancılığın ıslahı, arıcılık ve ala-
balık yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi 
ve ahşap ustalığının şekillendirilmesi, 
alternatif gelir yaratıcı etkinlikler ola-
rak düşünülmektedir.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 2012 yılında turizmde 
öncelikli yöre belediyeleri listesinde 
yer verilen Meydancık yöresi; eko-
turizmin kültürel ve doğal kaynak 
değerleri açısından çeşitli ve zen-
gindir. Macahel gibi yakın yörelerde 
yapılan ekoturizm faaliyetleri ise 
yöre açısından ayrıca bir motivasyon 
olarak görülmektedir. Ancak yöre-
de turizm altyapısı açısından bazı 
iyileştirmelere ihtiyaç olduğu açıktır. 
Bu bağlamda, geleneksel ahşap ev-
lerde yapılacak bakım ve restorasyon 
çalışmalarıyla konaklama sorununun 
kolaylıkla ortadan kaldırılacağı düşü-
nülmektedir.
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Construction Techniques of Traditional Houses: 

The Case of Birgi, Ödemiş*

ABSTRACT
The typical Ottoman house refers to a hybrid construction technique, consists 

of three sections; masonry base, timber frame and roof structure. They started 

to spread in the 17th and 18th centuries rapidly and to vary with the location, 

especially in the West and Central Anatolia and the Balkans, all over the 

Ottoman land.

Vernacular buildings were constructed according to their local constraints; 

availability of resources, topographical and geological features. In course of 

time, knowledge-based solutions for building a healthy environment were 

produced and transmitted with experience.

This paper aims to defi ne the original construction techniques of traditional 

Birgi houses, since these are one of the best preserved examples of Ottoman 

houses and registered as cultural heritage. While data from the relevant 

literature, builders and local people were being collected, traditional Birgi 

houses were documented. The houses demonstrating the most representative 

characteristics and having readable construction techniques were examined 

in detail. In accordance with this information, construction techniques and 

process of traditional Birgi houses were redefi ned properly considering the 

gathered data.

Filiz DİRİ*, Neriman ŞAHİN GÜÇHAN**

Giriş
Küçük Menderes Havzası’nda, Bozdağ-
lar ile Aydın Dağları arasında yer alan 
Birgi, İzmir ilinin Ödemiş ilçesine bağlı 
bir beldedir. Küçük Menderes Havza-
sı’ndaki yerleşimlerin genelinde karşıla-

şıldığı gibi, dağlar ile ırmağın aktığı ova-
lık alanın geçiş bölgesine kurulmuştur 
(Eruzun, 2000, s.19).

Yakın çevresinin yerleşim tarihine 
ilişkin en erken bilgilere, Geç Tunç Ça-
ğı’nda Hitit metin ve yazışmalarından 
ulaşılabilir (Özcan, 2007, s.5). Bu bölge 

Geleneksel Konut Yapım Teknikleri: Birgi-Ödemiş 
Örneği1

* Y. Mimar Filiz DİRİ, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, fdiri@metu.edu.tr
** Prof.Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, neriman@metu.edu.tr
1 Bu makalede, Prof.Dr. Neriman Şahin Güçhan’ın danışmanlığında Filiz Diri tarafından hazırlanarak Ey-
lül 2010’da onaylanan yüksek lisans tezi kapsamında yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır: 
Diri, F., 2010, Construction Techniques of Traditional Birgi Houses, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

* The September 2010 dated MS Thesis of Filiz Diri, supervised by Neriman Şahin Güçhan, was 
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Houses, unpublished Master Thesis, Department of Architecture, METU, Ankara.
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sırasıyla Frig, Lidya, Pers, Büyük İsken-
der, Antik Yunan, Roma, Bizans, Beylik-
ler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hâki-
miyetine girmiştir (Kiel, 2001, s.5). Yazılı 
kaynaklara göre, günümüzdeki yerleşim 
alanı ilk olarak Bizans döneminde kul-
lanılmış, Aydınoğulları Beyliği’nin ilk 
başkenti olmuş; tarih boyunca Berk, Dios 
Hireon, Christopolis, Pyrgion, Bergi, Berki 
ve Birgi adlarıyla anılmıştır (Yavuz, 2005, 
s.93-96; Altınoluk, 2007, s.32). Beldede 
Bizans döneminden yalnızca yapı ve sur 
kalıntıları, Aydınoğulları Beyliği döne-
minden anıtsal yapı ve yapı kalıntıları, 
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döne-
minden ise birçok anıtsal ve endüstriyel 
yapı günümüze ulaşmıştır.

Günümüze ulaşabilen geleneksel 
konutlar ise, ahşap iskelet sistemle inşa 
edilmiş ana katın fi ziksel özelliklerine 
göre, Osmanlı İmparatorluğu dönemine 
-18. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın 
başları arasına- tarihlendirilir. Birgi ge-
leneksel konutları; Manisa, Kula, Tire, 
Buldan ve Ödemiş’te bulunanlarla bir-
likte, Batı Anadolu geleneksel Osmanlı 
konutunun özelliklerini günümüzde de 
en iyi şekilde taşıyan örneklerdendir (El-
dem, 1984, s.62).

Bu makalede, kültürel miras olarak 
tescilli geleneksel Birgi konutlarında 
kullanılan yapım teknikleri ve inşa sü-
recinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. 
Farklı tekniklerin başarılı bir şekilde bir 
araya gelmesiyle oluşan sistem, genel 
hatlarıyla tarif edilmiş; bunların arasın-

dan yapı malzemesi olarak ahşabın kul-
lanıldığı örneklere ağırlık verilmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda, farklı konut tip-
lerinin özelliklerini yansıtan, özgünün-
de konut olarak tasarlanmış, strüktürü 
okunabilen, onarım amaçlı kapsamlı bir 
müdahale görmemiş ve yapı bütünlüğü-
nü bozan ve(ya) orijinal birimlerin oku-
nabilmesini engelleyen geç dönem ekleri 
bulunmayan, mütevazı ölçekli yapılar2 
ve yapı kalıntıları incelenmiştir. Aynı za-
manda, literatür araştırması ve kullanıcı-
larla yapılan görüşmelerden elde edilen 
bilgiler değerlendirilmiştir.

Yerleşim Dokusu
Birgi merkez yerleşim alanı, kuzey-gü-
neybatı doğrultusunda uzanan Birgi De-
resi ve günümüzde kurumuş olan Sasalı 
Deresi’nin3 ayırdığı üç ana bölgeden olu-
şur (Şekil 1, 2). Yerleşim; Birgi Deresi’nin 
batısında yer alan Kurtgazi Mahallesi, 
Birgi ve Sasalı derelerinin arasında bu-
lunan Camikebir, Cumhuriyet ve Gazi 
Umurbey mahalleleri olmak üzere dört 
mahalleden oluşur. Gazi Umurbey Ma-
hallesine bağlı Demir Baba Mevkii, iki 
derenin arasında kalan alanın güney 
ucunda; Camikebir Mahallesi’ne bağ-
lı olan Sasalı ve Taşpazarı mevkileri ise 
günümüzde kurumuş olan Sasalı Dere-
si’nin doğusunda bulunur.

Birgi yakın çevresi, coğrafi  özellikleri 
nedeniyle tarih boyunca çeşitli deprem-
ler ve dere taşkınlarından etkilenmiştir. 
Yapılı çevre açısından değerlendiril-
diğinde, özellikle 20. yüzyılın başında 

2 Arel’e (1982, s.80-81) göre, refah seviyesi yüksek kullanıcılara ait büyük ölçekli evlerin, büyük kentlerin 
etkisi ve kullanıcının tercihleri doğrultusunda genel eğilimle farklılaşan özelliklere sahip olabilmesi, çok 
küçük ölçekli evlerin ise baskın ekonomik sınırlayıcıların etkisi altında kalması nedeniyle, bir bölgenin 
geleneksel konutunun niteliklerini en iyi şekilde bu iki ucun arasında bulunan, mütevazı ölçekli konutlar taşımak-
tadır. Bu çalışmanın temelini de mütevazı ölçekli geleneksel Birgi konutları oluşturmaktadır.
3 Osmanlı döneminde çevresinde bulunan tabakhaneler nedeniyle Tabakhane Deresi olarak da anılır.
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meydana gelen 1922 yangını ve 1939 
seli (Resim 1), yerleşimin belirli bölgele-
rinde ciddi değişikliklere neden olmuş; 
günümüzde izlenen iki farklı sokak do-
kusunun oluşumunda büyük rol oyna-
mıştır (Şekil 3). 

Bu iki sokak dokusundan gridal dü-
zene sahip olan ilki, yangın ve dere taş-
kınının yol açtığı ciddi hasar nedeniyle 

yeniden imar edilen yerleşim alanları ve 
1947 Birgi İmar Planı ile ilk defa ikamete 
açılan alanlardır (Şekil 3). Yeniden imar 
edilen alanlarda, dağınık bir şekilde gü-
nümüze ulaşan tarihî binalar da bulun-
maktadır; ancak bunlar, doku oluştura-
bilecek nicelikte değildir.

Yangın ve selden etkilenmeyen, ge-
leneksel konutların çoğunluk gösterdiği 

Şekil 1. Birgi’nin coğrafi konumu (kaynak: Google Earth, son erişim: Aralık 2013)

Şekil 2. Birgi merkez yerleşiminin arazi eğimini gösteren enine kesit (doğu-batı)

Resim 1. 1939 taşkınından sonra Dervişağa Camii’nin kuzey cephesi (sol) ve Taşköprü (sağ) 
(Birgi Belediyesi Fotoğraf Arşivi)
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alanlarda ise organik sokak düzeni ve 
geleneksel kent dokusu izlenir (Şekil 3). 
Bu alanlar kısmi olarak çeşitli etkenler-
den zarar görmüş olmalarına rağmen, 
geleneksel doku bütünlüğünü günümü-
ze kadar korumuştur. Tarihî dokunun 
korunmasında başarılı uygulamaların 
yeri de oldukça önemlidir, bu durum Bir-
gi 1:2000 İmar Planı İzah Notu’ndan (Aru 
vd., 1947, s.2) da açıkça anlaşılmaktadır: 
“Eski şehrin sokaklarını genişletmek, bu çok 
nisbetli sokak Raumanını bozmak hatalı bir 
iş olur. İmar planında bu gibi yersiz müda-
haleler yapılmamış, yalnız eski mahallelere 
giren düzgün yollar temini için bazı mevki-
lerde tashihler yapılmıştır.”

Birgi’nin geleneksel sokak biçimlenişi 
ve kent dokusunun oluşumunda, iklim 
ve topoğrafyanın baskın etkisi gözlenir. 
Eğimi %5-20 arasında değişen yerleşim 
alanı, çeperler ve dere yamaçlarında imarı 
kısıtlayan bir topoğrafyayla sınırlanmıştır 
(Şekil 2). Sokaklar ve sokak elemanları, 
farklı mevsim şartları altında optimum 
seviyede yaşam kalitesi sunabilecek şe-
kilde biçimlendirilmiştir. Sokaklar, yığ-
ma yapıların oldukça az açıklığa sahip 
zemin kat duvarları ve görüş hizasını 
aşan avlu ve bahçe duvarlarıyla sınırlan-
dırılmıştır. Yakın çevreden rahatlıkla elde 
edilebilen kayrak ve dere taşları, sokak 
ve taşlık kaplamasının yanı sıra yapı ve 
avlu-bahçe duvarlarında da kullanılmış; 
malzemenin tekrarı görsel bir süreklilik 
ve bütünlük sağlamıştır. Konutların üst 
katları ise, pencere açıklıkları, çıkmaları, 
cephe süslemeleri ve gösterişli saçakları 
ile sokağın bir parçası olmuştur.

Birgi’deki Geleneksel Konutların 
Farklılaşan Tipleri
Geleneksel Birgi konutlarının formları ve 
inşa teknikleri; yerleşim alanının topoğ-

rafyasına, bölgenin iklimsel özelliklerine 
ve kolay bulunabilir malzemelerin fi zik-
sel özelliklerine göre şekillenmiştir. 

Topoğrafyaya uyumlu inşa edilen ge-
leneksel Birgi konutları, eğimin yüksek 
olduğu bölgelerde ayrık düzende; diğer 
bölgelerde ise genellikle bitişik düzende 
inşa edilmiştir. Konutlar genellikle par-
sellerin kenar ya da köşelerine yerleşti-
rilmiş, bahçe ve avlu gibi açık alanların 
kullanımı arttırılmıştır.

Sokaklar ya da avludan, neredeyse 
her evde bulunan taşlıklara, oradan da 
evlere girilir. Taşlık temel olarak sirkü-
lasyonu sağlarken, avlu musluğu ve oca-
ğıyla hizmet alanı olarak da değerlendi-
rilmiştir (Ekinci, 2005, s.13). Genellikle 
ahır, dam ve samanlık gibi üretimle ilgili 
işlevler zemin katta, taşlığın etrafındaki 
mekânlarda çözülmüştür. Zemin kattaki 
mekânların çoğu mimari açıdan zengin 
değildir. Döşemeler, mekânların işlevi-
ne göre taş kaplama ya da topraktır. Ta-
van kaplamasına ise, yalnızca oda ola-
rak tasarlanan mekânların bir kısmında 
rastlanır.

Taşlıktan genellikle basit bir ahşap 
merdivenle ahşap döşemeli üst kat(lar)a 
çıkılır. Esas kat olan üst kat(lar)ın çoğu, 
dış sofalı plan tipine sahiptir. Kenar ya 
da çevresinde odaların yer aldığı “çar-
dak” (sofa), konum ve plan açısından 
neredeyse bütün örneklerde taşlığı takip 
etmiştir. Farklı ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde kurgulanan çardakların bir kıs-
mında seki; neredeyse tamamında sedir, 
ocak(lar) ve abdestlik bulunur.

Odalar, birbirine benzer biçimsel özel-
liklere ve mimari elemanlara sahiptir. 
Ancak aralarında konum, boyut ve mi-
mari eleman çeşitliliği açısından bazı 
farklılaşmalar izlenir. Genellikle odalar-
dan biri büyüklüğü, zengin bakış açısı ve 
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donanımıyla başoda özelliği göstermek-
tedir (Ekinci, 2005, s.15). Kurutma alanı 
olarak kullanılan çatıya da çardak üzerin-
den ulaşılmaktadır. Çardağa koyulan ha-
reketli bir merdiven ve çatı penceresi yar-
dımıyla çatıya ulaşım kolaylaştırılmıştır.

Birgi geleneksel konutları, ana katın 
cephe özellikleri ve boyutlarına göre 4 
gruba ayrılır (Resim 2). Bunlardan ilki; 
giriş kat dış duvarlarının ahşap hatıllı 
yığma, üst kat(lar)ın dış duvarlarından 
en az birinin ahşap iskelet sistem kul-
lanılarak inşa edildiği, 2 ya da 3 katlı 
konutların oluşturduğu gruptur (Resim 
2a). Bu konutlar, özellikle büyüklükleri, 
yüksek tavanlı ana katları, tepe pencere-
leri, 100-120 cm genişliğindeki saçakla-
rı, kalem işleri, nitelikli ve nadir mimari 
elemanlarıyla genel doku içinde öne çı-
kar. Yerleşim alanında dağınık şekilde 
bulunan bu yapılar, özelleşmiş bir doku 
oluşturamayacak kadar az sayıdadır. 
Günümüze ulaşabilen örneklerin hepsi 
1922 yangınını az hasarla atlatan bölge-
lerde bulunur.

İkinci grubu oluşturan konutların ya-
pım tekniği, ilk grupla aynıdır (Resim 2b). 
Tek katlı örnekleri de bulunmakla birlik-
te, çoğunlukla 2 katlıdır. Ayırt edici cephe 
özellikleri; yüksek tavanlı ana katları ve 
100-120 cm genişliğindeki saçaklarıdır. 
Bu konutlar, birbirine benzer fi ziksel özel-
liklere sahip olup yerleşim içinde dağı-
nıktır. Ritmik tekrarlarla Birgi geleneksel 
kent dokusunu oluşturan başlıca birim-
lerdendir. İlk iki grubu oluşturan binalar, 
özellikle ana kat yükseklikleri ve saçak 
genişliklerine göre, birbirleriyle eş ve di-
ğerlerinden daha erken dönemde inşa 
edilmiş olmalıdır.

Üçüncü grubu oluşturan konutlar, 
ilk iki grupla aynı yapım teknikleri kul-
lanılarak inşa edilmiştir (Resim 2c). Tek 
katlı örneklere de rastlanmaktadır, ancak 
çoğunlukla 2 katlıdır. Genel fi ziksel özel-
likleri ikinci gruptakilerle neredeyse ay-
nıdır; ancak ana kat tavan yüksekliğinin 
nispeten azaldığı ve saçak genişliklerinin 
yaklaşık 60 cm’ye düştüğü görülür. Sayı-
ları az olmakla birlikte, ikinci gruptakiler 

Resim 2. Geleneksel 
konutların farklılaşan 
tiplerinden örnekler: 
a. Tip 1 – Meydanbaşı 
Sokak No.1, 
b. Tip 2 – Derbaşı 
Sokak No.8, 
c. Tip 3 – Umur Bey 
Caddesi No.27, 
d. Tip 4 – Arif Çelebi 
Sokak No.10 

 a a

 c c

 b b

 d d
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gibi yerleşim içinde dağınık şekilde yer 
alan bu konutlar, Birgi geleneksel kent 
dokusunu oluşturan temel birimlerden-
dir. Özellikle mimari elemanlarda kul-
lanılan malzeme ve yapım teknikleri göz 
önünde bulundurulduğunda, bu konut-
ların 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
inşa edildiği söylenebilir. Bu dönemde 
deprem, dere taşkını ve benzeri sebepler-
den dolayı yıpranan ya da yıkılan 1. ya da 
2. grup binaların yerine boş alanlara inşa 
edilmiş olmalıdır. Bu üç grubu oluşturan 
konutların neredeyse hepsinde ahşap is-
kelet sistemle inşa edilen duvarlarda sıva 
kullanılmış, yığma sistemle inşa edilen 
duvarlar ise çıplak bırakılmıştır.

Dördüncü grubu oluşturan konutlar, 
genel fi ziksel özellikleri ve yapım teknik-
leriyle diğerlerinden açıkça ayrılırlar (Re-
sim 2d). Nitekim bu binalar 20. yüzyılın 
başında, yangın ve selden ortaya çıkan is-
kân açığını kapatmak üzere, yakın çevre-
den gelen çok sayıda yapı ustası4 tarafın-
dan hızla imar edilmişlerdir. Cumhuriyet 
döneminde geleneksel tekniklerle inşa 
edilen bu konutlar bazen 2, çoğunlukla 1 
katlıdır. Tek katlıların dış duvarları ahşap 
hatıllı yığma; iki katlıların ise giriş kat dış 
duvarları ahşap hatıllı yığma, üst kat dış 
duvarlarının ise en az biri ahşap iskelet 
sistem kullanılarak inşa edilmiştir. Ahşap 
saçakların genişliği yaklaşık 60 cm, kay-
rak kullanılan saçaklarınki ise yaklaşık 30 
cm’dir. Diğer gruplardan farklı olarak, bu 
gruptaki konutların çoğunda tüm duvar-
larda sıva kullanılmıştır.

Son grup, Birgi’den çok yakın çevre-
nin geleneksel konut tiplerinden farklı 
örnekleri barındırmaktadır. Bununla bir-

likte, zaman içinde geleneksel Osman-
lı konut mimarisinde meydana gelen 
farklılaşma ve değişimler, Birgi ve yakın 
çevresindeki yerleşimlerde de gözlen-
mektedir. Son grubu oluşturan konutlar 
da, geleneksel Osmanlı konutunda fark-
lılaşma ve çözülmelerin gözlendiği süre-
cin (Arel, 1982, s. 34) bölgede izlendiği 
dönemde inşa edilmiştir. Bu özel duru-
mun tarihî ve mimari değerlerine karşın, 
dördüncü grubu oluşturan konutlar Birgi 
geleneksel konutu olarak değerlendirile-
meyeceği için, çalışmanın dışında tutul-
muştur.

Geleneksel Birgi Konutlarında 
Kullanılan Yapım Teknikleri
Osmanlı geleneksel konutlarının te-
mel özelliklerinden biri olan zemin kat 
ve üst kat(lar) arasındaki yapım tekniği 
farkı (Arel, 1982, s. 34), Birgi geleneksel 
konutlarında da karşımıza çıkmaktadır 
(Resim 3; Şekil 4-5). 

Temeller, zemin kat dış duvarları ve 
az örnekte görülen ara kat duvarlarında, 
yığma sistem kullanılmıştır. Üst katlarda 
kullanılan asıl sistem ahşap iskelet ol-
makla birlikte, dış duvarlardan en az biri 
servis duvarı olarak kullanılmış ve mut-
laka yığma sistemle inşa edilmiştir. Bölü-
cü duvarlar; zemin kattakilerin neredey-
se tümünde yığma, üst katlardakilerde 
ise ahşap iskelet sistemle yapılmıştır. 
Diğer bir taşıyıcı eleman olan ahşap di-
rekler ise üst kat ve çatı yüklerinin zemi-
ne aktarılması sırasında masif bir öğenin 
bulunmadığı noktalarda, özellikle zemin 
kat avlu-bahçe cephelerinde ve üst kat
(lar) avlu-bahçe ve sokak cephelerinde 
kullanılmıştır.

4 Ahmet Tezcen ile 30.07.2009 tarihinde yapılan görüşmede edinilen bilgiye göre, bu ustaların çoğu De-
nizli, Tavas, İzmir ve Çal’dan gelmişlerdir.
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Resim 3. Dış cephe duvarlarından birisi neredeyse 
tamamen yıkılmış konut (Birgi Camiönü Sokak)

Şekil 4. Geleneksel bir konutun yapım tekniklerini 
gösteren şematik çizim (3. Beyzade Sk. No.15)

Şekil 5. Birgi’de geleneksel bir konutun kesiti 
(3. Beyzade Sk. No.15)
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Temeller
Temel çukurları, yapı yerleşim alanın-
da sağlam zeminin bulunduğu derinliğe 
bağlı olarak, yaklaşık 60-150 cm ara-
sında değişen derinliklerde açılmıştır. 
Çukur açıldıktan sonra, zeminde belirli 
bir eğimle düzenlenen farklı su geçirim 
seviyelerine sahip toprak, kum, çakıl ve 
benzeri malzemeler kullanılarak zemin 
suyunun temelden uzaklaştırılması sağ-
lanmıştır5. Kalınlığı 70-90 cm olan temel 
duvarları, çamur harçlı taş yığma sistem 
kullanılarak inşa edilmiştir. Yapı malze-
mesi olarak, moloz taşla birlikte dere ya-
takları ve yamaçlardan elde edilen yuvar-
lak yüzeyli taşlar ve kayrak kullanılmıştır.

Birgi geleneksel konut temelleri, ya-
pım teknikleri açısından 3 ana gruba 
ayrılır: Bunlardan ilki zemin kat taşı-
yıcı duvarlarının hizasında sürekli ola-
rak devam eden mütemadi temellerdir. 
Karma sistem olarak adlandırılan ikinci 
temel sisteminde ise, zemin kat taşıyı-
cı duvarlarının hizasında sürekli olarak 
devam eden temeller, aynı malzeme ve 
teknikle inşa edilen temel ayaklarıyla 
birlikte kullanılmıştır. Bu şekilde, geçilen 
açıklık daraltılmıştır. Nitekim mütemadi 
temellerin kullanıldığı örneklerde zemin 
kaplaması olarak taş ya da sıkıştırılmış 
toprak; karma temelin kullanıldığı ör-
neklerde zemin kaplaması olarak ahşap 
kirişlemeler üzerine oturtulmuş ahşap 
plakalar kullanılmıştır. 

Üçüncü temel sisteminde ise, kayalar 
sistemin bir parçası olarak kullanılmıştır. 
Mütemadi temelin kullanıldığı yapıların 
bazılarında, bina oturum alanında geçmiş 
tarihlerdeki taşkınların getirdiği tahmin 
edilen iri kaya parçaları bulunmaktadır. 

Bu üçüncü tipte, kaya parçaları temel 
strüktürünün bir parçası olarak kullanıl-
mıştır. Kayanın bulunduğu kısma denk 
gelen yapı duvarı, kayanın üzerine; bu kı-
sımdaki temel duvarları ise kendi aksları-
nı takip ederek kaya yüzeyine bitişik, özel 
bir detay kullanılmadan inşa edilmiştir.

Yığma Sistemle İnşa Edilen 
Duvarlar
Temel duvarları hizasında devam eden 
ahşap hatıllı yığma duvarlarda, moloz 
taş, devşirme taşlar, dere yatakları ve ya-
maçlardan elde edilen yuvarlak yüzeyli 
taşlar, kayrak, tuğla ve kiremit parçala-
rı kullanılmıştır. Dış duvarlar, 85 cm’lik 
örnekleri de bulunmakla birlikte genel-
likle 65-70 cm; iç duvarlar ise 40-50 cm 
genişliğindedir. Köşeler nispeten büyük 
ve düzgün yüzeyli taşlarla örülmüştür. 
Köşe taşları yerleştirildikten sonra yak-
laşık 50-60 cm yüksekliğinde duvar örü-
lür. Yığma duvarda kullanılan ilk ahşap 
hatıl da genelde bu yörede savak olarak 
isimlendirilen hizalardan ilkine yerleş-
tirilmiştir. Savakların kontrollü şekilde 
tekrarlanmasıyla duvar yükseltilir. Du-
var yükseldikçe, çalışılabilir bir platform 
oluşturmak için, belirli aralıklarla duvar 
örgüsü içine atılan kirişlemelerle güç-
lendirilen ahşap iskeleler kurulmaktadır 
(Kolay, 1999, s. 20). Binaların bir kıs-
mında doldurulmadan bırakılan iskele 
delikleri, yapım süreci ve iskele sistemi 
hakkında fi kir vermektedir.

Savak hizalarında, yığma duvarın iki 
ucuna ve duvarla aynı doğrultuda yer-
leştirilen hatıllar, 50-70 cm’de bir bağ 
hatıllarıyla birbirlerine bağlanmıştır. Kat 
geçişlerine ve saçak altına mutlaka yer-
leştirilmiş olan hatıllar, en fazla 3 savakta 

5 Zemin çukuru hakkında edinilen bilgiler, Emin Başaranbilek ile Ağustos 2008’de yapılan görüşmeden 
elde edilmiştir.
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bir (yaklaşık 150-180 cm) tekrarlanmak-
tadır. Bazı örneklerde kapı ve pencere 
lentoları da uzatılarak, hatıl olarak çalış-
maları sağlanmıştır. Bu durumlarda ha-
tıllar arasındaki mesafe 50 cm’ye kadar 
düşmektedir.

Hatılların ölçüleri genellikle 10-15 
cm arasında değişmektedir. Hatıl kesiti-
nin, çok az örnekte 25 cm’ye çıktığı göz-
lenmiştir. Hatıl olarak kullanılan ahşap 
elemanların çoğunlukla yalnızca kaba 
budakları temizlenmiş; bazıları ise kare 
ya da dikdörtgen kesitli olacak şekilde 
işlenmiştir. Hatılların dış duvar yüze-
yine denk gelen kısımlarının işlenmiş, 
içte kalan kısımlarının doğal halleriyle 
bırakılmış olduğu örnekler de bulun-
maktadır.

Kesişen duvar köşelerinde, neredey-
se aynı yükseklikte kullanılan hatılların 
birbirlerine bağlanması gerekmektedir. 
Ahşap elemanın ve duvarların uzunlu-
ğuna bağlı olarak, bazı durumlarda ah-
şapların uç uca eklenmesi gerekmiştir. 
Hatıl olarak kullanılan ahşap eleman-
ların birbirine doğrudan bağlandığı du-
rumlarda, yarım geçme ya da geçmesiz 
tam bindirme detayları kullanılmıştır. 
Bağlantının başka bir eleman vasıta-
sıyla sağlandığı durumlarda ise, 25-30 
cm uzunluk ve genellikle 10 cm geniş-

liğe sahip ahşap elemanlar, iki hatıla da 
geçmesiz tam bindirme ile bağlanmıştır. 
Aynı duvarda aynı yükseklikte kulla-
nılan hatılları karşılıklı olarak birbirine 
bağlayan bağ hatılları, yarım geçme ya 
da geçmesiz tam bindirme detaylarıyla, 
hatıllara dik doğrultuda yerleştirilmiştir.

Bir-üç kat boyunca yükselen ahşap 
hatıllı yığma duvarların kalınlığı ço-
ğunlukla sabittir. Ancak, özellikle kat 
geçişlerinde duvar genişliğinin azaldığı 
örnekler de vardır. Duvarın incelmesi, 
ahşap kirişlerin duvara oturduğu hizalar-
da, çoğunlukla duvarın iç tarafında ger-
çekleşmektedir. Kat boyunca duvarların 
incelmesi ise genellikle 15, en fazla 25 
cm genişliğindedir ve açılı ya da aşama-
lı-kademeli şekilde oluşturulmuştur. Ka-
demeli örneklerde, duvarın inceltilmesi 
sırasında oluşan girinti çoğunlukla çamur 
harç ve küçük dere taşları ya da tuğlalarla 
belirli bir eğim verilerek sıvanmış, duvar 
yüzeyinde süreklilik sağlanmıştır.

Birgi geleneksel konutlarında kullanı-
lan yığma duvarlar zengin bir görselliğe 
sahiptir. Birbirinden farklı ebat ve renkle-
re sahip yapı malzemelerinin verimli kul-
lanımı ile özellikle duvarların dış cephe-
lerinde sıralı moloz, yarı almaşık ve tam 
almaşık örgü çeşitleri oldukça gösterişli 
örnekler oluşturmuştur (Resim 4).

Resim 4. Yığma duvar örgüsü çeşitleri; sıralı moloz (solda), yarı almaşık (ortada) ve tam almaşık (sağda)
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Bu gösterişli duvar dokularının yü-
zeyi genellikle çıplak olarak bırakılmış-
tır. Yalnızca sıralı moloz örgüyle inşa 
edilen duvarların bir kısmı, kireçli sıva 
ile, duvar yüzeyinden yaklaşık 2-3 cm 
çıkıntı yapacak şekilde sıvanmış ve be-
lirli kısımları boşaltılmıştır. Sıva yüzey-
lerinde de mısır püskülü olarak adlandı-
rılan yatay çizgiler oluşturulmuştur. Bu 
boşaltmalar, az sayıda örnekte doğru-
dan taşların üzerine denk getirilmiştir; 
çoğunda taş-derz düzeninden bağım-
sızdır. Bir konutta ise, sıralı moloz duvar 
yüzeyine uygulanan yaklaşık 2 cm’lik 
kireç sıvanın üzerine küçük tuğla ve ki-
remit parçaları batırılmıştır.

Sokakların kesişiminde yer alan ko-
nutların zemin katlarındaki köşe pahları 
ile duvar örgüsünde oluşturulan boşlu-
ğun içinde ya da duvarla birlikte örülmüş 
selvi, güneş, başak vb. semboller6 de 
gösterişli duvar dokularının zenginleşti-
rilmesine katkı sağlamıştır.

Ahşap İskelet Sistemle İnşa 
Edilen Duvarlar
Konutlarda kullanılan ahşap iskelet sis-
temlerin yükseklikleri, özellikle tepe 
penceresinin varlığına bağlı olarak, 240-
290 cm arasında değişmektedir. İskeletin 
ana çerçevesi, genellikle kare ya da ka-
reye yakın kesitli alt ve üst taban kiriş-
leri (7-15/12-15 cm) ve ana dikmelerle 
(7-10/10-15 cm) oluşturulmuştur. Duvar 
kalınlıkları ve diğer elemanların boyut-
ları da bu elemanların genişliğine göre 
şekillenmiştir.

Ana çerçeve, düşeyde 100-180 cm 
aralıkla yerleştirilen dikmelerle bö-

lünmüştür. Pencere ve kapı açıklıkla-
rının olduğu kısımlarda ise bu mesafe 
30 cm’ye kadar düşebilmektedir. Ana 
çerçeve, yatayda 40-150 cm aralıklarla 
yerleştirilen ahşap elemanlarla bölün-
müştür. Ana çerçeveyi yatay ve düşeyde 
bölen bu elemanlar, çoğunlukla kare ya 
da dikdörtgen kesitlidir ve genişlikleri 
7-15 cm arasında değişir. Bölgede kulla-
nılan diğer bir önemli taşıyıcı eleman ise, 
özellikle deprem bölgelerindeki yapılar 
için büyük önem taşıyan, yatay ve dü-
şey taşıyıcı elemanların arasına diyago-
nal şekilde yerleştirilen “payanda”lardır. 
Genellikle dikdörtgen kesite sahip olan 
bu elemanların kısa kenarları 5-8 cm; 
uzun kenarları ise, ana dikmelerin ka-
lınlığına bağlı olarak, 10-15 cm arasında 
değişmektedir.

Böylece ana hatları oluşturulan ahşap 
iskelet, yardımcı elemanlarla (kuşaklar, 
ara dikmeler, payandalar) desteklenmiş-
tir. Dikdörtgen kesitli bu yardımcı ele-
manların kısa kenarları 3-5 cm, uzun 
kenarları ise 10-15 cm’dir. Kaplama 
alanları ve dolgu hacimlerinin küçültül-
mesini-parçalanmasını sağlayan bu ele-
manlar; dış duvarlarda, iç duvarlara na-
zaran daha küçük parçalar oluşturacak 
şekilde kullanılmıştır.

İskelet sistemi oluşturan ve birbirleri-
ne çiviler ile bağlanan ahşap elemanlar, 
bahsedildiği gibi genellikle dikdörtgen 
ya da kare kesitlidir. Az sayıda örnekte 
ise, bu elemanların yalnızca düz yüzeye 
ihtiyaç duyulan yüzeyleri biçimlendiril-
miş; diğer yüzeyleri ise sadece kaba bu-
dakları temizlenerek kullanılmıştır.

6 Birgi geleneksel konutlarının duvar örgüsünde, ahşap elemanlarda ve kalem işlerinde benzer semboller 
kullanılmıştır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Altınoluk, Ü., 2007, Geleneksel Kent Dokusu Birgi, Ege 
Yayınları, İstanbul, s.55-60.
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- Yapım tekniklerine göre:
Birgi geleneksel konutlarında kullanılan 
ahşap iskeletli duvarlar, temel prensipler 
aynı kalmakla birlikte dolgusuz, dolgulu 
ve çift cidarlı olmak üzere üç farklı yapım 
tekniğiyle inşa edilmiştir.

İlk grupta, iskeletin boş alanları ol-
duğu gibi bırakılmış, dolgu kullanılma-
mıştır. Bu tip duvarlarda, sıvaya uygun 
yüzey oluşturabilmek için ahşap iskele-
tin iki yüzü farklı malzemeler yardımıyla 
kaplanmıştır. Duvarların çoğunda, ısı ya-
lıtımı sağlamak için, kaplama malzeme-
leriyle sınırlandırılmış olan bu boşluklara 
sap, saman, hayvan kılı vb. koyulmuştur.

İkinci grupta, iskeletin boş alanları 
farklı malzemeler ile doldurulmuştur. 
Dolgu malzemesi olarak çoğunlukla 
moloz taş, dere taşı, kayrak ve tuğla kul-
lanılmıştır; kerpiç kullanımı ise nadirdir. 
Yalnızca taş ya da yalnızca tuğla yığma 
sistemin kullanıldığı dolgular da bulun-
maktadır, ancak çoğunlukla ikisi birlikte 
kullanılmıştır.

Dolgu örgüsünde, çamur harcı kul-
lanılmıştır. Derz kalınlıkları 2-4 cm ara-
sında değişir. Örgüyü oluşturan birim 
malzemeler, boşluk şeklinin imkân ta-
nıdığı oranda yatay olarak kullanılmıştır. 

Malzeme yerleştirilemeyen dar köşeler 
çamur harcı ile doldurulmuştur.

Üçüncü grubu oluşturan çift cidar-
lı duvarlarda, içte ve dışta birbirinden 
oldukça farklı prensiplerle çalışan iki 
sistem kullanılmıştır (Şekil 6): İç cidar, 
ahşap iskelet sistemle inşa edilmiştir. 
Ahşap iskeletin içindeki boş alanlar, ça-
mur harçlı taş-tuğla örgüsüyle doldurul-
muştur. İç cidarın yapım tekniği, dolgulu 
ahşap iskelet duvarlarda kullanılan tek-
nikle neredeyse aynıdır. Ancak, dolgu 
örgüsünde kullanılan taşlardan bir kısmı 
iskelet hizasından dışa doğru, dış cidar 
genişliği boyunca, çıkıntı yapmaktadır.

Kalınlığı yaklaşık 25 cm olan dış ci-
dar ise, sıralı moloz taş örgü tekniğiyle, 
iç cidara bitişik inşa edilmiştir. Ahşap 
hatıllar, kapı ve pencere açıklıklarının 
alt ve üst hizalarına denk gelecek şekilde 
yerleştirilmiştir.

Farklı prensiplerle çalışan bu iki cidar 
birbirine, iç cidardaki taş dolgu malze-
mesinin iskelet sınırını aşarak dış cidara 
uzanmasıyla bağlanmıştır. Aynı zaman-
da, cidarlardaki yatay ahşap elemanlar, 
60-80 cm’de bir, iki cidar boyunca de-
vam eden bağ hatıllarıyla birbirine bağ-
lanmıştır.

Şekil 6. Çift 
cidarlı ahşap 
karkas duvarın 
şematik çizimi
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Şekil 7. Dolgu 
kullanılan 
ahşap iskelet 
duvar ve 
detayları 
gösteren 
şematik çizim

- Bitirme şekillerine göre:
Ahşap iskelet sistemle inşa edilen duvar-
ların yalnızca çift cidarlı olanlarında, dış 
cepheler çıplak bırakılmış; diğer bütün 
duvarların iç ve dış yüzleri sıvanmıştır 
(Şekil 6-8).

Dolgulu duvarların çoğunda, doğru-
dan duvar yüzlerine sırasıyla 2-3 cm ka-
lınlığında çamur bazlı kaba sıva, 1-2 cm 
kalınlığında çamur ya da kireç bazlı ince 
sıva ve kireç bazlı boya uygulanmıştır 
(Şekil 7). Çift cidarlı duvarların iç yüzle-
rinde de bu sistem kullanılmıştır.

Dolgusuz duvarlarda, daha önce de 
bahsedildiği gibi, sıvaya uygun yüzey 
oluşturabilmek için duvar yüzleri fark-
lı malzemelerle kaplanmıştır. Kaplama 
kullanılan dolgulu duvarlar da bulun-
maktadır, ancak sayıları oldukça azdır. 

Kaplama malzemesi olarak kaplama tah-
tası, çıta ve kargı kullanılmıştır (Şekil 8). 

Kaplama tahtalarının et kalınlıkları 2 
cm, enleri 5-15 cm, boyları ise en fazla 150 
cm’dir.  İskelet sistemin ahşap eleman-
ları üzerine, yaklaşık 1’er cm aralıklarla, 
yatay ya da çapraz yerleştirilen kaplama 
tahtaları, 30-40 cm’de bir çivilenmiştir 
(Şekil 8). Bağdadi tekniğinin kullanıldığı 
duvarlarda ise, çıtalar yatay yerleştirilerek 
30-40 cm’de bir çivilenmiştir. Çıtaların et 
kalınlıkları 1,5-2 cm, enleri 2-3 cm, boy-
ları ise en fazla 150 cm’dir.

Oldukça nadir olmakla birlikte, böl-
gede kullanılan diğer bir kaplama mal-
zemesi de kargı (kamış/saz)’dır. Çapları 
2-3 cm olan kargılar, boğumlu yapıları 
nedeniyle düşük dayanıma sahiptir ve 
50-100 cm arasında değişen uzunluk-
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larda kullanılmıştır. Ahşap elemanların 
üzerine 2-3 cm aralıklarla yatay yerleş-
tirilen kargılar, 30-40 cm’de bir çivilen-
miştir. Kapı, pencere ve niş kasalarının 
taşıyıcı sisteme bağlandığı noktalarda 
ise, kısmi olarak, kaplama tahtaları kargı 
kaplama üzerine ya da doğrudan ahşap 
taşıyıcılara çivilenmiştir.

Kaplamaların üzerine sırasıyla 2-3 
cm kalınlığında çamur bazlı kaba sıva, 
1-2 cm kalınlığında çamur ya da kireç 
bazlı ince sıva ve kireç bazlı boya uy-
gulanmıştır. Bazı örneklerde kaplama 
malzemelerinin üzerine sıvanın tutun-
masına yardımcı olmak amacıyla yüzeye 
çentikler de atılmıştır.

Şekil 8. 
Dolgulu ya da 
dolgusuz olarak 
kullanılabilen 
kaplama 
tahtalarıyla 
kaplanmış 
ahşap iskeletli 
duvar ve 
detayları 
gösteren 
şematik çizim
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Dikmeler
Masif bir taşıyıcının kullanılmadığı aks-
larda üst kat yükleri, alt kat taşıyıcı ele-
manlarına, temellere ya da doğrudan 
zemine ahşap dikmeler vasıtasıyla akta-
rılmıştır.

Düzgün yüzeyli, işlenmiş ya da kabaca 
işlenmiş ahşapların kullanıldığı dikmeler; 
kare, dikdörtgen ya da dairesel kesitlidir. 
Kalınlıkları 10-20 cm, yükseklikleri 240-
370 cm arasında değişmektedir.

Genellikle sokak cephesinde kulla-
nılan dikmeler düzgün şekillendirilmiş; 
avlu-bahçe cephesinde kullanılan dik-
melerin ise yalnızca kabukları soyulup 
kaba budakları temizlenmiştir. Kare 
ya da dikdörtgen kesitli dikmelerin bir 
kısmı, 2 cm’lik ahşap tahtalarla kaplan-
mıştır. Zemin katta kullanılan dikmeler, 
zeminden yükselen nem nedeniyle doğ-
rudan yerleştirilmemiştir (Resim 5). Alt-
lık olarak, 1-3 sıra taş ya da geniş yüzey-
leri zemine gelecek şekilde ters çevrilmiş 
devşirme sütun başlıkları kullanılmıştır.

Dikme ve ahşap kirişler arasındaki 
ilişki, genellikle tüm konutlarda benzer-
lik göstermektedir. Kirişler, dikmelerin 

üzerine geçmeli ya da geçmesiz bindiril-
mişlerdir. Bu bağlantılarda çivi de kulla-
nılmıştır. Bağlantıların bir kısmı, kiriş ile 
dikme arasında bir ahşap ara elemanla 
(başlık) sağlanmıştır (Resim 6). Başlıklar, 
kiriş yüzeyinden dikme yüzeyine doğru 
daralacak şekilde biçimlendirilmiştir.

Bir diğer birleşim detayı olan eliböğ-
ründe ise, temelde diğerleriyle aynı ya-
pım tekniğine sahip olmasına rağmen 
biçimsel özellikleriyle farklılık göster-
mektedir (Resim 7, Şekil 9). Sofaların 
avlu ve sokak cephelerinde dekoratif 
amaçla kullanılan bu elemanlara, ahşap 
desteğin üzerine kaplama tahtaları çakı-
larak eğrisel bir biçim verilmiştir.

Dikmeler ve kiriş arasına, enleri 3-5 
cm, boyları 35-50 cm, genişlikleri 5-10 
cm arasında değişen, uçları pahlı ahşap 
elemanlar çivilenmiştir. Bu elemanla-
rın iki yanına, dikme ve kirişle hemyüz 
olacak şekilde, çapraz ya da yatay kap-
lama tahtaları çivilenmiştir. Kaplama 
tahtalarının açıkta kalan yüzlerine çıta-
lar çivilenerek sıvamaya uygun bir yüzey 
oluşturulmuş, kireç sıvanın üzerine kireç 
badana yapılmıştır (Şekil 9).

Resim 5. Ahşap dikme - zemin ilişkisi
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Resim 6. Dikme - kiriş ilişkisi

Resim 7. 
Dikme - 
kiriş ilişkisi
(Eliböğründe 
detayı)

Şekil 9. 
Dikme - kiriş 
ilişkisi, 
şematik 
eliböğründe 
çizimi
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Çatılar
Birgi geleneksel konutlarının çatı plan-
ları, üst kat planına göre biçimlenmiştir. 
Derinliği 60 cm ve üzerinde olan çıkma-
lar, çatı formunu etkilemiştir; yaklaşık 50 
cm ve daha dar olan çıkmaların bulun-
duğu alanlarda ise duvarın ana aksı takip 
edilmiştir.

Eğimleri %23-30 arasında değişen 
oturtma çatıların saçak genişlikleri, mal-
zemeye ve yapım tarihine bağlı olarak, 
20-130 cm arasında değişmektedir. Kap-
lama malzemesi olarak, alaturka kiremit 
kullanılmıştır. Konutların çoğunda, gü-
nümüzde de orijinal çatı kaplama mal-
zemeleri kullanılmaktadır. 

Duvarların üzerine 2-2,5 metrede bir 
yerleştirilen ahşap kirişlemelerin üstüne, 
çatı eğiminin izin verdiği hizalarda, 1-1,8 
metre aralıklarla dikmeler; uç kısımlara 
ise, duvar boyunca taban aşıkları yerleş-
tirilmiştir. Dikmeler, duvar hizalarında 
doğrudan kirişlerin ya da bunların üstü-
ne yerleştirilen yastık kirişlerinin üzerine 
oturtulmuştur. Çatı yükü, dikme ve taban 
aşıkları vasıtasıyla alt kata iletilmektedir.

Dikmelerin boyları, çatı eğimi ve 
bulundukları noktadaki çatı yüksekliği-
ne göre değişmektedir; kalınlıkları 10-
15 cm arasındadır. Mahyanın altındaki 
dikmeler, genellikle diğerlerine nazaran 
daha kalındır. 

Dikmeler, gerekli görülen yerlerde 
tek ya da çift gergilerle birbirine bağlan-
mış ve göğüslemelerle desteklenmiştir. 
Gergi ve göğüslemelerin, dikdörtgen 
kesitli olanları genellikle 5x10 cm boyut-
larında olup dairesel kesitli olanlarının 
çapları 5-8 cm arasında değişmektedir. 

Çatı eğiminin değiştiği akslarda, sırt-
larda mahya aşığı ve eğik mahya mer-

tekleri kullanılmıştır. Bu elemanların ka-
lınlığı 15 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. 
Ancak en sık kullanılan boyutlar 8 ve 10 
cm’dir. Dikme ya da eğik mahya mer-
teklerinin üzerine, yaklaşık 2 metrede 
bir, taban aşığına paralel aşıklar yerleşti-
rilmiştir. Bu aşıkların kalınlıkları yaklaşık 
10 cm, uzunlukları 2-2,5 metredir.

Aşıkların üzerine, onlara dik doğrul-
tuda, yaklaşık 5 cm’lik kare kesitli mer-
tekler, 50-70 cm arayla yerleştirilmiştir. 
Bu elemanların üzerine, 2 cm kalınlığın-
da, 10-15 cm eninde ve yaklaşık 100 cm 
boyunda kaplama tahtaları, 5 cm’yi geç-
meyecek aralıklarla yerleştirilmiş; kiremit 
örtü için uygun yüzey oluşturulmuştur. 

Mertekler, çoğunlukla işlenmiş; bazı 
örneklerdeyse yalnızca kaba budakları 
temizlenmiş, ahşap elemanlardır. Diğer 
ahşap elemanlar ise, genellikle yalnızca 
soyulmuş ve kaba budakları temizlenmiş 
olarak kullanılmıştır.

Bacalar
Kare ya da dikdörtgen kesitli bacalar, 
uzun kenarları çatı eğimine paralel uza-
nacak şekilde konumlandırılmıştır. Ça-
mur harçlı yığma duvarlarla inşa edilen 
bacalarda, moloz taş, dere taşı, kayrak, 
tuğla ve kiremit parçaları kullanılmıştır. 
Çatı strüktürü, bacaları aşıkların arasında 
bırakacak şekilde düzenlenmiştir. Baca 
çeperinde kesintiye uğrayan mertekler, 
kaplama tahtaları ve kiremit örtü ile baca 
ilişkisi, yapıya nem girişini engelleyecek 
şekilde kurgulanmıştır. Nadiren mahya 
aşığından aşağıda kesilen örnekler de 
bulunmakla birlikte, çoğunlukla bu hiza-
dan yaklaşık 30 cm yukarıda biten baca-
lar7 alaturka kiremit ile örtülmüştür.

7 Bazı örneklerde bacalar, mahya aşığı hizasından aşağıda bitirilmiştir. Bu durum hâkim rüzgâr yönüyle 
bağlantılı olmalıdır.
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Çatı pencereleri
Çatının bakım-onarımı ve yüzeyinin ku-
rutma alanı olarak kullanılması için, çatı 
strüktüründe bu alana çıkmayı kolaylaş-
tıracak açıklıklar oluşturulmuştur (Resim 
8). Tavan kaplaması olmayan sofalar-
dan, hareketli bir merdiven yardımıyla 
çatı penceresi ve kaplama üzerine çıkılır. 
Açıklığın alanı, yaklaşık 0,8-1 metreye 
1,2-1,5 metredir.

İncelenen örneklerin çoğunda bu-
lunan çatı penceresi, mahya aşığı ve bir 
sonraki aşığın arasına yerleştirilmiştir. 
Mahya aşığından itibaren çatı eğimi de-
ğişir, ancak çatı penceresinin bulundu-
ğu kısımda çatı aynı eğimle yükselme-
ye devam eder. Bu açıklık, mahya aşığı 
üzerinde kesilmeden devam eden ya da 
yalnız burası için yapılan ek mertekler 
ve mahyadan sonraki ilk aşık arasına 
yerleştirilen dikme ya da payandalar ile 
sağlanır (Resim 8).

Çatı penceresinde kullanılan dikme, 
payanda ve mertekler çoğunlukla 5-8 
cm çapında, dairesel kesitli ve işlenme-
miş ahşap elemanlardır. Az sayıdaki ör-
nekteyse 5x10 cm’lik dikdörtgen kesitli, 
işlenmiş ahşaplar kullanılmıştır. Çatı 
pencerelerinin çoğu, yapısal ve mima-
ri gereklilikler çözüldükten sonra, yan 

cepheleri bile kaplanmadan, yalın bıra-
kılmıştır. Bir kısmında ise açıklığın yan 
cepheleri ahşap plakalarla kaplanmış ve 
ön yüzlerinde profi lli alın tahtaları kulla-
nılmıştır (Resim 8).

Saçaklar
Çatılarda yağmur oluk ve borusu kulla-
nılmamıştır; yağmur ve kar suları saçak-
lardan sokak, avlu, bahçe ya da taşlığa 
akar. Birgi’de, yalnızca evin değil aynı 
zamanda sokağın da etkin bir elemanı 
olan saçaklar; kullanılan yapı malzemesi 
ve genişliklerine göre farklılıklar göster-
mektedir. Saçaklar 3 temel grup altında 
incelenebilir:
1. Grup: Genişlikleri 100-130 cm ara-
sında değişen ahşap saçaklardır (Resim 
9). Yan ya da arka cephelerde, saçak 
genişliği 50 cm’ye kadar düşebilmek-
tedir. Saçak altları, herhangi bir kap-
lama malzemesi kullanılmadan çıplak 
bırakılmış ya da duvara dik veya belirli 
bir eğimle, 1-2 cm’lik ahşap plakalarla 
kaplanmıştır. Bazı örneklerde saçak kö-
şeleri yuvarlanarak kaplanmış (Resim 
9), bazılarındaysa saçak altları renk-
lendirilmiştir. Bu tür saçaklar, nispeten 
erken dönemlerde inşa edilmiş konut-
larda kullanılmıştır.

Resim 8. Çatı pencerelerinin dışarıdan ve içeriden görünümü
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2. Grup: Genişlikleri 50-60 cm arasında 
değişen ahşap saçaklardır (Resim 9). Yan 
ya da arka cephelerde, saçak genişliği 30 
cm’ye kadar düşebilmektedir. Saçak alt-
larının düz ya da eğimli bir şekilde kap-
landığı ya da çıplak bırakıldığı örnekler 
bulunmaktadır. 
3. Grup: Bu grupta, diğerlerinden farklı 
olarak kayrak kullanılmıştır. Genişlikleri 
20-40 cm arasında değişen bu saçaklar-
da, 2-4 sıra kayrak, bir ya da iki seviyede 
çıkma yapılarak kullanılmıştır. Yerleşim-
de oldukça nadir olan bu saçak tipinin 
kullanıldığı konutların çoğu, yangından 
etkilenen alanlarda bulunmaktadır.

Ahşap Mimari Elemanlar
- Çıkmalar:
Ahşap iskelet sistemle inşa edilen du-
varlarda kullanılan çıkmalar, üst kat(lar)
da sokağa doğru taşmalarla ana kat pla-
nının oluşturulmasında etkin rol oynar. 
Zemin kat ve üst kat planlarının ilişki-
sine göre çıkmalar, yüklerini aktardık-
ları zemin kat duvarlarına paralel ya da 
onlardan farklı bir doğrultuda uzanabi-
lirler. Bu çıkmalar bütün bir cephede ya 
da cephenin bir kısmında kullanılmıştır. 
Bazı örneklerdeyse, iki cephenin köşesi-
ne, bu cephelerin tamamı ya da bir kıs-
mına yerleştirilmiştir (Resim 10).

Çıkmalar, taşıyıcı sistemlerine göre 
“basit konsol” ve “payandalı konsol” 
olarak adlandırılabilir. Basit konsol çık-
malar, zemin kat hizasından 20-60 cm; 
payandalı konsol çıkmalar ise 50-100 
cm uzanmaktadır. Payandalar, çıkmanın 
oturduğu ahşap kirişler ya da bu kirişleri 
birbirine dikine bağlayan 7-12 cm’lik ah-
şap elemanlar ile yığma sistemin ahşap 
hatılları arasına yerleştirilmiştir (Resim 
10). Çıkmanın yükünü zemin kata ileten 
bu elemanların açıları 20-50 derece ara-

sında değişiklik göstermektedir; genel-
likle 6-8x12-15 cm ölçülerinde, dikdört-
gen kesitlidir. Konkav bir eğime sahip 
olanlar “eliböğründe” olarak adlandırılır 
(Resim 10). Payandalı çıkmaların çoğu 
herhangi bir kaplama malzemesi kulla-
nılmadan, çıplak bırakılmıştır. Bazıların-
daysa, kirişlerin altı ya da payandalı çık-
manın tüm yüzleri kaplanmıştır. 

Nispeten geç dönemde inşa edilen 
örneklerin bir kısmındaysa, diğerlerin-
den farklı bir sistem izlenmektedir.  So-
fanın ucunda yer alan ve yaklaşık 80 cm 
genişliğe, 150 cm uzunluğa sahip olan 
bu çıkmalarda, düz yüzeyli payanda-
lar profi lli kaplama tahtaları ve çıtalarla 
kaplanarak kullanılmıştır (Resim 11).

- Ahşap merdivenler:
Zemin kat-1. kat arası bağlantıların çoğu 
ile 1-2. kat arası bağlantıların tamamı, 
ahşap merdivenlerle sağlanmıştır. Mer-
divenler genellikle düz kolludur; bazı-

Resim 9. Birinci grup (solda) ve ikinci grup (sağda) 
saçaklar
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larıysa iki kollu ya da L sahanlıklıdır. 
Toplam genişlikleri 70-120 cm, basamak 
genişlikleri 20-27 cm, rıht yükseklikleri 
ise 15-26 cm arasında değişmektedir.

Üst kat döşemesi; bazı örneklerde 
merdiven alanı kadar, bazılarındaysa ba-
samak-üst kat döşemesi arasındaki yük-
sekliğin yaklaşık 2 metrenin altına düş-
tüğü seviyeden itibaren boşaltılmıştır. 
Bazı konutlarda merdiven boşluğunun 
etrafında, kesilen döşeme kirişlerinin al-
tında ya da ucunda, onları birbirine bağ-
layacak bir ahşap eleman kullanılmıştır.

Zemin kat-üst kat arasındaki merdi-
ven boşluğuna, döşeme kirişleri ile taş 
taban arasına, yan kiriş/limon kirişi yer-
leştirilmiştir. Üst katlar arasında ise li-
mon kirişi, iki uçta da kiriş ya da döşeme 
kirişlerine bağlanmıştır. Limon kirişinin 
üzerinde, her 15-26 cm’de bir 2-3 cm 
derinliğinde oyuklar oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu oyuklar, limon kirişinin 
eni boyunca ya da toplam enden yakla-
şık 3 cm kısa olacak şekilde devam eder. 
Bu oyuklara, 3-4 cm kalınlığındaki ahşap 
basamaklar yerleştirilir ve genellikle çivi-
lenir. Ahşabın esneme payı düşünülerek, 
basamakların uzunluğu yaklaşık 1 cm 
kısa tutulmuştur. Ahşap merdivenlerin 
bir kısmında, limon kirişlerinin iç yüz-
lerine çivilenen ahşap yastıklar ile basa-
maklar desteklenmiştir.

Az sayıdaki örnekte, rıhtlar ve(ya) 
merdiven altları 1-2 cm kalınlığındaki 
ahşap kaplama tahtalarıyla kaplanmıştır; 
ancak çoğunlukla merdiven strüktürü 
çıplak bırakılmıştır. Korkuluk ve küpeş-
telerle birlikte, merdiven boşluğunun 
geceleri ve güvenlik açısından gerekli 
durumlarda kapatılmasına imkân sağ-
layan 1 ya da 2 kanatlı ahşap merdiven 
kapıları da, taşıyıcı sistemle birlikte dü-

Resim 10. İki cephenin köşesinde payandalı çıkma 
kullanımı

Resim 11. Düz payandaların profilli kaplama 
tahtaları ve çıtalarla kaplanarak kullanımı
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şünülen ve merdivenleri görsel anlamda 
zenginleştiren elemanlardır.

- Sekiler:
Üst katlardaki oda ve sofalarda kullanı-
lan sekiler, yapım teknikleri ve bitirme 
şekillerine göre 4 ana grup altında ince-
lenebilir. Bunlardan ilk iki grubu oluştu-
ran sekiler, taşıyıcı sistem ve zemin kap-
laması yapıldıktan sonra, sofaların kısa 
kenarlarında konumlandırılmıştır. 

İlk gruptakiler; 40 cm yüksekliğin-
de, yaklaşık 40 cm genişliğinde, yalnızca 
oturma alanı olan üst yüzü kaplanmış, 
basit sekilerdir. Bu sistemde, sofadaki 
döşeme kirişlerinin üzerine denk ge-
lecek şekilde, yaklaşık 60 cm’de bir, 5 
cm’lik kare kesitli ahşap direkler yerleş-
tirilmiştir. Bu direkler ile sofa cephesin-
de kullanılan ahşap elemanların arasına 
yerleştirilen yaklaşık 5 cm kalınlığındaki 
ahşap elemanların üstü, ahşap kaplama 
tahtalarıyla kaplanmıştır. 

İkinci gruptakiler; 60-80 cm yüksek-
liğinde, 60-150 cm genişliğinde, 200-300 
cm uzunluğunda, tüm yüzleri kaplanmış 
sekilerdir. Sofanın dar kenarına para-
lel olarak, döşeme kirişlerinin üzerine, 
5 cm’lik kare kesitli ahşap direkler yer-
leştirilmiş; direkler birbirlerine yaklaşık 
5 cm kalınlığındaki ahşap elemanlarla 
bağlanmıştır. Sekinin üst ve ön yüzü, 2 
cm kalınlığındaki ahşap kaplama tahta-
larıyla kaplanmıştır. Bir kısmında, üst ya 
da ön yüzde kaplamayla hemyüz, men-
teşeli kapaklar kullanılmış ve sekinin içi 
depolama alanı olarak değerlendirilmiş-
tir. Çoğunun üzerine çıkmak için 2-3 
basamaklı, hareketli ahşap merdivenler 
kullanılmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü tip sekiler; ta-
şıyıcı sistemle birlikte inşa edilmiştir. En 
ve boyları bulundukları yere ve mekânın 

boyutlarına göre değişen, yükseklikleri 
25 cm civarında olan üçüncü tip sekiler, 
sofanın dar kenarında ya da baş odada 
kullanılmıştır. Döşeme kirişlerine dik, 
10-15 cm arasında değişen kalınlıklarda 
seki kirişleri yerleştirilmiştir. Seki kirişle-
rinin üzerine ise onlara dik 5 ya da 8 cm 
kalınlığındaki döşeme kirişleri yerleş-
tirilmiş ve yükseltilen zemin/platform, 
kaplama tahtalarıyla kaplanmıştır.

Yalnızca baş odada kullanımına rast-
lanan dördüncü tip sekilerin boyu ve eni, 
odanın boyutuna göre değişmektedir; 
yüksekliği ise 25 cm’dir. Seki kirişleri-
nin bir ucu ahşap iskelet taşıyıcı siste-
me, diğer ucu ise döşeme kirişlerinin 
üzerine yerleştirilen ahşap dikmelere 
oturtulmuştur. Seki kirişlerinin üzerine 
yerleştirilen döşeme kirişleri yardımıyla 
oluşturulan platform, kaplama tahtala-
rıyla kaplanmıştır. Üçüncü grubu oluştu-
ran sekilerde döşeme seviyesi belirli bir 
bölgede yükseltilmiştir. Son grubu oluş-
turan sekilerde ise, ana döşeme seviyesi 
tek yükseklikte devam etmiş; belirli bir 
bölgede ana döşemenin üzerine ikinci 
bir döşeme inşa edilmiştir.

- Abdestlikler:
Sofanın avlu ve(ya) bahçeye bakan uzun 
kenarında kullanılan abdestlikler, ko-
nutların üst katında su kullanımı için 
özelleşmiş mimari elemanlardır (Resim 
12). Abdestlikler, yıkama kısmı ve bu 
bölümün üzerinde ve(ya) yanlarında yer 
alan dolap ve rafl ardan oluşur. Genişlik-
leri 50-70 cm, uzunlukları 100-150 cm, 
yükseklikleri ise 150-185 cm arasında 
değişmektedir.

Abdestlikler, sofadaki ardışık iki dik-
me arasına yerleştirilmiştir. Bir kısmı, 
dikmeyi ortalayarak, bir kısmı ise yal-
nızca dışa doğru çıkma yapacak şekilde 
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yerleştirilmiştir. Sistemin dengesini sağ-
layabilmek için abdestlik kirişlemeleri, 
payandalarla desteklenmiştir.

- Kapılar:
Konutlara giriş kapıları -tek kanatlı ör-
nekleri de bulunmakla birlikte- çoğun-
lukla çift kanatlıdır. Tek kanatlı örnekler-
de, kapı açıklıkları 80-120 cm genişliğe 
ve yaklaşık 210 cm yüksekliğe sahiptir. 
Çift kanatlı örneklerde ise, kapı açıklık-
ları 180-210 cm genişliğe ve 210-250 cm 
yüksekliğe sahiptir. Az sayıdaki evde, 
giriş kapılarında tepe penceresi kullanıl-
mıştır.

Konutların iç kapılarında, tek ve çift 
kanatlı örnekler bulunmaktadır. Kapı 
açıklıkları, tek kanatlı örneklerde genel-
likle 80-90 cm, çift kanatlı örneklerde ise 
100-120 cm genişliğindedir. Kapı yük-
seklikleri ise 180-220 cm arasında de-
ğişmektedir. Zemin katta yer alan servis 
mekânlarında, genişliğin 70, yüksekliğin 
ise 160 cm’ye düştüğü kapılar da bulun-
maktadır.

Yığma sistemle inşa edilen duvar-
larda, kapı boşluğu yaklaşık 15 cm’lik 
ahşap dikmelerle desteklenmiş; kalın-
lıkları 6-15 cm arasında değişen en az 3 
sıra lento yapılmıştır. Ahşap iskelet sis-
tem içinde ise, kapı boşlukları sistemin 

şemasına bağlı olarak düzenlenmiştir. 
Kapı boşlukları 5-15 cm arasında deği-
şen genişliklerde, dikdörtgen kesitli, iki 
ahşap dikme ve lento ile oluşturulmuş-
tur. Konutların bir kısmında ve genellikle 
de baş odalarda kullanılan bir diğer kapı 
tipindeyse,  odanın bir köşesi pahlanmış 
ve kapı bu köşeye yerleştirilmiştir (Ekin-
ci, 2005, s. 76-78). Kasa ve tekmeliklerin 
çoğunun üç yüzü de kaplama tahtalarıy-
la kaplanmıştır. 

Kapı kanatlarında, çakma ve geçme 
teknikleri kullanılmıştır. Çakma tekni-
ğiyle oluşturulan kanatlar, yaklaşık 15 
cm genişliğe ve 3-4 cm kalınlığa sahip 
tahtaların yan yana getirilmesi ve içten 
6-8 cm genişlikteki ahşap blokların bu 
elemanlara çivilenmesiyle oluşturul-
muştur. Bu kanatlar, 10-15 cm genişlik-
teki ahşap çerçeve ile birlikte de kulla-
nılabilmektedir. Bu sistemle oluşturulan 
kanatların bir kısmının dış yüzü, birle-
şim yerlerini örtecek şekilde çıtalarla 
süslenmiştir. Geçme tekniğiyle oluştu-
rulan kanatlar ise, farklı boyut ve biçim-
deki ahşapların geçmelerle birleştiril-
mesi ve yine geçme tekniği kullanılarak, 
3-4 cm kalınlığa, 10-15 cm genişliğe 
sahip ahşap elemanlarla çerçevelenme-
si ile oluşturulmuştur. Bu kanatlar, ha-

Resim 12. Abdestliklerden örnekler
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reket imkânı sağlayan metal elemanlar 
ile belirli aralıklarla dikmelere ya da kapı 
kasalarına bağlanmıştır.

İç kapıların bir kısmı yaşmaklıdır; 
çoğunda ahşap alınlık kullanılmıştır. 
Alınlıkların bir kısmı yalnızca kapı üze-
rindeyken, bir kısmı odanın iç cephesi 
boyunca devam etmektedir. Bu tür ör-
neklerin çoğunda, alın tahtasının üst 
hizasına yerleştirilen ve yatay taşıyıcı 
elemanlara çivilenen “sergen”ler kulla-
nılmıştır. Sergen genişlikleri 13-25 cm 
arasında değişmektedir. Sergenler, ge-
nişliklerine bağlı olarak, gerekli durum-
larda, payanda ve köşelere yerleştirilen 
ahşap bloklarla desteklenmiştir.

- Pencereler:
Dış mekâna, sofa ya da taşlığa açılan 
pencerelerin boyutları, özellikle yapı-
nın inşa tarihine göre farklılık göster-
mektedir. Yığma sistemle inşa edilen 
duvarlarda pencere boşlukları, 6-15 cm 
kalınlığındaki ahşap dikme ve lentolar-
la oluşturulmuştur. Ahşap iskelet sis-
temde ise, kapı boşlukları gibi pencere 
boşlukları da sistemin şemasına bağlı 
olarak düzenlenmiştir. Pencerelerde, 
kapı boşluklarından farklı olarak, açık-
lığın alt sınırında yatay ahşap eleman-
lar kullanılmaktadır. Zemin kotundan 
40-75 cm yukarıda başlayan açıklığın 
boyutları 70-90×110-140 cm’dir. Çık-
maların 1 metre ve daha dar olabilen 
kısa kenarlarında kullanılan pencere-
lerin genişlikleri ise 35-55 cm arasında 
değişmektedir.

Nispeten erken dönemlerde inşa edi-
len konutlarda, tepe penceresi de kulla-
nılmıştır. Tepe pencereleri, üst katlardaki 
ahşap karkas duvarlarda, alt pencereye 
bitişik inşa edilmiştir. Açıklık boyutları 
30-40×40-60 cm’dir.

Pencereler, 1-3 parça kanatlı ya da 
giyotin/düşey sürmedir. Kanatlı sis-
temde 4-6 cm genişliğe, 2,5-5 cm ka-
lınlığa sahip kanatlar oluşturulmuş; 
çerçevenin iç alanı ahşap çıtalarla bö-
lünmüştür. Bu alanlara yerleştirilen 
camlar, ince çivilerle sabitlenmiştir. Bu 
kanatlar iç içe geçirilmiş metal eleman-
lar yardımıyla, hareket ettirilebilecek 
şekilde, belirli aralıklarla dikme ya da 
pencere kasalarına bağlanmıştır. Dü-
şey sürme sistemde de kanatlar, aynı 
şekilde oluşturulmaktadır. Ancak, bu 
sistemde kullanılan çerçeveler duvara 
sabitlenmemekte; pencere kasasının 
karşılıklı iki yüzüne çakılan çıtalarla 
oluşturulan kanalın içine yerleştiril-
mektedir. Pencere kanadının kanal bo-
yunca düşey yönde hareket ettirilmesi 
sağlanmış, gerekli durumlarda sabitle-
me için hareketli kanca ve mandallar 
kullanılmıştır.

Pencerelerde kullanılan kepenk, par-
maklık, korkuluk vb. elemanlarda da, 
diğer mimari elemanlarda olduğu gibi, 
son derece başarılı bir ahşap işçiliği kul-
lanılmıştır.

- Nişler:
Ahşap karkas sistemde kullanılan niş-
leri, iki ana grup altında incelemek 
mümkündür. Birinci tip nişler, pencere 
boşluklarıyla aynı şekilde inşa edilmiş; 
ancak içleri yalnızca bir yüzü açık kala-
cak şekilde kaplanmış, bazılarının için-
de belirli aralıklarla raf sistemi oluş-
turulmuştur. Oldukça nadir rastlanan 
ikinci tip nişler ise, yalnızca üst katın 
sokak cephesindeki çıkmanın uzun ke-
narında yer almaktadır (Resim 13).  Bu 
nişlerin planı, dışta yarı sekizgen, içte 
köşeleri kavislendirilmiş ikizkenar ya-
muk şeklindedir.
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- Dolaplar:
Ahşap karkas sistemde kullanılan do-
lapları, üç ana grup altında incelemek 
mümkündür: 

Birinci tip dolapların yapım teknik-
leri, birinci tip nişlerle tamamen aynıdır. 
Bu dolapların kaplanmadan bırakılan 
yüzü, hareketli bir ahşap kanatla kapa-
tılmıştır. İkinci tip dolaplar, üst kat sokak 
cephesi çıkmalarının kısa kenarında yer 
almaktadır. Bazıları hem dışta hem de 
içte dikdörtgen plana ve kesite sahiptir; 
bazıları ise, dışta ve içte dikdörtgen plan-
lı olup içte dikdörtgen, dışta ikizkenar 
yamuk kesitlidir (Resim 14). Üçüncü tip 
dolaplar, diğerlerinden farklı olarak, du-
vara bitişik olup duvar boyunca devam 
etmektedir (Ekinci, 2005, s. 64, 67-68). 
Dolap içinde, yunmalık (gusülhane) ve 
yüklük gibi farklı işlevler için özelleşmiş 
bölümler de kurgulanmıştır.

- Ahşap tavan ve zemin kaplamaları:
Zemin kat mekânlarının çoğunda tavan-
lar kaplanmadan bırakılmıştır. Zemin 
katta oda olarak kullanılan mekânların 
bir kısmında, üst kattaki odaların ise 
tamamında ahşap kaplama yapılmıştır. 
Tavanlar, 1,5-2 cm kalınlığa, 5-15 cm 
genişliğe ve 100-200 cm uzunluğa sa-
hip kaplama tahtalarıyla kaplanmıştır 

(Resim 15). Düzgün dikdörtgen biçim-
li kaplama tahtaları, birbirlerine bitişik 
olarak sıralanmıştır. Kenarları tamamen 
ya da kısmen dişli olanlar ise, yarım geç-
meyle birleştirilmiştir. Birleşimler çiviyle 
sağlanmış; bazı yerlerde ise çıta kulla-
nılmıştır. Geleneksel Birgi konutlarında 
kullanılan düz ya da tekne tavanların, 
odalarda çoğunlukla sade olarak bırakıl-
dığı ya da çıtalarla süslendiği; baş oda-
larda ise çıta ve(ya) ahşap göbeklerle 
süslendiği izlenmektedir.

Resim 13. Çıkmada oluşturulan niş örneği Resim 14. Çıkmada oluşturulan dolap örnekleri

Resim 15. Ahşap tavan ve zemin kaplamaları ile 
taşıyıcı sistem ilişkisi
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Zemin katlarda, yalnızca oda olarak 
tasarlanan mekânların bir kısmında, 
zemin ahşap ile kaplanmıştır. Üst kat-
taki odaların ise tamamında zeminler 
kaplama tahtalarıyla kaplıdır. Kaplama 
yapılırken; 1,5-2 cm kalınlığa, 5-15 cm 
genişliğe ve 100-200 cm uzunluğa sahip, 
düzgün dikdörtgen kaplama tahtaları, 
aralarında hiç boşluk kalmayacak şekil-
de, uç uca ve yan yana sıralanmış, dö-
şeme kirişlerine çivilenmiştir (Resim 15).

Son Söz
Birgi’nin turizmin yıpratıcı etkilerinden 
uzak kalmış olması, 1940’lardan bu yana 
devam eden koruma çalışmaları, çeşitli 
kurum ve kuruluşların Birgi’de yürüttük-
leri çalışmaların sağladığı farkındalık ve 
özellikle yerel halkın tarihine ve yaşadığı 
yerleşkeye duyduğu saygı, beldenin Tür-

kiye’nin en iyi korunmuş tarihî yerleşim-
lerinden biri olmasını sağlamıştır. 

Geleneksel Birgi konutları, kaynakla-
rın erişilebilirliği, bölgenin topoğrafyası 
ve jeolojik özellikleri gibi yerel kısıtla-
malar doğrultusunda inşa edilmiştir. Var 
olan imkânlar çerçevesinde, sağlıklı bir 
çevre yaratmak için bilgi ve deneyime 
dayalı çözümler üretilmiş; zaman içe-
risinde bu çözümler çeşitlendirilmiş ve 
geliştirilmiştir. Nesilden nesile zengin-
leştirilerek aktarılan bu bilgi birikimi, en 
önemli ve güvenilir tarihî belgelerden 
biri olan yapılar sayesinde, bütünüyle 
olmasa da günümüze kadar ulaşmıştır. 
Oysa öncüllerinden devraldıkları biri-
kimi kendi deneyim ve bakış açılarıyla 
harmanlayarak bu yapıları inşa eden us-
talar, sahip oldukları değerlerle birlikte 
yok olmuştur.
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Timber Frame Building Tradition and Conservation 

Problems of Eastern Black Sea Region

ABSTRACT
Eastern Black Sea Region which is located at the intersection of Caucasus 

Mountains and Anatolia is a secluded geographical area covered with 

forests. The geographical properties of the area have shaped the lives of 

the residents and necessitated the production of specifi c creative solutions 

throughout the history. Characteristic climate and natural conditions of 

the region have made residents to search for new and unique solutions 

in settlement, architecture and construction techniques. It was observed 

that the local construction techniques which are the subject of this 

research were in the process of rapid extinction. The architectural culture 

which has been developed by fi ltrated experience of local people over 

centuries, is being lost rapidly as a result of  the lack of conservation 

awareness. Building tradition of this culture is also under threat of cultural 

and architectural homogenization, as it is common all over the world. 

Especially in recent years, the spirit of place is becoming increasingly more 

important in the conservation studies. From this perspective not only the 

traditional houses but also the barns, serenders associated with agricultural 

production, natural landscape and the languages being spoken by local 

people should be seen as important components that forms the spirit of the 

region. This study is focused on the timber frame building tradition which 

is one of the components that constitutes the spirit of region and problems 

on the conservation of this cultural heritage. The local construction 

techniques which are classifi ed by using the detailed research made in 

the area are explained with drawings and photographs. The conservation 

problems in the region are also discussed in this context.

Doğu Karadeniz Ahşap Karkas Yapı Geleneği ve 
Koruma Sorunları
Koray GÜLER*, Ayşe Ceren BİLGE**

1. Doğu Karadeniz Bölgesi, 
Konumu ve Coğraf i Özellikleri
Doğu Karadeniz, Türkiye’nin kuzeydo-
ğusunda, batıda Giresun’dan başlayarak 

doğuda Gürcistan’a kadar uzanan, gü-
neyde Kuzey Anadolu dağları, kuzeyde 
ise Karadeniz’le sınırlanan coğrafi  alan-
dır. Bu coğrafyadaki ilk insan yerleşimi-
nin MÖ 2000’li yıllarda olduğu kabul 
edilmektedir (Goloğlu, 1973). Bölgedeki 

* Arş. Gör. Y. Mimar Koray GÜLER, MSGSÜ Mimarlık Fak., koray.guler@msgsu.edu.tr
* * Arş. Gör. Y. Mimar Ayşe Ceren BİLGE, İTÜ Mimarlık Fak., ceren.bilge@hotmail.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 3

179
Resim 1. Bölgedeki kırsal yerleşimlerden bir örnek

mimari mirasın birkaç kale ve kilise ka-
lıntısı dışında büyük bir bölümü, 19. yy 
sonu ve sonrasına tarihlendirilmektedir. 
Bu durum, yapıların geçmişte de ahşap 
gibi organik malzemelerle yapıldığını 
düşündürmektedir. 

Doğu-batı doğrultusunda uzanan 
Kuzey Anadolu dağlarının kuzey ve 
güney yamaçları arasındaki iklim şart-
ları neredeyse karşıtlık gösterecek ka-
dar farklıdır. Sahilden itibaren aniden 
yükselen sıradağların güney yamaçları, 
yarı kurak-yarı nemli iklim özellikleri 
gösterirken; kuzey yamaçları, Anadolu 
coğrafyasının en çok yağış alan bölge-
sidir (Atalay ve Mortan, 1995). Bölgenin 
engebeli arazi yapısı ve bol yağışlı ikli-
mi, yöresel mimari ve yerleşim biçimini 
belirleyici özelliktedir (Resim 1). Bol ya-
ğışlı iklimin önemli bir getirisi, yapı mal-
zemelerinin kaynağını oluşturan geniş 

orman alanlarıdır. Bitki örtüsünü; sahile 
kadar inen kızılağaç, sarıçam, kestane, 
kayın, ceviz, ıhlamur ve akasya ağaçları 
oluşturmaktadır.

2. Yerleşim Biçimi - Plan Özellikleri
Doğu Karadeniz’de yapılar, sahillerde ve 
sahillerden içerilere doğru uzanan dar 
ve geniş vadiler boyunca ekili arazilerin 
içinde dağınık bir şekilde konumlan-
dırılmıştır (Özgüner, 1970). Bölgede-
ki akarsu sayısının çokluğu, halka suya 
ulaşabildiği her noktada evini kurma 
fırsatını sağlamış ve dağınık yerleşme-
nin zeminini hazırlamıştır. Yöresel mi-
maride evlerin arazide konumlanışını 
etkileyen en önemli unsur, manzara ve 
güneşlenme gibi etmenler yerine ‘ara-
zinin eğimi’ olmuştur. Evler arasındaki 
bağlantı, yöre halkının ortak çabasıyla 
oluşturulan taş döşeli patikalarla sağlan-
mıştır. Yöre mimarisinde üretimle bire 
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Resim 2. Fındıklı Çağlayan Köyü’nde çay bahçelerinin arasında bir geleneksel konut ve serender

Şekil 2. Bölgedeki yapıların arazi eğimine karşı 
konumlanmasına bir örnek

Şekil 1. Doğu Karadeniz yöresel mimarlığından bir 
yerleşim örneği (Güler, 2012)

bir ilişkisi bulunan konutlar, genellikle 
etrafında şekillenen üretim türüne gore 
değişen yardımcı yapılarla bir bütün 
oluşturmaktadır (Şekil 1). Bu yardımcı 
yapılar arasında serender, kendine has 
yapısıyla bölge mimarisinin dikkat çekici 
bir elemanıdır (Resim 2). Serin, hava-
dar yer anlamına gelen serender, üreti-
len besinlerin bozulmadan saklanması 
amacıyla evlerin yanında yapılan, içinde 
oturulmayan ve yaşanmayan tek işlev-
li bir mekândır (Batur, 2005). Yöresel 
mimaride konut plan şemaları, yaşam 
biçimi değişmediği sürece tekrar etmek-
tedir. Eğimli topoğrafyaya sahip Doğu 

Karadeniz’de konutların bodrum katları, 
araziye uyumun sağlanması adına kısmi 
olarak inşa edilmektedir (Şekil 2).

2.1. Geleneksel Konutlarda 
Plan Özellikleri
Geleneksel konutların temel mekânı, 
içerisinde yeme-içme, oturma, yemek 
pişirme, dinlenme gibi günlük işlerin 
yapıldığı, aşhane adlı toprak zeminli 
mekândır. Evlerin girişleri doğrudan bu 
mekâna açılmakta, çevresinde ise odalar 
sıralanmaktadır. Oxoşgagure1 (Ohoşgagu-
re) ya da aşhane olarak adlandırılan bu 
mekânda, çok amaçlı kullanımın gereği 

1Aşhane mekânının Lazca yazılışıdır. Metinde yer alan Lazca yapı terimleri; Lazca yazılışları ve parantez içe-
risinde Türkçe’de en yakın telaffuz edilebilecek haliyle yer almaktadır. Lazca yapı terminolojisi için bakınız: 
Güler, K., 2012, Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisi Örneklerinden Rize-Fındıklı Aydınoğlu Evi Restorasyon Projesi, Danışman: 
Doç.Dr. Yegân Kahya, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.
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olarak ocak ve dolapların dışında sa-
bit donatı elemanları bulunmamakta-
dır. Birden çok kullanımın gerçekleştiği 
mekânda kullanılan araç ve gereçler, 
taşınabilir olarak tasarlanmışlardır (Eru-
zun ve Sözen, 1996). 

Aşhane mekânından hayat bölümü-
ne geçişin tam karşısında ocaklık yer 
almaktadır. Ocaklık, yemek pişirme iş-
levinin yanı sıra kış aylarında ısınma ve 
yanan ateşin korlarından mangal yak-
ma gibi birçok eylemin gerçekleştirildi-
ği önemli bir yapı elemanıdır (Eruzun 
ve Sözen, 1996). Ocaklık tavanından, 
üzerinde yüksekliği ayarlanabilir çenge-
li olan bir zincir sarkmaktadır. Bölgede 
k’eremuli diye adlandırılan bu zincire, ye-
meğin türüne göre büyüklüğü ve biçimi 
farklı kazanlar asılarak pişirilmektedir. 

Aşhane mekânındaki diğer sabit ele-
manlar ahşap dolaplardır; bunlar genel-

likle aşhaneden hayata geçilen bölümde 
konumlandırılmıştır. Hayat, genellikle 
evin manzaraya açılan yönünde konum-
landırılan, aşhaneden sonraki ikincil or-
tak mekândır. Hayatın iki yanında, evin 
büyüklüğüne göre birer ya da ikişer oda 
bulunur. 

Doğu Karadeniz Bölgesi konutla-
rının planları; genellikle aşhane, hayat 
ve çevresinde sıralanan odalar ve hela 
mekânlarından oluşur (Şekil 3, 4). Hela-
lar, genellikle uzun bir koridorla yapıdan 
ayrılmış ve dışarıdan girişi olacak şekilde 
düzenlenmiştir (Resim 3). Ayrı bir giriş 
ve uzun bir koridorla tuvalet mekânının 
içeriden ayrılması, dönemin şartlarında 
geleneksel mimarinin hijyene verdiği 
önemi yansıtmaktadır. 

Ana giriş kapısının karşısına gelen 
yönde bir oda varsa yan oda; iki oda var-
sa eğimin yükseldiği yöndeki yukarı oda, 

Resim 3. Cephe elemanı olarak dışarıya yansıyan hela: Fındıklı, Hami Hacaloğlu Evi
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Şekil 4. Bölge mimarisindeki konut plan şemalarına 
bir örnek: N. Duman Evi

Şekil 3. Bölge mimarisindeki konut plan şemalarına 
bir örnek: Ali Aydınoğlu Evi

alçaldığı yöndeki ise aşağı oda olarak 
adlandırılır. Odaların tamamında, kulla-
nıcıya göre değişmekle birlikte, ocaklar 
bulunabilmektedir. Ocakların odalarda 
olması, odaların gerektiğinde oturma, 
dinlenme ve çalışma olanakları tanıyan 
bir düzene dönüşebildiğini göstermek-
tedir. Doğu Karadeniz kırsalındaki ko-
nutlarda yaşayan ailelerin az ya da çok 
kalabalık olması yaşayış düzenini değiş-
tirmediği için plan şeması aynı kalırken, 
aile yapısındaki farklılıklara göre oda sa-
yısı değişmektedir (Özgüner, 1970).

2.2. Serender - Plan Özellikleri
Kırsal kesimde üretimle birebir ilişkisi 
bulunan konutlar, genellikle etrafında 
şekillenen üretim türüne göre değişken-
lik gösteren yardımcı yapılarla bir bütün 
oluşturmaktadır. Bu yardımcı yapılar 
arasında ‘serender’, kendine has yapı-
sıyla bölge mimarisinin en dikkat çekici 
elemanıdır. Serin, havadar yer anlamına 
gelen serender, üretilen besinlerin bo-
zulmadan saklanması amacıyla evlerin 
yanında yapılan, içinde yaşanmayan 
depo niteliğinde bir mekândır (Batur, 
2005). Serender, genellikle taştan bir alt-
yapı üzerinde yükselen, iki katlı ve çoğu 

zaman bir ya da iki bölmeli, ahşap bir 
yapıdır. Serender yapımında, taş altyapı-
nın üzerine köşelerde yarım bindirmeli 
taban kirişleri yerleştirilir. Serenderin 
plan şemasına bağlı olarak dört, altı veya 
dokuz dikme, köşelerden payandalana-
rak taban kirişine oturtulur. Dikmelerin 
başına, hayvanların yiyecek maddeleri-
ne ulaşmasını engellemek için yuvarlak 
başlıklar yerleştirilir. Serender, yiyecek-
lerin havalandırılması ve hayvanlardan 
uzak tutulması için yerden yükseltilmek-
tedir. Üst kat bu yuvarlak başlıklar üze-
rine oturtulan kirişlerin üzerine oturtul-
maktadır. Kirişlerin üzerine, kesitleri ana 
dikmelere göre daha narin olan çardak 
direkleri yerleştirilir (Özgüner, 1970). 
Oluşturulan ahşap strüktür, ahşap ma-
kaslı çatı sistemi ile sonlandırılır.

Serenderler, mekânsal olarak genel-
likle ambar ve çardak adlı iki bölümden 
oluşur (Şekil 5). Konsol olarak çalışan 
yarı açık çardak mekânı, plan tipine 
göre serenderin etrafında şekillendirilir 
(Özgüner, 1970). Çardağa çıkış merdi-
venleri, serenderin zeminle bağlantısını 
kesmek adına yerden belli bir yüksek-
likteki dikmenin üzerine oturtulur. Yarı 
açık çardak, ambardan farklı olarak kü-
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çük boyutlu bir depolama mekânıdır. Arı 
kovanları, meyve sepetleri gibi eşyalar 
çardakta saklanır. Ambarın yan duvar-
larında, saklanacak besinlerin havalan-
dırılması için, ahşap elemanların arala-
rında 4’er santimetre civarında boşluklar 
bırakılmaktadır. Ambarın döşemesi de 
havalandırma için aralıklı yapılmıştır.

3. Doğu Karadeniz Yöresel 
Mimarlığında Yapım Teknikleri
Doğu Karadeniz coğrafyasının sunduğu 
geniş orman alanları, yerel halkın ahşap 
malzemeye kolay ulaşmasına dolayısıyla 
yörede ahşap yapım tekniklerinin ge-
lişmesine neden olmuştur. Ağaç türleri 
arasında kestane; neme, yangına ve bö-
ceklere karşı yüksek dayanımı ve kolay 
işlenebilme özelliğiyle geleneksel mima-
ride yaygın bir kullanıma sahiptir. Ceviz 
ağacı ise daha çok mobilya ve dolapla-
rın yapımında tercih edilmektedir. Çam 
ağacının da yapının iç bölümlerinde kul-
lanıldığı görülmektedir. Zaman içinde 
artan nüfusla birlikte orman alanlarının 
azalması sonucu, yapım sistemlerinde 
taş malzeme de kullanılır hale gelmiş-
tir. Temel ve bodrum duvarlarında sık-

ça kullanılan taşın, artık ahşap çatma 
sistemde de kullanılmaya başladığı gö-
rülür. Taş malzemenin kaynağı, vadileri 
aşındıran dereler ve sahillerdeki kayaç-
lardır. Bölgede konutların arasındaki 
bağlantıyı sağlayan patikaların ve va-
dileri birbirine bağlayan köprülerin ana 
malzemesi de taştır. Konut inşaatının 
yapıldığı arazinin akarsudan uzak olması 
durumunda ise, taş malzemelere müm-
kün olan en yakın mesafeden ulaşılır. 
Geçmiş yıllarda ahşap malzemenin, ya-
pıların strüktürünü oluşturmanın yanın-
da, 3-5 mm kalınlığında levhalar halinde 
örtü malzemesi olarak da kullanıldığı 
bilinmektedir. Yöre insanı, bahsi geçen 
bu yapı malzemelerini farklı biçimlerde 
kullanarak yöreye özgü yapım teknikle-
rini geliştirmiştir. Bu yapım sistemlerini, 
basitten gelişmişe doğru, ahşap yığma ve 
ahşap karkas olmak üzere iki ana grupta 
ele almak doğru olacaktır. Bu iki yapım 
sisteminin birlikte uygulandığı örnekler 
de görülmektedir.

3.1. Ahşap Yığma Sistem
Ahşap yığma sistem, Doğu Karadeniz’de 
genellikle ormanların daha gür olduğu iç 

Şekil 5. Bölge mimarisindeki serender plan şemalarına bir örnek
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kesimlerde görülen yapım sistemidir. Bu 
yapım sisteminde, bütün iç ve dış duvar-
lar birlikte örülerek inşa edilir (Özgüner, 
1970). Bodrum kat seviyesine kadar örü-
len taş temelin üzerine, hızarla biçilerek 
şekillendirilmiş ya da kütük halinde bı-
rakılmış yatay ahşap elemanların, kö-
şelerde birbirlerine kertme boğaz, kurt 
boğazı, çalma boğaz, kara boğaz gibi 
tekniklerle bindirilmesiyle duvar örgüsü 
tamamlanır. Bu duvar örgüsünde ahşap 
elemanlar, geçme noktalarından 20-30 
cm uzun bırakılarak birbiri üzerine otur-
tulmakta; sistemde başka bir taşıyıcı ele-
man bulunmamaktadır. Duvarların aynı 
zamanda taşıyıcı sistemi oluşturduğu bu 
yapı sisteminde, yapı ustaları yalnızca 
kapı ve pencere boşluklarının etrafına 
dikey taşıyıcılar yerleştirerek yapı strük-
türünü güçlendirmişlerdir. Ahşap yığma 
sistemde duvarlar, tamamen çivisiz ve 
geçme teknikleriyle inşa edilir. İç ve dış 
duvarların birlikte örülmesiyle tamam-
lanan bu sistemde, plan şemasında de-
ğişiklik yapılması oldukça güç olsa da 

yapıların sökülerek başka bir yere taşı-
nabilmesi mümkündür. Yörede ahşap 
yığma sistemle konutlar, serenderler ve 
samanlıkların yanı sıra anıtsal nitelik-
teki mescitlerin de inşa edilmiş olduğu 
görülmektedir (Resim 4). Yerel yapı us-
taları, basit yayla evleri, samanlık, ahır 
gibi yapılarda ahşabı ormandan aldıktan 
sonra çok az değişikliğe tabi tutarak, ne-
redeyse organik haliyle kullanmış; ancak 
konut ya da mescit gibi yapılarda, siste-
mi hızarla şekillendirerek 3-6 cm genişli-
ğindeki tahtalarla oluşturmuşlardır.

3.2. Ahşap Karkas Sistem
Yapının belirli bir yüksekliğe kadar nem-
den yalıtılması amacıyla yapılan taş du-
var temellerin üzerine taşıyıcıların düşey 
olarak yerleştirildiği sistemlerdir. Ahşap 
karkas sistem, ahşap yığma sistemle kı-
yaslanacak olursa; taşıyıcı sistemin ha-
fi fl ediği, kullanılan malzeme kesitlerinin 
küçüldüğü ve en önemlisi plan şemaları-
nın daha esnek olmasına imkan verdiği 
görülür. Ahşap karkas yapım sistemin-

Resim 4. Ahşap 
yığma sistemle 
inşa edilmiş bir köy 
camisi: Meyveli 
köyü, Fındıklı
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de, ilk olarak kaba yonu taş duvarların 
üzerine 15x15 cm kesitinde, köşeleri kurt 
boğazı geçme ile oturtulan taban kirişle-
ri yerleştirilmektedir. Taban kirişlerinin, 
rijitliğinin arttırılması amacıyla, genel-
likle iki parçadan oluştuğu görülmek-
tedir (Eruzun  ve Sözen, 1996). Yapının 
kat yüksekliğini belirleyen, dikmelerin 
boyudur; dikmeler, taban kirişi üzerine 
geçme detayıyla oturtulur. Dikmelerin 
üzerine, geçme detaylarıyla üst kirişler 
yerleştirilir. Bu yapım süreci, cephe dü-
zenine göre şekillenmektedir. Cephede 
kullanılacak olan dolgu malzemesi, taşı-
yıcı sistemin tasarımını doğrudan etkile-
mektedir. Ahşap karkas sistemler; ahşap 
dolma, göz dolma, muskalı dolma ve 
çakatura olmak üzere dört grupta topla-
nabilir. Dış duvarların yapım sistemi ne 
olursa olsun, bölgedeki yapıların iç du-
varları genellikle ahşap dolgu sistemle ya 
da bağdadi tekniğinde yapılmaktadır.

3.2.1. Ahşap Dolma Sistem
Ahşap dolma sistem, yatay ve dikey ah-
şap yapı elemanları arasında kalan bö-
lümün, 3-5 cm aralıklı ahşap elemanlar 
ile kapatıldığı yapı sistemidir (Şekil 6). 
Ahşap elemanlar, birbirlerine ahşap çi-
vilerle sabitlenmektedir. Bu sistem, ah-
şap karkas yapım teknikleri içerisinde 
yapının bünyesine taşın girmediği tek 
sistemdir. 

Ahşap dolma sistemin, özellikle iç 
bölümlenmede sıklıkla tercih edildiği 
tespit edilmiştir. Ahşap yığma sistem-
de iç ve dış duvarların bir arada örül-
mesi zorunluluğu, bu sistemde ortadan 
kalkmıştır. Yapı ustası, pencere ve kapı 
boşluklarının iki kenarına ve planda ara 
bölüntülerin olduğu bölümlere ahşap 
dikmelerini yerleştirip, tavan ve taban 
kirişi arasında kalan boşluğu ahşap lev-
ha ve çivilerle tamamlar. Dikmelerin 
köşede olanları armoz, ortada olanları 

Şekil 6. Ahşap dolma yapım sisteminin kuruluşu (Güler ve Bilge, 2013)
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Şekil 7. Göz dolma yapım sisteminde geleneksel bir konut yapısının modeli

ise orta direk diye adlandırılır (Özgü-
ner, 1970). Ahşap dolma sistemin yığ-
ma sisteme gore diğer bir avantajı da iç 
mekânda yapılacak olan değişiklik ve 
eklere olanak vermesidir.

3.2.2. Göz Dolma Sistem
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bol yağış-
lı iklimin bir hediyesi olan gür orman 
alanları, artan nüfusla birlikte yeni ta-
rım alanlarına çevrilmiş ve bu durum 
büyük ağaç türlerinin azalmasına ne-
den olmuştur. Bölge insanı ağacı eskisi 
kadar bol bulamayınca doğada bulunan 
diğer bir geleneksel yapı malzemesi 
olan taşa yönelmiştir. Akarsuların va-
dileri aşındırması sonucu, dere yatakla-
rı yerel halka bol miktarda taş kaynağı 
sağlamaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin daha 
çok sahil bölümlerinde görülen göz 
dolma sistem, taş ve ahşap malzemenin 
yaratıcı bir şekilde bir araya getirilme-
siyle oluşturulan, ünik bir yapım siste-
midir (Şekil 7). Sistemin kurulmasına 
-diğer bütün ahşap karkas sistemlerde 
olduğu gibi- moloz taş duvar üzerine, 
birbirine kurt boğazıyla birleştirilmiş 

yaklaşık 15x15 cm kesitli taban kirişinin 
oturtulmasıyla başlanır. Taban kirişinin 
üzerine, 15-25 cm aralıklarla, yaklaşık 
8x8 ya da 10x10 cm boyutlarındaki ah-
şap dikmeler sabitlenir. Köşelerde, pen-
cere boşluklarının iki kenarında ve iç 
bölmelerin dış duvarla birleştiği nokta-
larda, dikmelerin kesiti büyümektedir. 

Ahşap dikmelerin arasında kalan 
boşluklar, 3-5 cm kalınlığındaki yatay 
ahşap parçalarla eşit aralıklara bölü-
nür. Bu ahşap parçalar, dikme üzerinde 
açılan boşluklara 20-30 cm aralıklarla 
geçmeli olarak oturtulur ve sabitlenir. 
Böylece, yatay ve düşey doğrultuda dik-
dörtgen gözler oluşur (Şekil 8, 9). Tavan 
kirişinin oturtulmasıyla duvar tamamla-
nır. Kurulan cephe düzeninde bu göz-
ler, yörede bulunan malzemenin niteli-
ğine göre farklı şekillerde doldurulabilir. 
Bölgede, bu gözlerin tek bir taşla ya da 
çok sayıda küçük taşlarla doldurulduğu 
örneklere rastlanmaktadır (Resim 5, 6). 
Dışarıdan taşın oturtulmasının ardın-
dan, kalan boşluklar kil ya da kireç harcı 
ile doldurulurken; iç mekânlarda bağ-
dadi sıva ya da ahşap kaplama yapılır. 
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Şekil 8. Göz dolma yapım sisteminin ayrıntısı

Resim 5. Göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiş 
bir konut örneği

Resim 6. Göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiş 
bir konut örneği

Şekil 9. Göz dolma yapım sisteminin izometrik 
görünüşü

3.2.3. Muskalı Dolma Sistem
Ahşap karkasın aynen uygulandığı bu 
sistemde, göz dolmadan farklı olarak, 
ahşap geçme tekniği yerine metal bağ-
layıcılar kullanılmaktadır. Göz dolma 
sistemde oluşturulan gözlerin şekilleri 
dikdörtgen iken; burada, dikmelerin 
arası çaprazlarla bölündüğü için üçgen 

gözler oluşmaktadır (Şekil 10). Dikme-
lerin aralıkları, göz dolma sistemine 
göre daha serbest ve değişkendir. Bu 
nedenle, oluşuturulan üçgen gözlerin 
boyutlarında da değişkenlik gözlenir 
(Resim 7, 8). “Yapı ustaları yapıda bir 
kuyumcu titizliği aramazlar.” (Özgüner, 
1970). 



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 3

188

Resim 7. Muskalı yapım sistemiyle 
inşa edilmiş bir konut örneği Resim 8. Muskalı yapım sistemiyle inşa edilmiş bir konut örneği

Şekil 10. 
Muskalı yapım 
sisteminde 
geleneksel bir 
konut yapısının 
modeli

Üçgen boşluklar, göz dolma sistemde-
ki gibi dış mekânda taş parçalarla doldu-
rulur; iç mekânda ise kil ya da kireç harcı 
ile derzlenerek tamamlanır. Bölgede aktif 
olarak işleyen kireç ocaklarına rastlan-
masa da bu kireç elde etme yönteminin 
ve eski kireç ocaklarının hâlâ hatırlandı-
ğı görülmektedir. Göz dolma sistemden 

daha geç ortaya çıkmış olan bu sistemin 
detaylarındaki çivi bağlantıları, yapım 
süresini kısaltsa da, yapının sökülüp takı-
labilme özelliğini ortadan kaldırmakta ve 
yalnızca bir kere kurulabilmesine olanak 
tanımaktadır. Bu açıdan muskalı sistem, 
yapım tekniğinde bir gerilemeye yol aç-
mıştır (Eruzun ve Sözen, 1996).
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3.2.4. Çakatura yapım sistemi
Kuruluş ve strüktür bakımından muskalı 
sistemin bütün özelliklerini gösteren ça-
katura sisteminin farkı, dış duvar yüze-
yinin bağdadi çıtalarıyla ya da çıtalar ol-
madan sıvanmasıdır. Sıva altında kalan 
bölüntüler, muskalı sisteme gore daha 
özensiz yapılmıştır (Resim 9). Çakatu-
ra sistemi, Artvin’in bir iki köyü dışında 
Doğu Karadeniz genelinde diğerlerine 
göre daha seyrek rastlanan bir yapım 
sistemidir (Batur, 2005).

Doğu Karadeniz yöresel mimarlığın-
da, yapı ustalarının elindeki malzemenin 
niteliğine göre yukarıda açıklanan farklı 
yapım sistemlerini bir arada kullandıkla-
rı yapılar görmekteyiz. Bu açıdan bakıl-
dığında, her yapı mutlaka bir yapım sis-
temiyle inşa edilmiştir gibi bir genelleme 
yapmak yanlış olur; iki yapım sisteminin 
bir arada kullanıldığı yapılara, karma sis-
temli yapı denilebilir.

4. Çatı Sistemleri
Yapı sistemi ve duvar düzeni ne olursa 
olsun Doğu Karadeniz mimarisinde 
çatıların biçimini etkileyen en önemli 
unsur iklim koşullarıdır. Yörede çatıların 

iki, üç ve dört eğimli olmak üzere üç 
şekilde yapıldığı gözlenir (Şekil 11). İki 
değişik çatı yüzeyinin kesiştiği çizgi bo-
yuna “omuz” denildiğinden; yukarıdaki 
gruplama iki omuzlu (semer) çatı, üç 
omuzlu çatı ve dört omuzlu çatı olarak 
da yapılabilir. 

Çatı kuruluşunu özetlemek gerekirse; 
duvarlar üst bağlama ile çepeçevre sarıl-
dıktan sonra oturtulan makas direkleri, 
makas ağaçları ile enlemesine bağlanır 
(Özgüner, 1970). Doğu Karadeniz’de 
çatı arası on3xone2 (onzshone); depo ola-
rak kullanıldığından, genellikle yüksek 
tutulur ve havalandırma amacıyla ızga-
ralı pencereler bırakılır. Yağmur ve kar 
suyunu bir an önce yapıdan uzaklaştır-
mak adına yatay ve iç derelerden müm-
kün olduğunca kaçınılmıştır (Özgüner, 
1970). Duvarların tamamlanmasının ar-
dından 80-100 cm uzunluğunda konsol 
olarak çalışan saçak kirişleri yerleştirilir 
ve makas sistemi çatının yükseklik ve 
eğimine göre ayarlanır. Kullanılacak çatı 
örtü malzemesi kiremit ise merteklerin 
üzerine kiremit altı çıtaları çakılır; ancak 
“hartoma (x’artoma)” ise bu çıtaların ça-

Resim 9. Çakatura yapım sistemiyle inşa edilmiş 
geleneksel bir konut Şekil 11. Bölgedeki çatı tipleri (Özgüner, 1970)

2 Çatı arası mekânına Lazca’da verilen isim.
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Resim 10. Taş bacanın görüldüğü bir geleneksel 
konut cephesi

Resim 11. Karadeniz sahil dolgusu yapılırken 
çekilmiş bir fotoğraf

Resim 12. Bölgede yapılan bir HES sonrası akarsu 
yatağının görünümü

kılmasına gerek yoktur. Hartoma, 3-5 cm 
kalınlığında baltayla kesilen ahşap lev-
halara verilen isimdir. 

Bölgede kırsal konutların bir bölü-
münde açıkta yanan ateşin dumanı, çatı 
arasında bulacağı boşluklardan atılırken; 
bir bölümünde ise taştan bir bacanın ya-
pıldığı görülmektedir (Resim 10). Bacası 
olmayan yapıların iç mekânlarının karar-
dığı kolaylıkla görülebilir.

5. Koruma Sorunları ve Değerlendirme
Bölgedeki koruma sorunlarının temelin-
de, koruma konusundaki bilincin henüz 
yeterince gelişmemiş olması ve bütün-
cül bir koruma politikasının eksikliği 
yatmaktadır. Son yıllarda devlet eli ile 
gerçekleşen büyük ölçekli karayolu ve 
enerji yatırımlarının bölge ekonomisine 
kısmi katkıları olsa da bölgenin karakte-
rini oluşturan unsurlardan biri olan do-
ğal çevrenin bu projeler sonucunda çok 
büyük zararlar gördüğü ve tahrip edildiği 
görülmektedir. Bu durumun çarpıcı bir 
örneği, 2007 yılında tamamlanan Karade-
niz Sahil Yolu Projesi’dir. Yol, bölgedeki 
kentlerin büyük kentlerle olan ilişkisini 
kolaylaştırmakla birlikte; yörede yaşayan 
halkın denizle kurduğu ilişkiyi geri dön-
dürülemez şekilde değiştirmiştir (Resim 
11). Bölgedeki akarsuların üzerinde ya-
pılması planlanan enerji yatırımlarının 
(HES - hidro elektrik santrali) bölgenin 
doğal dokusunda önemli tahribatlar ya-
ratacağı çok açıktır. Uygulanan birkaç 
projede dere yataklarında neredeyse hiç 
suyun kalmadığı ve ekosistemin tehlike-
ye atıldığı gözlenmektedir (Resim 12). 
Turizm amaçlı kalkınma projelerinin ise 
belli bir bütünlükten uzak olup noktasal 
çözümler hedefl emesi, bölgenin korun-
ması gerekli kültürel ve doğal değerleri-
nin tahribata ve ranta daha açık hâle gel-
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mesi sonucunu getirmektedir. Özellikle 
yayla yollarının genişletilmesi gibi turizm 
yatırımları sonucunda, yaylalarda dahi 
bir yapılaşma baskısı oluşmuş ve bunun 
sonucunda geleneksel çevre de hızlı bir 
değişim sürecine girmiştir. 

Yüzyılların birikimiyle oluşan yöresel 
mimari; yerel malzeme ve yapım teknik-
leriyle, bölge insanının kültürünü ve ya-
şam biçimini yansıtan en önemli fi ziksel 
göstergedir. Bütün dünyada olduğu gibi 
bölge kültürüne ait yapım teknikleri de 
kültürel ve mimari bir örnekleşmenin 
tehdidi altındadır. Geçen zamanla birlik-
te değişen yaşam şartları ve konfor anla-
yışı, bölge halkının geleneksel yapılarını 
değiştirmesi, ekler yapması ya da yıkma-
sıyla sonuçlanmaktadır. Yeni inşa edilen 
yapılarda yerel malzemeler yerine daha 
ucuz ve kolay ulaşılabilen modern mal-
zemeler kullanılmış ve geleneksel doku 
giderek bozulmuştur. Bu durum yöresel 
mimariyi üreten yapı ustalarının modern 
tekniklere yönelmesine ve kuşaktan ku-
şağa aktarılan yapım tekniklerinin sürek-
liliğine zarar vermiştir. Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin il ve ilçe merkezlerinde gü-
nümüzde neredeyse hiç geleneksel yapı 
kalmamıştır; ekonomik açıdan daha geri 
kalan kırsal alanlarda ise hâlâ yöresel 
mimarlık ürünü olan yapılara rastlan-
maktadır. Bölge insanının kültürel biriki-
mini yansıtan bu kültür varlıklarının yok 
olmasında; gerekli tescil ve tespit çalış-
malarının yapılmamış olması ve koruma 
açısından yasal boşlukların olması gibi 
gerekçelerin yanında en büyük sorun, 
açıkça koruma bilincinin henüz yeterince 
gelişmemiş olmasıdır. 

Gerçek bir korumadan bahsetmek 
için ön koşulun bu koruma bilincinin 
oluşturulması olduğunu bilerek, yapım 

tekniklerinin gelecek nesillere aktarıla-
bilmesi için çeşitli önlemlerin alınması 
şarttır. Bu önlemler arasında kaybolmak-
ta olan geleneksel yapı ustalığının tekrar 
canlandırılması, ahşap malzeme kaynak-
larının sürdürülebilirliği için gerekli or-
man alanlarının oluşturulması sayılabilir 
(ICOMOS, 1999).

Bölgedeki diğer bir önemli sorun ise, 
yeni inşa edilen yapıların mimari niteli-
ğinin düşük olmasıdır. Günümüz yapıla-
rının, gelecekte korunacak yapılar olabil-
mesi için, gerekli mimarlık hizmetlerini 
alması son derece önemlidir. Yörede ge-
leneksel yapılara özlemin bir sonucu ola-
rak sayısı giderek artan taklit yapılar, 
yöre sakinlerinin eski yapılarını kolaylıkla 
gözden çıkarıp günümüz yapım sistem-
leriyle inşa ettikleri yapılarında şekilci 
taklitlerle yetinmeleri ve kimliksiz bina-
ların üretilmesi sonucunu doğurmaktadır 
(Resim 13, 14). Bölgede yapılacak yeni 
yapılarda; kırsal yapı cephelerinin şekil-
sel olarak taklit edilmesi yerine, bölgede-
ki geleneksel dokuya saygı duyan ve aynı 
zamanda bu geleneksel dokunun korun-
masını destekleyici bir bakış açısı ortaya 
konmalıdır.

Özellikle son yıllarda, koruma ala-
nında “yerin ruhu” kavramı ön plana 
çıkmaya başlamıştır (ICOMOS, 2008). Bu 
kavram, kültürel mirası meydana getiren 
somut ve somut olmayan tüm değerleri-
nin birlikte korunması gerektiğini vurgu-
lamaktadır (UNESCO, 2008; Jokilehto, 
2006). Bu açıdan bakıldığında, geleneksel 
konutların yanında tarımsal üretimle iliş-
kili serender, ahır gibi bölge mimarisini 
tamamlayan yardımcı yapıların, tarımsal 
üretimle veya doğal olarak oluşan pey-
zajın ve yerel halkın kullandığı dillerin 
bölgenin ruhunu oluşturan önemli bile-
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Resim 13. Bölgede yeni inşa edilen bir kamu 
yapısında geleneksel konut cephesinin taklit 
edilmesine bir örnek

Şekil 12. Lazca yapı terimlerinden örneklerin resimli anlatımı (Güler, 2012)

Resim 14. Bölgede yeni inşa edilen bir yapının 
geleneksel bir konutla kurduğu ilişki

şenler olduğu açıktır. Yöresel yapım tek-
niklerinin yanı sıra bölgede konuşulan 
dillerin de sürekliliğin sağlanması son 
derece önemlidir (Şekil 12).

Yerin ruhunu koruyabilmek ve gele-
cek kuşaklara aktarabilmek için, bütün 
bileşenlerin dikkate alınması şarttır; an-
cak bu koşullarda gerçek bir korumadan 

söz edilebilir. Bölgedeki doğal çevre, 
geleneksel yaşam, konuşulan diller ve 
mimari miras, bölgenin bütünlüğünü 
oluşturan vazgeçilmez parçalar olarak 
değerlendirilmeli ve bu doğrultuda ala-
nın sahip olduğu tüm somut ve somut 
olmayan mirasın korunması için bütün-
cül bir koruma politikası geliştirilmelidir.
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Conservation Works of ‘Alanya Houses’ with Examples

ABSTRACT

Alanya, which is one of the most important tourist centers in Turkey’s 

Mediterranean basin, is noteworthy with Alanya Castle which includes 

monumental structures of the Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljuk 

and Ottoman periods and also with its civil architectural examples 

dated to the late 19th and early 20th century.

According to their locations within the city, traditional Alanya 

Houses are divided in two parts. One part is in Hisariçi and Tophane 

neighborhoods within the walls of Alanya Castle, the other part is 

located in the city center outside the walls. The houses, with their 

structure types, materials, plans and local architectural features, 

constitute the ‘traditional Alanya House’ dwelling type.

In the mostly two-storey Alanya houses, rubble and timber frame 

construction techniques can be seen together. Beside the building 

system of Alanya Houses, timber is used as the main decoration 

material in interior regulations. On the fi rst fl oor of the houses, 

oriented to the landscape, wooden ceiling elements and moldings are 

standing out. At least one room of each house has a wooden cabinet, 

named as ‘yüklük’. There are also cabinets embedded in the stone 

walls. They were made with different techniques like carving, joint, 

openwork and lattice work. Door handles and locks can be seen as 

metal decoration units.

Being aware of the cultural heritage protection, Alanya Municipality 

established a KUDEB unit in 2006, which was the fi rst at district level, 

in order to follow the conservation and repair of traditional Alanya 

houses. 

In  the direction of protection and sustenance of traditional Alanya 

houses, as examples of civil architecture, Alanya Municipality does 

restoration works after a protocol with the house owners with long-

term allocation method  by absorbing structures to use for cultural 

purposes. Restoration of fi ve Alanya houses was carried out within this 

study between 2009-2013.
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Resim 1. Alanya’nın genel görünümü

Resim 2. Cilvarda Burnu üzerindeki manastır 
harabeleri

Nimet HACIKURA*, A. Nilgün ERSOY**

Ülkemizin Akdeniz Havzası’ndaki en 
önemli turizm odaklarından birisi olan 
Alanya; denizi, kumu ve güneşinin yanı 
sıra sahip olduğu kültürel mirası ile de 
dikkat çekmektedir (Resim1).

Tarihçi Strabon tarafından “batıdan 
Kilikya’ya gelirken ilk görünen kent” 
olarak tarif edilen ve yüksekliği 250m’ye 
kadar ulaşan dik kayalıklı bir yarımada 
üzerinde, yaklaşık 6,5km uzunluğundaki 
surlarla çevrelenmiş olan Alanya Kalesi; 
gerek deniz gerekse kara yönünden eşsiz 
görüntüsü ile göze çarpmaktadır.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı kalıntıları ile 2400 yıllık kesinti-
siz bir yaşama sahip olan Alanya Kalesi’ni 
bugünkü görünümüne kavuşturan ve en 
parlak dönemini yaşatan Selçuklular ol-
muştur. Limanı denetim altında tutmak 
için 1226 yılında inşa edilen sekizgen 
planlı Kızıl Kule; yapımı ile Alaaddin 
Keykubat’ın “iki denizin sultanı” unva-
nını aldığı ve Selçuklular’ın Sinop’tan 
sonra ikinci üssü niteliğindeki Tersane; 
Tersane’yi koruma amaçlı olarak inşa 
edilen Tophane; yarımadanın kuzeybatı 

köşesinin en yüksek yerinde kurulmuş 
İçkale’deki saray yapısı; askeri tesisler, 
talimhane, sarnıçlar ve surların büyük bir 
bölümü Selçuklular döneminde inşa edil-
miş anıtsal yapılardandır. Alanya Kalesi; 
bu anıtsal yapıların yanı sıra, sayısı 140’ı 
bulan burçları, içindeki 500’e yakın sar-
nıcı, görkemli, yazıtlı, bezemeli kapıları, 
İçkale ve Tophane Mahallesi’ndeki kilise-
leri, Cilvarda Burnu üzerindeki manastır 
harabeleri, Osmanlı dönemine ait Süley-
maniye Camisi, Han ve Arasta gibi birçok 
anıtsal yapıyı ve sivil mimarlık örneğini 
içinde barındıran bir açık hava müzesi 
görünümüne sahiptir (Resim 2, 3).

Alanya Belediyesi olarak, yerel yöne-
timlerin yol, su, kanalizasyon gibi işle-
rinin yanı sıra en önemli görevlerinden 
birisinin de kültürel mirasımıza sahip 
çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak 
olduğunun bilinciyle; Alanya Kalesi ve 
kent merkezinde yer alan kültür varlıkla-
rımızın korunması için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Alanya Müzesi, Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğü gibi kurumlarla ortak çalış-
malar yaparak çeşitli projeler geliştirmek-
teyiz (Resim 4).

Örnekler Işığında Alanya Evleri Koruma Çalışmaları

* Y. Mimar Nimet HACIKURA, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, nimethacikura@hotmail.com
** Y. Mimar A. Nilgün ERSOY, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, nersoy1@gmail.com
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Resim 3. İçkale Resim 4. Geleneksel sokak dokusu

Belediyemiz’in kültürel miras alanında 
yaptığı çalışmalar kısaca şunlardır:
 Kentimizdeki korunması gerekli ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 
işlemleri, uygulamaları yürütmek ve de-
netimleri yapmak üzere, 2863 sayılı ya-
sanın ilgili yönetmeliği doğrultusunda, 
Belediyemiz bünyesinde Bakanlığımızın 
da onayı ile KUDEB (Koruma Uygula-
ma ve Denetim Bürosu) kurulmuştur. 
Biri restorasyon uzmanı yüksek mimar 
olmak üzere 2 mimar, 1 şehir plancısı, 
1 arkeolog, 1 sanat tarihçisi ve 1 inşaat 
mühendisinden oluşan ve 2006 yılının 
Aralık ayından bu yana faaliyet gösteren 
Büromuz, Türkiye genelinde kurulan ilk 
ilçe KUDEB’lerindendir.
 Yaşayan tarihî bir alan olması nede-

niyle farklı sorunları içerisinde barın-
dıran Alanya Kalesi’nde, 2009 yılından 
bu yana 2863 sayılı yasaya 5226 sayılı 
yasa ile eklenen Alan Yönetimi ile ilgi-
li 2. madde ve buna ilişkin yönetmelik 
doğrultusunda çalışmalar, Belediyemiz 
tarafından başlatılmıştır. Bu kapsam-
da yönetim alanı sınırları belirlenmiş 
ve alana Bakanlık Makamının onayı ile 

2007 yılının Ekim ayında bir Alan Baş-
kanı atanmıştır. Yönetim planının ha-
zırlanması için oluşturulan ekibin bir 
proje danışmanıyla birlikte çalışması 
sonucunda, Alanya Kalesi Alan Yö-
netim Planı ortaya çıkmıştır. Yönetim 
alanı içerisindeki geleneksel bir Alan-
ya evi, Belediyemiz tarafından Alan 
Yönetim Merkezi olarak tahsis edilmiş 
ve yönetim planı dâhilinde yapılan ça-
lışmalar bu merkezden sürdürülmeye 
başlamıştır.
 Alanya Kalesi’nin doğu yamacın-

da yer alan, şehrin en belirgin siluetini 
oluşturan ve içinde Kızıl Kule, Tersane, 
Tophane gibi önemli anıtsal yapıları 
barındıran surlarla çevrili alanın, Kızıl 
Kule-Tophane Ekseni Denizcilik ve 
Gemi Müzesi olarak değerlendirilmesi 
için Belediyemiz tarafından çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu proje; tarihî bölge-
nin korunup açık ve kapalı mekânları 
ile birlikte çağdaş müzecilik anlayışına 
göre yeniden yorumlanarak “Denizcilik 
ve Gemi Müzesi” olarak değerlendiril-
mesini ve yaşatılmasını hedefl emekte-
dir (Resim 5). 
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Resim 5. Kızıl Kule-Tophane Ekseni Denizcilik 
ve Gemi Müzesi Resim 6. Tersane

Resim 7. Tophane Resim 8. Girene çeşmesi ve sarnıç 

Proje kapsamında bugüne kadar yapılan 
çalışmalar şunlardır:
 Proje alanında bulunan Kızıl Kule, Ter-

sane gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
tahsisli yapılar ve Hazine’ye ait parsellerin 
Belediyemiz’e devri gerçekleştirilmiştir.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile onarım-

lar konusunda ortak bir protokol imza-
lanmıştır.
 Yürüyüş yolları ile çevre düzenlemesi 

ve aydınlatılması işleri tamamlanmıştır. 
 Tersane dış cephe ile iç göz onarımı ya-

pılmıştır (Resim 6).

 Liman surlarının, antrepoların, Top-
hane yapısının kısmi onarımları ger-
çekleştirilmiştir  (Resim 7). 
 Sergileme ve söyleşi merkezi olarak 

kullanılmak üzere, orijinalinde sarnıç 
olan yapının ve bitişiğindeki 13. yy’a 
ait Girene çeşmesinin restorasyonu ya-
pılmış ve çeşme tekrar işler hale getiril-
miştir. Ayrıca Tersane’nin beş gözüne ve 
Eksen Projesi Alanı’na, proje alanının 
özgün kullanımına yönelik görsel değe-
rinin arttırılması amacı ile sergileme ob-
jeleri yerleştirilmiştir (Resim 8).
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 Alanya Kalesi’ndeki önemli anıtsal yapıların onarım çalışmalarına hız kazandırıl-
mış ve bu kapsamda 2012 ve 2013 yılı içerisinde;

13. yüzyıl 
Anadolu Selçuklu 
askeri ve törensel 
mimarisini 
temsil eden ve 
Alanya Kalesi 
surları üzerinde 
bulunan Kale Ana 
Giriş Kapısı’nın, 
çevresi ile birlikte 
onarım çalışması 
tamamlanmıştır 
(Resim 9).

Alanya Kalesi’nin 
en büyük 
sarnıçlarından birisi 
olan Mecdüddin 
Sarnıcı’nın 
Belediyemiz’e 
tahsisinin 
sağlanmasının 
ardından, ziyarete 
açılması amacı 
ile onarımı 
gerçekleştirilmiştir 
(Resim 10).

Resim 9. Kale ana giriş kapısı

Resim 10. Mecdüddin Sarnıcı
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Vakıfl ar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, Vakıfl ar 
mülkiyetinde olan ve duvarlarında yüzden fazla gemi grafi tisi bulunan 
Denizci Mescidi’nin, Belediyemiz tarafından onarımı sağlanmış ve iç mekân 
duvar yüzeylerinde bulunan grafi tilerin korunması için, uzman bir danışman 
eşliğinde, gerekli konservasyon çalışmaları yapılmıştır (Resim 11).

Resim 11. 
Denizci 
Mescidi

Resim 12. Alanya evleri

Alanya Belediyesi 
olarak, kentimizdeki 
kültür varlıklarının 
korunması 
kapsamında 
yaptığımız 
en önemli 
çalışmalardan 
birisi de, sunumun 
konusunu oluşturan 
Geleneksel Alanya 
Evleri ile ilgilidir 
(Resim 12).



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 3

200

Resim 14. Sandık Emini Kayhanlar Evi, zemin kat ve merdiven detayı

Resim 13. Sandıklar Evi

Alanya genelinde 
günümüze kadar 
ulaşan bu geleneksel 
konutlar, 19. yy sonu 
ile 20. yy başına 
tarihlendirilen yapılar 
olup bir kısmı Alanya 
Kalesi surları içinde 
Tophane ve Hisariçi 
mahallelerinde, bir 
kısmı da surların 
dışında şehir 
merkezinde yer 
almaktadır (Resim 13).

Geleneksel Alanya evleri, çoğunlukla iki katlı yapılardır. Üç katlı olanları az sayıda 
olmakla birlikte şehir merkezinde konumlanmıştır. Evlerin zemin katları depolama, 
hayvan barındırma ve servis mekânlarına ayrılmış bölümlerden oluşur. Bu 
mekânlar, birinci katla bağlantıyı sağlayan merdivenin bulunduğu avluya açılırlar. 
Avlunun zemini genellikle doğal taş döşemedir.  Yöresel ismi ile “gedey” olarak 
adlandırılan depolama mekânlarının döşemesi ise sıkıştırılmış topraktır (Resim 14).
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Resim 15. Alanya Kalesi, surların dışında bulunan bir geleneksel ev örneği

Resim 16. Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi, sofa Resim 17. Sandıklar Evi, sarnıç

Geleneksel Alanya evlerinde asıl yaşam alanı üst kattır. Bu katta yer alan mekânlar 
oturma, yemek yeme ve misafi r ağırlama gibi fonksiyonlarda kullanılmakta olup 
sofa (ya da hayat) ile birbirlerine bağlanmaktadır. Geleneksel Alanya evlerinin 
birinci katında çoğunlukla, Sedad Hakkı Eldem’in “Türk Evi Plan Tipleri” kitabında 
dış sofalı olarak tanımladığı plan tipi uygulanmıştır. Bu çözümde, sofa ile birlikte 
yapının manzara yönünde başoda, mabeyn ve çardak yer almakta iken; mutfak 
ve yatak odası mekânları, yapının diğer cephelerinde toplanmıştır. Buna ek olarak 
özellikle Alanya Kalesi’nin dışında, şehir merkezinde orta sofalı, başka bir deyişle 
karnıyarık planlı evlere de rastlanmaktadır (Resim 15).
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Resim 18. Bir geleneksel Alanya evinde 
pencere düzeni

Alanya evlerinin en önemli odası, yöresel ismi ile çağnişir (şahnişin) olarak adlandırılan 
başodadır. Büyük ve fazla sayıdaki pencereleri ile evlerin manzaraya bakan yönünde 
bulunan bu mekân, ahşap tavanı, duvar kaplamaları ve dolapları ile evlerin en 
görkemli ve özenli odasıdır. Her evin mutfağında veya hayat bölümünde sarnıç ve ocak 
bulunmaktadır. Alanya evlerinin en belirgin özelliklerinden birisi olan sarnıçlar, özellikle 
Alanya Kalesi’nde her dönemde yaşanan su ihtiyacı nedeniyle, yağmur suyunun 
biriktirilmesi için kullanılmıştır. Kış aylarında yağan yağmur, çatıda oluşturulan bir 
toplama sistemi ile evlerin içinde yer alan sarnıca aktarılmaktadır (Resim 16, 17).

Alanya evlerinde, yapım tekniği olarak 
moloz taş ve ahşap karkas sistem bir 
arada görülmektedir. Yapıların temel 
ve zemin kat duvarlarında, belirli 
aralıklarda ahşap hatıllar atılarak 
örülmüş moloz taş kullanılmıştır. Serbest 
keski hareketleriyle yontulmuş bu moloz 
taşların çevresi, cephelerde gelişigüzel 
yerleştirilmiş tuğla ve kiremit kırıklarıyla 
doldurulmuştur. Yöreye özgü olan bu 
teknik, yöre halkı tarafından “çivileme” 
olarak adlandırılmaktadır. Evlerin birinci 
katlarında ise, çoğunlukla iki farklı 
yapım tekniği bir arada uygulanmıştır: 
Hayat ve hayata bağlı mekânların 
manzara yönünde yer alan bölümleri,  
taşıyıcı ahşap dikmelerin üzerine 
bağdadi çıtalarının çakılıp sıvanması 
ile oluşturulmuş ahşap karkas strüktür 
olarak inşa edilirken, manzara yönünde 
olmayan mekânlarda zemin kattan 
gelen moloz taş duvar örgüsü devam 
ettirilmiştir. Yapım sistemindeki bu 
farklılık, evlerin çatı ve cephe düzenine 
de yansımıştır. Manzaraya bakan 
ahşap karkas üzeri sıvalı cephelerde, 
yöreye özgü demir parmaklıkları olan 4 
ahşap kapaklı pencereler bulunmakta 
ve çatı alaturka kiremitle kaplı iken; 
manzara yönünde olmayan taş örgülü 
duvarlardaki pencereler daha az sayıda 
olup çatı örtüsü de toprak damdır 
(Resim 18).
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Evlerin üst katlarında hayat etrafında 
dizilen mekânların yapım sistemi, mal-
zeme ve pencere boyutlarındaki farklı-
lıklar, yapıların cephede iki farklı bölüm 
halinde algılanmasına neden olmaktadır. 
Planlamada başlayıp malzemede devam 
eden bu yapısal çözümleme için, yazılı 
kaynaklarda “Mevsimsel ayırım etkeninin 
ağırlığı göz önünde tutularak; hayat, çağ-
nişir, mabeyn ve çardak hacimlerinin bu-
lunduğu dilimi yazlık dilim, yatak odaları 
ve mutfağın bulunduğu dilimi kışlık dilim 
olarak tanımlamak mümkündür.” şeklin-
de ve “Isının yüksek olduğu gün boyunca 
havalandırma boşluklarının asgari düzeyde 
tutulduğu masif taş duvarlı mekânlarda, 
akşam saatlerinde ve gece süresince ise hafi f 
malzemeden ahşaptan oluşturulmuş, geniş 
pencerelere sahip ahşap karkaslı mekânlar-

da yaşandığı” şeklinde farklı açıklamalar 
getirilmiştir.

Alanya evlerinde, yapım sisteminin 
dışında iç mekân düzenlemelerinde de 
kullanılan başlıca dekorasyon malzemesi 
ahşaptır (Resim 19, 20, 21). Farklı teknik-
ler kullanılarak ahşaptan yapılmış kapı-
lar, dolaplar, duvar kaplamaları ve ocak-
lar, evlerin iç mekânlarını süslemektedir. 
Evlerin birinci kat manzara yönünde yer 
alan mekânlarında, ahşap tavan kapla-
maları ve tavan göbekleri göze çarpar. 
Her evin en az bir odasında yüklük adı 
verilen ahşap dolaplar vardır. Bu yüklük-
lerin üst kısmında yörede “musandere” 
olarak adlandırılan, ön kısmı ahşap par-
maklıklı bölümler bulunmaktadır; bunlar 
erzakların saklandığı alanlardır. Evlerde 
taş duvar içinde de niş şeklinde dolaplara 
rastlanır. Bunlar oyma, geçme, kafes işi 

Resim 19. Alanya Kalesi Tophane Mahallesi’nden 
ahşap kapı örneği 

Resim 20. Sandık Emini Kayhanlar Evi’nden 
ahşap pencere örneği
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ve ajur gibi değişik teknikler kullanılarak 
yapılmıştır. Ayrıca kapı ve pencerelerin 
açma-kapama detaylarında da ahşap 
kullanılmıştır. Bu sistem yörede “traka” 
olarak adlandırılmaktadır. Madeni süs-
leme olarak ise kapı kolları ve kilitler 
görülmektedir. İç kapılarda açma aparatı 
olarak kullanılan, yöresel ismi ile “şıpdü-
şen”, kapı ve pencere kanatları kapatıldı-
ğında açılmamasını sağlayan ve menteşe 
vazifesi gören, yöresel ismi ile “gullap”, 
pencere kapakları açıldığı zaman sa-
bit durmasını sağlayan, yöresel ismi ile 
“yeldemiri” bunlardan bazılarıdır.

Alanya Belediyesi sınırları içinde, 205 
adet geleneksel sivil mimarlık örneği 
yapı bulunmaktadır. Bunlardan 70 tane-
sinin restorasyon çalışması tamamlan-
mış; 12 tanesinin ise projeleri Koruma 
Kurulu’ndan onaylanmış ancak onarım 
çalışmasına henüz başlanmamıştır.

Geleneksel Alanya sivil mimarlık 
örneklerinin genel karakteristik özellik-
lerinin korunup yaşatılması ve gelecek 
nesillere aktarılabilmesi için Belediye-
miz, ev sahipleriyle karşılıklı imzalanan 
bir protokol kapsamında, uzun süreli 
tahsis yöntemi ile yapıları bünyesine 
alarak kullanmak üzere projelendirip 
onarımını gerçekleştirmektedir. Bu kap-
samda 2009 yılından 2013 Aralık ayına 
kadar geçen sürede 5 evin restorasyonu 
tamamlanmıştır; 1 tanesinde ise onarım 
çalışmasına devam edilmektedir.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü ve Alanya Kalesi 
Alan Başkanlığı Binası:
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen 
Kızıl Kule-Tophane Ekseni Denizcilik 
ve Gemi Müzesi proje alanında bulunan 
yapı, 15 yıllığına mal sahiplerinden ki-
ralanarak Koruma Kurulu’nca 2009 yı-
lında onaylanan projeler doğrultusunda 

Resim 21. Emine Koçak Evi, ahşap tavan örneği

Resim 22. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü ve Alanya Kalesi Alan Başkanlığı Binası
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restore edilmiştir. Yapı bugün Alanya Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ve Alanya Kalesi Alan Başkanlığı Ofi si 
olarak hizmet vermektedir (Resim 22).

Yapı, orta sofalı plan tipinde olup 
olup yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sa-
hiptir. Selçuklu dönemine tarihlendiri-
len bir hamamın üstüne inşa edilmiştir. 
Zemin kat moloz taş duvar; üst katın dış 
duvarları ahşap çatkı arası tuğla dolgulu, 
iç mekân duvarları ise ahşap karkas üzeri 
bağdadi sıva tekniğindedir. 

Restorasyon çalışması kapsamında, 
yapının ön kısmına sonradan eklenen 
betonarme mekânlar ve teras bölümü 
ortadan kaldırılmış; yapı zemin döşeme-
sinin altından askıya alınarak, mevcut 
betonarme kolon ve kiriş sistemi iptal 
edilmiştir. 

Çürüyen taşıyıcı ahşap elemanlar ve 
duvarlardaki bozulan tuğlalar değiştiril-
miş; iç mekândaki özgün ahşap tavan 
kaplaması ve dolap gibi sağlam durumda 
olan tüm ahşap detaylar korunmuştur. 

Yapının ek bölümleri kaldırılırken, 
bahçe kotunda bazı arkeolojik bulgula-
ra rastlanmış ve Alanya Müze Müdür-
lüğü tarafından arkeolojik kazı yapıl-
mıştır. Kazı sonrasında ortaya çıkan ve 
Müze Müdürlüğü’nce yelken bezi, halat 
gibi gemi malzemelerinin yapımında 
kullanılan işlikler olduğu düşünülen 
mekânların, belgelenerek korunması 
için konservasyon projesi hazırlatılmış 
ve Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır. 
İlerleyen süreçte hamam ile birlikte bu 
alanın da onarımı gerçekleştirilecektir. 

Ömürlü - Kemal Atlı Kültür Evi:
Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde 
bulunan ve 19. yy sonuna tarihlendirilen 
yapı, mal sahipleri ile yapılan görüşme-

ler sonucunda restore edilip Ömürlü - 
Kemal Atlı Kültür Evi olarak kullanılmak 
üzere, 20 yıllığına Belediyemiz’e ücretsiz 
olarak tahsis edilmiştir (Resim 23).

Yapı, dış sofalı plan tipindedir. Zemin 
katı moloz taş duvar, üst katı ise moloz 
taş duvar ile ahşap taşıyıcı sistem üzeri 
bağdadi sıva tekniğindedir. İki sistemin 
birlikte kullanıldığı bu yapının çatı çözü-
mü; bu tipteki diğer örneklerde olduğu 
gibi, moloz taş duvarların üzerinde düz 
dam, sıvalı bölümlerin üzerinde ise kire-
mit örtülü ahşap çatıdır.

Yapının Belediyemiz’e tahsisinden 
önce yapılan onarımında; iç mekânla-
rın özgün moloz taş duvar yüzeylerinin 
yaklaşık 10 cm kalınlığında beton sıva 
ile kaplanması, üst katta ahşap dikme ve 
hatıllar ile oluşturulması gereken duvar 
yerine bir kısmı tamamen ahşap bir kıs-
mı tuğla örgülü muhdes duvar yapılması 
gibi, onaylı projesine aykırı ve hatalı bazı 

Resim 23. Ömürlü - Kemal Atlı Kültür Evi
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miz tarafından yapılan onarım ile evin 
özgünlüğünü bozan ve onaylı proje-
sinde olmayan tüm bu detaylar ortadan 
kaldırılmış, beton sıva sökülerek yapı-
nın özgün ahşap hatıllı moloz taş duvar 
dokusu ortaya çıkarılmıştır. Bu özgün 
duvar, yapının eski fotoğrafl arından ya-
rarlanılarak yapılan tespitlere göre, ge-
leneksel malzemeler kullanılarak yerel 
ustalar tarafından tekrar derzlenmiştir. 
Yapının üst katında özgün bağdadi du-
var sistemi tekrar oluşturulmuş; yüklük, 
pencere parmaklıkları gibi tüm özgün 
ahşap detaylar, onaylı projesine ve eski 
fotoğrafl arına göre tekrar üretilmiştir.

Onarım çalışmasından sonra özgün 
bir Alanya evi özelliklerini yansıtacak şe-
kilde tefrişlendirilen yapı, 2011 yılından 
bu yana, yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
ücretsiz gezebilecekleri ve tüm gelenek-
sel detayları görebilecekleri bir mekân 
olarak kullanılmaktadır. 

Alanya Belediyesi Kültür Evi ve 
Herbaryum:
Alanya Kalesi’nin doğu bölümünde, 
Kızıl Kule’nin hemen yanında yer alan 
yapı, Belediye Meclisi’nin kararı ile 2008 
yılında kamulaştırılmış ve Belediyemiz 
tarafından hazırlatılarak Koruma Kuru-
lu’nca onaylanan projeler doğrultusunda 
2011 yılında restore edilmiştir (Resim 24, 
25). Yapının kamulaştırma ve onarımı 
için, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanunu’nun 12. madde-
si gereğince, İl Özel İdaresi’nde emlak 
vergilerinden alınarak toplanan %10’luk 
katkı payından yararlanılmıştır.

Onarımdan önce uzun süre kullanıl-
madığından yarısı yıkık olan yapı, sözlü 
kaynaklardan alınan bilgiye göre 1860’lı 
yıllarda inşa edilmiştir. Zemin katı ahşap 
hatıllı moloz taş duvar örgülüdür. Üst 
kat duvarları ise ahşap taşıyıcı sistem 
üzeri bağdadi sıva tekniğiyle yapılmıştır. 

Resim 24,25. Alanya Belediyesi Kültür Evi ve 
Herbaryum
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Çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Yine 
sözlü kaynaklardan yapının, bitişiğinde-
ki Liman Başkanlığı ile birlikte tek bir ev 
olduğu öğrenilmiş; daha sonra ailenin 
genişlemesi ve çocuklarının evlenmesi 
sebebi ile bölünerek iki ayrı konut haline 
getirilmiştir. 

Yapının restorasyonu sırasında, statik 
açıdan sağlam olan duvar, derzler ve ah-
şap elemanlar gibi tüm mimari detaylar 
korunmuştur. Sağlam olmayan bölüm-
lerde ise, yöreye özgü yapım teknikleri 
ve özgün malzemeler kullanılarak ona-
rım yapılmıştır. Yerel ustalar tarafından 
yapılan bu onarım esnasında, geleneksel 
Alanya evlerinde bulunan mimari detay-
ların da yansıtılmasına dikkat edilmiş; 
örneğin geleneksel Alanya evi ıslak ha-
cim mekânlarının örneklemesinin yapıl-
ması amacıyla, özgüne uygun bir ahşap 
lavabo ve tuvalet üretilmiştir. Yapının 
sağlam kalan her elemanı, onarım sıra-
sında değerlendirilmiştir. Bugüne ulaşan 
tek özgün ahşap tavan ve sağlam ahşap 
kapılar yerinde korunmuştur. Kapıların 
üzerine sonradan uygulanan boyalar te-
mizlendiğinde orijinal renge ulaşılmış ve 
tüm özgün kapılar bu renge boyanmış-
tır. Yapının bahçesindeki tuğla döşeme, 
onarım sırasında itina ile sökülmüş ve 
tekrar yerine döşenmiştir.

Tescilli yapı, Atatürk’ün Alanya’ya 
gelişinin yıldönümü kutlamaları kapsa-
mında; 18 Şubat 2012’de “Alanya Bele-
diyesi Kültür Evi ve Herbaryum” olarak 
hizmete açılmıştır. Bahçe ve üst kat ser-
gileme amaçlı, zemin kat ise Herbaryum 
olarak hizmet vermektedir. Herbar-
yum’da, 2010 yılında Belediyemiz tara-
fından Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü ile ortak baş-
latılan “Alanya Kalesi Flora ve Fauna 

Türlerinin İncelenmesi” çalışması kapsa-
mında Alanya Kalesi ve çevresinde bu-
güne kadar tespit edilen 20’si endemik 
olmak üzere 322 bitki ve 38 kelebek türü 
sergilenmektedir. Türkiye’de belediye 
bünyesinde kurulan ilk Herbaryumu 
olma özelliğini taşıyan bu merkez; gerek 
interaktif yöntemlerle gerekse doğrudan 
yerinde tespit edilen türleri sergilemek 
ve tanıtmak amacıyla oluşturulmuştur. 
2012 yılının Şubat ayından bu yana açık 
olan yapıyı ziyaret edenler, hem Alanya 
Kalesi’nin fauna-fl ora dokusu hakkında 
bilgi sahibi olabilmekte hem de gelenek-
sel bir Alanya evini yakından görebil-
mektedirler.

Sandık Emini Kayhanlar Evi: 
Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bu-
lunan yapı, Belediye Meclisi’nin kararı ile 
20 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesinin ar-
dından, Alanya Belediyesi tarafından res-
tore edilerek Eylül 2013’te Alanya Kalesi 
Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak, 
Sandık Emini Kayhanlar Evi ismi ile ziya-
rete açılmıştır (Resim 26).

Alanya Kalesi’nde bulunan geleneksel 
Alanya evlerinin en önemli örneklerinden 
birisi olan yapının giriş kapısının üzerinde 
yer alan kitabeden 1889 yılında inşa edil-
miş olduğu anlaşılmaktadır. Onarımdan 
önce 1990’lı yıllardan beri kullanılmadı-
ğından, üst katı ve zemin kat duvarlarının 
bir kısmı yıkık olan yapı; dış sofalı plan ti-
pindedir. Onarım için gerekli bütçe, 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu’nun 12. maddesi gereğince İl 
Özel İdaresi’nde emlak vergilerinden alı-
narak toplanan %10’luk katkı payından 
yararlanılarak sağlanmıştır.
Onarım çalışması sırasında;
 Yapının sağlam kalan moloz taş duvar 

dokusu korunmuş, yıkılan kısımları ise 
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Resim 26. Sandık Emini Kayhanlar Evi (Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Merkezi)

özgün malzeme ve yöreye özgü teknik-
ler kullanılarak tekrar yapılmıştır. Büyük 
oranda yok olan üst katın onarımı, resti-
tüsyon önerisi esas alınarak gerçekleşti-
rilmiştir. 
 Yapının üstü, özgününde olduğu gibi, 

düz dam ve tek yönde eğimli alaturka ki-
remit kaplı bir sundurma ile örtülmüştür.
 Yapının tüm ahşap detayları, eski fo-

toğrafl arından elde edilen veriler doğ-
rultusunda yeniden yapılmış ve bazı bö-
lümleri orijinal rengine boyanmıştır.
 Yapının kapı ve pencere gibi eleman-

larında bulunan ve “traka, şıpdüşen, 
gullap” gibi yöresel isimleri olan özgün 
açma-kapama detayları ve menteşe sis-
temleri, yerel ustalara yaptırılmıştır.

Tamamlanan restorasyon çalışması-
nın ardından yapı, Eylül 2013 tarihinde 
Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları 
Merkezi - Sandık Emini Kayhanlar Evi 
adıyla ücretsiz olarak ziyarete açılmıştır. 
Alanya’nın en önemli el sanatlarından 

birisi olan ipek dokumaların “Gelenek-
sel El Sanatları Merkezi” işlevi verilen 
bu yapıda sergilenmeye başlaması, kay-
bolmaya yüz tutmakta olan bu sanatın 
tekrar insanlar tarafından fark edilmesi-
ni sağlamış ve gelen ziyaretçilere Alan-
ya’nın ipek geçmişini burada görme şan-
sını sunmuştur. 

Alanya Belediyesi Hüseyin Azakoğlu 
Kent Müzesi ve Kent Belleği:
Azakoğlu Konağı, 20. yy başına tarih-
lendirilmekte olup kent merkezinde 
bulunan geleneksel Alanya evlerinin 
en önemli örneklerinden birisidir. Yapı, 
mülkiyet sahipleri tarafından restore 
edilip Hüseyin Azakoğlu Konağı Kent 
Müzesi olarak kullanılması şartı ile 15 
yıllığına Belediyemiz’e ücretsiz tahsis 
edilmiştir (Resim 27).

Üç kattan oluşan yapı, orta sofa-
lı plan tipinde olup giriş ve birinci katı 
moloz taş, ikinci katı ahşap strüktür arası 
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tuğla duvar tekniğindedir. Dış cephenin 
tamamı sıvalıdır. Çatı ise ahşap üzeri 
kiremit örtülüdür. Belediyemiz’e tahsis 
edilmeden önce mülkiyet sahibi tarafın-
dan restore edilmiştir; tahsisten sonra ise 
ahşap onarımları, boya-badana gibi basit 
bakım-onarım kapsamına giren çalışma-
lar gerçekleştirilmiş ve bahçesinde çevre 
düzenlemesi yapılmıştır.

Gerek planlamadaki bütünlük ge-
rekse ahşap kapı, tavan ve panjur de-
tayları ile ilçemizdeki önemli Alanya ev-
lerinden birisi olan yapının; Alanya’nın 
kent belleğini oluşturmak için geçmişi 
ve geleceği bir arada barındıracak, kent 
kimliğinin korunmasına önemli bir kat-
kı sağlayacak bir kent müzesine dönüş-
türülmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Tamamlanan ilk etap çalış-

malarından sonra, Ekim 2013 tarihinde 
ziyarete açılmıştır.

Hasanağalar Konağı: 
Kent merkezinde bulunan ve geleneksel 
Alanya konut dokusunun en önemli ör-
neklerinden biri olan yapı; miras prob-
lemleri nedeniyle kendi haline terk edil-
diğinden, Belediyemiz bu yapının restore 
edilip korunması için mülkiyet sahipleri 
ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiş ve 
alınan Meclis kararı ile yapının onarımı 
karşılığında 30 yıllığına ücretsiz tahsisini 
sağlamıştır (Resim 28).

Alanya kentinin işlek bir caddesi üze-
rinde bulunan yapı, toplam 707m2 alanı 
ile geleneksel Alanya evlerinin en büyük 
ve en gösterişlilerinden biridir. Ayrıca 
tabandan tavana 13m’lik iç yüksekliği 
ve 3,5m’lik çatı mahya yüksekliği ile en 
yüksek konutlarındandır. 

Orta sofalı plan tipinde inşa edilmiş 
yapının bodrum ve zemin kat dış duvar-
ları, ahşap hatıllı yığma moloz taş; zemin 
kat iç mekân ve üst kat duvarları ise tuğla 
dolgulu ahşap duvarlardır. 

Yapının güney cephesinde, giriş 
kapısının hemen üzerinde bir cum-
bası bulunmaktadır. Bu cumba, ahşap 
konstrüksiyon üzeri ahşap çıtalı olarak 
sıvanmadan bırakılmıştır. Geleneksel 
Alanya evlerinin yapım sisteminde tuğla 
dolgulu duvar yüzeyleri sıvalı olurken; 
bu yapıda duvarların ve cumbanın sı-
vanmadan bırakılmasının sebebi, sözlü 
kaynaklara göre ekonomik sebeplerden 
kaynaklanmaktadır. Yapının 70-72 cm 
kalınlıkta olan bodrum ve zemin kat 
moloz taş duvarlarında, kiremit kırıkları 
kullanılarak yapılan ve “çivileme” tekni-
ği olarak adlandırılan yöreye özgü derz 
uygulanmıştır. Ana yapının çatısı Mar-

Resim 27. Alanya Belediyesi Hüseyin Azakoğlu 
Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi
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silya kiremidiyle örtülüdür; arka kısmın-
daki müştemilatın çatısı ise toprak damlı 
iken sonradan beton terasa dönüştürül-
müştür. Yapının ahşap kapı ve pencere 
detayları ile sağlam olarak günümüze 
ulaşan dolapları dikkat çekicidir.

Dönemin sosyal hayatını yansıtan 
detaylara sahip, 100 yıllık bu yapının 
onarımına halen devam edilmektedir. 
Restorasyon çalışmalarında;
 Yapının moloz taş duvar dokusu sağ-

lam olduğundan aynen korunmuş, derz-
lerin yer yer dökülen kısımları sağlam-
laştırılmış, sonradan çimento ile yapılan 
derzler sökülerek özgün malzeme ile 
derzler yenilenmiştir. 
 Üst kattaki tuğla cephede, derzlerden 

su alması ve tavan yüksekliğinin fazla 
olması nedeniyle kaymalar olduğu tespit 
edilmiştir. Bu yüzden tuğlalar peyderpey 
sökülmekte ve cepheler özgününe uy-
gun olarak yeniden inşa edilmektedir.
 Yapıdaki kapı, dolap, tavan gibi sağ-

lam ahşap eleman ve detaylar korun-
maktadır. Pencere pervazlarının ise sağ-
lam olan kısımları korunmakta, sadece 
kasa ve doğramaların çürüyen kısımları 
değiştirilmektedir. 

Onarım tamamlandığında, yapı ziya-
rete açılarak kültürel amaçlı etkinliklerde 
kullanılacaktır.

Belediyemiz’in kültürel mirası ko-
ruma yönünde anıt ve geleneksel sivil 
yapılarda gerçekleştirdiği restorasyon 
çalışmaları, kültür turizmine ve Alan-
ya’nın kent kimliğine önemli katkılar 
sağlamıştır. Gerek yerleşik halkın ge-
rekse turistlerin ilgisini çeken bu çalış-
malar, Tarihi Kentler Birliği tarafından 
da ödüllendirilmiştir. 

Alanya Belediyesi; “Alanya Kale-
si Alan Yönetim Planı” ile 2009 Tarihi 
Kentler Birliği Danışma Kurulu Özel 
Ödülü’ne; 

“Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi” Uy-
gulama Projesi ve “Kızılkule- Tophane 
Ekseni” Uygulama Projesi ile 2011 Tari-
hi Kentler Birliği Uygulama Ödüllerine; 

“Alanya Kalesi Ana Giriş Kapısı ve 
Güneyindeki Burç ve Surların Restoras-
yonu”, “Alanya Kalesi Hisariçi Mahal-
lesi Denizci Mescidi Restorasyonu” ve 
“Alanya Belediyesi Kültür Evi ve Her-
baryumu” ile 2012 Tarihi Kentler Birliği 
Süreklilik Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Resim 28. 
Hasanağalar 
Konağı
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Restoration of ‘Şeyh Cemil Nardalı Mansion’ in Adana

ABSTRACT
Şeyh Cemil Nardalı who lived in 1875-1955, had a signifi cant military role more 

beyond his religious identity in the history. He was the son of Molla Mesut, a 

very well known (Arabian-Alawi) religious leader.

His mansion, located on Şeyh Cemil Street, is a very remarkable building 

with its gazebo (cihannüma). It is composed of two adjacent buildings and 

built in three periods, (1) refers to the original building, (2) is named for the 

additional fl oor and (3) shows the addition of stable.

The mansion is decorated with rich original engravings. This craftsmanship 

is seen on the walls and facades of the mansion.

According to the data obtained from the analytical studies about the 

mansion, it’s intended to consolidate the building with minimum intervention. 

In this study, the information about the completed implementations are 

explained.

Emine TEMUÇİN*

Giriş
Şeyh Cemil Nardalı Konağı, Adana’nın 
güneybatı bölümünde, kent merkezi ka-
bul edilen Küçüksaat Meydanı’na 4 km 
mesafede bulunan Akkapı Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Eski bir köy olan ve Cum-
huriyet dönemiyle birlikte kente katılan 
mahalle, kentin güneybatıya açılan köy 
(oba) yolları üzerinde, kentin çeperinde 
yer almaktadır.

Yakın çevrede yer alan yapıların çoğu 
betonarmedir, briketten yapılmış eğreti 
müştemilatlar da mevcuttur. Az da olsa 
geleneksel yığma kerpiç/tuğla ya da ah-

şap çatkı yapım tekniğiyle inşa edilmiş, 
1-2 katlı konut yapıları da bulunmaktadır. 

Şeyh Cemil Caddesi üzerinde bulu-
nan Konak, cihannümalı yapısıyla he-
men göze çarpmaktadır. 

Büyük bir bahçe içerisinde bulunan 
konak yapısının yanı sıra, ona bitişik  
olarak inşa edilmiş iki hacimli bir Ha-
mam ve 10 metre kuzeybatısında tek ha-
cimli bir Depo yapısı da bulunmaktadır 
(Resim 1).

Şeyh Cemil Nardalı Konağı, kuzey-
batıdaki eski binanın önüne sonradan 
eklenen bina nedeniyle, birbirine bitişik 
iki farklı yapı halinde günümüze ulaş-

Şeyh Cemil Nardalı Konağı Restorasyon Uygulaması

* Emine TEMUÇİN, Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdür Vekili
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mıştır. İki katlı olarak inşa edilmiş ve 
kırma çatı ile örtülmüştür. Güney binada 
cihannüma bulunmaktadır (Resim 2).

Yaklaşık olarak aynı büyüklükte inşa 
edilen iki yapı, kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda 16.2x12 m ölçülerinde bir 
alanın üzerine oturmaktadır. Arka ta-
rafta yer alan yapı, kesme taş temelli ve 
zemin katı yığma kerpiç olup öndekin-
den daha eski bir tarihte inşa edilmiştir 
(Şekil 1). Bu yapının yığma tuğla üst katı 
ise sonradan eklenmiştir. Kuzeybatı-gü-
neydoğu doğrultusunda 8x12 metrelik 
bir plana sahip olan yapının, kuzeydoğu 
köşesi kısmen yıkılmıştır.

Ön cephede yer alan ikinci yapının 
zemin ve üst katı yığma tuğla, cihannü-
ması ise ahşap çatkı arası tuğla dolgu ve 
bağdadi tekniğiyle inşa edilmiştir. Ahşap 
oturtma çatı örtüsü, Marsilya kiremidi ile 
kaplıdır. 

Konağın arka bölümünün kuzeydo-
ğu duvarına bitişik olarak yığma tuğla 
ile inşa edilen Hamam; giriş ve sıcaklık 
olmak üzere iki mekândan oluşan, top-
lam 16m2 taban alanına sahip, küçük bir 
yapıdır. Sıcaklık mekânı, tuğla kubbe ile 
örtülmüştür.

Konağın kuzeybatısında yer alan 
Depo; ahşap karkas üzeri ahşap kapla-
malı bir yapı olup çatısı çinko ile kaplan-
mıştır.

Kentsel sit alanı dışında yer alan 
Konak yapısı ve parseli (115 Pafta, 722 
Ada, 66 Parsel), Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
19.11.1993 tarih ve 1615 sayılı kararı ile 
“korunması gerekli kültür varlığı” ola-
rak tescil edilmiş; yapının müze işlevine 
kavuşturulması için gerekli girişimlerde 
bulunulmasına karar verilmiştir. Ku-
rul’un 05.03.2004 tarih ve 5565 sayılı ka-

Resim 1.Yapının 
konumunu 
gösteren hava 
fotoğrafı

Resim 2. Konağın 
güney (ön) cephesi
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Şekil 1. Yapıların dönemleri

rarı ile de tescilli taşınmaz kültür varlığı 
yapının koruma grubu (2. Grup) belir-
lenmiştir.

Bahçenin güneybatısında bulunan 
çitlembik ağacı, 15 metreyi bulan çapı 
ve yaklaşık 20 metrelik yüksekliği ile, 
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu tarafından alınan 
16.04.2004 tarih ve 5630 sayılı karar ile 
“korunması gerekli anıt ağaç” olarak ay-
rıca tescil edilmiştir. 

Şeyh Cemil Nardalı’nın 1955 yılında 
ölümünden sonra bir süre çocukları tara-
fından kullanılan yapı, daha sonra terke-
dilmiş; 40 yılı aşkın bir süre kullanılmadı-
ğından, 2000’li yıllara harap ve olumsuz 

iklim koşullarına açık bir durumda ulaş-
mıştır. Şeyh Cemil Nardalı’nın ailesi ta-
rafından, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak 
kullanılması isteğiyle yapının restore 
edilmesi için kamulaştırılması girişim-
lerinde bulunulmuştur. Yapı, Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
5 Haziran 2008 tarihinde satın alınarak 
kamulaştırılmış ve restorasyon çalışma-
larına başlanmıştır.

Restorasyon Yaklaşımı
Şeyh Cemil Nardalı Konağı restorasyon 
projesinin hazırlığı sürecinde yapılan 
çeşitli analitik çalışmalarla (Şekil 2), ya-
pının özgün (kabul edilen dönemleri ile 
birlikte) durumunun büyük ölçüde ko-
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runduğu tespit edilmiş; bu nedenle ‘kri-
tik yapısal sorunların çözümü dışında’ 
yapıya çok fazla müdahalede bulunma-
yan bir anlayış benimsenmiştir.

Restorasyon yaklaşımının oluşturul-
masında etken olan nedenler şöyledir:

A-Yapı, mimari değerinin yanı sıra, 
çevresinde meydana gelen olaylar 

nedeniyle Kurtuluş Savaşı ve Cumhu-
riyet tarihinde önemli bir yere sahip 
olmuştur. Çukurova yöresinde Kur-
tuluş Savaşı’nı yakından ilgilendiren 
olayların cereyan ettiği bir yapı olarak 
tarihî değere sahiptir. Bu tarihî değer, 
başka bir deyişle “anı değeri”, yapı-
nın mevcut mimari özelliklerinin de 
üzerindedir (Resim 3).

Resim 4. İkinci yapı ve cihannüma
Resim 3. Şeyh Cemil Nardalı’nın cenazesini 
gösteren eski bir fotoğraf

Şekil 2. Yapı 
cephelerinin 
değişim 
süreci
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B-Yapıda gözlenen köklü deği-
şikliklere rağmen, geleneksel yapım 
teknikleri ve her üç dönemin mimari 
özelliklerinin çoğu bugün hâlen yapıda 
izlenebilmektedir (Şekil 2). Eksik un-
surların izleri yapıda okunabilmekte ve 
tamamlanmasında bir sakınca bulun-
mamaktadır. Bu nedenle yapının, mev-
cut mimari özelliklerini bozmadan veya 
bunların kaybolmasına sebep olmadan,  
bugüne ulaşan haliyle korunması sağ-
lanmalıdır.

C-Yapıda çok ciddi yapısal defor-
masyon, yıkılma, ayrılma ve çatlaklar 
bulunmaktadır. Yapılan statik analizlere 
göre, özellikle zemin katı kerpiç, üst 
katı tuğladan yapılan eski binanın, daha 
sağlam temellere oturan, taşıyıcı kali-
tesi daha yüksek yapı malzemeleri ile 
yeniden inşa edilmesi gerektiği ortaya 
çıkmıştır. Aynı şekilde caddeye bakan 
ikinci yapının cihannüma döşemeleri 
sağlamlaştırılmalı; mekânın duvarları 
ve çatısı, aynı teknik ve malzeme ile 
yenilenmelidir (Resim 4).

D-Yapı bugün kullanılmamakta-
dır. Yapının tarihî ve mimari önemi-
nin anlatılacağı, yapı giriş-çıkışlarının 
denetleneceği ve periyodik bakımının 
yapılacağı bir sistemin oluşturulması 
gerekmektedir. Bu nedenle yapının, 
yukarıda bahsedilen “anı değeri” ile 
çelişmeyecek bir kullanım önerisi 
getirilerek yeniden değerlendirilmesi, 
projenin hedefl erinden biri olarak kabul 
edilmiştir.

Bu nedenlerle, Şeyh Cemil Nardalı 
Konağı’nın restorasyon süreci; 
1-Mevcut kültür varlığının onarımına 
yönelik müdahaleler, 
2-Kullanıma yönelik müdahaleler olmak 
üzere iki başlık altında ele alınmıştır.

1.Onarıma Yönelik 
Müdahaleler

Strüktürel Sorunlara 
İlişkin Çözümler
Şeyh Cemil Nardalı Konağı’nda gözle-
nen sorunların ana kaynağının yapılan 
müdahaleler olduğu ve yapının terkedil-
mesinin bozulma sürecini hızlandırdığı 
anlaşılmaktadır. Özellikle kat eklenir-
ken, gerek yapılan müdahalenin boyutu 
ve yeri gerekse seçilen yapım tekniği ve 
malzemelerin uyumsuzluğu, özgün ze-
min kat duvarlarının yok olmasına (yıkıl-
masına) ya da bozulmasına (deformas-
yonuna) yol açmıştır. Deformasyonun 
boyutu ile zemin katın yapısal özellikle-
rinin dikkatle irdelendiği statik analizler 
sonucunda, bu bölümün yeniden inşa 
edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Kat ve mekân eklemeleri ile günümüze 
gelen Şeyh Cemil Nardalı Konağı’nın 
önemli derecede deformasyona uğra-
mış kuzey kanadı, yıkılarak yeniden 
yapılmıştır (Resim 5). Yeniden yapım 
uygulaması, yapının boyutları, gabarisi, 
duvar kalınlıkları, mekân dizgesi, açıklık 
öğeleri vb. mimari özellikleri değiştiril-
meden gerçekleştirilmiştir.

Yeniden yapım sırasında, yapının 
daha sağlam temellere oturması için 
betonarme temel hazırlanmış; zemin 
kat duvarlarının taşıyıcılığını arttırmak 
için de tüm duvarlarda kesme taş kul-
lanılmıştır (Resim 6). Üst kat duvarları, 
özgününde olduğu gibi tuğla örgü ve 
mutfak mekânında ahşap çatkı tekniğiy-
le yenilenmiştir. Merdiven, özgün yeri-
ne getirilerek köşeye çekilmiştir. Açık 
sofanın çatısı ise, ahşap mertekler ve 
Marsilya kiremidi örtüyle yeniden inşa 
edilmiştir.
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yan başka bir bölüm cihannümadır; bu 
bölüm de sökülerek yeniden inşa edil-
miştir. Mekânın boyutları, yüksekliği, 
duvar kalınlığı vb. mimari özellikleri 
değiştirilmemiştir. Konak yapısının tüm 
ahşap taşıyıcı elemanları (zemin katın 
giriş mekânında, üst katın açık sofa ve ön 
balkonunda, çatı katının cihannüma bal-
konunda yer alan ahşap dikmeler ve üst 
kat döşeme kirişlerinin tamamı), özgün 
boyutlarında meşe elemanlarla yeni-
lenmiştir. Yapının mevcut taşıyıcı ahşap 
elemanlarının yalnızca %10’u gerekli 
sağlamlaştırmalar yapıldıktan sonra ye-
niden kullanılabilmiştir.

Nem ve Su Sorunlarına 
İlişkin Çözümler
Gerek yapının temel kotunda biriken su-
yun engellenmesi gerekse çatı üzerinden 
zemine akan suyun tahliye edilmesi için, 
temel kotunda tüm yapıların etrafını do-

laşarak su yalıtımı da sağlayacak bir dre-
naj sistemi yapılmıştır (Resim 7).

Drenaj kanalları, yapının etrafını sa-
racak ve yağmur suyu giderlerini birbi-
rine bağlayacak şekilde inşa edilmiş; ana 
su şebekesine bağlantısı sağlanmıştır. 

Konak yapısının üzerine dört yönde 
eğimli kırma çatı önerilmiş; kenarlarına 
alüminyum yağmur olukları yapılmış-
tır. Toplanan yağmur suyu, ön ve arka 
cephede ikişer, yan cephelerde üçer adet 
düşey iniş borusuyla drenaj kanallarına 
bağlanarak tahliye edilmektedir.

Özgün Mimari Eleman 
Kayıplarına İlişkin Çözümler
Yapının zemin katındaki döşemelerin 
tamamına yakını yok olmuştur. Bu ne-
denle zemin kat mekânları ile ön giriş 
sofasının döşemesi, beton üzerine ahşap 
taşıyıcı kirişler ve ahşap zemin kaplama-
sı ile yeniden yapılmıştır. Üst katta ise, 
mevcut döşemenin bir kısmı sağlamlaş-

Resim 5. Yeniden inşa edilen kerpiç bölüm

Resim 7. Temel izolasyonu ve drenaj sistemi

Resim 6. Yeniden inşa edilen bölümün temelleri

Resim 8. Ahşap döşeme yapımı
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tırılarak yerinde korunmuş; yoğun çü-
rümeye maruz kalmış ahşap döşeme ise 
yenilenmiştir (Resim 8). 

Yapıda gerçekleştirilen başka bir mü-
dahale de doğramaların yenilenmesidir. 
Gerek yapı içinde gerekse dış cephede 
yer alan tüm ahşap doğramalar ve hatta 
metal korkuluklar, yerinde korunamaya-
cak derecede bozulmaya uğramıştır. Bu 
bozulmalarda, yapının davranışından 
kaynaklanan deformasyonların yanında, 
yoğun ıslanma ve çürümeye maruz kal-
ması da etkili olmuştur.

Tüm doğramalar, özgün boyut, form 
ve malzemelerine sadık kalınarak yeni-
lenmiştir.

Yapının özellikle dış cephesinde, 
özgün sıvanın tamamına yakını yok ol-
muştur. Bazı yerlerde çimento esaslı harç 
ile yeniden sıva yapılmıştır. Restorasyon 
sırasında bu sıvaların tamamı kaldırıl-
mış; yerine, özgün sıva örneklerinden 
elde edilen kireç esaslı sıva karışımı uy-
gulanmıştır (Resim 9).

Üst katlarda yer alan boya ve kalem 
işi onarımlarında, bezeme konservasyo-
nu konusunda uzman bir ekip tarafın-
dan temizleme ve tamamlama işlemleri 
yapılmıştır (Resim 10).

2. Kullanıma Yönelik 
Müdahaleler

İşlevin Belirlenmesi
Yapı restorasyon öncesinde işlevsiz kal-
dığından, yeni kullanım önerisinde; ya-
pının tarihî ve mimari öneminin anlatıla-
cağı, yapı giriş-çıkışlarının denetleneceği 
ve periyodik bakımının yapılacağı bir sis-
temin oluşturulması gerekmektedir. 

Yapının, restorasyon sonrasında, 
hem taşıdığı değeri yansıtan hem de sa-
dece ziyaret edilen değil yaşanan ve kul-
lanılan bir yapı olması gerektiğine karar 
verilmiştir (Resim 11, 12).

Bu bağlamda, yapının tarihî değeri-
ni zedelemeyecek ve fi ziki sorunlara yol 
açmayacak şekilde kullanılabilmesi için, 
yapının ve bahçenin farklı şekilde işlev-
lendirilmesi fi kri ortaya çıkmıştır. Buna 
göre, yapı kütüphane-okuma salonu ve 
geçici/kalıcı sergi mekânlarını barındıra-
cak; bahçe ise kafe olarak düzenlenecek-
tir. Yapı içinde ayrıca uygun mekânlarda 
tuvalet, mutfak ve idari bürolara da yer 
verilmiştir.

Bahçe içerisinde yer alan depo yapı-
sı, açık ve kapalı alanlarıyla kafe hizmeti 
verebilecek şekilde yeniden düzenlen-
miştir. Ana yapının yeniden inşa edile-

Resim 9. Yeni sıva uygulaması Resim 10. Kalem işlerinin onarımı
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cek bölümünde tuvalet mekânlarına yer 
verilmiş; zemin kat, kütüphane, okuma 
salonu ve idari bürolara ayrılmıştır. Üst 
katta mutfak ve servis odası hariç tüm 
açık ve kapalı mekânlar, kalıcı/geçici ser-
gi alanı olarak ayrılmıştır. Cihannüma, 
dinlenme odası olarak ayrılırken hamam 
yapısına ait mekânlar ise, sadece ziyaret 
amaçlı olarak bırakılmıştır.

Yapı ve bahçesinin gündüz ve gece 
kontrol altında tutulması, ziyaretçi ve 
kullanıcıların 1920 Çukurova olayları 
ile ilgili bilgilendirileceği bir alan yara-
tılması ve konuyla ilişkili farklı etkinlik-
lerle kullanımın genişletilmesi hedef-
lenmiştir.

Kamulaştırma Önerisi
Yapının bulunduğu parsel, 1993 yılında 
onaylanan Islah İmar Planı’na uygun 
olarak hazırlanan parselasyonda ona 
bölünmüş; Konak yapısının 9 no’lu yeni 
imar parseli, sadece Konak yapısını ve 
çevresindeki dar bir açık alanı kapsamış-
tır. Yeni oluşan durumda, Konak yapısı-
na bitişik Hamam ile bahçede yer alan 

Depo yapıları, 8 no’lu parselde; güney-
batıdaki anıt ağaç ise 11 no’lu parselde 
kalmıştır. Konağın bitişiğindeki parsel-
de yer alan Hamam ve Depo yapıları 
ile anıt ağacın Konak yapısı ile birlikte 
devamlılığının sağlanması için, bu par-
sellerde  kamulaştırma yapılması da ge-
rekmektedir. 

Çevre Duvarının Yapımı
Onarım öncesinde, bahçenin çevresinde 
parsel sınırları ile uyuşmayan, harap du-
rumda bir tel örgü (çit) bulunmaktaydı. 
Bu çitin kaldırılmasının ardından, yapı-
nın kamulaştırılacak parseller dahil par-
sel sınırları ve bahçesi, çevre duvarı ve 
ferforje parmaklıkla çevrilmiştir.  

Yürüme Yollarının Yapımı
Bahçe zeminine doğal taş kaplı yürüme 
yolları yapılmıştır. Bahçe kapısından bi-
nanın ana girişine, oradan sol yan cep-
heyi dönerek arka girişe, ayrıca hamam 
ve depo yapılarının girişlerine ulaşan 
yürüme yolları, kullanıma yönelik birer  
ilave olarak inşa edilmiştir.

Resim 11. Yapının onarım sonrası görünümü Resim 12. Yapının onarım sonrası görünümü
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Observations on earthquake resistance of traditional 

timber-framed houses in Turkey1

ABSTRACT
The aim of this study is to establish the earthquake behaviour of traditional 

timber-framed houses in Turkey and their technical features to serve as a 

guide in their conservation. This paper fi rst discusses the destructive effects of 

changing settlement patterns on the traditional building stock and explores 

the earthquake damage on traditional Turkish buildings, analysing the 1894 

Istanbul, 1970 Gediz and fi nally 1999 Kocaeli earthquakes. A short defi nition 

is then provided of timber-framed building methods in Anatolia, and the 

earthquake damages occurring in them are given. The following section briefl y 

discusses the earthquake behaviour of timber-framed constructions in different 

countries. The paper concludes with the interpretation of features that increase 

the earthquake resistance of timber-framed buildings, which are related to the 

selection of land and the use of the lath and plaster technique, timber lintels, 

braces and nails.

Neriman ŞAHİN GÜÇHAN*

Giriş

1.1. Değişen yerleşim stratejileri 
ve kentsel dokuya etkileri
Sanayileşme öncesi Osmanlı şehir pey-
zajının niteliklerine sahip Anadolu kent-

leri, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan sonra hızlı kentleşme ve 
modernleşme çabaları içinde kapsamlı 
değişmelere konu olur. Bu beklenme-
dik değişim, 1940’lı yıllara kadar koru-
ma ve planlama etkinlikleriyle kademeli 
olarak gelişip kontrollü ve denetimli bir 

Türkiye’deki Geleneksel Ahşap Karkas Konutların
Deprem Dayanımı Üzerine Gözlemler1

* Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon 
Lisansüstü Programı, neriman@metu.edu.tr
1 Building and Environment dergisinde 2007 yılında İngilizce olarak yayınlanan bu makaleye, pek çok 
uluslararası çalışmada atıfta bulunulmuş; bu nedenle makalenin Türkçe olarak da yayınlanması, böylece
ülkemizde daha fazla kişiye ulaşması amaçlanmıştır Bu amaca uygun olarak, çalışmanın Aralık 2013’te 
gerçekleştirilecek Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu II’de Türkçe olarak sunulması önerilmiş 
ve bu öneri, sempozyumu düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim 
Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir. Yazımın, orijinaline aynen sadık kalınması koşuluyla Türkçe 
çevirisinin basımına izin veren Elsevier’e ve İBB KUDEB’e teşekkür ederim. Okuyucunun, atıf yaparken 
bu metinle birlikte, tercüme edildiği şu kaynağa da referans vermesini önemle rica ederim:
Şahin Güçhan, N., 2007, “Observations on earthquake resistance of traditional timber-framed houses in 
Turkey”, Building and Environment, Vol. 42, 840–851.

1 Translated from: N. Şahin Güçhan, 2007, “Observations on earthquake resistance of traditional 

timber-framed houses in Turkey”, Building and Environment, Vol. 42, 840–851, ©2007, with permission 

from Elsevier.
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şekilde yeniden tanımlanmaya çalışılır. 
Ancak özellikle 1951’den sonra, yeni bir 
modernleşme dalgasıyla tarımda maki-
naların kullanımının artması, köylerde 
yaşayan insanları dışarı, kente doğru göçe 
zorladıkça; yeni koruma yasalarının uy-
gulamaya konması ve bunlarla ilgili yeni 
kurumların oluşturulması “planlama ve 
koruma” süreçlerinin paralel olarak geli-
şimini olanaklı kılar.

Yine de, bu iç göçe maruz kalan kent-
lerde “modernleşme” adına yapılanlar, 
eski kentsel dokuların kademeli olarak 
kaybedilmesine ve yerine yenisinin ya-
pılmasına yol açar. Geleneksel dokuda 
açılan yeni trafi k arterleri, bu akslar bo-
yunca yeni gelişme alanları yaratır. Böyle-
ce 1960’ların sonlarına doğru terk edilen 
geleneksel dokular çöküntü alanlarına 
dönüşürken, bu dokular ve onları oluştu-
ran ahşap karkas mimariyle ilgili kamusal 
yararlar göz ardı edilmeye başlanır.

Mevcut politika ve ekonomik kay-
naklar, kentleşme hızının ivmesine uy-
gun yeni yerleşme alanlarının açılması 
konusunda yeterli olamayınca kentler, 
var olan doku üzerinde birkaç kez yeni-
den inşa edilir. “Sit” tanımının 1973’ten 
itibaren yasallaşmasına koşut olarak tes-
cillenen “kentsel sit alanları”nda yapı 
hakları sınırlanır. Pratikte inşaat faaliyet-
lerini donduran bu durum, kentsel top-
rak değerini düşürerek, bu alanları dü-
şük gelir gruplarının barınma alanlarına 
dönüştürür (Şahin, 1995).

Siyasi alanda 1980 sonrasındaki ye-
ni-liberal dönüşümler, planlama alanın-
da da bazı yapısal değişikliklerin gerçek-
leştirilmesine yol açar. Bu değişiklikler, 
karar üretimini merkezden çok yerele 
aktararak, geleceğe yönelik bütüncül 
stratejilerin üretimi yerine popülist po-

litikalarla parçacı imar planlarının üreti-
mini doğurur.

Bu strateji, o döneme kadar moder-
nist anlayışa göre sürdürülmeye çalışı-
lan bütüncül planlama anlayışına büyük 
darbe vurur. Tekeli (2001, s. 9-34), Türki-
ye’de 1980 sonrasını “bir modernite projesi 
olan kent planlamasının sahneden çekildi-
ği” dönem olarak görür ve artık “pratikte 
varlığını sürdüren kent planlarının organik 
bütünler olmak yerine mevzi planlar kolajı 
haline geldiğini” söyler. 1980 sonrasındaki 
dönemde, göçle gelen nüfus artıp popü-
list politikaların yükselişi de devam eder-
ken; kentler de yerel özelliklerini kaybet-
meye başlar. Kentlerin tarihî kesimleri ve 
buralardaki geleneksel yapılar, spekülatif 
çıkar gruplarının talepleri ile değişen, alt 
yapısı yetersiz bina yığınlarının oluştur-
duğu çevrelere dönüşür.  

Planlama alanındaki bu dönüşümlere 
paralel olarak, yapı üretim sürecinde de 
“modern”i temsil eden yapım sistemle-
ri hâkim olur. Özellikle 1960’lı yıllardan 
itibaren, betonarme karkas yapım tekni-
ği tek seçenek olarak görülür ve yaygın 
olarak kullanılır. Bu inşa tekniğinin kul-
lanımı ile kentler yaygın bir inşa faaliye-
tine sahne olurken, buna yeni gelişen sa-
hillerde yazlık konut edinme eğilimi de 
eklenir. Yukarıda aktarılan yerleşim stra-
tejileri ve kentlerin inşa süreçlerine yö-
nelik eğilimler sonunda, Anadolu’da 300 
yıldır hüküm süren ahşap karkas yapılar, 
kademeli olarak terk edilip unutulur.

1.2. Ahşap karkas yapıların 
geleceğe yönelik bir alternatif 
olarak yeniden düşünülmesi
1999 yılı depremlerinden etkilenen ya-
pıların çoğunun betonarme karkas sis-
temle üretilmiş olması, yapım-üretim, 
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seçim ve kullanım tekniklerinin önemini 
yeniden gündeme getirmiştir. Bu tartış-
malar sonunda, gelişmiş ülkelerde dep-
reme hassas bölgelerde yaygın olarak 
kullanılan ahşap karkas ve çelik yapım 
sistemleri, inşaat piyasasında yer edin-
meye başlamış ve özellikle de üst gelir 
gruplarınca benimsenmiştir. 

Bu gelişmeler, Türkiye’deki tescilli 
kültür varlıklarının %80’ini oluşturan ta-
rihî ahşap karkas konutların korunması 
ve kullanımının da yeniden göz önüne 
alınmasını sağlamıştır. Deprem sonra-
sında yeni ahşap karkas yapılara yöne-
lik, son dönemde yükselen bu güvenin, 
geleneksel yapıların korunması için de 
yönlendirilmesi gerekir. Bu yaklaşım, 
Türkiye’nin kültürel mirasının korunma-
sına büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaca 
ulaşmak için, ahşap karkas yapı geleneği 
içinde depreme karşı geliştirilmiş ön-
lemlerin çok iyi anlaşılması gerekir.

Türkiye’deki tarihî geleneksel konut 
dokularını oluşturan geleneksel ahşap 
karkas konutlar da, kültür varlığı olmanın 
yanı sıra, depreme karşı dayanım özel-
likleri ile bu tartışmaların içinde yer alır. 
Ancak Türkiye’deki geleneksel konut 
araştırmaları, genellikle bu yapıların ta-
rihî, mimari, yerel ve malzeme özellikle-
rine odaklanır (Sey, 1996; Kuban, 1995). 
Türkiye’de bu yapıların statik özellikleri 
ve yapım tekniklerine yönelik kapsamlı 
araştırmaların olmadığı da söylenebi-
lir. Geleneksel ahşap karkas konutların 
deprem davranışı ile ilgili çalışmalar ise 
Türkiye’de maalesef yaygın değildir. Bu 
yazının amacı, söz konusu boşluğu dol-
durmaya başlayarak, ahşap karkas yapı-
ların onarımına katkı sağlamaktır.

Geçmiş depremlere kıyasla depre-
min ahşap karkas yapılar üzerindeki et-

kisi tartışılarak, depreme karşı kullanılan 
yöntemlerin tanımlanması amaçlanmak-
tadır. Bu bölümde, Türkiye’deki gelenek-
sel yapıların onarımında kullanılabilecek 
yapısal müdahalelerin belirlenmesine 
yönelik somut veriler sunulmuştur. 

Anadolu’da 1894 ile 1999 arasında 
pek çok deprem olmuştur (www.dep-
rem.gov.tr; Öztin, 1994). Araştırmadaki 
örneklerin seçiminde belirleyici ölçüt, 
coğrafi  (ahşap karkas yapı geleneğinin ol-
duğu depreme hassas bölgeler) özellikler 
ile depreme ilişkin kaynakların (hasar 
raporları) varlığıdır. Bu bağlamda, 1894 
İstanbul, 1970 Gediz ve 1999 Marma-
ra-Kocaeli depremlerinin sonuçları tarihî 
bir perspektif içinde ve ahşap karkas yapı 
geleneğinin bulunduğu bölgelerdeki ör-
nekler özelinde incelenmiş; hasar tipleri 
ve sonuçları tartışılmıştır. 

Marmara - Kocaeli (1999) depremi, 
depremden bir ay sonra yazar tarafından 
bölgede yapılan incelemeler bağlamın-
da değerlendirilmiştir. 1894 depreminin 
bu çalışma kapsamına alınmasının te-
mel nedeni ise, bu tarihte İstanbul’daki 
konut dokusunun büyük oranda ahşap 
karkas yapılardan oluşması ve depreme 
ilişkin tanımsal verilerin varlığıdır (Öz-
tin, 1994). Benzer şekilde, fi ziksel duru-
ma ilişkin değerlendirmeler olmasa da 
ahşap karkas yapılarla ilgili çok değerli 
görsel belgeler de içeren, kullanılabilir 
durumdaki birinci el hasar raporlarının 
varlığı, 1970 Gediz Depremi’nin de ça-
lışma kapsamına alınmasını sağlamıştır 
(Uzsoy ve Çelebi, 1970; Yarar vd., 1970).

Yazarın kişisel araştırmalarına daya-
narak hazırlanan üçüncü bölümde (Şa-
hin, 1995), Anadolu’daki ahşap karkas 
yapı geleneğinin yapım tekniği, malze-
me özellikleri ve depremdeki davranış-
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ları tanımlanmıştır. Dördüncü bölüm, 
özellikle Japonya olmak üzere yurtdı-
şından konuyu destekleyen örnekleri 
içerir. Makalenin sonunda, ahşap karkas 
yapım tekniğinin depreme hassas bölge-
lerde kullanımının avantaj ve dezavan-
tajları tartışılmaktadır.

2. Tarihî Perspektif İçinde 
Deprem ve Ahşap Karkas 
Yapılar
Anadolu’nun tarih boyunca pek çok 
depreme sahne olduğu bilinmektedir 
(Soysal vd., 1981). Bu depremlerin ge-
leneksel ahşap karkas konutlara etkileri 
incelendiğinde, konu ile ilgili tarihî kay-
nakların oldukça sınırlı olduğu söyle-
nebilir. Bununla birlikte, Osmanlı/Türk 
konutuna ilişkin kaynaklardan, ahşap 
karkas yapı geleneği ile deprem arasın-
daki ilişkiyi saptamaya yönelik bazı bil-
gilere ulaşılabilir. 

Orta, batı ve kuzey Anadolu’ya yayı-
lan ahşap karkas yapı geleneğinin, Os-
manlı’nın ilk gelişme dönemine koşut 
olarak, özellikle 16. yy’ın ikinci yarısın-
dan sonra ortaya çıktığı bilinmektedir. 
Onaltıncı yüzyılın seyyahları, yüksek dü-
zeydeki devlet erkânına ait yapılar dışın-
da, İstanbul’daki konut dokusunun tek 
katlı ve genellikle kerpiç yapılardan oluş-
tuğunu ifade ederler (Kuban, 1995, s. 40, 
238). Faroqhi (1984, s. 233-234), aynı du-
rumun Ankara için de geçerli olduğunu, 
birden çok katlı yapıların 17. yüzyıldan 
itibaren yaygınlaştığını söyler. Dolayısıy-
la Anadolu’da ahşap yapı üretiminin, 17. 
yüzyıla kadar uzanan 300 yıllık bir gele-
neğin ürünü olduğu söylenebilir.

Arel, Anadolu geleneği olarak ahşap 
karkas yapım tekniğinin kullanımına, 
1510 depreminin (Kıyamet-i Suğra) ne-

den olduğunu söyleyerek şu bilgileri ve-
rir (Arel, 1982, s. 70):

“... Buna karşılık sıradan kent evlerinde 
yüksek kârgir yapı alışkanlığının sürmesi, 
deprem ve yangınlara karşı alınan yasal ön-
lemlerle engellenmiş olmalıdır: 1510 yılın-
daki depremde (Kıyamet-i Suğra) 109 cami, 
1070 ev ve surların bir kısmı yıkılınca, Ana-
dolu’dan 37.000, Rumeli’den 2.900, İstan-
bul’dan da 10.000 inşaat işçisi çalıştırılarak 
kentin ahşapla imarına girişilmiştir.” 

Arel’in aktardığı bu bilgi, ahşap ya-
pım tekniğinin, o dönemde var olan 
kârgir sistemlere oranla depreme karşı 
daha dirençli olduğu için tercih edildiği-
ni gösteren verilerden biridir.  1509 yılın-
daki depremden sonra 1659, 1719, 1754, 
1766, 1863 ve 1894 yıllarında da İstanbul 
ve çevresini etkileyen büyük depremler 
yaşanmıştır (Öztin, 1994, s. 6). Ancak 
var olan sınırlı kaynaklar özelinde, bu 
depremler sonrasında da ahşap karkas 
geleneğinin bir deprem önlemi olarak 
sürdürülmesine yönelik yasal tedbirlerin 
alındığını söyleyemeyiz. 

Tersine Ahmed Refi k Altınay’ın 
Divân-ı Hümâyûn’a ait resmi evraklara 
dayanarak derlediği 1495-1882 yıllarını 
kapsayan belgelerde; İstanbul’da yapı-
lacak konutlarda özellikle yangına kar-
şı önlem olarak kârgir yapı yapılması, 
saçakların kısa tutulması, yapı yüksek-
liklerinin sınırlandırılması ve yapılarda 
tahtapuş gibi ahşap aksamın yapılma-
ması yönünde ifadeler içeren hükümler 
(Altınay, 1988a, s. 59; 1988b, s. 21, 35, 
66, 83, 158) bulunur. Bu belgeler, İstan-
bul’da sıkça rastlanan yangınlar nede-
niyle deprem korkusunun unutulduğu-
nu ve kârgir yapı üretiminin yangından 
korunmak için ısrarla desteklendiğini 
gösterir.
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Batılı anlamda planlama etkinlikleri-
nin uzantısı olarak, 1848-82 yılları ara-
sında çıkarılan nizamname ve/veya yasa-
larda da (I. Ebniye Nizamnamesi, Md. 18; 
Ebniye Kanunu, Md. 21) ahşap karkas 
yapım tekniğinin kısıtlanmasına ilişkin 
düzenlemeler bulunmasına karşın; İstan-
bul’da bile ahşap karkas yapı üretiminin 
yaygın olarak devam ettiği görülür. Ni-
tekim Çelik (1998, s. 66) de, “sakinlerinin 
maddi durumları kârgir inşaatı kaldırama-
yan değersiz veya kenar mahallelerin bu yü-
kümlülükten muaf tutulduğunu” söyleye-
rek, yasalara rağmen İstanbul’daki ahşap 
yapı geleneğinin 19. yüzyılda da devam 
ettiğini ifade eder.

2.1. İstanbul Depremi (1894)
Öztin’in (1994) 1894 İstanbul Depre-
mi’ne ilişkin verileri içeren çalışması, 
özel bir öneme sahiptir. Öztin, resmi 
makamlarca uygulanan sansür nede-
niyle 1894 Depremi’nin neden olduğu 
can kayıpları ve hasar gören yapı sayısı 
hakkında kesin sayı vermenin mümkün 
olmadığını ifade ederken; farklı yapı tip-
lerinde gözlenen hasar türlerine ilişkin 
kapsamlı bilgi verir.

Öztin’in (1994, s. 21-22) değerlen-
dirmesine göre, 1894 Depremi’nde İs-
tanbul’un ilçelerinde hasar gören taş ve/
veya tuğla kârgir dayanıklı yapı sayısı -ki 
bunlar cami, kilise, han, hamam, med-
rese, hastane, istasyon, konak, köşk gibi 
yapılardır- 387 iken; kârgir ya da ahşap 
karkas olduğu kesin tanımlanmamış ha-
sarlı konut sayısı 1087’dir. 1894’teki top-
lam yapı sayısı bilinmediği için, bu sayı-
ların önemi hakkında bir değerlendirme 
yapmak zordur. Ancak o dönemde, Os-
manlı kentlerindeki toplam yapı sayısı-
nın %10’unun kamusal yapılar, %90’ının 

konutlar olduğunu varsayarsak iki grup 
arasındaki hasar oranının fark edilir dü-
zeyde olduğu görülür. 

Öztin’in (1994, s. 201) değişik kay-
naklardaki verileri derleyerek hazırladığı 
tablolardaki “evlere ilişkin veriler” ince-
lendiğinde: 
 Yıkılan/hasar gören konutların Ada-

lar, Yeşilköy gibi yerleşmelerde bulunan 
kârgir yapılar olduğu,
 Yapıların genellikle yangın, bahçe du-

varı, baca gibi kârgir elemanlarının yıkıl-
dığı/hasar gördüğü,
 Yapılarda üst kat ya da çatının çökmesi/

yıkılması şeklinde hasarlar olduğu anla-
şılmaktadır. 

Bu verilere göre kesin sonuçlara ulaş-
mak ve konut yapım tekniklerine ilişkin 
kesin tanımlar üretmek güç olsa da, ol-
dukça yakın bir tarih olan 1894’ten gü-
nümüze ulaşan konutlara bakarak yapım 
tekniğine ilişkin özellikler tanımlanabilir. 
Üçüncü bölümde detaylı olarak verilen 
Anadolu konutunun yapım tekniğine 
ilişkin özellikler, yerel farklara rağmen 
İstanbul için de geçerli gözükmektedir 
(Kuban, 1995).

1894 Depremi’ne ilişkin farklı kişi-
lerin ifadeleri incelendiğinde, bunla-
rın çelişkiler içerdiği gözlenir: Örneğin 
Dybowski (Öztin, 1994, s. 30), depremin 
Adapazarı’nda her beş yapıdan birini 
kullanılmayacak duruma getirdiğini söy-
leyerek, yöredeki ahşap karkas yapıla-
rın ne kadar niteliksiz olduğunu aktarır. 
Buna karşılık, depremden sonra kent-
teki hasarı ayrıntılı olarak inceleyen ve 
gözlemlerini II. Abdülhamid’e bir rapor 
olarak sunan Atina Rasathanesi Müdü-
rü Demetrios Eginitis’in ahşap yapılarla 
ilgili yorumları, Dybowski’den tümüyle 
farklıdır. Eginitis, toprağın jeolojik ya-
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pısına bağlı olarak hasarın mahallelere 
göre değiştiğini söyler ve yapılarla ilgili 
gözlemlerini şu şekilde aktarır (Öztin, 
1994, s. 32-38): 

“...Öte yandan binaların çoğunun ah-
şap olması, zararın az olmasını sağlamış-
tır. İstanbul’daki binaların diğer yerler gibi 
tümüyle kârgir olmaması memnuniyetle 
karşılanmalıdır. Aksi halde zarar fazla ola-
bilirdi. Ahşap binalar depreme şaşılacak 
derecede dayanmışlardır. Kalitesiz olan eski 
ahşap binalar bile ayakta kalmışken, yanla-
rında olan iyi yapılmış güzel ve yeni, hatta 
demirlerle bağlanmış olan kârgir binalar 
yıkılmışlardır.

Ahşap binaların depreme daha fazla 
dayandıkları ortaya çıkmış, kârgirler aksi-
ne nadiren ayakta kalmışlardır. Ahşaptan 
sonra depreme en çok dayanan binalar, 
tuğla ile yapılanlardır. Tuğla ile yapılan 
duvarlar elastik ve sağlam olduklarından 
kolay dağılmazlar ise de güzel bağ ve istinat 
olmadığı için yıkılmışlardır. Prinkipo’da 
(Büyükada) tuğla ile yapılan bir evin taştan 
yapılmış olan orta kısmı yıkılmış, tuğladan 
olan kısmının ayakta kaldığı görülmüştür. 
Bu da tuğla ile güzel inşa olunarak demirler 
ile bağlanan binaların depreme dayandık-
larını kanıtlar...” 

Bir teknik uzman olarak deprem-
le ilgili detaylı bilgiler veren Eginitis’in 
gözlemleri, 19. yy’da İstanbul’daki konut 
dokusunun büyük oranda ahşap karkas 
yapılardan oluştuğunun ve bu yapıların 
depreme karşı yığma yapılara oranla 
daha dayanıklı olduğunun doğrulanması 
açısından kuşkusuz çok önemlidir. 

2.2. Gediz (Kütahya) Depremi 
(1970)
Gediz ve köylerini etkileyen 1970 Depre-
mi öncesinde, bölgede ahşap karkas yapı 
geleneğinin yaygın olarak devam ettiği 

bilinmektedir. Bölgede yeni inşa edilen 
yapıların büyük bölümü ise, betonarme 
karkas ve/veya yığma sistemdedir. Dep-
rem sonrası raporlarından, depremden 
etkilenen bölgedeki yapıların %90’ının 
ahşap takviyeli, %10’luk bölümünün ise 
betonarme karkas ve/veya yığma yapı-
lardan oluştuğu anlaşılmaktadır (Uzsoy 
ve Çelebi, 1970, s. 55-71; Yarar vd., 1970, 
s. 8-53). Ancak bu raporlarda, depremde 
hasar gören yapıların yapım tekniklerine 
göre sayısal dağılımı verilmemiştir. Dola-
yısıyla 1894 Depremi’ndeki sorun burada 
da geçerli olup hasarlı yapıların inşa tek-
niğine bakarak yorum yapmak zordur.  

Hasarlı yapılarla can kaybı arasında 
doğrudan bir ilişki kurmak mümkün de-
ğildir. Yine de resmi kayıtlara göre (http://
www.deprem.gov.tr), saat 23:02’de mey-
dana gelen, 9.452 yapının ağır hasara uğ-
radığı, 7.2 (Ms) şiddetindeki depremde 
can kaybının 1.086, yaralı sayısının 1.260 
olduğu, konutların hasar görmekle bir-
likte yıkılmadığı, bunun da can kaybını 
azalttığı söylenebilir. Öte yandan, Gediz 
ilçesi ile Akçaalan ve Kaya köylerinde 
depremden sonra çıkan yangınların can 
kaybını arttırdığı ifade edilmektedir (Uz-
soy ve Çelebi, 1970, s. 6).

Gediz Depremi’nde (1970), kuralla-
ra uygun ve kaliteli üretilmiş betonarme 
karkas yapılarda daha az hasar görülür-
ken; taş, tuğla ya da kerpiçle yığma ola-
rak inşa edilen yapılarda hasarın daha 
ağır olduğu gözlenmiştir (Uzsoy ve Çe-
lebi, 1970, s. 55-71). Hımış tekniği ile ya-
pılan yapılarda dolgu malzemesi olarak 
taş, tuğla veya kerpiç kullanılmakta ya da 
duvarlar -yerel adıyla- bağdadi ile kap-
lanmaktadır. Hasar gören ahşap karkas 
yapılar incelendiğinde, zeminin durumu 
ya da diğer koşullara bağlı olarak şu so-
nuçlar ortaya çıkar:
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 Zeminin sağlam olduğu bölgelerdeki 
ahşap karkas yapılar, hasarsız ya da az 
hasarlıdır. 
 Depremde zarar gören ahşap karkas 

yapılarda en büyük hasar, zayıf harçla 
örülmüş taş ya da kerpiç yığma bölüm-
lerdedir: Zemin kat beden duvarları, ser-
vis duvarları, bacalar gibi (Resim 1-3).
 Kerpiç, taş gibi yerel malzemelerin 

dolgu olarak kullanıldığı durumlarda, 
dolgunun boşaldığı görülür. Bu durum-
da ahşap karkas elemanların, deforme 
olmalarına karşın ayakta kaldıkları göz-
lenir (Resim 2-5). Dolgu malzemesi ye-
rine bağdadi tekniğinin kullanıldığı ya-

pılarda ise hasar yoktur ya da çok azdır 
(Resim 6).
 Depremde ağır strüktürel deformas-

yona uğrayan yapılar incelendiğinde, 
bunların alt katlarının dükkân olarak 
kullanılmak üzere değiştirildiği ve pen-
cerelerin büyütüldüğü saptanmıştır. Bu 
müdahaleler sırasında ahşap karkas bö-
lümde yer alan ve karkas sistemi yatay 
yüklere karşı güçlendiren payandaların 
kaldırıldığı görülür (Resim 7-9).
 Bir başka örnekte ise, komşu yapı ile 

farklı döşeme kotlarına sahip bir ahşap 
karkas yapıda “çekiçleme” etkisi ile ara 
katta ciddi deformasyon oluştuğu, ancak 
yapının yıkılmadığı gözlenir (Resim 7). 

Resim 1. İğdiş Köy’de yığma alt katın yıkıldığı bir 
örnek (Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 62: Resim 78)

Resim 3. Örencik’te yığma servis duvarında ağır 
hasar (Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 68: Resim 87)

Resim 4. İğdiş’te karkastaki dolgunun boşaldığı bir 
yapı (Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 65: Resim 81)

Resim 2. Akçaalan’da yığma servis duvarında ağır 
hasar (Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 67: Resim 85)



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 3

226

Resim 5. İğdiş’te karkastaki dolgunun boşaldığı bir 
yapı (Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 66: Resim 83)

Resim 7. Gediz’de 
zemin katın 

boşaltılması ve 
payandaların 

kaldırılması ile 
zayıflatılmış, yan 

binanın çekiçleme 
etkisi ile hasar 

görmüş bir yapı 
(Uzsoy ve Çelebi, 1970, 

s. 58: Resim 71)

Resim 8. 
Gediz’de 
zemin katın 
boşaltılarak 
zayıflatılmasıyla 
hasar görmüş 
bir ahşap 
karkas yapı 
(Uzsoy ve Çelebi, 

1970, s. 58: 

Resim 72)

Resim 9. Zemin katın boşaltılmasıyla hasar görmüş bir ahşap karkas yapı (Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 62: Resim 77)

Resim 6. Akçaalan’da zemin katın da ahşap 
karkasla inşa edildiği hasarsız bir yapı 
(Uzsoy ve Çelebi, 1970, s. 57: Resim 69)
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2.3. Kocaeli (Marmara) 
Depremi (1999)
Resmi verilere göre 7.4 (Ms) büyüklü-
ğündeki 17 Ağustos 1999 depremin-
de hasarlı yapı sayısı 50.000, can kaybı 
15.000, yaralı sayısı ise 32.000’dir (Bay-
cı vd., 2004, s. 113-126; http://www.
deprem.gov.tr). Kocaeli Depremi’nden 
(1999) önce, bölgedeki mevcut yapı sto-
ğunun büyük bölümü yakın zamanda 
yapılmış betonarme karkas ya da pre-
fabrik sistemlerle inşa edilmiş olup bun-
lar, hasarlı yapıların %99’unu oluştur-
maktadır. Türkiye’nin en yoğun sanayi 
bölgesindeki bu kentsel yerleşmelerde 
ahşap karkas yapı sayısı çok sınırlıdır. 

Deprem sonrasında İzmit, Adapaza-
rı, Gölcük ve Değirmendere yerleşme-
lerinde bulunan ahşap karkas yapılar 
özelinde, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümü’nden yazarın da 
içinde yer aldığı bir grup tarafından bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. İncelemeler 
sonucunda, aşağıdaki değerlendirmeler 
yapılmıştır:
 İzmit, Marmara Depremi’nden en ağır 

etkilenen kentlerden birisidir. Hasarlar, 
kentin daha çok yeni gelişen kesimle-
rindeyken; yaklaşık %50’si ahşap kar-
kas yapılardan oluşan sağlam zemine 
yerleşmiş eski kent merkezindeki ya-
pılar depremden çok az etkilenmiştir. 
H. Topçu (1996, s. 48, 268) tarafından, 
depremden önce, 1995’te bölgedeki ge-
leneksel yapılar özelindeki saptamalara 
dayanarak bazı yapıların deprem öncesi 
ve sonrasındaki durumlarına ilişkin bir 
inceleme yapılmıştır. Sonuçlar, yapısal 
durumları depremden önce de kötü ve/
veya bakımsız olan geleneksel yapıların 

aynı şekilde ayakta kaldığını, bazı ya-
pılarda ise sadece yüzeysel bozulmalar 
-sıva çatlakları ve sıva dökülmeleri- ol-
duğunu göstermektedir (Resim 10). Böl-
gede kalitesiz işçilikle üretilmiş birkaç 
yeni yapıda bazı küçük çatlaklar izlen-
mekle birlikte; tarihî merkezdeki yapı-
ların hiçbiri yıkılmamıştır. Bölgenin ka-
yalık zeminde yer alması, bu durumun 
temel nedeni olmalıdır. 
 Sırrı Paşa Sokağı’nda yer alan Sırrı 

Paşa Konağı’nda ise, önemli bir ha-
sar olmamakla beraber, üst katın ana 
mekânının dış çeperindeki ana ahşap 
dikmelerden biri kırılmış; buna bağlı 
olarak tavanda kısmi çökme meydana 
gelmiştir. Hasarlı bölümde yapılan in-
celemelerde, biyolojik bozulmaya bağlı 
olarak, söz konusu dikmenin taşıyıcı 
özelliğini yitirdiği saptanmıştır. Dep-
rem, zayıfl ayan dikmenin kırılarak çök-
mesine neden olmuştur (Resim 11).
 Adapazarı ve Değirmendere’de dep-

remden ciddi zarar gören bölgelerde 
yapılan incelemelerde, sınırlı sayıda 
-yaklaşık 10 adet- ahşap karkas yapı in-
celenmiştir. Bu yapılardan 3 tanesinin alt 
katlarındaki ahşap karkas bölümlerde, 
taş ya da kerpiç dolgu kısmen boşalmış; 
diğer yapılarda ise bölgesel sıva çatlak-
ları ve sıva dökülmeleri dışında bir hasar 
gözlenmemiştir. Üstelik bu yapılardan 
bazılarının, depremden önce de kulla-
nılmadığı ve bakımsız durumda olduğu 
anlaşılmaktadır (Resim 11-14). 

Özetle, Tobriner (2000, s. 76) ve baş-
ka araştırmacıların da gözlemlediği gibi, 
sayıları artık çok azalmış olmakla bir-
likte geleneksel ahşap karkas konutlar, 
1999 Marmara - Kocaeli Depremi’nden 
en az etkilenmiş yapılardır.
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Resim 11. İzmit Sırrı Paşa Konağı’nın ön cephesi ve deprem 
sonrasında üst kat mekânında oluşan hasar

Resim 12. Değirmendere merkezde 
depremde sadece sıva dökülmeleri olan 
geleneksel bir yapı

Resim 13. Deprem bölgesinde depremden zarar görmemiş, 
ama çok daha önce boşaltılarak yıpranmış geleneksel bir yapı

Resim 14. Deprem 
bölgesinde 
depremden çok zarar 
görmemiş, ancak sıva 
ve dolguları hasar 
görmüş iki yapı

Resim 10. İzmit kentsel sit alanı içinde 
bir mescidin deprem sonrası durumu
(H. Topçu tarafından belgelenen bu yapı deprem
öncesinde de aynı durumdadır.)
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3. Anadolu’daki ahşap karkas 
yapıların gelecekte de deprem 
bölgelerinde kullanımı için göz 
önüne alınması gereken teknik 
özellikleri
Anadolu’daki geleneksel konut yapı-
mında ahşap; yığma, karkas ya da iki 
tekniğin bir arada kullanımı ile oluştu-
rulmuş almaşık sistemli yapılarda yaygın 
olarak kullanılırken, ahşap yığma tekniği 
nispeten daha sınırlıdır. Yığma yapılarda 
taş, tuğla ve kerpiç ana yapı malzemesi 
iken, ahşap sadece bağlayıcı ya da açıklık 
geçen eleman olarak kullanılır. 

Anadolu’da geleneksel ahşap karkas 
yapıdan söz ederken referans verilen 
ana grup, Türkçe’de hımış olarak tanım-
lanan almaşık yapım tekniğidir. Bu tek-
niğin temel özelliği, zemin katın yığma, 
üst kat(lar)ın ise ahşap karkas sistemde 

inşa edilmesidir. Hımış yapım tekniğiyle 
inşa edilen konutlar, yörelere göre kütle, 
plan, cephe, eleman ve bezeme özellik-
leri ile çeşitlilik sunsalar da yapım tekniği 
açısından büyük benzerlikler gösterir. Bu 
benzerlikte, yapıların gezgin yapı ustala-
rı tarafından üretilmesinin rolü kuşkusuz 
büyüktür (Şahin, 1995). Yukarıda sunu-
lan, depremle ilgili gözlemlerin yorum-
lanabilmesi için “hımış” ya da “ahşap 
karkas” yapım tekniğinin temel strük-
türel özelliklerini kısaca tanımlamak 
faydalı olacaktır. Ahşap karkas konutu 
oluşturan bölümler, üç grupta tanımla-
nabilir (Şahin, 1995; Şekil 1): 

1. Yığma taban
2. Ahşap karkas (kat ya da katlar)
3. Ahşap çatı
Genellikle zemin kat -bodrum ve ara 

katı da içerebilir- ve temellerden oluşan 

Şekil 1. Ahşap 
karkas Anadolu 
konutunun 
bölümleri, 
Ankara’dan bir 
örnek
(Şahin, 1995, s. 173: 

Resim 3.11)
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Şekil 2. Ahşap karkas yapıda temel tiplerini gösteren şematik çizim (Şahin, 1995, s. 176: Resim 3.12)

“yığma taban”, yerel koşullara göre tü-
müyle taş ya da taş ve kerpicin bir ara-
da kullanımı ile inşa edilir (Şekil 2). Bu 
bölümde kullanılan bağlayıcı malzeme 
genellikle toprak harcı iken; bazı örnek-
lerde kireç katkılı harcın kullanıldığı da 
gözlenir. Yığma taban işlevsel olarak iki 
bölümden oluşur: temeller ve zemin kat 
beden duvarları. Sürekli, almaşık ya da 
ayrık düzende, moloz taşla yığma olarak 
inşa edilen temeller, en az subasman se-
viyesine kadar yükselir (Şekil 2). 

Temellerin üstüne inşa edilen zemin 
kat beden duvarları, iç ve dış yüzeylere 
70–100 cm aralıklarla yerleştirilen ahşap 
hatıllarla bağlanır. Bu hatıllar, yan yük-
lere karşı duvarı güçlendirmekte ve dep-
reme direncini arttırmaktadır (Hughes, 
2000, s. 35). Yığma taban olarak tanım-
lanan bu bölüm, erken döneme tarihle-
nen yapılarda mutfak, depo gibi servis 
mekânlarına ayrılmıştır. 

Parselin geometrisine göre biçimle-
nen yığma tabandan sonra yapı, ahşap 
karkasın olanaklarına göre oluşturulan 
çıkmalarla üst katta düzgün bir geomet-
rik forma ulaşır. Ahşap karkasa geçişte, 

zemin kat beden duvarlarının iç ve dış 
yüzleri ahşap yastık kirişleriyle çevrele-
nir. Taşlık gibi yarı açık mekânlarda kul-
lanılan bağımsız dikmeler, yatayda baba 
kirişlerle birbirine bağlanarak üst katlar 
için taban oluşturulur. 

Üst katlarda, mekânların geomet-
risine ve iç mekân döşeme seviyelerine 
göre, alttaki yastık kirişleri üzerine dö-
şeme kirişleri oturtulur. Döşeme kirişle-
ri, 40-60 cm aralıklarla, iç mekânın kısa 
kenarına paralel yerleştirilir. Mekânın 
boyutları, temin edilebilen ahşap mal-
zemenin boyutlarına göre belirlenirken; 
büyük açıklıkların geçildiği sofa, taş-
lık gibi mekânlarda kalın kesitli (15x20, 
20x20 cm) ve uzun ahşap kirişlerin kul-
lanıldığı görülür. 

Üst katta çıkma (cumba) yapılması 
gerektiğinde, çıkmanın türüne ve de-
rinliğine bağlı olarak çıkma altı taşıyıcı 
elemanları da bu aşamada yerleştirilir. 
Çıkmanın strüktürü tamamlanıp döşeme 
kirişleri yerleştirildikten sonra, duvar dik-
melerinin oturtulacağı alt (ayak) kirişleri 
yerleştirilir. Daha sonra mekânın köşele-
rinden başlayarak köşe dikmeleri yerleşti-
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rilir ve bunlar üst uçlarından tepe kirişleri 
ile birbirlerine bağlanır. Bu düzenleme 
sırasında iç mekânlardaki dolapların ana 
strüktürünü oluşturacak ahşap dikmeler 
de, ara bölme ya da dış duvarlar gibi ah-
şap karkasla birlikte inşa edilir. 

Katı oluşturan duvar karkasının ya-
pımından sonra, duvar düzlemlerinin 
bölünmesine geçilir. Duvarda yer ala-
cak açıklıkların sayısı ve konumu belir-
lenerek, bunların kenarlarına kasaların 
bağlanacağı kapı ve pencere dikmeleri 
yerleştirilir. Daha sonra sırasıyla köşe 
dikmelerini destekleyecek ana (köşe) 
payandalar ve açıklıkların dışında kalan 
kısmı eşit aralıklara (30-40 cm) bölen 
ara dikmeler yerleştirilir. Tüm düşey ele-
manlar birbirine bağlama kirişleri (bo-
yunduruk) ya da kısa payandalarla bağ-
lanır ki bu bağlamalar, yapıdaki düşey 
düzlemlerin özellikle deprem gibi yan 
yüklere karşı direncini arttıran önemli 
elemanlardır (Popovski vd., 1999) 

Ahşap karkas sistem, dış cephede de 
estetik amaçla gösterilmek isteniyorsa bu 
elemanların cephede dolguyla birlikte 
geometrik bir düzen oluşturmasına özen 
gösterilir. Taş, kerpiç, tuğla ya da ahşabın 
dolgu malzemesi olarak kullanımı dışın-
da, diğer bir yaygın teknik de bağdadidir. 
Bu teknikte, duvarların iç ve dış yüzeyleri 
ahşap çıtalarla örülerek üzeri sıvanır. Taş, 
kerpiç, tuğla gibi dolgu malzemelerinin, 
ağırlığı ve bazen de bağlayıcı malzeme-
nin dayanıksızlığı nedeniyle depremler 
sırasında yapıda hasara neden oldukları 
gözlenir. Buna karşın bağdadi tekniğinde 
ahşap çıtalar, hem hafi fl iği hem de ahşap 
karkas elemanları birbirlerine bağladı-
ğı için yapının yan yüklere, dolayısıyla 
depreme karşı direncini arttırır. Bu de-
ğerlendirmeye paralel yorumlar, Gediz 

Depremi sonrasında da farklı uzmanlar 
tarafından dile getirilmiştir (Uzsoy ve 
Çelebi, 1970, s. 71). Özellikle 19. yüzyıl-
dan itibaren İstanbul, Edirne gibi büyük 
kentlerde dış cephenin ahşapla kaplan-
ması -yalı baskısı- yaygınlaşmıştır. Bu 
tip uygulamalarda kaplama altında farklı 
dolgular (bağdadi ya da tuğla gibi) kulla-
nılmaktadır.

Yalı baskısının altında bağdadinin 
kullanıldığı durumlarda, bu almaşık tek-
nik yine ahşap karkas yapıyı yan yüklere 
karşı güçlendiren bir özellik olarak kar-
şımıza çıkar. Ahşap karkasla inşa edi-
len katlarda, yapının bazen bir -ya da 
birkaç- cephe duvarı, bazen de ara du-
varlarından biri, servis duvarı olarak çatı 
kotuna kadar yığma sistemle örülür. İç 
mekânlardaki dolap ve ocaklar bu servis 
duvarına yerleştirilir. Servis duvarlarının 
olmadığı yapılarda ise, ocak bacalarının 
çatı kotunu geçecek seviyeye kadar yığ-
ma sistemle inşa edildiği görülür. 

Osmanlı dönemindeki nizamname-
lerde, özellikle yangınlara neden olan 
bacalarla ilgili bazı yasal önlemlerin ge-
liştirilmeye çalışıldığı ve yapılara yangın 
duvarı eklenmesinin zorunlu hale geti-
rildiği bilinmektedir. Ancak var olan yapı 
stoğu incelendiğinde, bu düzenlemele-
rin pratiğe pek de yansımadığı söylene-
bilir (I. Ebniye Nizamnamesi, 1848, Md. 
18; Ebniye Kanunu, 1882, Md. 21). Öte 
yandan özellikle 1894 İstanbul ve 1970 
Gediz depremlerinin sonuçları incelen-
diğinde, yapılarda en çok hasar gören 
bölümlerin, yığma teknikle inşa edilen 
servis ve yangın duvarları ile bacalar ol-
duğu anlaşılır. 

İnşaat mevsiminin olanaklarına göre 
belirlenen inşa sürecinde, yapının ah-
şap karkas katlarının tamamlanmasın-
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dan sonra çatının kapatılması esastır. Bu 
konutlarda yaygın olarak oturtma ya da 
beşik çatı kullanılır. Çatı sisteminde de, 
ahşap karkas bölümde olduğu gibi tüm 
bağlantılar çivilerle sağlanır. 

Yapının formuna göre biçimlendi-
rilen ahşap karkas çatı, üst katın tavan 
kirişleri üzerine mahya aksları boyunca 
yerleştirilen ana çatı kirişlerinin üstüne 
oturtulur. Mahya aksı boyunca öncelik-
le köşe ve baba dikmeleri yerleştirilerek 
çatı mahyasına bağlanır. Çatı mahyası, 
köşe mertekleri ile çatı eğimini belirle-
yecek şekilde yapının köşelerine bağ-
landıktan sonra, mahyalarla çatı kenar 
kirişleri arasındaki açıklık, kirişlerle eşit 
aralıklara bölünür. Daha sonra çatı kiriş-
lerinin arasına mertekler yerleştirilerek 
çatının ana strüktürü tamamlanır. Mer-
teklerin üstü 2,5-3 cm kalınlığında ahşap 
elemanlarla kaplanarak, alaturka kire-
mitle örtülür. Çatı kapatılırken saçaklar 
da kaplanır. 

Çatının tamamlanmasından sonra, 
sırasıyla ahşap karkas duvar dolguları, 
ahşap ya da tuğla döşeme kaplamala-
rı ve ahşap tavan kaplamaları yapılarak 
yapının tüm cidarları tamamlanır. Ah-
şap karkas sistem içerisinde yer alan 
merdivenler her zaman ahşaptır; ancak 
bazı durumlarda merdivenin zemin kat-
taki ilk birkaç basamağı taş olabilir. Bu 
aşamadan sonra yapıda yer alacak kapı, 
pencere, kepenk, kafes, dolap, aynalık 
gibi mimari elemanlar inşa edilir. Tüm 
elemanlar tamamlandıktan sonra yapı, 
içeriden ve dışarıdan sıvanır. İç mekân-
ların sıvanması için yapının mimari 
elemanlarının tamamlanması gerektiği 
halde, dış sıvalar daha önce yapılabilir. 
Kalem işi gibi diğer bezemeler ise sıva 
işlerinin bitiminden sonra yapılır.

Anadolu’daki ahşap karkas yapılarda 
kullanılan strüktürel ahşap elemanların 
kesitleri genellikle 10x10, 5x10 cm’dir. 
Büyük açıklıkların geçildiği mekânlarda, 
sayıları 1-2 taneyi geçmemek koşuluyla 
daha büyük kesitli (15x20, 20x20 cm ya 
da daha büyük kesitli kütükler halinde) 
ve uzun ahşap elemanlar da kullanılır. 
Ahşap elemanlar birbirine her zaman çi-
vilerle bağlanır; Karadeniz bölgesindeki 
bazı yerleşmeler dışında geçme detayı 
hemen hemen hiç yoktur. Bu bölge-
de, yapı köşelerinde bini ya da lambalı 
geçme detayları kullanılır. Buna karşın 
ahşaptan imal edilen kapı, pencere, par-
maklık, dolap kapağı, tavan gibi mimari 
elemanlarda karmaşık geçme detayları-
nın kullanıldığı görülür (Şahin, 1995). 

4. Ahşap karkas yapıların 
depremde davranışı:  
Yurtdışından destekleyici 
bulgular 
Deprem mühendisliğinin bir uzmanlık 
alanı olarak gelişimiyle birlikte ahşap 
karkas yapılar, depreme dayanıklılıkları 
nedeniyle Türkiye dışında pek çok ül-
kede araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 
Ahşap karkas sistemle kısa sürede yapı 
üretiminin sağlanması, malzeme gider-
lerinin düşüklüğü, günümüz teknoloji-
siyle çok katlı (3-5 kat) yapı üretiminin 
ve yangın güvenliğinin sağlanabilmesi 
gibi temel nedenlerle ABD, Kanada, Ja-
ponya, Avustralya gibi gelişmiş ülkeler-
de konut üretiminde ahşap karkas yapım 
tekniği tercih edilmektedir. 

Bu ülkelerde çağdaş deprem yönet-
meliklerinin geliştirilmesinden önce ya-
pılmış ahşap karkas yapılarda saptanan 
yaygın hasarlar: Ahşap karkas bölümle-
rin temellere iyi bağlanmaması sonucu 



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 3

233

yapının temeller üzerinde kayması ve 
alt kattaki kullanımlar gereği (garaj gibi) 
zemin katın strüktürel olarak zayıfl atıl-
masına bağlı olarak -zayıf kat etkisi- yu-
muşak zemin katın çökmesi şeklindedir 
(Cheung, 2000, s. 21; Rainer ve Karaca-
beyli, 2000). 

Keenan’ın (1980, s. 273-286) farklı 
ülkelerdeki ahşap karkas yapılarla ilgili 
çalışması da, geleneksel ve/veya modern 
tekniklerle yapılmış bu yapıların dep-
remlerden ne kadar az etkilendiğini ak-
tarır. Yazar, 1964 yılında 8.6 (Richter öl-
çeği) şiddetinde olan Anchorage-Alaska 
depreminde, 85.000 nüfuslu yerleşmede 
can kaybının sadece 9 kişi ile sınırlı kal-
masına neden olarak, yapıların standart-
lara uygun ve ahşap karkas sistemle inşa 
edilmiş olmasını gösterir. Çin’deki ahşap 
karkas yapıların da, modern teknikler-
le yapılanlara oranla depremlerde daha 
yüksek performans gösterdiği bilinmek-
tedir (Zhiping, 2000, s. 88). 

Bir deprem ülkesi olan ve mevcut 
konut stoğunun %90’ı ahşap karkas ya-
pılardan oluşan Japonya’da, ahşap kar-
kas yapıların deprem direncini arttırmak 
amacıyla kapsamlı çalışmalar devam et-
mektedir. Bilindiği gibi geleneksel Japon 
konutlarında metal bağlama, vida, çivi 
gibi elemanlar hiç kullanılmaz; dikme 
ve kirişler birbirine zıvanalı geçme de-
tayları ile bağlanır  (Takeyama vd., 1960, 
s. 2093-2111). Taşıyıcı dikme ve kirişle-
ri destekleyen payandaların kullanımı 
yaygın değildir. Dolgu malzemesi olarak 
shinkabe (bambu gövdelerinin toprak sıva 
ile kaplanmasıyla üretilen) tekniği kulla-
nılır. Geleneksel tekniğin kısmen değiş-
tirilmesiyle oluşmuş okabe tekniğinde ise, 
duvarlar ahşap levhalarla kaplanarak, 
metal lataların üzerine sıva yapılır. 

Geleneksel Japon tipi kiremitlerin 
yanı sıra çimento bazlı kiremit/levha 
veya metal elemanlarla kaplanan çatılar 
genellikle oldukça ağırdır. Bu özellikle-
re sahip geleneksel Japon konutların-
da deprem sonrasında saptanan hasar 
türleri kısaca şunlardır (Takeyama vd., 
1960, s. 2093-2111):
 Yumuşak zemin üzerine yapılan ahşap 

karkas konutlar depremden daha çok et-
kilenmektedir.
 İki katlı yapılarda zayıf alt katlar hasar 

görüp yıkılırken, üst katlar sağlam kal-
maktadır.
 Temellerin sağlam olmadığı ya da ah-
şap karkas bölümün temellere iyi bağ-
lanmadığı durumlarda, temel üstünde 
kalan bölümün bir bütün olarak kayması 
sıkça rastlanan bir hasar türüdür.
 Ahşap karkas elemanlardaki “geçme” 

detaylarının kırılması, çatlaması ya da 
yıkılması, yapı bütününde sehim, ciddi 
deformasyon ya da kısmi yıkılmalara ne-
den olmaktadır.
 Duvarlarda çatlakların oluşması ya da 

duvarların yıkılması, sıkça karşılaşılan 
bir hasar türüdür. 

5. Sonuçlar
Türkiye’deki kentleşme süreci sonun-
da geleneksel yapım tekniklerinin terk 
edilmesi, bu makalenin giriş bölümün-
de aktarılmıştır. Buna ek olarak, yüksek 
katlı yapı üretiminde ahşap sistemlerin 
sınırlı olanaklar sunması, ahşabın yan-
gına karşı direncinin düşüklüğü, bi-
yolojik bozulmaya açık olması, ahşap 
kullanımının ormanların yok edilme-
sine neden olması gibi bazı dezavan-
taj ve önyargılar, Türkiye’de yapı üre-
timinde ahşap sistemlerin kullanımını 
engellemiştir. 
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Türkiye’deki yaygın anlayışın tersi-
ne, yukarıda kısaca değinilen sınırlı sa-
yıdaki araştırma, depremden korunmak 
için ahşap karkas yapı üretiminin ciddi 
bir seçenek oluşturduğu görüşünü sa-
vunmaktadır. ABD, Kanada, Japonya 
gibi gelişmiş ülkelerde bu tekniğin yay-
gın olarak kullanımı, bu görüşlerin birer 
sav olarak kalmadığını; uygun teknoloji 
kullanılarak bu dezavantajların kontrol 
edilebileceğini, dolayısıyla ahşap sis-
temlerin kullanımının özellikle deprem 
koşullarında pratikte geçerli olduğunu 
göstermektedir.

Ahşap, 1999 Depremi sonrasında, 
yeniden bir yapım tekniği olarak Tür-
kiye’de sunulmuş; örneğin Kanadalı ve 
Amerikan fi rmalarca tanıtılan yeni ahşap 
yapım teknikleri, özellikle yüksek gelir 
gruplarınca benimsenmiştir. 

Yukarıda aktarılan farklı yönler dışın-
da, Türkiye’deki tescilli yapıların büyük 
bölümünü oluşturan ahşap yapılar söz 
konusu olduğunda, bu yapıların farklı 
disiplinlerce daha iyi anlaşılması gerek-
tiği ifade edilmelidir. Konu tarihî gele-
neksel ahşap konutların korunması bağ-
lamında irdelendiğinde ise, bu bir teknik 
seçim olmaktan öte kültürel bir boyut 
kazanmaktadır. 

Geleneksel ahşap karkas konutların 
depremle ilişkisine yönelik yukarıda ak-
tarılan araştırmaya dayanarak, şu sonuç-
lara ulaşmak mümkündür: 
 Özel zemin detayları geliştirilmeden 

yumuşak zemine oturtulan ahşap karkas 
yapıların deprem direnci oldukça düşük-
tür. Anadolu’daki yerleşmelerin yer se-
çimleri incelendiğinde, bu faktörün göz 
önüne alındığı ve yerleşmelerin özellikle 
sağlam kayalık zeminler üzerine kurul-
duğu gözlenir. İzmit kentsel merkezi 

içinde yer alan yapılarda hasar görülme-
mesinin temel nedeni de budur. 
 Anadolu konut geleneğinde yığma bö-

lümlerde kullanılan ahşap hatıllar, karkas 
sistemde kullanılan payandalar ve karkas 
elemanlarının bağlantılarında kullanılan 
çiviler, bu yapıların depreme karşı daya-
nımını arttıran önemli özelliklerdir. Ni-
tekim Japonya’daki geleneksel konutlar 
özelinde yapılan araştırmalar ve geliştiri-
len güçlendirme önerileri de bu detayları 
kapsamaktadır (Takeyama vd., 1960, s. 
2101). Ahşap karkas yapıların bağlan-
tı detaylarında metal kenet, vida ya da 
geçme detayları yerine çivi kullanımının, 
çivinin daha esnek olması nedeniyle ya-
pının esneme kabiliyetini arttırdığı bilin-
mektedir (Malhotra ve Ritchie, 1980, s. 
261-271). Buna göre, Anadolu’daki ör-
neklerde yapıların kapı, pencere gibi ele-
manlarında geçme detayları kullanılırken 
karkas bölümde sadece çivi kullanılma-
sı; depreme dayanımı arttırmak üzere, 
bilinçli bir seçim ve uzun bir geleneğin 
ürünü olmalıdır. Mevcut yapı stoğunun 
korunması ve onarımına yönelik ileriki 
müdahalelerde bu tavrın devamlılığının 
sağlanması çok önemlidir.
 Karkas sistemde kullanılan bağdadi 

tekniği, yapının yatay yüklere karşı di-
rencini arttıran başka bir özelliktir. Buna 
karşın dolgu malzemesi olarak taş, tuğla, 
kerpiç kullanıldığında, bu malzemelerin 
ağır olması ve bağlayıcı harcın yeterince 
güçlü olmaması gibi nedenlerle deprem-
de bu dolguların boşaldığı ya da hasar 
gördüğü saptanmıştır. Bu yapılara mü-
dahale edilirken dolgu malzemesinin 
hafi fl etilmesi için olanakların araştırıl-
ması önemlidir.
 Ahşap karkas yapılarda, işleve bağlı 

olarak yapıların strüktürel bütünlüğü-
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nü bozacak eylemlerden –pencerelerin 
genişletilmesi, taşıyıcı ya da payanda-
ların kaldırılması gibi- kesinlikle kaçı-
nılmalıdır.

Yukarıdaki sonuçlar bağlamında, 
Anadolu’daki geleneksel ahşap karkas 
konutların, yer seçiminden bağlantı de-
taylarına kadar pek çok teknik özelliği ile 
depreme karşı yüksek performans göste-
recek biçimde inşa edildiği söylenebilir. 
Bu teknik özelliklerin, deneyim ve bun-
dan üreyen köklü bir geleneğin ürünü 
olduğu açıktır. Anadolu konutlarında var 

olan teknik özellikleri tesadüfi  seçimler 
olarak değerlendirmek yerine, teknik açı-
dan başarılarını görmek, yetersizliklerini 
tamamlamak ve bu yapıların korunma-
sını sağlamak, bu konuda çalışan farklı 
disiplinlerin ortak sorumluluğudur. 

Dünyada depreme hassas ülkelerin 
pek çoğunda, yeni inşaatlarda modern 
ahşap yapım teknikleri kullanılmaktadır. 
Bunu zaten başarmış olan Anadolu’da, 
mevcut geleneksel tarihî ahşap karkas 
yapıların korunmasında da bu hedefe 
ulaşılması gerekir. 
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Reinforcement of the Timber Floor and Dome of the 

Ladies’ Flat “Kadın Efendiler Dairesi” in Yıldız Palace

ABSTRACT

The restoration work includes two spaces, ZB08 and B107 above the 

other, both located on the northern wing of the Ladies’ Flat / 2 (Kadın 

Efendiler Dairesi 2) in Harem section of Yıldız Palace. 

After the removal of the wooden fl oor panels of B107, it is revealed 

that the Ladies’ Flat / 2 originally had been a single-storey building 

covered by a dome and a timber-framed roof, and the upper space 

had been built directly over the preliminary roof structure without 

dismantling it. Both of these covering elements, the dome situated on 

ZB08 built by lath and plaster (bağdadi) technique inside and the original 

roof structure were discovered.

After the examination and documentation of the data found, we 

observed that the fl oor beams of B107 had been placed over the original 

roof structure and the dome system had been also hanged on the roof 

by means of timber elements and metal wires. Due to this load-bearing 

system, the overload on the roof structure and the thrust caused by the 

domes, the northern wall of B107 has been damaged. During the renewal 

of the heavily damaged elements of the timber load-bearing system, 

we preferred to seperate this integrated system to prevent the further 

damage and set up an healthier structure. As a part of the proposed 

solution, we decided to suspend the existing timber dome structure on 

the beams of B107 without causing any load on the original intermediate 

roof structure, to fi x them onto the re-arranged beams by means of metal 

fi ttings and to get the bearing system securely seated on the walls.

The main aspect of the study is the explanation of the proposed 

methods used to strengthen the domes and to provide an entire structure 

behaving as a whole along with the results of the experiences gained 

while going through all these processes.
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Yıldız Sarayı Kadın Efendiler Dairesi’nin Ahşap 
Döşeme ve Kubbesinin Güçlendirilmesi
Ahmet SELBESOĞLU* 

Turgut KOCATÜRK**

Tarihçe
Yıldız Sarayı, Balmumcu Orhaniye kış-
lalarından başlayarak Ortaköy sırtlarını 
içine alan ve Beşiktaş sahiline kadar uza-
nan geniş bir arazi üzerine kurulmuş ya-
pılar topluluğundan meydana gelmek-
tedir. Bildiride konu edilen güçlendirme 
çalışmaları, Yıldız Sarayı Harem yapıları-
nın bünyesinde yer alan Kadın Efendiler 
2 Dairesi’nde uygulanmıştır (Şekil 1).   

Kadın Efendiler 2 Dairesi, Yıldız Sa-
rayı kompleksinin kuzeydoğu sınırında, 
Harem duvarının iç bölümünde ko-
numlanmıştır. Aslında 19. yüzyılın son 
çeyreğinde, tek katlı olarak inşa edilmiş 
olan yapı, ihtiyaç nedeni ile bir kat daha 
eklendiğinden günümüze iki katlı olarak 
ulaşmıştır (Resim 1, 2). Yapı, ahşap dö-
şemeli olup kârgir yapım tekniğiyle inşa 
edilmiştir.

Durum Tespiti
B107 mekânının ahşap döşeme kapla-
maları kaldırıldığında, yapının ilk inşa 
edildiği dönemde tek katlı olduğu ve 
mevcut çatı kaplamaları sökülmeden 
üzerine ikinci katın eklendiği görülmüş-
tür. ZB08 mekânını örten kubbelerin, 
bağdadi tekniğiyle inşa edilerek, ahşap 
lata ve tel gergi sistemiyle mevcut çatı-
ya asıldığı tespit edilmiştir (Resim 3, 4). 
Herhangi bir müdahaleye başlamadan 
önce, sisteme ait belgeleme çalışmaları 
yapılarak malzeme bozulmaları ile ya-
tay ve düşey sistemden ayrılmalar analiz 

edilmiş; hasarlara ilişkin matematiksel 
veriler elde edilmiştir. 

Yapının tek katlı olduğu döneme ait 
ZB08 mekânının 5 kubbeden oluşan 
ahşap örtü sistemi, ahşap bir çatıya ası-
larak taşıtılmıştır. İkinci kat yapılırken 
eklenen döşeme kirişleri de aynı çatıya 
mesnetlendirilmiştir. Üst kat döşeme 
kirişlerinin yükleri, malzeme kayıpları 
ve titreşim, ZB08 mekânının tavanında 
deformasyona neden olmuştur (Şekil 2). 
Fiziksel ve biyolojik bozulmalarla birlikte 
malzeme kayıpları sonucunda meydana 
gelen yatay ve düşey kaymalara, hem 
7.24 metre ölçüsündeki döşeme kirişleri-
nin (B107) hem de kubbenin (ZB08) aynı 
çatı mahya kirişine mesnetlendirilmesi-
nin yol açtığı tespit edilmiştir (Resim 5).

Kubbenin ahşap taşıyıcı sistem ve 
bağdadi tekniğiyle inşa edilerek (Resim 
6, 7), kireç esaslı sıva ve altın varak ile 
kaplandığı ve sistemin bütününün rijit 
davranmadığı görülmüş; kaldırma çalış-
maları, bu veriler göz önünde bulundu-
rularak tasarlanmıştır. 

B107’nin döşeme kirişleri ve ZB08’in 
kubbesinin ara çatıya taşıtılması sonu-
cunda yapının kuzey duvarında itme 
kuvvetleri oluşmuş; yapılan ölçümlerle 
kuzey yönünde yer alan D03 kodlu yığ-
ma taşıyıcı duvarın, temelden başlayarak 
kuzey yönünde 7 cm açıldığı tespit edil-
miştir (Resim 8).

Yukarıda açıklanan teknik sorunlara 
ilişkin belgeleme çalışmaları yapılarak 
onarıma yönelik proje aşamasına geçil-
miştir (Şekil 3). 

* Y. Mimar (Rest. Uzm.) Ahmet SELBESOĞLU, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, 
  ahmetselbesoglu@gmail.com
** Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, kocaturk@yildiz.edu.tr
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Resim 1. Yapının tek katlı özgün durumu               Resim 2. Yapının mevcut durumu

Şekil 1. Yıldız Sarayı Vaziyet Planı
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Resim 3. Kubbeli mekân (ZB08)

Resim 5. Restorasyon öncesi kubbe ve normal 
kat taban döşemesi kirişlerinin bazıları Resim 6. Kubbenin ahşap taşıyıcı sistemi

Resim 4. Döşeme kirişleri ve kubbe çatkısının onarım öncesi durumu

Şekil 2. 
ZB08’e 
ait kesit 
çizimleri: 
yatay 
düzlemden 
ayrılmalar
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Kaldırma
Proje aşamasından sonra, ZB08 mekâ-
nında kubbe konstrüksiyonları ile bir-
likte tüm tavan sistemini taşıyacak bir 
iskele kurularak yapı askıya alınmıştır 
(Resim 9). Kubbenin yükünü taşıyan ara 
çatı elemanları ile B107 döşeme kirişle-
rinden çürüme ve deformasyon nede-
niyle işlevini yitirmiş olanlar ve bağlan-
tı elemanları sökülerek, kubbe serbest 

bırakılmıştır. Ardından, askıda olan ve 
taşıyıcı elemanlarından ayrılan kubbenin 
iç yüzünün kaldırılarak yatay düzleme 
getirilmesine başlanmıştır. Bunun için 
ahşap elamanlar ve krikolardan oluştu-
rulan bir kaldırma düzeneği kurulmuş-
tur (Resim 10; Şekil 4). Ayrıca inşa edilen 
kaldırma düzeneğinin üzerine, ana kub-
benin merkezine odaklanan yatay düz-
lem aleti yerleştirilmiştir.  

Resim 7. Kubbenin ahşap taşıyıcı sistemi Resim 8. Açılmanın görüldüğü D03 Kuzey Duvarı

Şekil 3. Beş kubbeli tavanda görülen malzeme bozulmaları ve müdahaleler
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Resim 9. Askıya almak için kurulan iskele                  

Resim 11. Yerleştirilen teleskobik dikmeler

Resim 10. Yerleştirilen krikolar

Resim 12. Kaldırma işlemi 

Şekil 4. Kaldırma düzeneğini oluşturan krikolar ve teleskobik dikmeler 
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Ana kubbe kasnağını taşıyan kirişle-
rin izdüşümlerine yerleştirilen kriko ve 
teleskobik dikmelerin her biri, uzman bir 
operatör tarafından çalıştırılmıştır (Re-
sim 11, 12). Kubbelerin yatay doğrultuda 
düzeltilmesi aşamasında, rijit olmayan 
bir sisteme müdahale edilmesi nedeniyle 
hassas bir çalışma yapılması gerekmiştir. 
Ahşap kubbe sisteminde gerilme ve ka-
sılmaların oluşmaması amacıyla, sisteme 
kaldırma basıncı uygulanırken yüklerin 
dengeli dağıtılması için kritik noktalar 
gözlemlenmiştir. Kaldırma çalışmaları 
periyodik aralıklarla devam ettirilmiş, 
bu süreçte sistemin reaksiyonu gözlem 
ve ölçümlerle belgelenmiştir. Öngörül-
meyen sistem reaksiyonları ile karşılaşıl-
dığında, basınç noktaları tespit edilerek 
kaldırma sisteminde revizyona gidilmiş 
ve çalışma, ek krikolar ile devam ettiril-
miştir.  Periyodik olarak devam eden kal-
dırma işlemi, yaklaşık bir aylık zamana 
yayılmıştır. Bunun nedeni, rijit olmayan 
sistemi özgün kotuna getirirken denge-
lerini bozmamaktır. Altın varakla kaplı 
kubbe sıvalarının bozulmadan yerine ta-
şınmasına özellikle önem verilmiştir. 

Asma
Güçlendirme çalışmalarının ikinci aşa-
ması ise, özgün kotuna getirilmiş ZB08 
tavan sisteminin ara çatıya asılmasıdır. 

Kadın Efendiler Dairesi’nin üzerine 
19. yüzyılın son dönemlerinde kat ilavesi 
yapıldığı, sonradan inşa edilen katın dö-
şeme kirişlerinin ise yapının ilk dönemi-
ne ait olan çatı mahya aşığına taşıtıldığı 
daha önce belirtilmişti. Döşeme kirişle-
ri ile kubbe taşıyıcı sisteminin birbirine 
bağımlı olması sonucunda ortaya çıkan 
deformasyon ve kullanım sakıncaları 
(titreşim vb.) göz önünde bulundurula-

rak, kat döşemesi ile kubbelerin ayrı ayrı 
çalıştırılmasının, kullanım konforunun 
yükseltilmesi ve deformasyonların ön-
lenmesi bakımından gerekli olduğu gö-
rülmüştür. Bu nedenle çatının onarımı 
sırasında, mahya aşığında ve merteklerin 
birleşiminde oluşturulan yeni detaylar ile 
birinci kat döşeme kirişlerinin yükünün 
çatıya iletilmesi engellenmiş; döşemeyi 
oluşturan kirişlerin yükleri yastıklar yar-
dımıyla duvarlara aktarılmıştır (Resim 
13). Böylelikle tavan ve döşeme ayrı ayrı 
çalıştırılarak yüklerin dengeli dağıtılması 
sağlanmış ve döşemelerin titremesi ne-
deniyle özellikle dekoratif elemanlarda 
deformasyonun önüne geçilmiştir.  Ay-
rıca döşemede meydana gelen hareketli 
yüklerin kubbe tavanında meydana ge-
tirdiği titreşim ortadan kaldırılmıştır. Bu 
uygulama, avizelerin titreşiminden mey-
dana gelecek rahatsızlığı da önleyecektir. 

Kubbenin ara çatı sistemine asıla-
bilmesi için, mertekler üzerinde dört 
yönde birbirini takip eden taşıyıcı ahşap 
kirişler oluşturulmuş; kubbe karkası bu 
kirişlere metal elemanlar ile asılmıştır 
(Resim 14-16). 

Metal elemanların ahşap kirişlere 
bağlantı noktalarına kurşun levhalar 
yerleştirilerek, ahşabın ezilmesinin önü-
ne geçilmiştir (Resim 17). Esnek bir kat-
man oluşturan bu detay, hem yüklerin 
dağılımında hem de eski ve yorulmuş 
elemanların yenilerle entegrasyonunda 
önemli bir katkı sağlamaktadır.  

Kubbeleri taşıyan askı iskelesinin 
kaldırılmasından sonra sarkmaların olu-
şacağı öngörülerek, tavan 10 mm daha 
yükseğe kaldırılmıştır. Düzenek ve askı 
iskelesinin kaldırılmasından sonra yapı-
lan ilk ölçümlerde, 5-6 mm sarkma oldu-
ğu görülmüştür. 
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Resim 13. Çatı mahya aşığı ve 1. kat döşeme 
kirişi detayı 

Resim 14. Mertekler üzerinde oluşturulan ahşap 
kirişler 

Resim 15. Kubbe askıları Resim 16. Askı aparatları Resim 17. Kurşun levha

Güçlendirme
Kubbeli tavan sisteminin ve üst kat dö-
şeme kirişlerinin ara çatıya taşıtılması so-
nucu hasar gören kuzey duvarının (D03) 
yanal basınca maruz kalmayacak şekilde 
hesaplanarak tasarlanması amaçlanmış-
tır. Bu amaçla, kuzey cephe duvarının 
(D03) dışa doğru yanal hareketini ve ay-
rıca temelden itibaren oluşan dönmeyi 
engellemeye yardımcı olacak, dolayısıyla 
duvarların göreceli hareketini engelle-
yecek bir çözüm üretilmiştir. Birinci kat 
taban döşemesine ait kirişlerin yastık 
kotunda, duvarın dış yüzeyine, 200 mm 
genişliğinde ve 10 mm kalınlığında pas-
lanmaz çelik bir levha yerleştirilmiştir. 

Paslanmaz çelik levha, metal aparey-
lerle döşeme kirişlerine mesnetlenmiş; 
döşeme kirişleri ise diğer mekânlarda 
devam eden sürekli kirişlere bağlanarak, 
3 paralel duvarın bütün olarak çalışma-

sı sağlanmıştır (Resim 18, 19). Kurulan 
sistem ile kuzey duvarının temelden 
başlayan dönel hareketi engellenmiştir. 
Kuzey duvarına yerleştirilen paslanmaz 
metal levhanın altına 8 mm kalınlığın-
da bir kurşun plaka yerleştirilmiştir. 
Böylece çok sert bir eleman olan çelik 
ile daha yumuşak bir eleman olan tuğ-
la duvar arasındaki etkileşim sorunu, 
tuğlalarda hasara yol açmayacak biçim-
de çözümlenmiştir. Ayrıca ara çatıya 
ait merteklerin oturduğu yastık kirişleri 
köşe noktalarında birbirine mesnetlene-
rek; merteklerin meydana getirdiği yanal 
itme kuvvetinin kuzey duvarı ve diğer 
duvarlara getireceği çevirme momentleri 
engellenmiştir.

Sonuç 
Çalışmanın konusu, Yıldız Sarayı Harem 
yapıları bünyesinde yer alan Kadın Efen-
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Resim 18. Kiriş Bağlantı Detayı
Resim 19. Duvarın hareketini engellemek için 
oluşturulan metal sistem

diler Dairesi’nin döşeme, tavan ve kuzey 
duvarının güçlendirilmesidir. 

Çalışmanın birinci aşaması, Ka-
dın Efendiler Dairesi’nin ZB08 ve B107 
mekânlarının yatay ve düşeyden ayrılan 
döşemesinde, kubbesinde ve kuzey du-
varında meydana gelen deformasyonla-
rın ölçülmesi, nedenlerinin saptanması 
ve belgelenmesidir. İkinci aşamada, ge-
liştirilen çözüm önerileri çerçevesinde, 
tarihsel boyut içinde kalmak koşuluyla 
güçlendirme projeleri hazırlanmıştır. 
Üçüncü aşamada, özgün yatay ve düşey 
boyutları ile bütünlüğü değişmiş olan 
kubbe ve döşeme yukarıya kaldırılmış-
tır. Dördüncü aşamada, yatay düzlem-

deki özgün kotuna taşınan tavanın asma 
işlemleri tamamlanarak askı iskelesi sö-
külmüştür. Beşinci ve son aşamada ise, 
temelden başlayarak mekânın dışına 
doğru dönen kuzey duvarının çelik ku-
şak ve gergilerle diğer paralel duvarlara 
mesnetlenmesi ve sistemin bütün halin-
de çalışması sağlanmıştır. 

Yukarıda özetlenen çalışmaların ger-
çekleştirilmesi boyutunda en önemli 
hususun, eserin bütünlüğünün bozul-
madan gelecek kuşaklara aktarılması ve 
eserin bünyesine giren yeni malzeme ve 
teknolojilerin açıkça sergilenmesi oldu-
ğu vurgulanmaktadır.
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