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Kitap, Conrad İstanbul Bosphorus Hotel Beşiktaş’ta, 24-25 Nisan 
2018 tarihlerinde düzenlediğimiz Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu 6 kapsamında sunulan bildirileri 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, ülkemizde yürütülen 
restorasyon koruma ve onarım çalışmalarından örnekler, koruma 
sorunları 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 son üç yıldır düzenlenen “Modern 
Ahşap Yapılar Özel Oturumu” ile çok katlı ahşap yapıları ve yeni projeleri 
katılımcılarla buluşturmuştur. Sempozyum uluslararası boyut kazandığı 
i.in tüm sunumlar  bu yıl da iki dilde gerçekleştirilmiştir. Bildiri kitabında 
yayınlanan metinlerin içeriği ve telifi yazarlarına aittir.

Sempozyum, iki gün boyunca toplam 17 konuşmacının sunumları ve 
geniş bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 
ile eş zamanlı olarak beşinci kez düzenlenen sergide ise KUDEB Ahşap 
Eğitim Atölyesi, Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim 
Programı - 2017 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 6’ held on April, 24th-25th, 2017 
in Conrad Bosphorus Hotel Beşiktaş 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, and structural 
behavior of timber buildings’. Contemporary Timber Structures Special 
Session with industrial timber materials, new timber materials talked 
about timber buildings around the world. 

During the symposium, 17 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 2017 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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Değerli katılımcılarımız, 
kıymetli misafirler
6. Ahşap Yapılarda Koruma ve Ona-
rım Sempozyumu’na hepiniz hoş 
geldiniz…

Bugün, Belediyemizin kültür var-
lıklarımızı koruma alanında yaptığı-
mız çalışmalarından biri için sizlerle 
buluştuk. 

Mimari mirasımız olan ahşap ya-
pıların korunması; ancak doğru ona-
rımlar ve restorasyonlarla gerçekleşe-
bilmektedir. Etkinliğin ev sahibi olan 
müdürlüğümüz KUDEB; Koruma Uy-
gulama ve Denetim Müdürlüğü’nün; 
2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma 
Kanunu’nda belirlenen görevlerinin 
başında, eski eserlerin korunmasın-
da temel olan; bakım-onarım izinleri 
var…Yapıları korumak demek; yapıyı 
yaşatmak, yapıyı yaşanılır kılmaktan 
geçer, öyleyse periyodik bakımlar, 
onarımlar yapabilmek için yasal izinle-
ri kısa sürede alma, yapıları yaşatmak 
için adım atmak var. 

Ahşap yapıları yaşama kattığınız 
sürece, içinde yaşadığınız, hissettiği-
nizde varlığını koruyabilirsiniz…Yerel 
yönetimlerin sorumluluğu içinde ya-
şayan insanların sorunlarını çözmek, 
yaşamı daha sağlıklı konforlu kılmak-
tan geçer. Belediyemiz; son yıllarda 
kültür varlılarının korunması ve yaşa-
tılarak bugünün gençlerine ecdadını 
hatırlatmak için bir çok çalışma yü-
rütmüştür ve yürütmektedir. İstanbul; 
medeniyetlerin başkenti olarak her 
zaman lider olmuştur; liderliği mimari 
mirasında, ustalıklarında, sanatlarında 
görülmektedir. 

İstanbul’un kültür varlıkları içinde 
ahşap mimari mirasımızın bugüne 

Dear Esteemed Guests and 
Attendees,
I welcome you all to the 6th Symposium on 
Restoration and Conservation of Traditional 
Timber Structures.

We have gathered here today for one of 
the projects carried out by our Municipality 
in the field of cultural heritage conservation. 

Conservation of timber structures, our 
architectural heritage, can only be possible 
through proper repair and restoration work. 
In this context, I would like to mention the 
main duty of the agency hosting this event, 
KUDEB (Conservation Implementation and 
Supervision Bureau). As per Law on the 
Protection of Cultural Heritage No. 2863, 
our agency KUDEB is mainly responsible 
for obtaining the permits for maintenance 
and repair to preserve historical monu-
ments. Protecting buildings means keep-
ing them alive and making them livable. To 
this end, it is of great importance to obtain 
the required legal permits immediately so 
as to keep buildings alive through periodi-
cal maintenance and repair. 

You can protect the timber structures 
by making them part of your life and by 
feeling their presence. It is the responsibil-
ity of the local authorities to solve the prob-
lems of their surrounding environment and 
make life healthier and more comfortable 
for people living in it. Our municipality has 
recently conducted and is still conduct-
ing many projects with an aim to remind 
today’s youth of their heritage by working 
towards the protection and maintenance 
of our cultural assets. İstanbul has always 
been a leader as the capital city of civili-
zations, and its leadership is evident in its 
architectural heritage, mastership, and art. 

Every piece of our wooden architectural 
heritage that has survived to this day as Is-
tanbul’s important cultural assets are inval-
uable. Especially the exemplary projects 
carried out by KUDEB’s Timber Training 
Workshop in Zeyrek and Süleymaniye, two 
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ulaşabilen örneklerinin her biri birbirinden 
değerlidir. Özellikle Dünya Miras Alanla-
rı’ndan; Zeyrek ve Süleymaniye’de; KU-
DEB Ahşap Eğitim Atölyesi tarafından 
yürütülen örnek çalışmalar; İstanbul’da 
son 10 yılda çok sayıda ahşap yapının 
onarımına ve restorasyonuna yol açmış-
tır. Kaybolmaya yüz tutan bir diğer mi-
rasımız; ahşap ustalıklarımızdır… Ahşap 
Eğitim Atölyesi’nin yürüttüğü atölye çalış-
maları kaybolan ustalıkları, ahşap sanat-
larını bir kez daha gündeme getirmiştir… 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
yerel yönetim sorumluluğumuzu ahşap 
yapıların korunması ve onarımına, resto-
rasyonuna, projelendirilmesine kadar ki 
süreçleri planlayıp, uygulayarak sürdürü-
yoruz. Koruma alanına emek harcamaya, 
geçmişi anlayıp, bugüne aktarmaya de-
vam ediyoruz.

Bu mirasları yaşatmak, yaşamak en 
temel görevimizdir.

Bugün Ahşap Yapılarda Koruma ve 
Onarım Sempozyumu 6’da; İsveç, Japon-
ya, Rusya, İsviçre, İngiltere, İtalya’dan 
sempozyuma bildirileri ile katılan; misa-
firlerimize ve ülkemizin koruma alanındaki 
çalışmalarını anlatacak koruma sektörü 
temsilcileri ve akademisyenlerimize; ko-
nuşmacılarımıza teşekkür ederim.

Ayrıca altı yıldır; ahşap koruma sektö-
rünün tek sempozyumu olan ve giderek 
gelişen uluslararası bir bilimsel etkinliliğe 
dönüşen sempozyumu düzenleyen arka-
daşlarımıza teşekkür eder ve verimli bir 
sempozyum olmasını dilerim.

Dinlediğiniz için teşekkür eder, hepi-
nize saygılar sunarım. 

of our World Heritage Sites, have paved 
the way for numerous timber structures 
to be repaired and renovated in Istanbul 
in the last ten years. Timber artisanship is 
another one of our values that have fallen 
into oblivion. Workshops conducted by 
the Timber Training Workshop have once 
again revived the forgotten crafts and 
timber craftmanship. At Istanbul Metro-
politan Municipality, we are committed to 
our responsibility as a local administration 
to plan and implement all the processes 
from the protection and repair of timber 
structures to their restoration and design 
stages. We continue to put efforts into the 
field of protection and try to understand 
the past to pass it to this day.

It is our most essential duty to live our 
cultural heritages and keep them alive.

I would like to extend my thanks to 
our guests who have come from different 
countries including Sweden, Japan, Rus-
sia, Switzerland, England, and Italy with 
their manifests to attend the 6th Sympo-
sium on Restoration and Conservation of 
Traditional Timber Structures. I would also 
like to thank to the conservation – resto-
ration sector representatives, academics 
and speakers who will be speaking about 
Turkey’s projects in the field of protection.

Also, many thanks to our team who 
organized this symposium that has been 
standing out as the only symposium of 
the timber restoration sector for the last 
six years and has further developed to 
transform into an international scientific 
event. Finally, I wish you all a fulfilling 
symposium.

Thank you for listening. I send you all 
my warmest regards. 
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin Koruma Çalışmaları 
ve Ahşap Sektörüne Bakış / Training Programme on 
Restoration and Conservation of Traditional Timber 
Structures and A View to Timber Industry 

*Demet Sürücü, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi, KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü
Forest Industry Engineer, M.Sc., Timber Training Workshop Coordinator

Timber Training Workshop of KUDEB 
was established in 2008 by the aims of 
supporting the preservation of tim-
ber heritage and the sustainability of 
traditional wooden architectural tech-
niques and details by training young 
and qualifi ed restorers and craftsmen  at 
06.08.2007 at Istanbul Metropolitan Mu-
nicipality.  The workshop is as an exam-
ple of local authorities’ responsibilities in 
the protection and restoration of timber 
structures and started its training activi-
ties in April 2008 following the prepara-
tion of physical conditions. The starting 
point of the workshops was to focus on 
increasing the number of woodworking 
craftsmen and technicians to work on 
the conservation and repair of timber 
structures and addressing basic skill de-
fi ciencies in timber conservation com-
bined with architectural, engineering 
and craftsmanship activities.

The aim of establishment of the Tim-
ber Training Workshop is, briefl y, the 
preservation of the traditional timber  res-
idential architecture, an important reason 
why Istanbul is in the World Heritage 
List, with its characteristic construction 
techniques and details as well as training 
qualifi ed human power that will enable 
the transfer of the art of wooden archi-
tecture, which is faced with the danger 
of extinction, to the next generations. 

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, ahşap ya-
pıların korunması ve restorasyonu konu-
sunda yerel yönetim sorumluluklarının bir 
örneği olarak, 06.08.2007 tarihli İBB Baş-
kanlık Oluru ile kurulmuş olup fi ziki ko-
şulların hazırlanmasının ardından Nisan 
2008’de eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 
Atölye çalışmalarının çıkış noktası; ahşap 
yapıların korunması ve onarımında çalı-
şacak, ahşabı işleyen usta ve teknikerlerin 
sayısının arttırılması ve ahşap koruma ko-
nusundaki temel bilgi eksikliklerinin gi-
derilmesi üzerine kurgulanmış, bu kurgu 
mimari, mühendislikve ustalık faaliyetleri 
ile bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nin kuruluş ge-
rekçesi; İstanbul’un Dünya Mirası Liste-
si’ne kabul edilmesinde önemli bir etken 
olan geleneksel ahşap konut mimarisinin 
karakteristik yapım teknikleri ve detayla-
rıyla korunması ve yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunan ahşap yapı sanatının 
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak 
deneyimli insan gücünün topluma kazan-
dırılması ve yaygınlaştırılması olarak özet-
lenebilir. Bu gerekçeye hizmet edebilmek 
adına farklı hedef kitlelere göre program-
lanan eğitim, seminer ve atölye çalışmaları 
bu yılda artarak devam etmiştir.

Atölyenin yürüttüğü faaliyetler ana 
başlıklarıyla; Ahşap Yapılarda Koruma ve 

Demet Sürücü*
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Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı Ders Saatleri                                          
Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures Training Progarmme Lecture Hours Table

Onarım Eğitim Programı, Mimar - Mü-
hendis Atölye Çalışmaları, Geleneksel 
Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulama-
ları, Usta Seminerleri ve Ahşap Yapılarda 
Koruma ve Onarım Sempozyumu’nun 
düzenlenmesidir.

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin 
2008-2017 yılları arasında yürüttüğü 
çalışmaları ana başlıkları ile şu şekilde 
özetleyebiliriz. Hedef kitlenin en küçük 
birimi olan; meslek liselerinin, mobilya 
dekorasyon, ağaç işleri, mimari restoras-
yon bölümlerinde teknik lise eğitimlerini 
sürdüren gençlere, haftada 6 saat ve top-
lamda 8 hafta süresince, ahşap yapıların 
korunması 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; geçimini 
ahşap işleyerek sağlayan ahşap usta, kalfa 
ve çıraklarına yönelik, ahşap yapım sis-
temleri, onarımı ve koruma konusunda 
“Usta ve Kalfa Eğitimleri” adı altında iki 

Within the frame of the training program 
customized according to different target 
groups to serve that purpose, seminars 
and workshops continue to be held this 
year with increasing frequency.

The main activities held within the 
scope of the workshop are; Training Pro-
gram on Restoration and Conservation of 
Timber Structures, Architect - Engineer 
Workshop Activities, Restoration of Tra-
ditional Timber Structures, Master Semi-
nars and A Symposium on the Restoration 
and Conservation of Traditional Timber 
Structures. The activities carried out by 
the KUDEB Timber Training Workshop 
between 2008-2017 can be summarized as 
follows. A training program on furniture 
decoration and woodworking designed 
for vocational high school students who 
represent the smallest unit of the target 
group and applicational and theoretical 
training programs called the “Training 
Program for Vocational High School Stu-
dents” focusing on conservation of timber 
structures and restoration, delivered over 
a period of 8 weeks (6 hours a week) were 

    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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günlük teorik ve uygulamalı eğitimler dü-
zenlenmiş ve eğitimlere 2008-2017 yılları 
arasında toplam 330 kişi katılmıştır. Ge-
çen yıllarda yürüttüğümüz çalışmalarda-
olduğu gibi, 2017 yılı faaliyetlerimiz içinde 
de önceliğimiz; meslek lisesi ve meslek 
yüksekokulu mezunu genç usta adayla-
rı ve teknikerlerdi. Atölyemiz, ulusal ve 
uluslararası alandaki paylaşımı arttırarak, 
üniversite ve meslek yüksekokullarının 
ahşap koruma ve restorasyon derslerin-
de mutlaka görülmesi gereken bir atölye 
olarak benimsenmiştir. Atölyemiz, ahşap 

organized. 117 students attended the 
training programs.

Focusing on timber construction sys-
tems, repair and conservation, a two-day 
long theoretical and practical training 
program called the “Master and Appren-
tice Training Program” was designed for 
wood craftsmen and apprentices making 
a living through woodworking, attended 
by a total of 330 people between the years 
2008-2017. In a similar way to activities 
conducted over the past years, the focus 
of our 2017 activities were young master 

Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı 10. Dönem Kursiyerleri   
Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures Trainees

2017 yılı etkinlikleri  2017/ Poster of 2017 Workshops
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yapıların restorasyonu konusunda eğitim 
ve onarım uygulamaları yürütmeyi plan-
layan yerel yönetimlere de fi ziki koşulları, 
el aletleri ve makineleriyle örnek olmaya 
başlamıştır.

Böylece 2008 yılında hedefl enen; ah-
şap yapıların korunması ve onarımı ko-
nusunda doğru temel bilgilerin paylaşıla-
rak yaygınlaştırılması amacına ulaşmaya 
başlamıştır. KUDEB Ahşap Eğitim Atöl-
yesi’nin sektördeki mimar- mühendis 
meslektaşlarımızın isteği ile 2013 yılından 
bugüne düzenlediğimiz “Geleneksel Ahşap 
Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Mi-
mar- Mühendis Atölye Çalışmaları’na” 149 
meslektaşımız katılmıştır. Atölye çalışma-
sının ana başlıkları; yapıda kullanılan ah-
şap ve koruma yöntemleri, bir ahşap yapı 
elemanı; kapı ya da pencere onarımı,atöl-
ye içerisinde 19.yy. sivil mimari yapı örne-
ğinin bir odasının (taşıyıcı,bağdadi duvar, 
cephe, pencere, döşeme kaplamaları) ile 
1/1 ölçekte üretilmiştir.

Gerek kamuda gerekse özel şirketler-
de çalışan koruma dünyasının aktörleri 
olan mimar–mühendis meslektaşları-
mızın ilgisi ile “Atölye Çalışmaları’nın” 
dönem içerisinde daha sık düzenlenmesi 
hedefl enmektedir.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyetleri-
nin en uzun süreli olanı; “Ahşap Yapılar-

candidates and technicians who are voca-
tional high school graduates. Increasing 
exchanges of expertise and knowledge on 
the national and international areas, our 
workshops have been endorsed as must 
attend programs to supplement wooden 
conservation and restoration courses at 
universities and vocational schools. Our 
workshop also sets an example for local 
authorities planning to carry out training 
programs on the restoration and repair of 
timber structures with its modern amen-
ities, hand tools and modern machinery.

We are well on track to achieve our 
2008 target of sharing and disseminating 
correct information on the conservation 
and preservation of timber structures. So 
far, 149 of our colleagues have participat-
ed in the “Restoration of Traditional Tim-
ber Structures Architect-Engineer Work-
shop Activities” organized by the KUDEB 
Timber Training Workshop in 2013 upon 
the request of our architect-engineer col-
leagues in the industry. The main focus 
of the workshop were wood products 
used in buildings and their preservation, 
wooden construction elements, door or 
window repairs, and the reproduction of 
19th century civil architectural structure 
(a carrier, a timberwork wall, a facade, a 
window, a fl oor covering) on a 1/1 scale.

Mimar Mühendis Atölye Çalışmaları’ndan fotoğraflar/ Architect and Engineers Workshops



21

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

da Koruma ve Onarım Eğitim Programı” 
dır. Program kapsamında, meslek yükse-
kokullarının mimari restorasyon, ağaç iş-
leri, mimari dekoratif sanatlar gibi mimari 
ve ahşap yapı elemanı ile ilgili eğitimle-
rin verildiği programlarının mezunlarına; 
ahşap yapıların korunması ve onarımı 
konusunda daha donanımlı vedeneyim-
li olmaları hedefi yle, 160 saat teori, 400 
saat uygulamadan oluşan ve yaklaşık 5 ay 
süren bir eğitim verilmektedir. Program 
kapsamında; 2008, 2009 ve 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında mes-
lek lisesi ve meslek yüksekokulu öğren-
ci ve mezunlarından oluşan toplam 105 
kursiyere teorik ve uygulamalı eğitimler 
verilmiştir. Uygulamalar kapsamında İs-
tanbul’un Dünya Miras alanlarından Zey-
rek ve Süleymaniye’deki ahşap yapılarda 
bakım onarım çalışmaları yürütülmüştür.
Son yıllarda anıt eserlerimizin kapı, pen-
cere onarımları konusunda da atölyede 
çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılı Gelenek-
sel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Eğitim Programı kapsamında bir çok anıt 
yapıya kapı, pencere vb. yapı elemanı 
onarım ve yeniden üretimleri ile destek 
verilmiştir. 2017 yılında II. Mahmut Tür-
besi ahşap levha onarımları, Bulgar Kili-

Our objective is to organize more of 
these “Workshop Training Programs” 
over the coming months with support 
from our architect-engineer colleagues 
who are key players in the sector of res-
toration and conservation working in the 
public and private companies.

The longest of the Timber Training 
Workshops is the “Training Program on 
Restoration and Conservation of Traditional 
Timber Structures”. The 5-month program 
consists of 160 hours of theoretical and 
400 hours of practical courses aiming at 
making graduates of vocational schools 
providing training in areas such as archi-
tectural restoration, woodworking and 
architectural decorative arts more quali-
fi ed and experienced in the preservation 
and repair of wooden structures. Within 
the scope of the program, theoretical and 
practical training was given to 95 train-
ees consisting of vocational high school 
students and graduates in 2008, 2009 
and 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
Within the scope of the training program, 
maintenance works were conducted on 
wooden structures in Zeyrek and Süley-
maniye, the World Heritage Sites of Is-
tanbul. In the recent years, our workshop 

Bulgar Killisesi, (Stevi Stefan) Demir Kilise tüm ahşap işler Ahşap Eğitim Atölyemizde onarılmıştır. 
The church  also called as Iron Church Timber Door and Other Timber Elements like; chairs, music desks, 
podium, angles figures etc. repaired by trainees of KUDEB Timber Training Workshop
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sesi tüm ahşap elemanaları (kapılar, taht-
lar, sıralar, ahşap masa, resim çerçevesi, 
dolaplar, bankolar) onarımları atölyemiz 
tarafından yapılmıştır.   

Eğitim programının hedefi ne ulaşıp 
ulaşmadığını belirlemek için, kursiyerle-
rin eğitim sonrası istihdamları takip edil-
mektedir. Bugüne kadar eğitime katılan 
105 kişinin % 70’i; ahşap işleyen, onaran, 
restorasyon ve koruma çalışmaları yürü-
te mimarlık ve mühendislik fi rmalarında 
ve ahşap atölyelerinde ara eleman olarak 
çalışmaktadır, Eğitimlerin hedefi ne ulaş-
masında 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 Ona-
rım Eğitim 2017 Programı; 10 kursiyerin 
katılımı ile 2017 Programı: 10 kursiyerin 
katılımı ile Temmuz 2017- Kasım 2017 
tarihleri arasında yürütülmektedir. Kurs 
sonunda kursiyerlerimize; İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından birer katı-
lım belgesi verilecektir.

Teorik dersler akademisyenlerin des-
teği ile yürütülürken, uygulamalı dersler 
ahşap yapıların korunması ve restorasyo-
nu konusunda tecrübeli ahşap ustalarıyla 
birlikte verilmektedir. Program kapsa-
mında; uygulamaları desteklemek ama-
cıyla yerinde inceleme gezileri de düzen-
lenmektedir.

Uygulama çalışmaları kapsamında 
üretilen ve onarılan yapı elemanlarından 
örnekler; sempozyumumuzla aynı anda 
düzenlediğimiz “Sergi” ile koruma cami-
asıyla paylaşılmaktadır. 

Türkiye’de ahşap endüstrisinde kulla-
nılan ahşap miktarı hakkında genel bazı 

activities have also been focusing on door 
and window repairs of monuments. 

Trainees’ post-training employment 
is monitored to determine if the training 
program has achieved its goals. Current-
ly, 70% of the 105 people who participat-
ed in the training program are working as 
intermediate staff in architectural and en-
gineering fi rms and wooden workshops 
that carry out woodworking, repairing, 
restoration and conservation work. In 
order for the objectives of the training 
program to be achieved and for the con-
tinuity of employment prospects for the 
trainees, it is necessary for the executives, 
supervisors and target-setters in the con-
servation sector responsible for the repair 
and restoration of historical structures to 
formulate and implement a joint employ-
ment policy.

The 2017 Training Program on Res-
toration and Conservation of Tradition-
al Timber Structures is being conducted 
between July 2017 and November 2017 
attended by 10 trainees. At the end of the 
course, the trainees will be given a certifi -
cate of participation by the Istanbul Met-
ropolitan Municipality.

The theoretical courses are delivered 
with the support of academicians while 
the practical courses are given with help 
from woodworkers experienced in the 
conservation and restoration of wooden 
structures. On-site inspection trips are 
also organized under the program to sup-
port the practical courses.

Examples of the construction elements 
produced and repaired within the scope 
of the training activities are shared with 
the conservation community through the 
“Exhibition” organized at the same time 
as our symposium. 
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verileri paylaşmak istiyorum. Ülke yü-
zölçümünün %28,6’sı ormanlarla kaplı 
olup, toplam orman alanımız 22,3 milyon 
hektardır. Ormanlık alanlarımızın 11,4 
milyon hektarında üretim yapılmakta 
olup, diğer alanlar su havzası, mesire yeri, 
milli park sahası, tabiatı koruma alanı vs. 
olarak koruma altına alınmıştır. Yıllık 31 
milyon m3 endüstriyel ve yakacak odun 
tüketimi yapılan ülkemizde, bu tüketimin 
yaklaşık %77‘si devlet ormanlarından 
karşılanmaktadır.  Talep edilen odunun 
yaklaşık %15’i özel sektör tarafından kar-

I would like to share some general 
data about the amount of wood used by 
the wood industry in Turkey. 28.6% of 
the country’s surface area is covered with 
forests and our total forest coverage is 
22.3 million hectares. Agricultural activ-
ities are conducted on 11.4 million hec-
tares of our forests while other areas are 
preserved as water basins, recreational 
areas, national parks, natural reserves 
etc. 31 million m3 of industrial and fuel-
wood is consumed annually in Turkey 
with 77% of this consumption covered 

Uygulama çalışmalarından örnekler/ Case studies on side

Kursiyer katılım belgesi töreni sonrası/ Certificate of attendance ceremonyTeorik ders/ Theoretical lectures
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şılanmakta, %8’lik bir oran ise ithal edil-
mektedir.

Ülkemizden özellikle Avrupa birli-
ği üye ülkelerine ihracat yapacak olan 
müşterilerimizin ihracat yapmasındaki 
engellerin ortadan kaldırılması amacıyla 
sürdürülebilir orman yönetimi çalışmaları 
kapsamında 2,4 milyon hektar orman ala-
nında FSC (Forest Stewardship Council) 
orman yönetim sertifi kası alınmıştır. Or-
manlarımızın %11’i sertifi kalandırılmış, 
üretimin de %18’i sertifi kalı ormanlardan 
yapılmaktadır.

Masif ahşap endüstrisinin en önemli 
alıcılarından biri olan restorasyon, ko-
ruma ve onarım camiasının ihtiyacı olan 
yerli ağaç türlerinin sürekliliğinin sağlan-
ması için orman yönetim sistemlerinin 
yerel türleri koruyan politikalar geliştir-
mesi ve sertifi kayon sistemlerini geliştir-
mesi gerekmektedir.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyetle-
rinin devam ettirilmesi ve paylaşımların 
yaygınlaştırılması adına tüm inancımızla 
çalışmalarımızı yürütüyoruz, destekleyen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

by state forests.  Approximately 15% of 
the wood is covered by the private sector 
and 8% is imported.

Under the sustainable forest man-
agement activities, the Forest Steward-
ship Council (FSC) forest management 
certifi cation has been obtained for a 
forest area covering 2.4 million hectares 
to eliminate the barriers our customers 
exporting to European Union member 
states face. 11% of our forests are certi-
fi ed and 18% of the production is made 
from certifi ed forests.

Forest management systems need 
to develop policies and certifi cation sys-
tems that protect local species in order to 
ensure the continuity of local tree species 
needed by the restoration, conservation 
and repair community, which is one of 
the most signifi cant buyers of the solid 
timber industry.

We are continuing our activities with 
more commitment than ever to continue 
the good work we have started with the 
Timber Training Workshop and I would 
like to thank everyone supporting us in 
the process.

Uygulama çalışmalarından örnekler/ Case studies 
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Bulgar Killisesi, (Stevi Stefan) Demir Kilise tüm ahşap işler Ahşap Eğitim Atölyemizde onarılmıştır. 
The church  also called as Iron Church Timber Door and Other Timber Elements like; chairs, music desks, 
podium, angles figures etc. repaired by trainees of KUDEB Timber Training Workshop
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II. Mahmud Türbesi’ndeki  sekiz ahşap levhadan böcek tahribatının en fazla olduğu ahşap levha seçilerek, 
bakım- onarımı KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi ahşap ustaları tarafından yapılmıştır. Ihlamur kerestesinden 
yapılan ahşap levha, 19 yy. başlarında yapılmış ve günümüze ulaşmıştır.
The wooden board repaired by Timber Training Workshop craftmen as a “unique” and “like for like repairs” 
restoration example. The wooden carved board date the early 19th century and made by  basswood (tilia) timber.  
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İsveç’ten Uygulama Örnekleriyle Ahşap Yapı Mirasının 
Koruma Esasları/ Principles for The Built Wooden 
Heritage with Examples of Implementation from Sweden

*Prof. Dr. Tina Wik, Dalarna Üniversitesi ve Studio Tina Wik Architects
Professor of Architecture, Dalarna University, and Studio Tina Wik Architects 

The revision of the Principles for the Built 
Wooden Heritage has been going on, within 
ICOMOS International Wood Committee 
(IIWC) for a few years. The proposed revi-
sions were fi nally accepted at the last ICO-
MOS General Assembly meeting in New 
Delhi last year, December 2017. 

The reasons for the revision of the 
principles grew out of a concern that im-
portant contemporary issues, such as the 
consideration of intangible values, and 
widening the scope of what should be 
considered wooden built heritage, were 
missing from the established principles. 
In addition, there was pressure to allow 
new materials and methods in the con-
servation process which was opposed 
by many and needed to be discussed. 
A lack of knowledge on wooden tech-
nology was infi ltrating the attitude to 
conservation and a thorough discussion 
among experts was necessary. This fo-
rum was not concerned with spreading 
knowledge, but rather raising awareness 
about attitudes, practices and the level of 
knowledge in other countries.

There was a thorough discussion be-
fore any changes were made. This dis-
cussion started at the IIWC annual meet-
ing in Mexico in 2012 and continued at a 
further meeting in Himeji, Japan in 2011. 
After this a larger group became involved 
and discussions were intensifi ed at the 
IIWC annual meeting in Falun, Sweden 
in 2016. During this meeting a group, 

Ahşap Yapı Mirası Esaslarına ilişkin 
revizyon, ICOMOS Uluslararası Ahşap 
Komitesi (IIWC) bünyesinde birkaç yıl-
dır devam etmektedir. Önerilen revizyon-
lar geçen yıl Aralık 2017 tarihinde Yeni 
Delhi’de düzenlenen son ICOMOS Genel 
Kurul toplantısında nihai olarak kabul 
edilmiştir.

Esaslara ilişkin revizyon, manevi de-
ğerlerin dikkate alınması ve ahşap yapı 
mirası kavramının kapsamının genişle-
tilmesi gibi önemli güncel meselelerin 
yerleşik esaslar arasında yer almadığı 
endişesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca 
ahşap yapı mirasının korunmasında 
pek çok kişinin karşı çıktığı ve üzerinde 
tartıştığı yeni materyal ve yöntemlere 
izin verilmesi yönünde bir baskı oluş-
muştur. Ahşap teknolojisi konusunda-
ki bilgi eksikliği, ahşap yapı mirasının 
korunmasına yönelik yaklaşıma sızmış, 
böylece uzmanlar arasında kapsamlı 
bir tartışma gerekliliği doğmuştur. Bu 
forumun ilgi alanı, bilginin yayılmasın-
dan ziyade diğer ülkelerdeki yaklaşım-
lar, uygulamalar ve bilgi düzeyiyle ilgili 
farkındalık yaratmak olmuştur.

Değişiklikler yapılmadan önce ay-
rıntılı bir şekilde tartışılmıştır. Bu tar-
tışma, 2012 yılında Meksika’daki IIWC 
yıllık toplantısında başlamış ve 2011 
yılında Himeji, Japonya’da düzenle-
nen diğer toplantıda devam etmiştir. 

Tina Wik*
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Ardından 2016 yılında Falun, İsveç’te 
düzenlenen IIWC yıllık toplantısında 
daha büyük bir grubun katılımı ile tar-
tışmalar hız kazanmıştır. Bu toplantıda, 
her üye ülkenin yeni esasları onaylama 
gerekliliği de dahil olmak üzere, yeni 
esasların kabulüne ilişkin ICOMOS 
kurallarına uymak amacıyla revizyon 
sürecini sıkı bir programla devam ettir-
mek için dünyanın her yerinden gelen 
temsilcilerden oluşan bir grup seçilmiş-
tir. Bu süreçte değişmesi ve eklenmesi 
gereken hususlar ile bunların nihai ola-
rak nasıl ifade edileceği tartışılmıştır.

1. Esaslarda yapılan ana değişiklik-
ler şunlardır:

 Ahşap yapı mirasının, strüktü-
rel sistemlerinin ve tüm dönemlere ait 
detayların dünya kültür mirasının bir 
parçası olarak önemini kabul etmek ve 
saygı duymak,

 Ahşap yapı mirasının büyük çe-
şitliliğini ve buna ilişkin manevi mi-
rası göz önünde bulundurmak ve saygı 
duymak,

 Ahşap yapı mirasının zanaatkar-
ların ve yapı ustalarının becerileri-
nin ve geleneksel, kültürel ve atadan 
kalma bilgilerinin bir kanıtı olduğu-
nu kabul etmek,

 Kültürel değerlerin zaman için-
de sürekli gelişimini ve değişen algı 
ve yaklaşımlara uyum sağlamak 
amacıyla nasıl tespit edildiklerini ve 
otantikliğin nasıl belirlendiğini dü-
zenli olarak gözden geçirme ihtiya-
cını anlamak,

 Ahşap yapı mirasının korun-
masında kullanılabilecek çok çeşitli 
metodolojileri ve teknikleri dikkate 
alarak farklı yerel geleneklere, yapı 
uygulamalarına ve koruma yakla-

with representatives from each part of 
the world, was selected to continue the 
revision process with a tight schedule to 
match the ICOMOS rules for adoption 
of new principles, including that each 
member country needed to give their 
consent to the new principles. The dis-
cussion concerned which items needed 
to be changed, what needed to be added 
and fi nally how to phrase it.

The main changes in the Principles 
are the following:

 recognize and respect the impor-
tance of the wooden built heritage, its 
structural systems and details from all 
periods as part of the cultural heritage of 
the world;

 take into account and respect the 
great diversity of the wooden built 
heritage, and any associated intangi-
ble heritage;

 recognize that wooden heritage 
provides evidence of the skills of craft 
workers and builders and their tradi-
tional, cultural and ancestral knowl-
edge;

 understand the continuous evo-
lution of cultural values over time 
and the need to periodically review 
how they are identifi ed and how au-
thenticity is determined in order to 
accommodate changing perceptions 
and attitudes;

 respect different local traditions, 
building practices and conservation 
approaches, taking into account the 
great variety of methodologies and 
techniques that could be used in con-
servation;

 take into account and respect the 
various historically used species and 
qualities of wood;
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şımlarına saygı duymak,
 Tarihsel olarak kullanılan çeşitli 

türleri ve ahşabın özelliklerini dikkate 
almak ve bunlara saygı göstermek,

 Ahşap yapıların, tüm bina veya 
yapıya ilişkin değerli bir kronolojik veri 
kaydı sağladığını kabul etmek,

 Ahşap yapıların sismik kuvvetlere 
karşı koymadaki mükemmel davranışı-
nı dikkate almak,

 Tamamı veya bir kısmı ahşap 
olan yapıların (pek çok unsurun yanın-
da) sıcaklık ve nem dalgalanmaları, ışık, 
mantar ve böcek saldırıları, aşınma ve 
yıpranma, yangın, deprem veya diğer 
doğal afetlerin neden olduğu değişken 
çevre ve iklim koşullarına ve insanların 
yıkıcı faaliyetlerine karşı hasar görebi-
lir olduklarının farkında olmak,

 Tarihi ahşap yapıların hasar gö-
rebilirlik, kötü kullanım, geleneksel 
tasarım ve yapı teknolojisine ilişkin 
beceri ve bilgi kaybı ve ayrıca yaşayan 
toplulukların manevi ve tarihi ihtiyaçla-
rının anlaşılmaması nedeniyle gittikçe 
yok olduklarının farkında olmak,

 Ahşap yapı mirasının korun-
masında toplum katılımının önemi-
ni, sosyal ve çevresel dönüşümlerle 
olan ilişkisi ve sürdürülebilir kalkın-
madaki rolünü kabul etmek.

İnceleme, Ekspertiz ve 
Araştırma
3. Bu inceleme, diğer doku unsurları ile 
gizlendiği takdirde yapının durumunu 
uygun bir şekilde değerlendirmek için 
yeterli olmayabilir. Kaplamanın önemi 
imkan tanıdığında, incelemeyi kolay-
laştırmak amacıyla ancak eksiksiz bir 
şekilde kayıt altına alınması şartıyla kap-
lamanın geçici olarak sökülmesi düşü-
nülebilir.

 recognize that wood constructions 
provide a valuable record of chronolog-
ical data concerning the whole building 
or structure;

 take into account the excellent be-
haviour of wood structures in withstand-
ing seismic forces;

 recognize the vulnerability of 
structures made wholly or partially 
of wood in varying environmental and 
climatic conditions, caused by (among 
other things) temperature and humidity 
fl uctuations, light, fungal and insect at-
tacks, wear and tear, fi re, earthquakes or 
other natural disasters, and destructive 
actions by humans;

 recognize the increasing loss of 
historic wooden structures due to 
vulnerability, misuse, loss of skills and 
knowledge of traditional design and 
construction technology, and the lack of 
understanding of the spiritual and his-
toric needs of living communities;

 recognize the relevance of com-
munity participation in protection of 
the wooden heritage, its relation with 
social and environmental transforma-
tions, and its role in sustainable devel-
opment.

Below is the main part of the re-
vised Principles that all concerned fi nally 
agreed on and which were adopted in 
December 2018. The parts marked in red 
are revised or new items. I will comment 
on how these new principles are fol-
lowed and interpreted in Sweden, giving 
practical examples in between the items.

Inspection, Survey And Research
3. This inspection may not be suffi cient 
to assess the condition of the structure 
adequately where it is concealed by other 
elements of the fabric. Where the signif-



31

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

Kötü ruhları 
uzak tutmak için 
kullanılan işaretler
Marks to keep evil 
ghosts away

Sahiplik işaretleri
Ownership marks

Making markings, 
as depicted in the 
doctoral thesis of 
carpenter Ulrik Hjort 
Lassen. Lassen 
has studied how 
carpenters marked 
how to cut the hewn 
connections in the 
corners of log timber 
houses and roof 
trusses. He studied 
several different 
methods from 
different countries 
and tested practically 
the interpretation of 
his observations of 
’invisible’ marks in 
historic buildings, 
allowing him to test 
the a ccuracy of his 
interpretation. 

Marangoz Ulrik Hjort Lassen’in doktora tezinde tasvir edildiği gibi, yapım 
işaretleri. Lassen, marangozların ahşap evlerin ve çatı kirişlerinin yontulmuş köşe 
bağlantılarını kesmek için koyduğu işaretler üzerinde çalışmaktadır. Lassen, farklı 
ülkelerin birçok farklı yöntemi üzerinde çalışmış ve tarihi binalardaki ‘görünmez’ 
işaretler hakkındaki gözlemlerinin izahını uygulamalı olarak test etmiş ve böylece 
kendi yorumunun doğruluğunu test etme imkânı bulmuştur.
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4. Eski ahşap parçalardaki “görünmez” 
(gizli) işaretler de kaydedilmelidir. “Gö-
rünmez” işaretler, işin ortaya konmasında 
(ya da sonraki işlerde veya onarımlarda) 
marangozların kullandığı ve yapının gö-
rünür bir özelliği olma amacı taşımayan 
çizme izleri, seviye ve diğer işaretler gibi 
özellikleri ifade etmektedir.

Analiz ve Değerlendirme
5. Ahşap yapı mirasının korunmasının 
temel amacı, tarihi dokunun otantikli-
ğini sürdürmektir. Bu tarihi dokunun 
yapısını, materyallerini, montajını, 
bütünlüğünü, mimari ve kültürel mi-
ras değerlerini, tarih boyunca değişi-
mine saygı göstermeyi içerir. Bu amaçla 
tüm tanımlayıcı karakteristik özellikler 
mümkün olduğunca korunmalıdır.

Tanımlayıcı karakteristik özellikler 
aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını 
içerebilir:

a. genel strüktürel sistem,
b. cepheler, bölmeler, merdivenler 

gibi yapısal olmayan öğeler,
c. yüzey özellikleri,
d. dekoratif marangozluk işleri,
e. gelenekler ve teknikler,
f. inşaat malzemeleri, kalitesi (veya 

sınıfı) ve belirli özellikleri.
6. Bir müdahale planı oluşturmak için 

bu tanımlayıcı karakteristik özelliklerin 
değeri belirlenmelidir.

Müdahale
7. Müdahale sürecinin ilk aşaması, 

binanın korunmasına yönelik genel bir 
strateji oluşturmak olmalıdır. Bu strate-
ji, sürece dahil olan tüm tarafl arca tartışıl-
malı ve üzerinde mutabakata varılmalıdır.

8. Müdahale stratejisi, mevcut kültürel 
değerleri dikkate almalıdır.

Bu bina, bitişik ahırda bulunan mo-

icance of the covering allows, considera-
tion may be given to its local temporary 
removal to facilitate the investigation, but 
only after full recording has been carried out.
4. “Invisible” (hidden) marks on old wood-
en parts must also be recorded. “Invisible” 
marks refers to features such as scribe marks, 
level and other marks used by carpenters in 
setting out the work (or in subsequent works 
or repairs) and which were not intended to 
be visible features of the structure.

Analyses and Evaluation
5. The primary aim of conservation is to 
maintain the authenticity of the histor-
ic fabric. This includes its confi guration, 
materials, assembly, integrity, architec-
tural and cultural heritage values, re-
specting changes through history. To do so 
one should retain as far as possible all its 
character-defi ning features.

Character-defi ning features may 
comprise one or more of the following:

a. the overall structural system;
b. non-structural elements such as fa-

cades, partitions, stairs;
c. surface features;
d. decorative treatment of the car-

pentry;
e. traditions and techniques;
f. the materials of construction, in-

cluding their quality (or grade) and par-
ticular characteristics.
6. The value of these character-defi ning fea-
tures must be determined in order to formu-
late any intervention plan.

Interventions
7. The fi rst stage in the process of in-
tervention should be to devise a gen-
eral strategy for the conservation of the 
building. This needs to be discussed and 
agreed by all parties involved.
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dern bir ısıtma sistemi ve yeni bir gele-
neksel pişirme ocağı entegre edilmesi-
ne rağmen yine de modern bir mutfak 
ve banyo ile modernize edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su sistemi de kurulmuştur.

9. Müdahalenin çok kapsamlı oldu-
ğu ve yapının otantikliğine zarar verdi-
ği durumlar haricinde yapının orijinal 
işlevi muhafaza edilmeli veya geri ka-
zandırılmalıdır.

10. Müdahaleler şu şekilde olabilir:

8. The intervention strategy must take 
into account the prevailing cultural values.

This building was modernized at the 
same time, with a modern heating sys-
tem located in the adjacent barn, and a 
modern bathroom and kitchen installed, 
even though a new traditional baking 
oven was integrated into the modern 
kitchen. Running hot and cold water was 
also installed.

9. The original function of a structure 

By inspecting this building carefully, its different 
phases become visible. The visible part is a later 
addition to the outhouse it is attached to, with the 
porch added to it. The extension with another floor 
is also visible on the façade on the right hand side.
This shows a typical way of extending the property 
as the need for living space grew: first by building 
another floor through extension upwards and if 
more space was needed, to add one or more 
units, most often on one side only, by extending 
the building. The porch was often decorated 
with details inspired by classical architecture, 
interpreted by the farmer-builders in wood.  The 
exterior of this building should not be changed in 
a restoration and all traces from how it evolved to 
its present-day shape should be respected. If new 
interventions are necessary, they should be carried 
out in the same way as the original, with additions.

Bu binayı dikkatle incelediğimizde farklı aşamaları görünür hale gelmektedir. Görünen kısım, ek 
binaya sundurma olarak sonradan eklenmiştir. Ayrı bir katla yapılan genişletme de sağ cephede 
görülebilir. Bu, daha büyük bir yaşam alanına duyulan ihtiyaç arttığında ilk olarak yukarı doğru 
uzantılarla ek kat çıkmak ve daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunda ise, çoğu kez binanın sadece 
bir tarafında olmak üzere, bir veya daha fazla ünite eklemek için binayı genişletmek suretiyle 
mülkü genişletmenin tipik bir yoludur. Sundurma, genellikle çiftlik yapı ustaları tarafından ahşap 
olarak yorumlanan klasik mimariden esinlenen detaylarla dekore edilmiştir. Bu binanın dış cephesi 
bir restorasyonla değiştirilmemeli ve günümüze kadar gelen son şeklinin taşıdığı tüm izlere saygı 
gösterilmelidir. Yeni müdahaleler gerektiği takdirde ilaveler orijinal yapıyla aynı şekilde ele alınmalıdır.
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Tibble Köyü, Dalarna, İsveç’te bulunan Knis 
Karl avlusunun görünümü. Proje, 1981-
83 yıllarında Mattsson & Wik Architects 
tarafından yürütülmüştür
View of the Knis Karl courtyard in Tibble 
village, Dalarna, Sweden. Project by 
Mattsson & Wik Architects in 1981-83.

Sarı ile işaretli ilaveler ile birlikte Knis Karl’daki ana konut binasının planı. Mevcut binanın içine yeni 
bir yalıtım katmanı eklenmiştir. Ana bina ile teknik hizmet odası arasındaki bağlantı yerden kazılmıştır. 
Mevcut bina, odaların ölçümlerinin kereste kütüklerinin boyuna göre belirlendiği tek odalı bir evin tipik 
bir örneğidir. Kütüklerin bağlantıları dış cephede görülebilir
The plan of the main residential building at Knis Karl with the additions marked with yellow. A new 
insulation layer was added to the inside of existing building. A connection between the main building 
and the technical utility room was dug underground. The existing building is a typical example of a 
single room house where the measurements of the rooms are determined by the length of the timber 
logs. The connections of the logs are visible in the façade.

Yeni sundurma ve evin sola doğru iki katlı 
uzantısı ile birlikte ana binanın avludan 
görünüşü. Yeni sundurma ve evin sola 
doğru iki katlı uzantısı ile birlikte ana binanın 
avludan görünüşü/ The main building, from 
the courtyard showing the new porch and the 
two-story extension of the house towards left.
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a. Geleneksel marangozluk teknik-
leri veya uygun modern bağlayıcılar kul-
lanılarak yapılan basit onarımlar,

b. Geleneksel veya uygun malzeme ve 
teknikler kullanılarak yapının güçlendi-
rilmesi,

c. Mevcut yük yapısını rahatlatacak 
ek bir yapının uygulanması.

Yapılacak müdahale seçimi, yapının 
kültürel önemini en iyi şekilde koruya-
cak seçenek dikkate alınarak yapılma-
lıdır.

11. Müdahaleler tercihen;
a. yapının veya alanın fi ziki ve ya-

pısal stabilitesini sağlayacak ve kültürel 
önemini uzun vadede koruyacak kadar 
asgari düzeyde olmalıdır,

b. geleneksel uygulamaları takip et-
melidir,

should be maintained or restored except 
in cases when the intervention would be 
too extensive and prejudicial to the au-
thenticity of the structure.

10. Interventions may take the 
form of:

a. simple repairs using either tradi-
tional carpentry techniques or compatible 
modern fasteners;

b. the strengthening of the structure us-
ing traditional or compatible materials and 
techniques;

c. the introduction of a supplementa-
ry structure that will relieve the present 
structure of load.

The choice of which intervention to 
use should be determined by selecting 
that which best protects the structure’s 
cultural signifi cance.

İsveç’teki tüm tarihi binaların çatı makasları ve ara katları ahşaptır. İsveç Örebro Kalesi’nin (1300 
- 1627, 1898) çatı kirişleri çürümüş mantar sebebiyle tek bir yerde ciddi şekilde hasar görmüştür. 
Onarımlar, 1697 yılındaki müdahaleden kalan ve tavan arasında saklanan aynı tip ahşap malzeme 
ile yapılmıştır. Onarım çalışmalarında, ahşabı taştan yalıtmak için kurşun kullanılmıştır. Kurşun, tarihi 
yapıların onarımı dışında İsveç’te bugün kullanımı yasak olan tarihi bir malzemedir
All historic buildings in Sweden have wooden roof trusses as well as intermediate floors of wood. In Örebro 
Castle (1300 – 1627, 1898), Sweden, the beams in the attic were severely damaged in one place by rot 
fungus. Repairs were done with the same type of wood with left overs that had been stored in the attic 
since the intervention in 1697. In the repair work lead was introduced to insulate wood from stone. Lead 
is a historic material, whose use is prohibited today in Sweden, except for repairs to historic structures.
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c. Teknik olarak mümkün ise, tersi-
ne çevrilebilir olmalıdır,

d. Gerekli olduğunda gelecekteki 
koruma çalışmalarını tehlikeye atma-
malı veya engellememelidir,

e. İnşaat aşamasında ortaya çıkarı-
lan ve eklenen kanıtlara sonradan eri-
şim imkanını zorlaştırmamalıdır,

f. Çevre koşullarını dikkate almalıdır.
12. Müdahaleler, yapının varlığı-

nı sürdürmesine imkan tanıyan asgari 
müdahale kriterlerine uygun olma-
lı, yapının otantikliğini ve bütünlüğünü 
mümkün olduğunca koruyarak işlevini 
güvenli bir şekilde yerine getirmeye devam 
etmesine olanak sağlamalıdır. Ancak bu 
durum aşağıdaki durumlarda yapının 
kısmen veya tamamen sökülmesinin 
önüne geçemez:

a. Yerinde ve orijinal unsurlar üze-
rinde yapılan onarımların, kabul edile-
mez derecede bir müdahale gerektir-
mesi halinde,

b. Yapının uygun yapısal davranışı-
nın restore edilmesi mümkün olmaya-
cak şekilde bozulmuş olması halinde,

c. Yapıyı deforme olmuş biçimde 
tutmak için uygun olmayan ek işler ge-
rekli olduğu takdirde.

Yapının sökülmesinin uygun olup ol-
mayacağına ilişkin kararlar, her kültürel 
bağlamda ele alınmalı ve binanın otantik-
liğini en iyi şekilde korumayı amaçlama-
lıdır. Kararlar ayrıca her zaman sökülme 
müdahalesi sırasında ahşabın yanı sıra ah-
şap birleştirme ve bağlantıların (çivi gibi) 
geri dönülemez şekilde hasar görme ihtima-
lini dikkate almalı ve değerlendirmelidir.

13. Mevcut elemanlar mümkün oldu-
ğunca korunmalıdır. Bir elemanın veya 
bir parçasının değiştirilmesi gerektiğinde, 
yapının özelliğine ve önemine uygun ol-

11. Interventions should preferably:
a. Be the minimum necessary to en-

sure the physical and structural stability 
and the long-term survival of the struc-
ture or site as well as its cultural signif-
icance;

b. Follow traditional practices;
c. Be reversible, if technically possible;
d. Not prejudice or impede future 

conservation work should this become 
necessary;

e. Not hinder the possibility of later 
access to evidence exposed and incorpo-
rated in the construction;

f. Take environmental conditions into 
account.

12. Interventions should follow the 
criteria of the minimal intervention ca-
pable of ensuring the survival of the 
construction, saving as much as possible of 
its authenticity and integrity, and allowing 
it to continue to perform its function safe-
ly. However, that does not preclude the 
possible partial or even total dismantling 
of the structure if:

a. Repairs carried out in situ and on 
original elements would require an un-
acceptable degree of intervention;

b. The distortion of the structure is 
such that it is not possible to restore its 
proper structural behaviour;

c. İnappropriate additional work 
would be required to maintain it in its 
deformed state. 

Decisions regarding the appropriate-
ness of any dismantling should be con-
sidered within each cultural context, and 
should be aimed at best protecting the 
authenticity of the building. In addition, 
decisions should always consider and eval-
uate the potential for irreversible damage 
to the wood, as well as to wood joints and 
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malıdır. Geleneğin var olduğu kültürlerde, 
müdahale için diğer yapıların eski parça-
ları kullanılabilir.

14. Değiştirilen kereste tercihen;
a. Orijinali ile aynı türde olmalı,
b. Nem içeriği bakımında orijinali ile 

eşleşmeli,

connections (such as nails) during the dis-
mantling intervention.

13. As much as possible of the existing 
members should be retained. Where re-
placement of a member or part of a member 
is necessary it should respect the character 
and signifi cance of the structure. In cultures 

Tavan arası çatı kirişleri ve duvar plakası ile zemin döşemelerinin altında görünmeyen ara kat kirişleri. 
Kaldırıldıklarında hasarlı kirişler görünür hale gelmiştir. Aşağıda, strüktür mühendisi Krister Berggren 
tarafından onarımın nasıl yapılacağına dair taslak yer almaktadır.
The attic with the roof rafters and the wall plate beam and the intermediate floor beams invisible 
under floor tiles. When they were removed the damaged beams became visible. Below is the sketch 
by the structural engineer, Krister Berggren, of how to make the repair.

This sketch by engineer Krister Berggren was the drawing we used. No advanced CAD-drawings are 
necessary and simple but exact sketches are enough. This helps to control the project costs. Often 
decisions are made on the site and this is a good way to document them.

Mühendis Krister Berggren’in 
bu kabataslak çizimi, onarım 
için kullandığımız çizimdi. 
Hiçbir gelişmiş CAD çizimi 
gerekmez; basit ancak kesin 
çizimler yeterlidir. Bu, proje 
maliyetlerini kontrol etmeye 
yardımcı olur. Genellikle 
kararlar onarım alanında 
verilir ve bu yöntem kararları 
belgelemenin iyi bir yoludur.



38

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

c. görünür olacağı yerlerde benzer 
ağaç damarı özelliklerine sahip olmalı,

d. orijinali ile benzer zanaat yön-
temleri ve araçları kullanılarak çalışıl-
malıdır.

Bir diğer örnek ise restorana dönüş-
türülmüş olan 18. yüzyıldan kalma bir 
malikanenin ek binasının restorasyo-
nudur. Özenli bir restorasyon sayesin-
de mutfak dışında eve hiçbir su tesisatı 
döşenmemiştir. Tuvalet ve personel te-
sislerinin bir zamanlar bodrum katında 
bulunan bira imalathanesinin üstünde 
bir depo alanı olan ek binada bulunma-
sına karar verilmiştir. Ek bina, tüm bu 
tür yapılar gibi, yalıtımsız olduğundan 
nem sorunlarından kaçınmak için yalı-
tım yapılması gerekmiştir. Yalıtım için 
ahşap kullanılmıştır.

Binanın yeni işlevi, bodrumun üs-
tündeki depolama alanında yeni bir yü-
zey malzemesi kullanılmasını zorunlu 
kılmıştır. Bodrumun üstündeki ara katı 

where the tradition exists, aged building 
parts from other structures might be used in 
the intervention.

14. Any replacement timber should 
preferably:

a. Be of the same species as the orig-
inal;

b. Match the original in moisture 
content;

c. Have similar characteristics of grain 
where it will be visible;

d. Be worked using similar craft 
methods and tools as the original.

Another example is the restoration 
of an outhouse of a 18th century man-
or house that has been transformed to 
a restaurant. Due to the careful restora-
tion, no plumbing was introduced into 
the house, except into the kitchen. A de-
cision was taken to locate the toilets, as 
well as the staff facilities, in an outhouse 
that had once been a storage space above 
a brewery in the basement. The out-

Tamamen çürümüş 
olan duvar plakası 
sökülerek duvarın 
üstündeki tuğlalarla 
değiştirilmiş ve ahşap 
kirişler taş veya tuğla 
duvarla temas ettikleri 
yerlerde kurşunla izole 
edilmiştir. Mevcut 
ve değiştirilmiş 
kirişlerle bağlantılar, 
köşebent demiri ile 
sabitlenmiştir.

The wall plate which was completely rotten was removed and replaced with bricks on top of the wall 
and the wooden beams were insulated with lead where they came into contact with the stone or brick 
wall. Connections with existing and replaced beams were secured with angle iron.
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açtığımızda tüm kirişlerde çürümüş 
mantar olduğu görülmüştür. Kirişler 
tamamen harap olduğundan değişti-
rilmesi gerekmiştir. Aynı köknar mal-
zemeden, aynı kalitede ve aynı şekilde 
kesilen yeni kirişler seçilmiştir. Yeni 
iç duvarlar, bir ek binadan beklendiği 
üzere latadan yapılmıştır. Kapılar da 
bu tip binalardaki geleneksel kapılara 
benzer şekilde yapı ustaları tarafından 
yine latadan yapılmıştır. Tuvalet kapısı 
için kancalı basit bir kilitleme işlevi se-
çilmiştir.

15. Değiştirilen keresteye yapay 
olarak yaşlandırma işlemi uygulanma-
malıdır. Yeni bileşenler, estetik açıdan 
bütüne zarar vermemelidir. Değiştirilen 
elemanların yapının estetik anlayışını ve 
kültürel önemini kabul edilemez biçimde 
bozduğu bazı özel durumlarda bu eleman-
ların orijinalin mevcut rengine uyacak şe-
kilde renklendirilmesine izin verilebilir.

17. Geçici ve gelişen binalar gibi bazı 
ahşap yapı mirasının kültürel önemini de-
ğerlendirmek için belirli değerlerin dikkate 
alınması gerekebilir.

house, like all such structures, was unin-
sulated, so insulation had to be integrat-
ed carefully to avoid humidity problems. 
Wood based insulation was chosen. 

The new function demanded a new 
surface material in the storage area above 
the basement. When we opened the in-
termediate fl oor above the basement, we 
found rot fungus in all beams. They were 
completely destroyed and needed to be 
replaced. New beams, of the same fi r 
material, of the same quality and cut in 
the same ways were chosen. The new in-
terior walls were made of wooden boards 
as expected in an outhouse. The doors 
were also made of wooden boards by the 
builders in a similar fashion to traditional 
doors in these types of buildings. A sim-
ple locking function with hooks was cho-
sen for the toilet door. The wooden walls 
were protected with glass panels in the 
shower and above the basins.

15. No attempt should be made to 
artifi cially age replacement timber. The 
new components should not aesthetical-
ly undermine the whole. Colouring the re-

Lidingö, Stockholm’de 
bulunan Långängen 
Malikanesinin ek binası. 
Proje, Mimar Tina Wik 
ve mühendis Krister 
Berggren tarafından 
yürütülmüştür.
Outhouse to 
Långängen Manor at 
Lidingö, Stockholm.
Project by architect 
Tina Wik and engineer 
Krister Berggren.
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Tina Wik Architects’in belgeleri ve proje çizimleri
Documentation and project drawings by Tina Wik Architects

Yukarıda, bodrum katının üzerindeki yeni ara kat ve sağda ise restorasyon çalışmalarının sonuna 
doğru dokunulmamış olan dış cepheyi gösteren bina görülmektedir.
Above is the new intermediate floor above the basement and to the right is the building when the 
restoration works are almost finished showing the untouched façade.



41

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

18. Müdahalelerde, tarihi yapı bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. Yapı bile-
şenleri, dolgu paneller, hava şartlarına 
dayanıklı tahtalar, çatılar, zeminler, 
kapılar ve pencereler, vb. dahil olmak 
üzere tüm malzemelere eşit derecede 
özen gösterilmelidir. Prensipte, mev-
cut malzemeler ve daha önceki onarım 
çalışmaları yapının stabilitesine zarar 
vermediği müddetçe mümkün olduğu 

placed members to match the current colour 
of the original may be permitted in specifi c 
cases when not doing so would unacceptably 
impair the aesthetic understanding and cul-
tural signifi cance of the structure.

17. Consideration of specifi c values may 
be required to evaluate the cultural signifi -
cance of some wooden built heritage, such as 
temporary and evolving buildings.

18. In the case of interventions, the his-

Proje için seçilen yedek kirişler ve 
yalıtım. Yeni kiriş, çürümüş mantar 
yüzünden tahrip olan orijinali ile aynı 
kalitededir. Bodrum ve temel, modern 
bir zemin örtüsü ile nem nüfuzundan 
korunmuştur.
The replacement beams and 
insulation chosen for the project. 
The new beam has the same quality 
as the original that was destroyed 
by rot fungus. The basement and 
foundation was protected from 
humidity penetration by a modern 
ground cloth.
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kadar korunmalıdır. Koruma; sıva, boya, 
kaplama, duvar kağıdı vb. gibi yüzey fi -
nisajlarını da içermelidir. Orijinal malze-
meler, teknikler ve dokular dikkate alın-
malıdır. 

20. Müdahaleler hiçbir şekilde yapının 
sadece modern inşaat kanununun gerekle-
rini karşılaması amacıyla yapılmamalıdır.

22. Günümüz estetik tercihlerine hitap 
etmek amacıyla zaman içinde meydana 
gelen ancak yapısal bir önemi olmayan 
ve hiçbir kullanım zorluğu getirmeyen se-
himleri “düzeltmek” için hiçbir girişimde 
bulunulmamalıdır.

Resimler ek binaların, depoların ve 
ahırların bakımı - bakım yapıldıysa - 

toric structure should be considered as a 
whole. All materials, including structural 
members, in-fi ll panels, weather-board-
ing, roofs, fl oors, doors and windows, 
etc, should be given equal attention. In 
principle, as much as possible of the ex-
isting material, as well as earlier repair 
works, should be retained if they do not 
prejudice the stability of the structure. 
Conservation should also include surface 
fi nishes such as plaster, paint, coating, 
wall-paper, etc. The original materials, 
techniques and textures should be re-
spected. 

20. On no account should interventions 
be carried out simply to enable the struc-

Habo Church from 1680 in Skara 
municipality, Sweden, is a good example of a 
building where nothing has been allowed, or 
wished, to be changed, and no corrections 
made due to deflections that has occurred 
over time. Still, as it is used for services 
during winter, heating is required. The same 
concerns electricity, a modern requirement 
in most buildings.
These modern installations have been 
carefully installed and there are no visible 
traces. The electrical wiring has been 
hidden and painted the same colour as the 
background. The heating is placed under the 
benches and is only used during service. 

İsveç’in Skara kentinde bulunan 1680 yılından günümüze kalan Habo Kilisesi, hiçbir şeyin 
değiştirilmesine izin verilmediği, veya istenmediği, ve zaman içinde meydana gelen bozulmalara 
rağmen hiçbir düzeltmenin yapılmadığı binalara iyi bir örnektir. Yine de, kış aylarında yürütülen 
hizmetler için ısıtma gereklidir. Aynı durum çoğu binada modern bir gereksinim olan elektrik için de 
söz konusudur. Bu modern tesisatlar özenle yapılmakta ve dışarıdan görünen bir iz taşımamaktadır. 
Elektrik kabloları gizlenmiş ve arka planla aynı renge boyanmıştır. Isıtma sistemi, bankların altına 
yerleştirilmekte ve sadece hizmetler sırasında kullanılmaktadır.
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sırasında yapılan onarım çalışmalarını 
göstermektedir. Bu yapıların birçoğu 
bozulmaya ve sonunda yok olmaya 
terk edilmektedir. İskandinav ülke-
lerinde bu binalar, büyük köşe taşları 
üzerine inşa edilmiş olup çatı dahil bi-
nanın diğer kısımları ahşaptan yapıl-
mıştır. Çatı ve destek kirişi gibi hava 
koşullarına maruz kalan parçaların di-
ğerlerine göre daha sık bakım ve deği-
şime ihtiyacı vardır. Bu proje, İsveç’in 
batısında Värmland Kent Müzesi ta-
rafından başlatılan programın bir par-
çasıdır. Proje, Värmland Kent Müzesi 
ile işbirliği içinde bölgesel bir program 
vasıtasıyla fi nanse edilmiştir.Fotoğrafçı 
Lars Sjöqvist’dir.

Ciddi hasar veya başka bir sebeple 
değiştirilmesi gereken parçalar için uy-
gun bir belgelendirme yapılması önem-
lidir. Bu, hem yenilenen nesneler hem 
de binanın tarihi arşivi için gereklidir. 
Temelin bir parçası olan ayaklar yağ-
mur, kar ve böceklere maruz kaldığın-
dan zarar görebilirler. Destek kirişleri 
gibi bunların da çoğu zaman değiştiril-
meleri gerekir. Temel ayakları genellikle 
onarım veya restorasyon çalışmalarında 
usta marangozluk gerektiren maharetle 
oyulmuş kavisli formlarla detaylandırılır. 
Günümüzde basit kütükler, daha yük-
sek maliyetler nedeniyle eskiden olduğu 
gibi nadiren bir balta ile kesilmekte ve 
şekillendirilmektedir. Bu, yeni kütüklere 
binanın geri kalanından farklı bir yüzey 
kazandırır. Bazıları tarihi 1400’lü yılların 
sonlarına veya 1500’lerin başlarına uza-
nan depo binaları olan ulusal anıtlar bile 
bu ekstra masrafl arı karşılayacak bir ba-
kım bütçesine sahip değildir. Bu, bakım 
çalışmalarında dikkate alınılması gere-
ken bir husustur.

ture to meet the requirements of modern 
building codes.

22. No attempt should be made to “cor-
rect” defl ections that have occurred over time, 
and which have no structural signifi cance, 
and present no diffi culties of use, simply to 
address present-day aesthetic preferences.

The pictures show repair work when 
maintaining outhouses, storage build-
ings and barns – if they are maintained. 
Many are left to deteriorate and eventu-
ally vanish. In the Nordic countries these 
buildings were built on large corner 
stones and all other parts of the building 
are of wood, the roof included. The parts 
exposed to weather, such as the roof and 
the cross-tie need more frequent main-
tenance and replacement than other 
parts. This project is part of a programme 
initiated by Värmland County Museum 
in western Sweden. The project was fi -
nanced through a regional program in 
collaboration with Värmland Coun-
ty Museum. The photographer is Lars 
Sjöqvist.

When replacements are required due 
to severe damage or for any other rea-
son, proper documentation is necessary. 
This is required for the replacement  ob-
ject as well as for the historic archives of 
the building. Post foots, as a part of the 
foundation, are vulnerable since they 
are exposed to both rain and snow, as 
well as  insects. They often have to be 
replaced, as do the cross-ties. The post 
foots are often elaborate with skillfully 
hewn curved forms that require compe-
tent  carpenters to carry out the repair or 
restoration work. Today, simpler logs are 
rarely cut and shaped by an axe as be-
fore due to the higher costs. This gives 
the new logs a different surface from 
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Günümüz Malzemeleri ve 
Teknolojileri
23. Günümüz malzemeleri ve tekno-
lojileri, sadece malzemelerin ve yapı 
tekniklerinin dayanıklılığının ve yapısal 
davranışlarının yeterince uzun bir süre 
boyunca yeterince kanıtlandığı durum-
larda çok büyük bir dikkatle seçilmeli ve 
kullanılmalıdır.

24. Tesisatlar, yapının veya alanın 
maddi ve manevi önemi dikkate alınarak 
kurulmalıdır.

26. Kimyasal koruyucuların kulla-
nımı, dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli 
ve izlenmelidir. Kimyasal koruyucular, 
yalnızca kamu yararına olan hallerde, 
toplum ve çevre güvenliğinin etkilen-
meyeceği ve uzun vadede önemli bir 
iyileşme beklentisinin olduğu durum-
larda kullanılmalıdır.

Kayıt Altına Alma ve Belgeleme
27. Venedik Sözleşmesi’nin 16. mad-
desi ve ICOMOS Anıt, Bina ve Sit Ka-
yıtlarına İlişkin Esaslar uyarınca müda-
halelerde ve uygulamalarda kullanılan 
tüm materyallerin bir kaydı olmalıdır. 
Yapıdan çıkarılan gereksiz malzemelerin 
veya elemanların karakteristik örnekleri 
dahil olmak üzere ilgili tüm belgeler ve ge-
leneksel beceri ve teknolojilere dair bilgi-
ler toplanmalı, katalog haline getirilmeli, 
güvenli bir şekilde saklanmalı ve uygun 
şekilde erişilebilir olmalıdır. Belgeler ay-
rıca koruma çalışmalarındaki malzeme 
ve metodoloji seçimi için verilen belirli 
nedenleri de içermelidir.

28. Yukarıdaki tüm belgeler, hem bi-
nanın gelecekteki bakımı için hem de tarihi 
bir kayıt olarak saklanmalıdır.

Dalarna, İsveç’te 1500’lü yılların 
başlarından kalan Ornäs Loft, Da-

the rest of the building.  Not even state 
monuments, of which some are storage 
buildings from late 1400s or early 1500s 
have a maintenance  budget that would 
cover such extra costs. This is something 
to refl ect upon in carrying out mainte-
nance work.

Present-Day Materials and  
Technologies
23. Present-day materials and technolo-
gies should be chosen and used with the 
greatest caution and only in cases where 
the durability and structural behaviour 
of the materials and construction tech-
niques have been satisfactorily proven 
over a suffi ciently long period of time.

24. Utilities should be installed with re-
spect for the tangible and intangible signifi -
cance of the structure or site.

26. The use of chemical preservatives 
should be carefully controlled and mon-
itored and should be used only where 
there is an assured benefi t, where public 
and environmental safety will not be af-
fected and where there is the expectation 
of signifi cant long-term improvement.

Recording And Documentation
27. A record should be made of all ma-
terials used in interventions and treat-
ments, in accordance with Article 16 of 
the Venice Charter and the ICOMOS 
Principles for the Recording of Monu-
ments, Groups of Buildings and Sites. 
All relevant documentation, including char-
acteristic samples of redundant materials 
or members removed from the structure, 
and information about relevant traditional 
skills and technologies, should be collected, 
catalogued, securely stored and made acces-
sible as appropriate. The documentation 
should also include the specifi c reasons 
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nimarkalılardan kaçarken bu binada 
saklanarak hayatta kalmayı başaran 
ve böylece İsveçlileri birleştirerek İsveç 
krallığını ilan eden Kral Gustav Vasa 
için oynadığı rol nedeniyle 1666 yılın-
da ulusal anıt olmuştur. O zamanlarda 
yapının duvarlarında veya çatısında hiç 
bir padavra yoktu.

Bunlar 18. yüzyılın ortalarına eklen-
miştir. Aynı durum, ahşap döner mer-
diven için de geçerlidir.

Bu değişiklik sürekli bir bakım so-
rununa neden olmuştur. Çatı açısı, ah-
şap kütüklerden yapılan geleneksel bir 
çatı için normal olan 14 derecelik bir 
açı ile inşa edilmiştir. Ahşap padavra-
lar, genellikle Gotik tarzda inşa edilmiş 
oldukları için çok daha dik açılı kilise 
çatılarında kullanılmıştır. Burada ise 
ahşap padavralar yapıya çok uygun ol-
muştur. Ahşap padavralar, düz açılı bir 
çatı üzerinde kullanıldığında hızlı bir 
şekilde çürüdükleri için daha dik ça-
tılara kıyasla çok daha kısa aralıklarla 
değiştirilmeleri gerekir. Bu, 18. ve 19. 
yüzyıllarda, hatta 20. yüzyılın başında 
bile büyük bir sorun değildi. Ancak 
günümüzde usta zanaatkarlar ve nadir 
malzemeler çok pahalı olduğundan bu 
çatının bakım maliyeti çok yüksektir. 
Çatı padavraları, 2017 yılında yenileriy-
le değiştirilmiş ve mümkün olduğunca 
kaliteli ahşap padavra bulabilmek için 
kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. So-
nuçta kuzey Finlandiya’dan gelen bir 
padavra türü kullanılmıştır. Bu çatı sü-
rekli izleme, dokümantasyon ve bakım 
gerektirmektedir. Ancak 250 yıldır de-
vam eden bir uygulama olması nede-
niyle bu ulusal anıtın eskiden olduğu 
gibi bakımdan geçirilmesine karar ve-
rilmiştir.

given for the choice of materials and 
methodologies in the conservation work.

28. All the above documentation must be 
retained both for future maintenance of the 
building and as an historical record.

The Ornäs Loft from early 1500s in 
Dalarna, Sweden, became a national 
monument as early as 1666 due to the 
role it played for King Gustav Vasa, who 
hid in this building when fl eeing the 
Danes, and was thus survived to unite 
the Swedes and proclaim the kingdom 
of Sweden. At that time there were no 
shingles on either the walls or the roof. 
These were added in the middle of the 
18th century. The same concerns the spi-
ral staircase in wood. This change has 
caused a constant maintenance problem.  
The roof angle was built for a traditional 
roof with wooden  logs, normally around 
14 degree angle. Wooden shingles were 
often used on church roofs with much 
steeper slopes,  as they were often built 
in the Gothic style. Here wooden  shin-
gles suited the structure very well. When 
wooden shingles are used on a roof with 
a fl at angle they rot quickly and need to 
be replaced at much shorter intervals 
than on steeper roofs. This was not such 
a big problem in the 18th and  19th centu-
ries, or even at the beginning of the 20th 
century. 

However, today when skillful crafts-
men and rare materials are very expen-
sive, the maintenance cost for this roof 
is very high. 

The roof shingles were replaced with 
new ones in 2017, and a thorough inves-
tigation was made to fi nd as high quali-
ty wood shingles as possible. Finally the 
choice was to use a type from northern 
Finland. This roof requires constant 
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İzleme ve Bakım
29. Daha büyük müdahalelere duyu-
lan ihtiyacı geciktirmek ve ahşap yapı 
mirasının ve kültürel öneminin sürekli 
olarak korunmasını sağlamak için tu-
tarlı bir düzenli izleme ve günlük bakım 
stratejisi oluşturulmalıdır.

30. Kullanılan yöntemlerin etkin-
liğini tayin etmek ve kereste ile kulla-
nılan diğer malzemelerin uzun süreli 
performansını sağlamak amacıyla hem 
müdahale sırasında hem de sonrasında 
izleme yapılmalıdır.

31. Herhangi bir bakım ve izleme-
nin kayıtları, yapının belgelenmiş tari-
hinin bir parçası olarak tutulmalıdır.

monitoring, documentation and mainte-
nance. Since this has been going on for 
already 250 years the decision is to con-
tinue maintaining this state monument 
as before.

Monitoring and Manitenance
29. A coherent strategy of regular moni-
toring and day-to-day maintenance must 
be established in must be established in 
order to delay the need for larger inter-
ventions and ensure the continuing pro-
tection of wooden built heritage and its 
cultural signifi cance.

30. Monitoring should be carried out 
both during and after any intervention to 

Kuzey Dalarna, Älvdalen’deki bu depolama binası, 1285 
yılından günümüze gelmiş olup bu bölgede bulunan benzer 
binalar gibi sürekli olarak izlenmekte ve korunmaktadır. 
Binanın işlevi hiç değişmediğinden ya da modernizasyona 
ihtiyaç duyulmadığından yapıldığı tarihten bu yana binada 
hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
This storage building in northern Dalarna, Älvdalen is 
from 1285 and is constantly monitored and maintained 
as similar buildings in this region. Since its function never 
changed or was in need for modernization no changes has 
been introduced since it was built.
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Tarihi Orman Rezervleri
32. Ahşap yapılar savunmasız bir du-
rumda olsalar da hala yaşayan mirasın 
bir parçası oldukları ve topluma katkı-
da bulundukları için uygun kerestelerin 
bulunabilirliği bu mirasın korunması açı-
sından esastır. Bu nedenle orman rezerv-
lerinin bu ahşap yapıların kendi kendine 
devam eden bakım ve onarım döngülerin-
de oynadığı önemli rolün farkına varıl-
malıdır.

33. Anıt ve sit alanlarının korunma-
sından sorumlu kurumlar, orijinal or-
manlık rezervlerin korunmasını teşvik 
etmeli ve ahşap yapı mirasının korun-
ması ve onarımı için uygun kurutulmuş 
kereste stokları oluşturmalıdır. Bu po-
litika, ileride yapılacak onarımlar için 
büyük ve kurutulmuş ahşap eleman 
ihtiyacını öngörmelidir. Ancak bu tür 
politikalar, tarihi yapıların otantik un-
surlarının kapsamlı bir şekilde değişti-
rilmesini teşvik etmemeli, daha ziyade 
onarım ve küçük değişiklikler için bir 
rezerv oluşturmalıdır.

Eğitim ve Öğretim
34. Tarihi ahşap mimarinin inşasında 
kullanılan geleneksel bilgi ve becerile-
rin kayıt altına alınması, korunması ve 
kurtarılması esastır.

35. Eğitim programları, değerlerin ve 
kültürel önemin farkına varılmasını ve 
anlaşılmasını teşvik etmek suretiyle ahşap 
yapı mirası konusunda farkındalık yarat-
manın önemli bir parçasıdır. Bu prog-
ramlar sürdürülebilir bir koruma ve 
kalkınma politikasının temelidir. Kap-
samlı ve sürdürülebilir bir strateji; yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzey-
leri kapsamalı ve ilgili tüm yetkilileri, 
meslek sahiplerini, esnafl arı, toplumu 

ascertain the effectiveness of the meth-
ods used and to ensure the long-term 
performance of the timber and any other 
materials used.

31. Records of any maintenance and 
monitoring should be kept as part of the 
documented history of the structure.

Historic Forest Reserves
32. Because wooden structures may be in 
a vulnerable state, but still part of a living 
heritage and contributing to society, the 
availability of suitable timbers is essential 
for their conservation. Therefore the crucial 
role that forest reserves play in the self-sus-
taining cycles of maintenance and repair of 
these wooden structures should be rec-
ognized.

33. Institutions responsible for the 
conservation of monuments and sites 
should encourage the protection of orig-
inal woodland reserves and establish 
stores of seasoned timber appropriate for 
the conservation and repair of the wood-
en built heritage. This policy should 
foresee the need for large properly sea-
soned wooden elements in future re-
pairs. However, such policies should not 
encourage the extensive substitution of 
authentic elements of historic structures, 
but rather constitute a reserve for repairs 
and minor replacements.

Education And Training
34. It is essential to record, preserve and 
recover the traditional knowledge and 
skills used in constructing historic wood-
en architecture.

35. Educational programmes are an es-
sential part of raising awareness of wood-
en heritage by encouraging recognition and 
understanding of values and cultural signif-
icance. These programmes are the foun-
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ve diğer ilgili tarafl arı içermelidir.
36. Ahşap yapı mirası, binaları ve 

alanlarının ayırt edici özelliklerini ve 
sosyal-antropolojik yönlerini sapta-
yacak araştırma programları (özellikle 
bölgesel düzeyde) teşvik edilmelidir.

Tüm koruma çalışmalarında, tüm 
disiplinlerden gelen genç uzmanlar 
eğitilmeli ve ustalar bilgi ve becerilerini 
yeni kuşağa aktarmalıdır.

Bu becerileri gerektiren bakım ça-
lışmaları çok nadir olduğundan, sür-
dürülmesi zor olan bazı geleneksel el 
sanatları mevcuttur. Eğitim programla-
rında bu hususa dikkat edilmelidir.

Sözlük
Gelişen binalar: Geleneksel yaşam 
tarzı ile yakından ilişkili olan günümüz 
toplumunda aktif olarak toplumsal bir 
rol sürdüren ve evrimsel sürecin hala 
devam ettiği binalardır. Aynı zamanda 
bu tür yapılar, zaman içinde geçirdik-
leri evrime dair önemli maddi kanıtlar 
sergilerler.

Geçici yapılar: Bir kültürün veya 
milletin törenlerinin veya diğer et-
kinliklerinin bir parçası olarak belirli 
aralıklarla inşa edilen, kullanılan ve 
sökülen ya da gelenekleri, işçiliği ve ge-

dation of a sustainable conservation and 
development policy. A comprehensive 
and sustainable strategy must involve 
local, regional, national and internation-
al levels and should include all relevant 
offi cials, professions, trades, the commu-
nity and other interested parties.

36. Research programmes (particu-
larly at regional level) to identify the 
distinctive characteristics, and social and 
anthropological aspects of the wooden 
built heritage, buildings and sites, are to 
be encouraged.

In all conservation work young pro-
fessionals of all disciplines must be 
trained and knowledge and skills by 
masters must be transformed to the new 
generation.

There are specifi c traditional crafts 
which are diffi cult to maintain since 
maintenance work requiring these skills 
are scarce. This should be given attention 
in educational programmes.

Glossary
Evolving buildings: those that retain an 
active social role in present-day society 
closely associated with a traditional way 
of life, and in which the evolutionary pro-
cess is still in progress. At the same time 
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leneksel bilgiyi içeren yapılar.
Anana, İspanya’da kurulan eski bir 

tuz üretim sahasının Mikel Landa tara-
fından yürütülen restorasyonu, gelişen 
bina kompleksinin bir örneğidir.

İskandinav ülkelerinin ahşap yapı 
mirası, yaşayan bir mirastır. Ahşap 
köyler, ahşap kasabalar ve daha büyük 
şehirlerdeki ahşap mahalleler, yapılı 
çevremizin önemli bir kısmı ve gelene-
ğimizin oldukça saygın bir parçasıdır. 
Kasabalardan ya da şehirlerden ayrılır 
ayrılmaz etrafımız şarkılarda, şiirlerde 
ve müzikte anlatılan ağaçlar, ormanlar 
ve doğa ile çevrilidir. Ahşap geleneği-
miz, bizim Doğamızdır. Bu gelenek, 
İskandinavların bir parçasıdır ve el üs-
tünde tutulur. Daha küçük binaların 
yüzde doksan beşi, ister kırsal alanda 
ister büyük şehirlerin eteklerinde ol-
sun, bir binanın yükselebileceği her 
yerde hala ahşapla inşa edilmektedir. 
Kısa bir süre öncesine kadar birçok 
aile - daimi ikametleri olmasa bile en 
azından yazlık ev olarak - kendi ah-
şap evlerini inşa etmiştir. Ahşap yapı 
mirasımızın sürdürülmesi ve korun-
ması konusunda toplumda yüksek bir 
bilinç düzeyi ve toplum desteği söz 
konusudur. Hemfi kir olunmayan tek 
husus, bu geleneğin modern mima-
ri çerçevesinde nasıl geliştirileceğidir. 
Bu malzeme belirli bir dönemin ve 
tarzın bir parçası mıdır veya herhangi 
bir yapı malzemesi olarak kullanılabilir 
mi? Modern dolgu yapılanma projeleri 
tarihi ahşap alanlarda nasıl görünme-
lidir? 19. yüzyılda çıkan birçok yangın 
sebebiyle üç ve daha fazla katlı yapı-
larda ahşap kullanımı yasaklanmıştır. 
Günümüzde ise yeni teknolojiler sa-
yesinde yangınları nasıl sınırlandıra-

such structures exhibit signifi cant materi-
al evidence of their evolution over time.
Temporary structures: those which are 
built, used and disassembled periodical-
ly as part of a culture’s or nation’s cer-
emonies or other activities and embody 
traditions, craftsmanship and traditional 
knowledge.

This restoration of an ancient salt 
production installed in Anana, Spain, by 
Mikel Landa is an example of an evolv-
ing building complex.

Wooden heritage in the Nordic coun-
tries is a living heritage. Wooden villag-
es, wooden towns, as well as wooden 
neighbourhoods in larger cities ,are a 
major part of our built environment and 
a highly regarded part of our tradition. 
As soon as we leave towns or cities, we 
are surrounded by trees, forests and na-
ture which is described in songs, poems 
and music. Our wooden tradition is our 
Nature. It is a part of every Nordic per-
son and highly cherished. Ninety-fi ve 
percent of smaller buildings are still built 
with wood wherever a building is raised, 
whether in the countryside or on the out-
skirts of larger cities. Until not long ago, 
many families built their own wooden 
house – if not their permanent residence, 
at least the summer house. There is a 
high level of public awareness and sup-
port to maintain and preserve our wood-
en heritage. What is not in agreement is 
how to develop this tradition into mod-
ern architecture. Is this material part of a 
specifi c period and style, or can it be used 
as any building material. What should 
modern infi ll projects look like in historic 
wooden areas?

As a result of many fi res in the 19th 
century, it was prohibited to use wood in 
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cağımızı artık biliyoruz. Bu nedenle bu 
yönetmelik uygulamadan kaldırılarak 
ahşap kullanımı konusunda bize ne-
redeyse sınırsız imkanlar sunulmuştur. 
Ahşap binalar ve ahşap mimari, yeni 
ahşap yapı olanakları konusunda bilgi 
yayan konferanslar, sergiler, çalışma 
programları ve daha fazlası ile sıcak 
bir gündem maddesi haline gelmiş ve 
mimarlar, mühendisler ve müşteriler 
kadar toplum için de ilham kaynağı ol-
muştur. Günümüzde ahşap mimari ge-
leneksel, kültürel ve tarihi binaların bir 
sembolü olmaktan çıkarak bölgemiz ve 
sürdürülebilir bir gelecek için uygun bir 
malzeme haline gelmiştir.

larger constructions over two stories. To-
day, with new technology we know how 
to limit fi res and this regulation has been 
abandoned which gives us almost unlim-
ited possibilities to use wood. Wooden 
buildings and wooden architecture has 
become a hot topic with conferences, ex-
hibitions, study programmes and more, 
spreading the knowledge of new possi-
bilities in building with wood, which in-
spire architects, engineers and clients, as 
well as the public. Today wooden archi-
tecture is becoming less and less a sym-
bol of traditional, cultural historic build-
ings, but a material suitable for our region 
and suitable for a sustainable future.

İsveç’te ahşap binalardan oluşan Nora kasabasında, Tina Wik ve Ingrid Reppen tarafından 
yürütülen dolgu yapılanma projesi. Bu Papaz Evi, 1960 yılından beri Nora’da inşa edilen ilk modern 
binadır. Kasabanın kent planlamasına, geleneksel malzemelerine ve renklerine uygundur ancak 
simetriden kaçınan modern bir düzeni vardır ve bu düzen, binanın çok ışık almasını sağlayarak 
binayı vatandaşların katılımını sağlayacak aktiviteler için şeffaf bir yapı haline getirir.
Infill project by Tina Wik and Ingrid Reppen in the wooden town of Nora, in central Sweden. This 
is a Parish House and the first modern building to be built in Nora since 1960. It follows the urban 
plan of the town, traditional materials and colours, but has a modern layout, avoiding symmetry and 
allowing a lot of light into the building, making it a transparent building with activities welcoming 
the citizens in to participate.
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Japonya’nın Geleneksel Ahşap Yapılarının Restorasyonu ve 
Korunması: Geleneksel Japon Ahşap Yapı Tasarımları ve Geleneksel 
Japon Ahşap Yapıların Restorasyonu ve Korunması İçin Beş Yöntem
Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures in 
Japan: Japanese Sophisticated Traditional Timber Structure Designs 
and Five Methods for Restoration and Conservation of Japanese 
Traditional Timber Structures

*Prof. Dr. Shigeyuki Okazaki, Mimar, Kyoto Üniversitesi Fahri Profesörü, Mukogawa Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Bölüm Başkanı/ Architect, Professor Emeritus of Kyoto University, Chairman of Department of 
Architecture in Mukogawa Women’s University

 Introduction
The characteristic of the traditional wood-
en building construction in Japan is that 
the prefabricated parts are produced at 
the carpenter’s workshop and assembled 
at the construction site. A joint system 
has been developed to facilitate assembly. 
Therefore, it is easy to exchange and dis-
assemble the parts after construction. It is 
also possible to reuse the parts after disas-
sembling. Furthermore, in the townhouse 
called machiya in Kyoto, which was the 
capital of Japan, the standardization of 
parts has been carried out, not only reuse 
of structural members but also reuse of 
fi ttings and fl oor tatami mats were done. 
An example of intentionally showing the 
beautiful structural design of the assem-
bled frame without ceiling will be intro-
duced. The average annual rainfall in Ja-
pan is 1500 mm. To protect the buildings 
especially walls from the heavy rain, not 
only a sloping roof, but also long eaves 
have been set up on each fl oor. In order 
to support wide eave, a member called 
hanegi has been used. These wide eaves 
make deep shadow underneath and this 
is another characteristic of Japanese tradi-
tional architecture. These are explained by 
the following fi ve items.

Giriş
Japonya’nın ahşap mimarisinin geleneksel 
yapım yönteminin özelliği; prefabrik ele-
manların, marangoz atölyelerinde üreti-
lip, bu elemanların yapı sahasında monte 
edilmesidir. Montajı kolaylaştırmak için 
bağlantı sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, 
yapım sonrasında da elemanların sökül-
mesini ve parça değişimini mümkün kılar. 
Söküm işleminden sonra elemanları yeni-
den kullanmak da mümkündür. Geçmişte 
Japonya’ya başkentlik yapmış Kyoto’nun 
machiya olarak adlandırılan geleneksel 
kent evlerinin yapı sisteminde standardi-
zasyon kavramı gerçekleştirilmiş, bununla 
kalmayıp yapının donatılarında (fusuma, 
shoji gibi sürgü kapılar ) ve zeminde kulla-
nılan tatami matının da standardizasyonu 
yapılmış, tekrar tekrar kullanımı sağlan-
mıştır. Ahşap karkas yapılardan strüktürü 
estetik olarak gösterebilmek için tavanı 
olmayan bir örnek ele alınacaktır. Japon-
ya’da yıllık ortalama yağış miktarı 1500 
mm’dir. Böylesi yoğun yağışa sahip bir ül-
kede, yapıyı ve özellikle duvarları yağmur-
dan korumak için eğimli çatı ile beraber 
her katta geniş saçaklar düzenlenmiştir. 
Geniş saçakları desteklemek için saçağın 
içinde görülmeyen kısımda hanegi olarak 

Shigeyuki Okazaki*
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adlandırılan bir eleman kullanılır. Geniş 
saçaklar, altında derin gölgeler oluşturur 
ve bu durum, geleneksel Japon mimarisi-
nin özelliklerinden birisidir. Bu özellikler, 
bir sonraki beş başlıkta açıklanacaktır. 

1. Geleneksel Japon Ahşap Yapı Tasa-
rımları

2. Geleneksel Ahşap Kyoto Evlerinin 
Restorasyonu ve Korunması

3. Geleneksel Japon Çay Evi ve Gele-
neksel Ahşap Geçme Sistemi

4. Daigo-ji Tapınağı Pagodasının Sök-
me İşleminin Aşamaları

5. Japon Mimarisinin Özelliklerinden 
Geniş Saçaklar ve Her Katta Düzenlenen 
Saçakların Oluşturduğu Mekân Kompo-
zisyonu & Geniş Saçakları Destekleyen 
Hanegi Destek Elemanı

1. Geleneksel Japon Ahşap Yapı 
Tasarımları
Geleneksel ahşap yapılarda gözle görülür 
bir hiyerarşi bulunmaktadır ve yapı ele-
manları birbiri ile uyum içindedir.

Jōdo-ji Tapınağı ve Todai-ji Tapınağı 
Güney Kapısı, her iki yapı da keşiş Chō-
gen (1121-1206) ve onun Song Haneda-
nı’ndan (960-1279) davet ettiği zanaat-
kârlar tarafından inşa edilmiştir. Ahşap 
kolonların delinip yatay kirişlerin içinden 
geçirilip nuki olarak adlandırılan teknik 
kullanılmıştır. Tavan döşemesi olmayan 
tapınaklarda ve saçaklarda, tüm yapısal 
malzemeler gözle görülebilir ve bu sistem 
yapının ve mimarlığın estetiğini ifade et-
menin tipik bir örneğidir. 

1.1. Jōdo-ji Jōdo-dō Tapınağı
Jōdo-ji Jōdo-dō Tapınağı (Yapım:1197) 
batı yönünde düzlüğe bir arazide konum-
lanmıştır. Gün batımında batıdan gelen 
akşam güneşi üçlü Amitābha (Buda) hey-
kellerinin arkasından vurup, tapınağın iç 
mekânını kırmızı ve altın sarılarıyla dolu 

1. Japanese Sophisticated Traditional 
Timber Structure Designs

2. Restoration and Conservation of 
Japanese Traditional Timber Structures of 
Townhouse in Kyoto

3. A Japanese Traditional Teahouse 
and Traditional Wood Joinery System

4. The Sequence of the Disassembly 
Work of the Pagoda in Daigo-ji Temple    

5. Wide Eaves and Spatial Organiza-
tion Created by Eaves on Each Floor as a 
Characteristic of Traditional Japanese Ar-
chitecture & The Long Log Called Hanegi 
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1. Japanese Sophisticated 
Traditional Timber Structure 
Designs
Hierarchy of the traditional timber struc-
ture is visible and designed in a harmony 
with its components.

Jōdo-ji Temple and South Gate of To-
dai-ji Temple were both constructed by 
monk Chōgen (1121-1206) and craftsmen 
he invited from Song Dynasty (960-1279). 
A technique called nuki (penetrating tie 
beams passing through the drilled col-
umns) has been used. All structural ma-
terials and and eaves are exposed in the 
temples which do not have ceiling surface. 
That is a typical example of expressing the 
esthetics of structure and architecture. 

1.1. Jōdo-ji Jōdo-dō Temple
Jōdo-ji Jōdo-dō Temple (founded in 
1197) stands on a land facing a plain in 
the west. When the sunset from the west 
illuminates the three statues of Amitāb-
ha (Buddha) from the back, interior of 
the temple changes into a world of red 
and gold Western Pure Land. (Amitāb-
ha’s Buddhist paradise) It is a view that 
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Şekil 1: Doğu cephesi görünümü
Figure 1: Eastern elevation

Şekil 3: İç mekandan Amitābha (Buda) 
heykelinin kuzey yönünden görünümü
Figure 3: Inside view, Amitābha (Buddha) statue 
seen from the north side

Şekil 2: İç mekandan Amitābha (Buda) 
heykelinin doğu yönünden görünümü
Figure 2: Inside view, Amitābha (Buddha) 
statue seen from the east side

Şekil 4: Tavan yüzeyi olmayıp, tüm yapısal 
elemanlar görülebilmektedir. Üçlü kiriş 
kompozisyonları ve bağlantı kirişlerinin sıkça 
kullanımı./ Figure 4: There is no ceiling surface, all 
the structural members are visible. Composition of 
three beams and extensive use of tie beams. 

Şekil 5: Kesit görünümü/ Figure 5: Sectional view 
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji Jōdo-dō Shūri Kōji Hōkoku-sho: 
国宝 浄土寺浄土堂修理工事報告書（図版編) [National 
Treasure of Japan: Five-story Pagoda of Jyodo-ji Temple Repair 
Construction Work Report (Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan 
Jyodo-ji Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）  

Şekil 6: Tavan planı,
Figure 6: Ceiling plan 
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji 
Jōdo-dō Shūri Kōji Hōko-
ku-sho: 国宝 浄土寺浄
土堂修理工事報告書（
図版編) [National Treasure 
of Japan: Five-story Pagoda 
of Jyodo-ji Temple Repair 
Construction Work Report 
(Illustration)]. Hyogo: Gokura-
kusan Jyodo-ji Publisher 極
楽山浄土寺, 1993. Print.）  
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Şekil 7: Ahşap kolon ve bağlantı 
kirişleri birleşim detayı
Figure 7: Detail showing the relation 
of wooden pillar and tie beam  
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji Jōdo-dō Shūri 
Kōji Hōkoku-sho: 国宝 浄土寺浄土堂修
理工事報告書（図版編) [National Treasure 
of Japan: Five-story Pagoda of Jyodo-ji 
Temple Repair Construction Work Report 
(Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan Jyodo-ji 
Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）  

Şekil 9: Ahşap kolon ve bağlantı 
kirişleri birleşim detayı 3
Figure 9: Detail showing the relation 
of wooden pillar and tie beam 3  
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji Jōdo-dō Shūri 
Kōji Hōkoku-sho: 国宝 浄土寺浄土堂修
理工事報告書（図版編) [National Treasure 
of Japan: Five-story Pagoda of Jyodo-ji 
Temple Repair Construction Work Report 
(Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan Jyodo-ji 
Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）  

Şekil 8: Ahşap kolon ve bağlantı 
kirişleri birleşim detayı 2
Figure 8: Detail showing the relation 
of wooden pillar and tie beam 2  
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji Jōdo-dō Shūri 
Kōji Hōkoku-sho: 国宝 浄土寺浄土堂修
理工事報告書（図版編) [National Treasure 
of Japan: Five-story Pagoda of Jyodo-ji 
Temple Repair Construction Work Report 
(Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan Jyodo-ji 
Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）  

Şekil 10: İç mekan ve dış mekandan 
ahşap strüktür
Figure 10: Inside and outside of 
timber structure
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji Jōdo-dō Shūri 
Kōji Hōkoku-sho: 国宝 浄土寺浄土堂修
理工事報告書（図版編) [National Treasure 
of Japan: Five-story Pagoda of Jyodo-ji 
Temple Repair Construction Work Report 
(Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan Jyodo-ji 
Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）  
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Batı Arı Ülkesi’ne (Buda’nın Budizm cen-
neti) dönüştürür. Bu manzara, Amitāb-
ha’nın buluta binip ölü ruhları karşılama-
sını betimlemektedir. Çizimler; Referans 
1’den alıntılanmıştır: (Kokuhō Jōdoji Jō-
do-dō Shūri Kōji Hōkoku-sho: 国宝 浄土寺
浄土堂修理工事報告書（図版編) [National 
Treasure of Japan: Five-story Pagoda of Jyo-
do-ji Temple Repair Construction Work Re-
port (Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan Jyo-
do-ji Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）
1.2. Tōdaiji Tapınağı    
Büyük Güney Kapısı
Tōdaiji Tapınağı Büyük Güney Kapısı, 
Jōdo-ji Jōdodō Tapınağı gibi Keşiş Chō-
gen tarafından; 1203 yılında yeniden inşa 
edildi. 21 m uzunluğunda 18 dev kolon-
dan geçen bağlantı kirişlerinin oluştur-

Amitābha will ride on the cloud and wel-
come the spirits of dead. Drawings are 
cited from Reference 1: (Kokuhō Jōdoji 
Jōdo-dō Shūri Kōji Hōkoku-sho: 国宝 
浄土寺浄土堂修理工事報告書（図版編) 
[National Treasure of Japan: Five-story 
Pagoda of Jyodo-ji Temple Repair Con-
struction Work Report (Illustration)]. Hy-
ogo: Gokurakusan Jyodo-ji Publisher 極
楽山浄土寺, 1993. Print.）  

1.2. Great South Gate of Tōdaiji 
Temple
Great South Gate of Tōdaiji Temple was 
rebuilt by monk Chōgen like Jōdo-ji Jō-
dodō Temple in 1203. All the structural 
materials are exposed with a structure 
in which penetrating tie beams passing 
through 18 gigantic columns with a height 

Şekil 11: Saçakların köşe bitişleri ve 
tapınağın iç mekanı
Figure 11: Corner of eaves and 
inside of temple 
Reference 1: (Kokuhō Jōdoji Jōdo-dō Shūri 
Kōji Hōkoku-sho: 国宝 浄土寺浄土堂修
理工事報告書（図版編) [National Treasure 
of Japan: Five-story Pagoda of Jyodo-ji 
Temple Repair Construction Work Report 
(Illustration)]. Hyogo: Gokurakusan Jyodo-ji 
Publisher 極楽山浄土寺, 1993. Print.）  

Şekil 12: Geleneksel 
Japon yapım 
sistemi:Döşeme 
altındaki taş üzerine 
dikilen kolon
Figure 12: Japanese 
traditional structure 
system: Un-anchored 
pillar under the floor
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duğu yapının tüm taşıyıcı sistemi gözle 
görülebilir. 1930 yılında, restorasyon 
çalışması yürütülüp, yapı çelik takviye 
ile güçlendirildi. Bizim tarafımızdan da 
yapıya ahşap elemanlarla güçlendirme 
çalışması önerildi. Yapı, Japonya Ulu-
sal Hazineleri listesindedir. Takip eden 
çizimler Referans 2’ den alıntılanmıştır: 
(Fujii, Keisuke 藤井恵介 & Suzuki, Ka-
kichi 鈴木嘉吉 & Tōdaiji Temple South 
Gate Repair Construction Offi ce 東大寺
南大門修理工事事務所 東大寺南大門
修理工事事務所. Shūri Hōkoku-sho Tō-
daiji Nandaimon-shi Oyobi Shōwa Shū-
ri Yōroku: 修理報告書 東大寺南大門史

of 21 m. A restoration work were carried 
out in 1930 and steel reinforcement was 
made. We also made a proposal of adding 
reinforcement with wooden components 
of the same system. The gate was desig-
nated as National Treasures of Japan. The 
following drawings are quoted from Refer-
ence 2: (Fujii, Keisuke 藤井恵介 & Suzuki, 
Kakichi 鈴木嘉吉 & Tōdaiji Temple South 
Gate Repair Construction Offi ce 東大寺南
大門修理工事事務所. Shūri Hōkoku-sho 
Tōdaiji Nandaimon-shi Oyobi Shōwa 
Shūri Yōroku: 修理報告書 東大寺南大門
史及昭和修理要録 [Repair Report: Tōdai-
ji Temple Great South Gate History and 

Şekil 15: 1930 
restorasyonundan önce, 
kapı sola doğru meyledince 
saçaklar desteklendirilip, 
çelik iskelet ile 
güçlendirilmiştir
Figure 15: Before the 
restoration in 1930, the gate 
had inclined to the left and 
eaves had been supported. 
Eaves were reinforced with 
steel frames

Şekil 13: Tōdaiji Tapınağı Güney Kapısı
Figure 13: Great South Gate of Tōdaiji Temple

Şekil 14: Tüm yapı iskeleti gözle görülebilir
Figure 14: All Frames are exposed
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及昭和修理要録 [Repair Report: Tōdaiji 
Temple Great South Gate History and 
Showa Period Summary]. Tokyo: Bunsei 
Shoin Co. Ltd. 文生書院, 2005. Print.)  

2. Kyoto Geleneksel Ahşap  
Kent Evlerinin Restorasyonu ve 
Korunması
Kyoto; 8. yüzyılın sonlarından 19. 
yüzyılın sonlarına kadar Japonya’nın 
başkentiydi. Kuzey, doğu ve batı yön-
lerinden dağlarla çevrili olup, güney 
yönünden havzaya açılan şehir, ızgara 
plan metoduyla kurulmuştur. Yolun her 
iki tarafında iki katlı ahşap kyomachiya 
olarak adlandırılan kent evleri dizilmiş-
tir. Günümüzde betonarme ve modern 
çelik yapılar inşa edilse de, birçok kyo-
machiya yapısı günümüze kadar gel-
miştir. Bu yapıları koruyan yerel halk ve 
Kyoto’nun marangozlarından koruma 
ve restorasyona dair geleneksel yön-
temleri miras alıp, paralel olarak yeni 
teknik yöntemleri inceleyip, bunlara 
uygun olarak kyomachiyaların tarihi 
görünümlerini koruyup, bu köklü şehir 
hayatının gelecek nesillere aktarılması 
amaçlanmaktadır. Son zamanlarda, bu 
kent hayatına hayran kalan turist sayısı 
hızla artmaktadır.

 Kyomachiya;  dar bir cephesi olan 

Showa Period Summary]. Tokyo: Bunsei 
Shoin Co. Ltd. 文生書院, 2005. Print.) 
with the addition of the author.

2. Restoration and Conservation 
of Traditional Timber 
Townhouses in Kyoto
Kyoto was the capital of Japan from late 
8th century until the latter half of the 
19th century. Surrounded by the moun-
tains in the north, east and west, the city 
was established using grid iron system in 
the basin opened to the south. On both 
sides of the road, two-storey wooden 
townhouses called kyomachiya are built 
in rows. Currently although reinforced 
concrete and steel construction buildings 
are built mainly, there are still many kyo-
machiyas remain. Traditional methods of 
conservation and restoration are inherit-
ed from citizen and carpenters who have 
protected the townhouses until today and 
new technical methods have been studied 
at the same time. It is aimed to preserve 
the historical landscape of Kyomachiyas 
and hand down that abundant urban life 
to the future generations. In recent years, 
many foreign tourists fascinated with this 
urban life are rapidly increasing.

 Kyomachiya has inherited a narrow 
façade facing to the street and a two-story 

Şekil 16: Önerimiz ahşap 
eksantrik K-mesnet ve çelik 
iskelet ile güçlendirilen 1930 
restorasyonu
Figure 16: Our proposal 
(reinforced with timber 
Eccentric K-bracing) and 
Restoration reinforced with 
steel frames in 1930



58

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

Şekil 17: Kyomachiya olarak adlandırılan Kyoto kent evi/ Figure 17: The townhouse in Kyoto is called 
kyomachiya Reference 3: (Tani, Naoki 谷直樹 & Masui, Masaya 増井正哉編. Machi Gionmatsuri Sumai Toshi Sairei No Gendai: 
まち祇園祭すまいー都市祭礼の現代 [Town - Gion Festival-House・Town Festival in the Modern City]. Kyoto: Shibunkaku Co. 
Ltd. 思文閣出版, 1994. Print.)

Şekil 18: Kyoto kent evinin geleneksel ahşap çatkı sistemi örneği/ Figure 18: Plot type of traditional timber frame 
system of Townhouse in Kyoto Reference 4: (Kyomachiya Council 京町家作事組編著. Machiya Saisei No Waza To Chie: 町家再
生の技と知恵 [The Techniques and Wisdom of Machiya Revitalization]. Kyoto: Gakugei Publication 学芸出版社, 2002. Print.)

yoldan iç kısma kadar uzayan iki katlı bir 
yapıdır. Her ev, yoldan iç kısma kadar 
uzayan yarı açık koridora paralel olarak, 
odaların ve bu odaların arasında düzen-
lenen bir veya iki bahçeden oluşmaktadır.

plan extended longitudinally to the back 
of the block. Inside of the each town-
house, each room is lined up along the 
passageway and one or two inner gardens 
are provided at the same time.   
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Şekil 21: Ahşap 
dikmelerin açıkta 
bırakılarak oluşturulan 
duvarlar shinkabe 
olarak adlandırılır. Bu 
yöntemle, dikmelerin 
problemlerini bulup 
tamir etmek kolaylaşır
Figure 21: Wall with 
exposed pillars is 
called shinkabe. It is 
easy to find its pillar’s 
troubles and easy to 
repair it

Şekil 20: Kyomachiya kent evinin ahşap iskeletinin elemanları gerektiğinde yenisiyle değiştirilebilir
Figure 20: A member of the timber structure in kyomachiya can be replaced in case of need

2.1. Kyomachiya Ahşap İskeletinin Elemanlarının Gerektiği Durumda 
Değiştirilmesi/ 2.1. Replacement of a Member in Timber Structure of 
Kyomachiya in Case of Need

Şekil 19: 
Kyomachiya 
olarak adlandırılan 
kent evi
Figure 19: The 
townhouse in 
Kyoto is called 
kyomachiya
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Şekil 22: 
Döşeme kirişi 
olarak tekrardan 
kullanılan kolon
Figure 22: 
Re-used pillar 
for grand-beam 
sleeper  

Şekil 23: Kerpiç 
duvar ve bambu 
örgü
Figure 23: Mud 
wall and bamboo 
lattice

Şekil 24: 
Öğrencilerin kerpiç 
duvar ve bambu 
örgü yapım pratiği
Figure 24: Students 
practical training 
for mud wall and 
bamboo lattice
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2.2. Geleneksel Kyoto Kent Evinde 
Tatami (Mat), Sürgü Kapı ve Oda 
Ölçüsünün Standardizasyonu
Geleneksel Kyoto evinde tatami ölçüsü 
ve birçok geleneksel sürgü kapı çeşidi 
standardize edilmiştir. Bu standardi-
zasyon ile birlikte, tatami matlarının ve 
sürgü kapıların yerleştirildiği odaların iç 
ölçüleri ve oda açıklıkları da aynı şekilde 
standardize edilmiştir. (Oda duvarının 
orta aksı standardizasyon için elverişsiz-

2.2. The Standardization of the Size 
of Tatami Mat, Sliding Door and 
Inner size of Room of Traditional 
Townhouse in Kyoto
The size of tatami mat and the size of 
many kinds of traditional sliding doors 
have been standardized in the traditional 
townhouses of Kyoto. 
Because of this standardization, the in-
ner distance of the rooms and openings 
of rooms, where Tatami mats and sliding 

Şekil 25: Tatami 
(mat) ölçüsünün 
ve sürgü kapıların 
standardizasyonu
Figure 25: The 
standardization of 
the size of tatami 
mat and sliding door

Şekil 26: Odanın 
iç ölçüsünün 
standardizasyonu
Figure 26: 
Standardization of 
the inner size of 
room
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Şekil 27: Kyoto kent 
evinin standardize 
edilmiş iç ölçüsü ve 
duvardan duvara 
aks ölçüsü
Figure 27: 
Standardized inner 
distance and wall 
core distance of 
room in Kyoto 
townhouse.

Şekil 28: Bir 
marangozun 
stokladığı çeşitli 
sürgü kapılar
Figure 28: Various 
kinds of sliding 
doors stocked by a 
carpenter  

Şekil 29: Bir 
marangozun 
stokladığı sürgü 
kapı çeşitleri 2
Figure 29: Various 
kinds of sliding 
doors stocked by a 
carpenter 2
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dir.) Yapılan bu standardizasyon, sürgü 
kapıların, tatamilerin ve modüler ahşap 
malzemenin tekrar tekrar kullanılmasını 
mümkün kılmıştır. Sofi stike kent evi ve 
kent peyzajının bütünü bu standardizas-
yonun bir sonucudur. 

Özetle:
1) Standardizasyon, kent evinin uzun 

ömürlü kullanımı içindir.
2) Kullanılacak olan ahşap malzeme, 

tatami matı ve sürgü kapıların standar-
dizasyonu için, odanın iç ölçüleri (duvar-
dan duvara) standardize edilmelidir, du-
varın orta aksından yapılan ölçülendirme 

doors are fi tted respectively, had to be 
standardized. The wall core distance of 
room is ineligible for the standardization. 
These standardizations achieved the reuse 
of both sliding doors, Tatami mats and the 
standardized timbers. The sophisticated 
townhouse and townscape have been cre-
ated by these standardizations.

Briefl y:
1) The standardization is for the long 

life of townhouse.
2) For the standardization of tim-

ber material, tatami mat and sliding 
door: inner distance of room should be 
standardized and wall core distance is 

Şekil 30: Sürgü 
kapı kulpu
Figure 30: 
Handle of the 
sliding paper 
door 

Şekil 31: Yaz 
mevsimi için 
değiştirilen sürgü 
kapılar ve yer 
şilteleri
Figure 31: 
Sliding door and 
floor mat for 
summer
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Şekil 33: Eski bir 
çay evinin yeni 
lokasyonunda 
kurulması için 
tüm parçalarının 
birbirinden 
ayrılması işlemi
Figure 33: 
Disassembly of an 
old tea house to 
reassemble at a 
new location   

Şekil 34: Kolon 
ve lentonun 
sürgü kapılar 
için parçalara 
ayrılması
Figure 34: 
Disassemble the 
joint between 
pillar and lintel for 
sliding doors

Şekil 32: Kafesli 
kapıların iç ve dış 
görünümleri
Figure 32: Inside 
and outside views 
of lattice door
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standardizasyon için uygun değildir.
3) Fusuma, shoji gibi sürgü kapıla-

rın hem korunması hem de tekrardan 
kullanımı sağlanmalıdır.  

4) Bu standardizasyonların sonu-
cunda sofi stike bir kent evi ve kent 
peyzajı oluşturulur.

3. Geleneksel Japon Çay Evi 
ve Geleneksel Ahşap Geçme 
Sistemi
Geleneksel Japon çay evi kolaylık-
la sökülüp bir başka yerde tekrar 

ineligible for standardization.
3) Both preservation and reuse of fi ttings 

such as sliding doors; fusuma, shoji, etc. 
should be realized.

4) After all, the sophisticated townhouse 
and townscape are realized by these stand-
ardizations.

3. A Japanese Traditional  
Teahouse and Traditional Wood 
Joinery System
A Japanese traditional teahouse can be eas-
ily disassembled and rebuilt at a different 

Şekil 35: Kolon 
ve kapı eşiğinin 
parçalara 
ayrılması
Figure 35: 
Disassembly of 
a joint between 
column and 
doorsill

Şekil 36: Geleneksel çay evinin marangozun atölyesinde test için kurulumu: Daha sonrasında yapı, yeni 
lokasyonunda kurulmak için parçalarına ayrılabilir/ Figure 36: Trial assembly of the traditional teahouse 
in the carpenter’s atelier: Later on, the structure can be separated into pieces to reassemble at the site
Şekil 37: Bağlantı detayları/ Figure 37: Details of joints



66

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

birleştirilebilen bir geçme sisteme sa-
hiptir. Yeni bir çay evinin yapımı es-
nasında, yapının test için marangoz 
atölyesinde kurulumu yapılır ve daha 
sonrasında parçalara ayrılıp, yapım 
alanında tekrardan kurulumu yapılır.

4. Daigo-ji Tapınağı’nın Beş Katlı 
Pagodasının Sökme İşleminin 
Aşamaları
Ahşap yapıların geleneksel prefabrikas-
yon sistemi aşağıdaki maddeleri müm-
kün kılmıştır:

1) Yapım süresini kısaltması 
2) Parçaların tekrardan kullanılması 
3) Parçaların değişimi 
4) Yapım hassasiyeti kazandırması 
5) Sofi stike ahşap yapı tasarımı
Sempozyumda, Daigo-ji Tapına-

ğı’nın pagodasının parçalarına ayrılma 
işlemi 51 adet kayıtlı fotoğrafl a ve ayrı 
ayrı kesit çizimleriyle sunulmuştu. Bura-
da, bu söküm işleminin bir kısmına yer 
verilecektir. 

Aşağıdaki görsellerde pagodanın en 
üst  katının; 5. katının sökme işleminin, 
14 adımı ile aradaki bazı adımları ihmal 
edip, ilk katının saçağından temele kadar 
olan 8 adımlı sökme işlemi gösterilmiştir. 
İlk olarak en üst katın sökme işlemi ifade 
edilmiştir. Sökme aşamalarını ifade eden 
fotoğrafl ar ve çizimler 

Referans 5: (Kyoto Prefectural Of-
fi ce of Education - Cultural Property 
Preservation Section - Daigo-ji Temple 
Five-story Pagoda Repair Offi ce 京都府
教育庁文化財保護課醍醐寺五重塔修
理事務所. Kokuhō Daigo-ji Gojyū No 
Tō Shūri Kōji Hōkoku-sho: 国宝　醍
醐寺五重塔修理工事報告書　[Natio-
nal Treasure of Japan: Daigo-ji Temple 
Five-story Pagoda Repair Construction 

location by the introduction of assembly 
and disassembly joinery system. In the 
case of the new traditional teahouse con-
struction, trial assembly of the teahouse is 
usually executed at the carpenter’s atelier: 
Later on, the structure can be separated 
into pieces to reassemble at the site.

4. The Sequence of the 
Disassembly Work of the Pagoda 
in Daigo-ji Temple
The traditional prefabrication system for 
the timber structure made the following 
items possible:  

1) Reducing construction period  
2) Reuse of the parts 
3) Replacement of parts  
4) Improvement of the construction 

precision
5) Design of sophisticated timber 

structure  
In symposium, 51 recorded photo-

graphs showing the demolition process 
of fi ve-story pagoda of Daigo-ji Temple 
were introduced with cross section of 
structure for each disassembly process. 
But here, one part of it will be introduced. 
The 14 step of the dismantling process 
of the top, 5th fl oor will be shown. The 
intermediate fl oors will be omitted and 
the dismantling process of the ground 
fl oor to the foundation will be shown in 
8 steps. First, the dismantling process of 
the top fl oor will be shown. The following 
photographs and drawings are cited from 
Reference 5: (Kyoto Prefectural Offi ce of 
Education - Cultural Property Preserva-
tion Section - Daigo-ji Temple Five-sto-
ry Pagoda Repair Offi ce 京都府教育庁
文化財保護課醍醐寺五重塔修理事務
所. Kokuhō Daigo-ji Gojyū No Tō Shūri 
Kōji Hōkoku-sho: 国宝　醍醐寺五重塔
修理工事報告書　[National Treasure of 
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Şekil 38: Daigo-ji Tapınağı beş katlı pagodasının 14 adımlı söküm süreci
Figure 38: The 14 step process of the disassembly works of the five-story pagoda in Daigoji-Temple
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Report]. Kyoto: Cultural Properties Di-
vision, Kyoto Prefectural Board of Edu-
cation 京都府教育庁文化財保護課醍醐
寺五重, 1960. Print.)’ den alıntılanmıştır.

Ardından, ilk katın 8 adımlı söküm 
işlemi gösterilmiştir.

Üniversitemizde (Mukogawa Üni-
versitesi), beş katlı pagodanın ilk katının 
saçak kısmının rekonstrüksiyonunun ya-
pıldığı 1:1 ölçek ahşap modeli bulunmak-
tadır. Bu model, birçok parçadan monte 
edilmiştir. Öğrencilere birleşim ve söküm 
aşamalarını anlatmak için istenildiğinde 
kullanılabilmektedir. Modelin birleşimi 
ve söküm aşamaları sempozyumda video 
animasyonla anlatılmıştır. Sempozyumda 
sunulan video, marangozların ve öğrenci-

Japan: Daigo-ji Temple Five-story Pagoda 
Repair Construction Report]. Kyoto: Cul-
tural Properties Division, Kyoto Prefec-
tural Board of Education 京都府教育庁文
化財保護課醍醐寺五重, 1960. Print.)

Next, the disassembly process of 8 
steps of ground fl oor is shown. 

In our university (Mukogawa Wom-
en’s University), there is a full-size wood-
en model which is reconstruction of the 
eave in ground fl oor of fi ve-story pagoda, 
Daigo-ji Temple. This model is assembled 
from many parts. It is possible to introduce 
working principle of assembly and disas-
sembly to the students any time. In the 
symposium, assembly and disassembly 
process were presented through anima-

Şekil 39: Daigo-ji Tapınağı pagodasının ilk katının 8 adımlı söküm aşaması
Figure 39: The 8 step process of the disassembly works of the ground floor of pagoda in Daigo-ji Temple

Şekil 40: Daigo-ji 
Tapınağı’nın beş katlı 
pagodası. Görseldeki kırmızı 
kare ile çerçevelenen içiçe 
geçen ahşap saçak bağlantı 
masugumi detayının 1:1 
modeli mimarlık okulumuzda 
bulunmaktadır.
Figure 40: The Five-story 
pagoda of Daigo-ji Temple. 
The mockup of the square 
framing surrounded by a 
red frame was built in our 
architecture department. 
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lerin, Kyoto Daigo-ji Tapınağı’nın beş katlı 
pagodasının içiçe geçen ahşap saçak bağ-
lantı masugumi detayının sökülüp tekrar-
dan birleştirilmesini göstermektedir. 

5. Japon Mimarisinin 
Özelliklerinden Geniş Saçaklar 
ve Her Katta Düzenlenen 
Saçakların Oluşturduğu Mekân 
Kompozisyonu & Geniş Saçakları 
Destekleyen “Hanegi” Destek 
Elemanı
Kenzo Tange’nin tasarladığı Kagawa 
Hükümet Ofi s Binası tasarımında her 
kata bir saçak eklemiştir. Bu yapı, ge-
leneksel Japon mimarisi öğelerini be-
tonarme malzeme ile ifade etmesi açı-

tion. The video, presented at the sympo-
sium, shows that carpenters and students 
work for disassembly and assembly of the 
mockup of the square framing (masugumi - 
interlocking wooden brackets) of fi ve-sto-
ry pagoda of Daigo-ji Temple in Kyoto

5. Wide Eaves and Spatial 
Organization Created by Eaves on 
Each Floor as a Characteristic of 
Traditional Japanese Architecture 
& The Long Log Called Hanegi 
Supports the Wide Eaves of Japanese 
Traditional Timber Structure
Architect Kenzo Tange attached beau-
tiful eaves to each fl oor in the design of 
the Kagawa Prefectural Offi ce Building. 

Şekil 41: Daigo-ji Tapınağının ilk katının saçak detayının 1:1 rekonstrüksiyonu
Figure 41: The mockup of the square framing of the 1st floor eaves of the pagoda of the Daigo-ji Temple
Şekil 42: Daigo-ji Tapınağı pagodası saçak detayının ayrılmış parçaları
Figure 42: The disassembled parts of the square-framing of the pagoda of Daigoji-Temple

Şekil 43: Pagodanın ahşap saçak bağlantı detayının birleştirilmesi
Figure 43: Assemble process of the mockup of square framing of eave of pagoda
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sından dünya çapında bir üne sahiptir. 
Japonya’daki kalelerde çatı ile birlikte 
yapının her katında saçak bulunmak-
tadır. Batı ülkelerindeki örneklerde ise 
sadece çatı bulunmaktadır, her katta sa-
çak yoktur. F.L. Wright, 1883’te Chicago 
Expo Fuarı’ndaki Japon Pavilyonu Pho-

It has a high reputation in the world-
wide for expressing the traditional space 
of Japanese architecture with reinforced 
concrete. Japanese castles have eaves on 
each fl oor with roof. But the ones belong 
to the west has only a roof. There are no 
eaves on each fl oor. F. L Wright was im-

Şekil 44: Mimar Kenzo Tange, Kagawa 
hükümet ofis binası tasarımında her kata bir 
saçak eklemiştir. Bu yapı, geleneksel Japon 
mimarisi öğelerini betonarme malzeme ile 
ifade etmesi açısından dünya çapında bir 
üne sahiptir
Figure 44: Architect Kenzo Tange attached 
beautiful eaves to each floor in the design 
of the Kagawa prefectural office building. It 
has a high reputation in the worldwide for 
expressing the traditional space of Japanese 
architecture with reinforced concrete

Şekil 45: Japonya’daki kalelerde çatı 
ile birlikte yapının her katında saçak 
bulunmaktadır. Batı ülkelerindeki 
örneklerde ise sadece çatı 
bulunmaktadır, her katta saçak yoktur
Figure 45: Japanese castles have eaves 
on each floor with roof. But the ones 
belong to the West has only a roof. There 
are no eaves on each floor

Şekil 46: F.L. Wright, 1883’te Chicago 
Expo fuarındaki Japon pavilyonu Phoenix 
Hall yapısının saçaklarından etkilenmiş, 
1910 yılında geniş saçaklı Robie Evi’ni 
tasarlamıştır
Figure 46: F. L Wright was impressed 
with the eaves of the Japanese pavilion 
Phoenix Hall of the Expo in Chicago in 
1883, and designed Robie House with 
wide eaves in 1910
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enix Hall yapısının saçaklarından etki-
lenmiş, 1910 yılında geniş saçaklı Robie 
Evi’ni tasarlamıştır.

Hanegi olarak adlandırılan uzun ah-
şap kütükler Japon geleneksel ahşap 
yapılarının geniş saçaklarını destekle-
mektedir. Hanegi sisteminin gelişimi 
ile oluşturulan geniş saçaklar Japonya 
iklimine karşı ahşap yapıların korun-
masının bir sonucudur. Japonya yıllık 
ortalama 1500 mm yağış oranına sahip-
tir. Geniş saçaklar odada gölge oluştu-
rup, sükunet hissi oluşturur.

pressed with the eaves of the Japanese 
pavilion Phoenix Hall of the Expo in Chi-
cago in 1883, and designed Robie House 
with wide eaves in 1910.

The long log called hanegi supports the 
wide eaves of Japanese traditional timber 
structure. The wide eaves had been creat-
ed by the development of hanegi system 
as a result of the conservation of the tim-
ber structures against Japanese climate. 
Annual rainfall averages 1500 mm. The 
wide eave creates the shadows and a feel-
ing of serenity inside the room.

Şekil 47: Kyoto Honryu-ji 
Tapınağı restorasyonunda 
hanegi olarak adlandırılan 
uzun ahşap kütükler 
saçağı desteklemekte
Figure 47: The long 
sloping logs called hanegi 
holding up the eave at the 
restoration site of Honryu-
ji Temple, Kyoto

Şekil 48: Yeni hanegi ve 
tekrardan kullanılan eski 
hanegi
Figure 48: New hanegi 
and Old hanegi reused
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Rusya Kizhi Açık Hava Müzesi’ndeki Tarihi Ahşap 
Yapıların Korunması/ Preservation of Historic Timber 
Structures  in the Kizhi Open-Air Museum (Russia)

*Margarita Kisternaia, Kıdemli Araştırmacı, Kizhi Açık Hava Müzesi, Rusya 
Senior Researcher, Kizhi Open-Air Museum, Petrozavodsk Russia

Paper presents the history of preserva-
tion of historic timber structures in the 
Kizhi open-air museum – one of the 
largest open-air museums in Russia. 
The traditional restoration approaches 
used since 1960’s as well as the preven-
tive maintenance programs introduced 
in 1990’s is described. The advantages 
and disadvantages of the abovemen-
tioned approaches are discussed.

The methods used for investigation 
of building history are described. The 
approach used in the museum includes 
dating of the structure by architectural 
details, dendrochronological dating as 
well as using the archival data.

The role of the museum as a key 
training centre for conservators, restorers 
and museum employees is highlighted.

Introduction
Russian north has preserved best exam-
ples of historic timber structures, which 
are an integral part of the history and the 
global cultural heritage. Carpentry tra-
ditions arrived in this region in the 14th 

century – with the Novgorodian (primarily 
Slavic) colonization of northern territories. 
The Kizhi open-air museum of history, 
architecture and ethnography was estab-
lished in 1966 to preserve best examples of 
wooden architecture in the region. 

The Kizhi museum occupies the 
whole area of Kizhi Island in the Onega 
lake (Figure 1).  

Bu makalede, Rusya’daki en büyük açık 
hava müzelerinden biri olan Kizhi Açık 
Hava Müzesi’ndeki tarihi ahşap yapıların 
korunmasına ilişkin süreç anlatılmakta-
dır. Çalışmada; 1960’lı yıllardan bu yana 
kullanılan geleneksel restorasyon yakla-
şımlarının yanı sıra 1990’larda başlatılan 
önleyici bakım programları açıklanmıştır. 
Koruma çalışmaları boyunca sürdürülen 
yaklaşımların avantaj ve dezavantajla-
rı üzerinde durulmuştur. Bina tarihinin 
araştırılması için kullanılan yöntemler 
belirtilmiştir. Müzede kullanılan yakla-
şım; yapının tarihini, mimari detayları, 
dendrokronolojik veriler ve arşiv verileri 
kullanarak belirlemeyi kapsamaktadır. 

Kuzey Rusya, tarihin ve küresel kül-
türel mirasın ayrılmaz parçaları olan 
tarihi ahşap yapıların en iyi örnekleri-
ni korumuştur. Dülgerlik gelenekleri 
14. yüzyılda, Novgorodluların (ağırlıklı 
olarak Slav ırkı) kuzey bölgelerini sö-
mürgeleştirmeleriyle beraber bu bölgeye 
gelmiştir. Kizhi Tarih, Mimarlık ve Et-
nografya Açık Hava Müzesi, bölgedeki 
ahşap mimarinin en iyi örneklerini ko-
rumak üzere 1966’da kurulmuştur.

Kizhi Müzesi, Onega Gölü’nde bu-
lunan Kizhi Adası’nın tamamını kaplar 
(Şekil 1).  Ada 6 km (4 mil) uzunluğunda 
olup, en geniş kısmı 1km’den (1 mil) kı-
sadır. Anıtlar; müzeye Kareliya Cumhu-

Margarita Kisternaia*
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riyeti’nin farklı bölgelerinden taşınmıştır. 
Bu yaklaşım birçok açık hava müzesi için 
geçerlidir. Günümüzde, müzede 80 adet 
tarihi ahşap yapı bulunmaktadır. Bunun-
la beraber, tarihi yerlerinde korunmuş 
olan anıtlar da bulunmaktadır. Müze, 
adada bulunan iki eski köyü kapsar. Ana 
karada ve çevre adalarda orijinal yerle-
rinde anıt niteliği taşıyan şapeller ve evler 
bulunmaktadır.2017 yılı boyunca dünya-
nın her yerinden gelen toplam ziyaretçi 
sayısı 175.000’in üzerindedir. 

Müze, Kizhi’deki etkileyici mimari 
yapılar topluluğundan ötürü ki Kizhi Po-
gost’da bu sebeplerle  burada inşa edilmiş-
tir. Kizhi Pogost, Kuzey Rusya’nın, yaz ve 
kış kiliseleri arasında bir çan kulesinin bu-
lunduğu geleneksel üçlü bina grubunun 
bir örneğidir (Şekil 2). Bu grup içerisinde 
“Tecelli Kilisesi (Yaz Kilisesi)”, “Şefaat Ki-
lisesi (Kış Kilisesi)” ve tomruk duvarlarla 
çevrili olan “Çan Kulesi” bulunmaktadır. 
Bu yapı grubunun bugün görünen haline 
ulaşması iki yüzyıl; 17. yüzyılın sonların-
dan 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş-
tür. Günümüzde Kizhi Pogost, birden 
fazla kubbeli kiliseleri bulunan bugüne 
kadar korunabilmiş tek mimari yapı gru-
budur. Kizhi Pogost; 1990’da UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.  

The  island is 6 km (4 miles) long and 
less than 1 km (one mile) in its widest 
part. The monuments to the museum 
were moved from different parts of the 
Republic of Karelia. This approach was 
typical for many open-air museums.
Nowadays the museum has 80 histor-
ic timber structures. But we also have 
monuments preserved at their historic 
places. The museum includes two old 
villages situated on the island. Some 
monuments (chapels, houses) are lo-
cated on the mainland and on the sur-
rounding islands at their original places. 
The total amount of visitors coming from 
all over the world in 2017 was more than 
175 thousand people. 

The museum was founded on the is-
land of Kizhi because of the beautiful ar-
chitectural ensemble – the Kizhi pogost 
was built there. The Kizhi pogost is an 
example of traditional Northern Russian 
ternary group of buildings where a bell 
tower is located between the summer 
and winter churches (Fig. 2). It includes: 
the Church of the Transfi guration (the 
summer church), the Church of the In-
tercession (the winter church) and the 
Bell Tower surrounded by the log wall. 
This ensemble as it looks today, had been 

Şekil 1: Karelia 
Cumhuriyeti’nin 
konumu
Figure 1: Location 
of the Republic of 
Karelia
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Müzenin koleksiyonunda aynı za-
manda Kuzey Rusya’nın en eski ahşap 
yapılarından biri olan Lazarus’un “Diri-
lişi Kilisesi” de yer almaktadır. Efsane-
ye göre kilise, yerel pagan kabilelerinin 
dinini değiştirmek ve bir manastır kur-
mak üzere bu zor şartlara sahip, yabani 
bölgeye 1352 yılında gelen Bizanslı Ke-
şiş Lazarus tarafından inşa edilmiştir. 
Kilise, Murom Manastırı’ndan müzeye 
1960’lı yıllarda taşınmıştır (Şekil 3).

Köylerdeki insanlar, dini açıdan 
belirli bir kiliseye bağlı olan bölgeler-
deki, büyük ilçeler için ruhani ve idari 
bir merkez görevi gören daha büyük 
cemaat tapınakların yanı sıra sunağı 
olmayan  yerel ibadet mekânları olan 
şapelleri inşa ederlerdi. Şapeller; küçük 
veya büyük olabiliyordu. Kareliya’daki 
şapellerin karmaşık bir inşa tarihi ve 
parçalarının farklı zamanlarda yapılmış 
olması sık görülen bir durumdur. Köy-
lülerin evleri ve çiftlik evi binaları gibi 
bunlar da ahşaptan yapılmıştı.

Yapılar; genelde sarıçam (Pinus sy-

formed over a period of two centuries 
(from the end of the 17th – to the mid-19th 
centuries). Nowadays the Kizhi Pogost is 
the only preserved architectural ensem-
ble with multi-domed churches. In 1990 
it was included into the List of the World 
Heritage of UNESCO.  

The museum also has in its collection 
one of the oldest wooden structures in 
Russian north – the Church of Reserec-
tion of Lasarus. According to the legend 
the church was built by Byzantine monk 
Lazarus who had come to this severe, 
wild land in 1352 to convert local pa-
gan tribes and found a monastery. The 
church was moved from Murom monas-
tery to the museum in 1960’s. (Figure 3).

In addition to bigger parish temples, 
which acted as the spiritual and admin-
istrative centers for large districts, people 
in villages used to build chapels – small 
churches with no altar, used for local 
worship. Chapels could be small or large. 
It is typical that chapels in Karelia have 
a complicated building history and their 

Şekil 2: Kizhi Mimari 
yapılar topluluğu. 22 
kubbeli Tecelli Kilisesi 
(1714); Şefaat Kilisesi 
(1695-1765); çan kulesi 
(1863-1874) ve bir çit 
(1949)
Figure 2. The Kizhi 
Architectural ensemble. 
The 22-domed church 
of the Transfiguration 
(1714); the church of 
the Intercession (1695-
1765); the bell tower 
(1863-1874) and an 
enclosure (1949)
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lvestris L.) tomruklarından yapılan ve 
mekanik testere ile şekillendirilmiş ya-
pılardır. Çatılar sarıçam ve ladin (Picea 
abies Kr.) levhalardan yapılmıştır. Kili-
senin soğan kubbe tarzı kubbeleri titrek 
kavak (Populus tremula L.) kiremitlerle 
kaplanmıştır.

Kuzey evleri oldukça büyüktür, çün-
kü; hem insanlar hem de hayvanlar aynı 
çatı altında yaşıyordu (Şekil 4). Önde 
dekore edilmiş olan kısım insanlar için, 
zemin katında sığır kulübesi ile ahır bu-
lunan, üst katında ise bir kulübeyle sa-
manlığın bulunduğu evin arka kısmı ise 
tarımsal ihtiyaçlar içindir. Evler bölgenin 
sert iklimine - bolca kar, donma, uzun ve 
soğuk sonbahar ayları, yağmurlu ilkba-
har ayları, kısa ve serin yaz - uygun şe-
kilde inşa edilmiştir. İnsanlar, çok büyük 
konutlarda kendilerini rahat ve güvende 
hissediyorlardı. 

Bir kural olarak yerel bir çiftçinin çift-
lik evi bir tarlayı, çayırı, otlağı, balık tut-
mak için gölün belirli bir kısmını, büyük 
bir konutu, tahıl ambarlarını, ahırları ve 
bir de banyo yerini (sauna) içinde ba-
rındırıyordu. Durumu iyi olan çiftçilerin 
rüzgar veya su değirmenleri (Şekil 5) ve 

parts were erected at different times. 
Just like peasant homes and homestead 
buildings, they were made of wood. 

The structures are mainly log-frame 
structures made of Scots pine (Pinus syl-
vestris L.) logs. Roofs are made of Scots 
pine and spruce (Picea abies Kr.) boards. 
Church onion domes are covered with 
aspen (Populus tremula L.) shingles.

Northern houses are very large. Both 
people and cattle lived under the same 
roof (Fig. 4). The front decorated part 
was for people while the back of the 
house with a cattle-shed and stable on 
the ground fl oor and a shed and a hay-
loft above was for agricultural needs. 
The houses are adapted to the severe 
climate of the region: plenty of snow, 
frosts, long and cold autumn, rainy 
spring, short and cool summer... The 
people felt comfortable and protected in 
huge dwellings. 

As a rule, a homestead of a local 
farmer consisted of a fi eld, hayfi eld, 
pasture, a section of the lake for fi sh-
ing, a large dwelling house, granaries, 
barns, and a bathhouse (sauna). Well-
to-do farmers had wind- or water mills 

Şekil 3: Murom 
Manastırı’ndaki 
Lazarus’un Dirilişi 
Kilisesi. XV. yy.
Figure 3: The Church 
of the Reserection of 
Lasarus from Murom 
monastery. XV c.
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harman yerleri bulunuyordu. Evi destek-
leyen yapılara da müze koleksiyonunda 
yer verilmektedir.

(Figure 5) and threshing barns. The 
householding structures are also pre-
sented in the museum collection.

Şekil 4: Tipik bir kuzey evi. Munozero Köyü’ndeki Sergins’lerin Evi (Karelya Cumhuriyeti’nin Medvezhjegorsk Bölgesi). 
XIX. yy.’ın ikinci yarısı/ Figure 4: Typical northern house. The Sergins’ house from the village of Munozero 
(Medvezhjegorsk district of the Republic of Karelia). 2nd half of the XIX c.

Şekil 5: Gafostrov 
Köyü’ndeki Yel 
Değirmeni (Karelya 

Cumhuriyeti’nin Muezersky 

bölgesi). XIX. yy.’ın 
ikinci  yarısı
Figure 5: Windmill 
from the village of 
Gafostrov (Muezersky 

district of the Republic of 

Karelia). 2nd half of the 
XIX c.
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Tarihi Ahşap Yapıların 
Korunması 
Müzenin kurulmasından sonra tarihi ah-
şap yapılar Kizhi Adası’na taşınarak resto-
re edildi. Restorasyon sonucunda etkile-
yici tomruk yapılar ortaya çıktı. Genellikle 
XIX. yy. kaplamaları çıkarılmış ve çatı ile 
soğan şeklindeki kubbelerin üstünde bu-
lunan metal kaplamalar geleneksel levha 
ve titrek kavak kiremitlerle değiştirilmiştir 
(Opolovnikov, 1955). Restorasyon sıra-
sında bulunan geleneksel dekoratif de-
taylar kayıp yapı öğelerinin yeniden oluş-
turulmasına yardımcı olmuştur. 

Ahşap yapıların mantara karşı kim-
yasal olarak korunması 1980’lerde son 
derece yaygın hale geldi. Rusya’daki açık 
hava müzelerinde bulunan birçok anıt 
üzerinde PCP, boraks ve borik asit işlemi 
yapılmıştır. Potasyum karbonat yangına 
karşı önleyici bir bileşik olarak yaygın bir 
şekilde kullanılıyordu. Yüzey ve derinlik 
işlemleri için farklı prosedürler uygula-
nıyordu (Gorshin vd., 1992). Örneğin, 
yapılar plastikle kaplanmış ve su deposu 
birkaç hafta boyunca koruyucu bir çözel-
tiyle doldurulmuş olarak tutulmuştu. Bu 
yöntem çözeltinin, iç kabuğun 2-3 cm 
derinine nüfuz etmesini sağlamıştı.

Araştırmamız (Kisternaya, Kozlov, 
2010) 20 yılın sonunda aşağıdaki sonuçlar-
la karşılaşılabileceğini ortaya koymuştur:

 Ahşap renginde değişiklikler derin-
lemesine işlem gören yapıların güney du-
varı “kahverengimsi” bir renk alırken ku-
zey duvarı ise “grimsi” bir renk almıştır. 

 Kerestenin derinlemesine işlem 
sonrasında yüksek miktarda suyu em-
mesinin ardından dengesiz bir şekilde 
küçülmesi iç gerilmeye yol açmış, bu da 
yeni çatlaklar oluşmasına, mevcut çatlak-
larında büyümesine sebep olmuştur.  

Preservation of Historic   
Timber Structures 
After the foundation of the museum the 
historic timber structures were moved 
to Kizhi island and restored. The res-
toration revealed a beauty of log struc-
tures. Usually the XIXth cc. cladding 
was removed, metal covering on the 
roofs and onion domes was changed to 
traditional boards and aspen shingles 
(Opolovnikov, 1955). Traditional deco-
rative details found during restoration 
helped to reconstruct the lost elements. 

Chemical protection of timber 
structures against fungi became ex-
tremely popular in the 1980s. Many 
monuments in Russian open-air mu-
seums were treated with PCP, borax, 
boric acid. Potassium carbonate was 
widely used as a preventive fi reproof-
ing compound. Different procedures 
for surface and deep treatment were 
employed (Gorshin et. al., 1992). F. ex. 
the structures  were covered with plas-
tic and the reservoir was fi lled with a 
the preservative  solution for several 
weeks. It provided the penetration of 
the solution in sapwood for 2-3 cm.

Our research (Kisternaya, Kozlov, 
2010) revealed that after 20 years the 
following consequences can be found:

 changes in the  wood color. The 
southern wall of deep-treated struc-
tures became “brownish” and the 
northern wall – “grayish”. 

 uneven shrinking of timber after 
absorption of a great amount of water 
after deep treatment resulted in inner 
stresses, which, in turn, caused emer-
gence of new cracks and enlargement 
of existed ones.  
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 Ahşapta ve havada fenol bileşnleri-
nin bulunması.

 İşlem görmüş olan kereste, suyu ko-
layca emebilir ancak bunu geri çıkarması 
oldukça zaman alır. 

 Derinlemesine işlem görmüş yapı-
larda son derece yüksek seviyede odun 
zararlıları (Anobium confuses(Fr.) ve Had-
robregmus pertinax (L.)) faaliyeti ile yu-
muşak küf gelişimi gözlenmiştir. 

Tarihi Ahşap Yapıların  
Önleyici Bakımı 
Kizhi Pogost’un UNESCO Dünya Mirası 
listesine alınması Pogost’un korunma-
sında yeni yaklaşımların uygulanmasını 
gerektirmiştir. Bu konuda Rusya Bilim 
Akademisi ile Kizhi Müzesi arasındaki iş 
birliği 1995 yılından beri devam etmek-
tedir. Sonuç olarak 1998 yılı itibarıyla, 
önleyici bakım sistemi uygulamaya kon-
muştur (Ljubimtsev, Kisternaya, 2016; 
Kisternaya, Kozlov, 2012).

Söz konusu sistem birbiriyle bağlantılı 
birkaç düzeyden oluşur ve şunları kapsar:

 takip;
 önleyici tedbirler;
 onarım ve işlemler

Takip; düzenli denetimleri kapsar. Bu 
aşamadaki en önemli iş, yapı öğelerinin 
yapısal bütünlüğünün değerlendirilme-
sidir. Bu yüzden binanın planının çıka-
rılması işlemi yalnızca görsel denetimi 
değil, kerestelerin durumunun da yıkıcı 
olmayan bir teknikle değerlendirilmesini 
ve özellikle yüksek yapılar için deformas-
yon takibinin yapılmasını da içermelidir. 
Başka önemli bir iş de ahşabın biyolojik 
düşmanları olan mantar ve böceklerin fa-
aliyetlerine dair izlerin aranmasıdır. Bu iş 
için özel bir yaklaşım geliştirilmiştir (Kis-
ternaya, Kozlov, 2007).

 presence of phenols in wood and 
in the air

 treated timber can easily absorb 
water but desorbs it rather slowly. 

 profound activity of wood-bor-
ers (Anobium confuses(Fr.) and Hadro-
bregmus pertinax (L.)) and the devel-
opment of soft rot was noted in the s 
deep-treated structures. 

Preventive Maintenance of 
Historic Timber Structures 
The inclusion of the Kizhi Pogost in the 
UNESCO World heritage list demand-
ed new approaches in their preserva-
tion. Collaboration between Russian 
Academy of Sciences and the Kizhi 
Museum has taken place since 1995. As 
a result, since 1998 the system for pre-
ventive maintenance was introduced 
(Ljubimtsev, Kisternaya, 2016; Kister-
naya, Kozlov, 2012).

It consists of several related levels 
and includes:

 monitoring;
  preventive measures;
 repairs and treatments.

Monitoring includes regular in-
spections. The most important task 
at this stage is the evaluation of the 
structural integrity of the elements. 
That’s why the building survey should 
include not only visual inspection but 
also an assessment of timber condi-
tion by non-destructive technique and 
monitoring of deformation, especially 
for high-rise structures. Another im-
portant task is searching for traces of 
wood-destroying fungi and insects ac-
tivity. The special approach was devel-
oped for this task (Kisternaya, Kozlov, 
2007).
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Ahşap yapılardaki en ciddi ve kap-
samlı zararın yüksek nem içeriği olduğu 
bilinmektedir. Çürümenin görülebileceği 
alanların belirlenmesi için sezon boyunca 
ahşapta nem ölçümleri yapılması şiddetle 
tavsiye edilir.  

Mantar faaliyetlerinin yerinde tah-
min edilebilmesi için incelenen bölgelere 
küçük tahta numuneleri yerleştirilmesini 
öneriyoruz. Sözü edilen numuneler için 
yerleştirme sonrasında yapılacak analiz-
de olumlu sonuçlar alınması mantar faa-
liyetine işaret eder. Ağırlık kaybı biyolojik 
yıkımın bir göstergesi olarak kabul edilir. 
%1’in üzerinde bir ağırlık kaybı yaşayan 
numuneler üzerinde yapılan mikros-
kobik incelemeler kahverengi çürüklük 
mantarın misellerini göstermektedir. 

Odun zararlıları, ahşap mimari anıt-
ların kerestelerinin deformasyonunda 
önemli bir rol oynar. Odalarda mayıs 
ayından ağustos ayına kadar kurulan ışık 
tuzakları bize haşere nüfusu hakkında 
bilgi verir. Görsel denetim, akustik sapta-
malarla desteklenmektedir. Denetim için 
en iyi dönem, Anobiidae’nin ahşaptan 
çıktığı mayıs ayı sonları veya hazirandır. 

Önleyici prosedürler arasında şunlar 
yer alır:

 Çeşitli rutin çalışmalar (mikro iklim-
lendirme düzenlemesi, temizlik vb.)

 Mevsimsel işler (kıştan korunma, 
kar girişinden koruma)

 Sızıntıların kapatılması ile bodru-
mun onarımı en çok talep edilen onarım 
işleridir. 

Mantar tarafından zarar gören kısımla-
ra kimyasal işlem uygulanması oldukça 
sınırlı olup bir kural olarak hizmet ko-
şullarının iyileştirilmesi de - sızıntıların 
kapatılması, su emme, havalandırmanın 
iyileştirilmesi - bu işlemlere eşlik eder. 

It is known that the most serious 
and extensive damage in timber struc-
tures is connected with high wood 
moisture content. It is highly recom-
mended to make wood moisture meas-
urements during the season to deter-
mine the saprogenic zones.  

To estimate fungal activity in situ 
we suggest exposing small wooden 
samples in the zones under investiga-
tion. Analysis of the samples referred 
to after the exposure indicates fungal 
activity. Weight loss is accepted as an 
indicator of the biodestruction. Micro-
scopic analysis reveals hyphae of brown 
rot fungi in samples with a weight loss 
higher than 1%. 

Wood-destroying insects play a 
signifi cant role in the destruction of 
timber of wooden architectural monu-
ments. Light traps installed from May 
to August in rooms give us  informa-
tion about the pest population. Visual 
inspection is supplemented by acoustic 
detection. The best period for the in-
spection is late May–June, when Ano-
biidae emerge from wood. 

The preventive procedures include:
 Complex of routine works (micro-

climate regulation, cleaning, etc.)
 Seasonal works (conservation for 

winter, protection from snow penetra-
tion)

 Elimination of leakages and repair 
of basement is the most in-demand re-
pair works. 

Chemical treatment of zones dam-
aged by fungi is very limited and as a 
rule is accompanied with improvement 
of the service conditions – elimination 
of leakages, water absorption, improv-
ing the ventilation. 
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Dezenfeksiyon ahşabı yok eden man-
tarların faaliyetlerinin kontrolünden daha 
güçtür; haşereler göreceli olarak düşük 
ahşap nemi içeriğinde gelişmekte olup 
ömürlerinin neredeyse bütün aşamala-
rında kerestenin içinde saklanırlar. Bu 
konuda, oldukça uygun fi yatlı, etkili ve 
çevre bakımından güvenli olan mikrodal-
ga ısıl işlemini uygulamaktadır (Kisterna-
ya, Kozlov, 2014). Mikrodalga işlemine 
ilişkin teçhizat, projemiz için özel olarak 
geliştirilmiş olup RF patent yasasıyla ko-
runmaktadır (Şekil 6).

Önleyici bakım yaklaşımı müze-
de 1998 yılında uygulamaya konulmuş 
olup, etkinliği 20 yıllık tecrübemizle ka-
nıtlanmıştır.

Tarihi Ahşap Yapılar Konusunda 
Araştırma Yapılması
Ahşap yapıların tarihi konusunda araş-
tırma yapılması da müzenin önemli gö-
revlerinden biridir. Bu yapıların ne za-

Disinfection is more problematic 
than control of the activity of wood-de-
stroying fungi: the pests develop at rel-
atively low wood moisture content and 
nearly all stages in their life are hidden 
inside the timber. We apply the mi-
crowave heat treatment which is quite 
cheap, effective and environmentally 
safe (Kisternaya, Kozlov, 2014). The 
equipment for the microwave treat-
ment was worked out specially for our 
project and is protected by RF patent 
law (Fig. 6).

The preventive maintenance ap-
proach was introduced in the Museum 
in 1998 and its effectiveness is proved 
by our 20-year long experience.

Studying of Historic    
Timber Structures
Studying of the history of timber struc-
tures is also the important task for the 
museum. It is often rather problematic 

Şekil 6: Ahşap kurtları tarafından zarar verilen yapıların düzeltilmesi için kullanılan mikrodalgalar
Figure 6: Microwaves used for the treatment of the structures damaged by wood borers
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man inşa edildiklerini öğrenmek, buna 
ilişkin veriler içeren yazılı kaynaklardan 
çok azı günümüze ulaşabildiğinden 
çoğu zaman oldukça güçtür. Bu duru-
mun istisnası, büyük cemaat kilisele-
ridir. Yapıların tarihini belirlemek için 
mimari ve yapısal özelliklere göre ta-
rihlendirme ile dendrokronolojiyi bir-
leştiren entegre bir teknik uyguladık. 

Petrozavodsk Üniversitesi’ndeki mes-
lektaşlarımız tarafından yapılan araş-
tırmalar, 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. 
yüzyıl başları arasındaki dönemde ah-
şap binalara ait belirli mimari ve yapısal 
özelliklerin kullanımda,olduğu tahmini 
zamanı ortaya çıkarmıştır. Mimari ölçek 
Karelya’daki dini yapıların mimari ve 
yapısal özelliklerinden oluşan 25 grubu 
içermekte olup her özelliğin muhtemel 
kullanım dönemini, en muhtemel, muh-
temel, en az muhtemel olacak şekilde 
gösteren eş zamanlı bir tablo halindedir 
(Orphinsky, Jaskelainen, 2004).

Buna göre, yapının her bir bileşen 
parçası için tarihlendirmeye ilişkin 
özelliklerin belirli bir ölçeği derlen-
miş olup bunlar daha sonra özellikle-
rin tarihlendirme önemine göre analiz 
edilmiştir. Genel bir ifadeyle, ölçekte 
özelliğin kullanıldığı sıradaki zaman 
aralığı ne kadar kısaysa o özelliğe o ka-
dar fazla önem atfedilmiştir. Bu yöntem 
her bir özelliğin kullanıldığı muhtemel 
dönemi 50-100 yıl arası bir doğruluk-
la belirlememize yardımcı olmaktadır. 
Hipotez daha sonra dendrokronolojik 
analizler ve ikona resimlerinin anali-
ziyle teyit edilmiştir.

Bu yaklaşım, müze koleksiyonun-
daki şapel ve kiliselerin tamamı ile bazı 
evler ve evi destekleyen yapılar için 
kullanılmıştır. 

to know the time when they were built, 
since hardly any written sources con-
taining such data have survived. The 
exclusion is big parish churches. To 
date the structures we employee an in-
tegrated technique that combined dat-
ing by architectural and structural traits 
and dendrochronology. 

Thorough research, made by our 
colleagues from Petrozavodsk Uni-
versity, revealed the presumable time 
when certain architectural and struc-
tural traits of wooden buildings were in 
use in the interval between the second 
half of the 17th to the early 20th centu-
ry. The architectural scale includes 25 
groups of architectural and structural 
traits of religious structures in Karelia, 
and has the form of a synchronistic ta-
ble showing the period of probable us-
age of each trait, i.e. the most probable, 
probable, and least probable periods 
(Orphinsky, Jaskelainen, 2004).

Hence, a specifi c scale of dating 
traits is compiled for each component 
part of the structure, and then analyz-
ed in terms of the dating signifi cance 
of the traits. Generally speaking, the 
shorter the time interval on the scale 
during which the trait was used the 
more signifi cance was assigned to the 
trait. It helps us to determine the prob-
able periods when each trait was used 
with an accuracy of up to 50-100 years. 
Then the hypothesis is confi rmed by 
dendrochronological analysis and 
analysis of icon paintings.

The approach was applied for all 
chapels and churches, fore some hous-
es and householding structures in the 
museum collection. 
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Müze koleksiyonundaki her şape-
lin en az üç inşa dönemi olduğu orta-
ya çıkarılmıştır (Grishina I.E. vd., 2014; 
Vakhrameeva T.I. vd., 2015; Orfi nskiy 
V.P. vd., 2015; Orphinskij V. vd., 2016).

Eğitim Kaynakları
Müzedeki eğitim merkezi 2015 yılında 
kurulmuştur. Burada dülgerler, resto-
ratörler, öğrenciler ve gönüllüler; dül-
gerlik, dülgerlik aletleri, ahşap mimari 
tarihi ve restorasyon prensipleri üzeri-
ne çalışmakta olup ahşap yapılarımızı 
derinlemesine inceleme konusunda 
eşsiz bir fırsata sahiplerdir. Geçtiğimiz 
Eylül ayında müze tarafından “Ahşap 
mimarinin korunması ve restorasyo-
nu” konulu ilk ICCROM kursu düzen-
lenmiştir.

Sonuç
Kizhi Açık Hava Müzesi, Karelya Cum-
huriyeti’nin farklı bölgelerinden ahşap 
mimarinin en iyi örneklerini sergile-
mektedir. Koruma için kullanılan yak-
laşımlar, restorasyondan konservasyo-
na doğru evrilmiştir. Önerilen önleyici 
bakım sisteminin tarihi ahşap yapılar 
için verimliliği kanıtlanmıştır. Bu sis-
temin düzenli bir şekilde uygulanması 
ahşap mimari anıtların uzun ömürlü 
olmasını sağlamaktadır. Anıtların inşa 
edilme tarihinin araştırılması müze faa-
liyetlerinin önemli bir parçasıdır. Geliş-
tirilen entegre teknik, müze koleksiyo-
nunda bulunan şapeller ile kiliselere ait 
karmaşık bir inşa tarihini ortaya çıkar-
mıştır. Ahşap yapıların korunması ko-
nusundaki deneyim, müze tarafından 
düzenlenen eğitim programları için bir 
temel teşkil etmektedir. 

It was revealed that every chapel 
in the museum collection has at least 
three building periods (Grishina I.E. et. 
al., 2014; Vakhrameeva T.I. et. al., 2015; 
Orfi nskiy V.P. et. al., 2015; Orphinskij 
V. et. al., 2016).

Educational Resources
The Educational center was established 
in the museum in 2015. Carpenters, re-
storers, students and volunteers study 
carpentry, carpentry tools, history of 
wooden architecture, restoration prin-
ciples and they have a unique chance 
to thoroughly investigate our timber 
structures. Last September the 1st IC-
CROM course on “Wooden architec-
ture conservation and restoration” was 
held by the museum.

Conclusion
The Kizhi Open Air Museum exhibits 
the best examples of wooden architec-
ture from different regions of the Re-
public of Karelia. The approaches used 
for their preservation evolved from res-
toration to conservation. The proposed 
preventive maintenance system proved 
to be effi cient for the historic timber 
structures. Its regular implementation 
provides the longevity of wooden ar-
chitectural monuments. Studying of 
the monuments building history is an 
essential part of the museum activity. 
The developed integrated technique 
revealed a complicated building history 
of chapels and churches included in the 
museum collection. The experience for 
preservation of timber structures serves 
as a basis for the educational programs 
hold by the museum. 



85

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

K A Y N A K Ç A / R E F E R E N C E S

Opolovnikov A. V., 1955,   Pamjatniki derevjannogo zodchestva Karelo-Finskoj SSR. [In Russian] 
Moscow. 195 p. (Historic timber structures in the Karelo-Finn Republic of USSR). 

Gorshin S. N. et. al., 1992, Zaschita pamjatnikov derevjannoogo zodchestva. [In Russian]. ISBN 
5-02-004158-0 (Protection of historic timber structures).

Kisternaya M., Kozlov V., 2010,  Chemical protection of historic timber structures. Results and 
future needs. IRG/WP 10-40487  Proc. of the International Research Group On Wood Protection  
Stockholm. 

Ljubimtsev A. Ju., Kisternaya M. V., 2016,  Maintenance of wooden architectural monuments. 
Petrozavodsk. 

Kisternaya M., Kozlov V., 2012,  Preservation of historic monuments in the “Kizhi” Open-Air 
Museum (Russian Federation) // Journal of Cultural Heritage. Vol. 13, N 3S. 2012. S74–S78.. DOI: 
10.1016/j.culher.2012.03.013 

Kisternaya M., Kozlov V., 2007,  Wood-Science Approach to the Preservation of Historic Timber 
Structures Petrozavodsk.

Kisternaya M., Kozlov V. , 2014, Microwave treatment of historic timber structures damaged 
by borers // Nové nedestruktivní metody diagnostiku a sanace dřevených konstrukcí. Sborník 
vĕdeckých a odborných příspĕvků. ŠMĬRA – PRINT s.r.o. – Praga. Pp. 88-94

Orphinskij V. P. and Jaaskelainen A. T., 2004,  ‘Chronologicheskaya atributsija narodnogo 
derevjannogo kul’tovogo zodchestva’. [In Russian] In: Tipologija derevjannogo kul’tovogo 
zodchestv, ed. V. P. Orphinskij and I. Grishina (Petrozavodsk: PetrGU).

Orphinskij V. et. al., 2016, The story of building a historic chapel as told by its timber// , Journal 
of Architectural Conservation. Vol. 22, Is. 1. Published online: 05 Aug 2016. 2016. Pp. 1-17. DOI: 
10.1080/13556207.2016.1208469

Vakhrameeva T.I. et. al., 2015,  Construction history of St. Kyrik and Iulita Chapel in Zaonezhje 
Village of Vorob’i // Proceedings of Petrozavodsk State University. № 6 (151). Natural & 
Engineering Sciences. C 101-106 

Orfi nskiy V.P. et. al. 2015, Our Lady Of The Sign Chapel In Korba. Problems Of Research And 
Chronological Attribution //, Proceedings of Petrozavodsk State University. № 6 (151). Natural & 
Engineering Sciences.,C. 95-100 

Grishina I.E. et. al. . 2014,  Overall cronological attribution of a chapel in Zaonezhye Village 
of Pod’’yel’niki. // Proceedings of Petrozavodsk State University. № 8 (145). Vol. 2. Natural & 
Engineering Sciences. C. 86-90



86

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

UNESCO Dünya Miras Alanı “Kizhi Pogost”ta 
Bulunan Başkalaşım Kilisesi’ni Koruma Çalışmaları
Preservation of the Church of the Transfiguration of 
the UNESCO World Heritage Site “Kizhi Pogost”

* Tatiana Nezvitskaia, Mühendis, Kizhi Açık Hava Müzesi Restorasyon Birimi Yöneticisi
Engineer, Head of Restoration Service Kizhi Museum, Russia

The Transfi guration Church it is a part 
of the World Heritage site; “Kizhi Po-
gost” which was included in to UN-
ESCO World Cultural Heritage list in 
1990. It is a particularly valuable object 
of the cultural heritage of the peoples of 
the Russian Federation (Figure 1).  The 
church looks like a very complicated 
structure. It consists of three octagons 
set one on another with four annexes 
facing the cardinal points. Historically, 
this type of building is called an «octa-
hedron with four annexes» or a «round 
church with 20 walls» (Figure 2). 

Throughout its history the church 
has been repaired and restored many 
times. In 1980’s the condition of the 
church deteriorated and the building 
was declared unsafe (Figure 3).Then 
the church was closed for visitors and a 
metal frame was installed inside to sup-
port the structure (Figure 4).

At the end of the last century, the 
best architects, engineers and restorers 
were involved in the development of 
the concept of the church restoration 
were involved in an open dialogue to 
fi nd the way of preserving the authen-
ticity of the church. The idea intro-
duced was to use the metal frame in-
stalled in the 80s and a new mounted 
lifting system to separate the structure 
into 7 restoration tiers and restore them 

Başkalaşım Kilisesi, 1990 yılında UNES-
CO Dünya Kültürel Miras Listesine dahil 
edilen “Kizhi Pogost” Dünya Kültürel Mi-
ras Alanı’nın bir parçasıdır. Kilise, özellik-
le Rusya Federasyonu’nda yaşayan insan-
lar için değerli bir kültürel mirastır (Şekil 
1).  Kilise, ilk etapta çok karmaşık bir yapı 
gibi görünmektedir. Kardinal noktalara 
bakan dört kanat ile birbiri üstüne yerleş-
tirilmiş üç sekizgenden oluşur. Tarihsel 
olarak bu tip binalar, “dört katlı sekizgen” 
veya “20 kanatlı sekiz yüzlü kilise” olarak 
adlandırılmaktadır (Şekil 2).

Tarihi boyunca yirmi kilise pek çok 
kez onarım görmüş ve restore edilmiştir. 
1980’lerde kilisenin durumu iyice kötüleş-
miş ve binanın “güvensiz” olduğu beyan 
edilmiştir (Şekil 3). Ardından kilise ziya-
retçilere kapatılmış ve yapıyı desteklemesi 
için içeriye metal çerçeve yerleştirilmiştir 
(Şekil 4).

Geçtiğimiz yüzyılın sonunda, en iyi 
mimarlar, mühendisler ve restoratörler 
kilise restorasyon konseptinin gelişimi 
üzerine tartışmışlar, kilisenin özgünlüğü-
nü koruma amacıyla bir yol bulmak için 
açık diyaloğa girmişlerdir. Sunulan fi kir, 
80’li yıllarda kurulan metal çerçeveyi ve 
yapıyı 7 restorasyon katmanına ayırmak 
ve alttan üste doğru tek tek restore etmek 
için yeni monte edilmiş bir kaldırma sis-

Tatiana Nezvitskaia*



87

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

Şekil 1: “Kizhi Pogost” 
UNESCO Dünya Miras 
Alanındaki Başkalaşım 
Kilisesi’nin 20. yy.’dan 
bir fotoğrafı
Figure 1: The 
Transfiguration Church 
it is a part of the World 
Heritage site “Kizhi 
Pogost” foto XXth. 
century

Şekil 2: Kilisenin 
strüktürü
Figure 2: The structure 
of The Transfiguration 
Church

Şekil 2: Başkalaşım 
Kilisesi
Figure 2: The 
Transfiguration Church

Şekil 3: Kilisenin kötüleşen durumu/ Figure 3: The condition of the church deteriorated
Şekil 4: Kilisenin içine yerleştirilen çelik iskelet/ Figure 4: The metal frame
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temini kullanmaktır (Şekil 5). Düşünülen 
içerik sadece uzmanlar tarafından değil, 
aynı zamanda toplum tarafından da des-
teklendiğinde, müze restorasyona hazır 
hâle gelmiştir. 

Restorasyon projesi 2000’lerde ge-
liştirilmiştir ve sıralı söküm yönteminin 
kullanıldığı restorasyon başlamıştır. Bir 
katmanın yüksekliği 3 ila 5 metre arasın-
dadır ve 10 ila 15 sıra kütükten oluşmak-
tadır.  Kilisede 100 sıradan fazla kütük 
bulunmaktadır.  Bu nedenle, bütün ya-
pının tamamen sökülmesinden kaçınıl-
maktadır. Bu teknoloji sayesinde, Başka-
laşım Kilisesi’nin temel şekli restorasyon 
dönemi boyunca korunmuş, aynı za-
manda restorasyon projesini gözlemle-
me olanağı da sunmuştur (Şekil 6). Buna 
ek olarak, sökülmüş ahşap elemanların 
sürekli olarak depolanması kayıp ele-
manların yüzdesini arttırdığı için, bu 
yöntem inşaatın daha tarihsel unsurla-
rını muhafaza etmeyi mümkün kılmak-
tadır.  Başkalaşım Kilisesi’nin restoras-
yonu, 2004 yılından beri devam etmekte 
ve 2019 yılında tamamlanması hedefl en-
mektedir. Başkalaşım Kilisesi’ndeki res-

one by one from the bottom up to the 
top (Figure 5). When the idea of the 
concept was supported not only by the 
specialists and experts, but also by the 
community, the museum started to get 
ready for the restoration. 

The restoration project was devel-
oped in the 2000s. And the restoration 
using the method of sequential disas-
sembly began. The height of one tier is 
from 3 to 5 meters, and it consists of 10 
up to 15 rows of logs.  There are more 
than 100 rows of logs in the church.  So 
we have avoided the complete disas-
sembly of the whole structure. Due to 
this technology, the main shape of the 
Transfi guration Church is preserved 
throughout the restoration period, It also 
allows to observe the restoration process 
(Figure 6).  In addition to that the meth-
od makes it possible to preserve more 
historical elements of the construction, 
as continuous storage of the disassem-
bled wooden elements increases the 
percentage of lost elements. Restoration 
of the Transfi guration Church has been 
carried out since 2004 with the planned 

Şekil 5: Yeni monte edilmiş kaldırma sistemi/ Figure 5: The new mounted lifting system
Şekil 6: Kilisenin gölden görünüşü, 2012 yılı/ Figure 6: The view of the church from the lake, 2012 year
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torasyon çalışmaları kesintisiz bir şekilde 
sürmektedir ve onaylanmış restorasyon 
projesine göre gerçekleştirilmektedir. 

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca müzenin 
restorasyonunda önemli başarılar elde 
edilmiş ve restorasyon sürecinin tamam-
lanmasında sona yaklaşılmıştır (Şekil 7). 
Günümüzde, bu çalışmanın olumlu bir 
sonucu olarak, özgün malzemelerin ko-
runma oranı öngörülen oran olan %50 
yerine %70 olarak gerçekleşmiş ve kili-
senin şekli ve bütünlüğü korunmuştur. 
Restorasyonun amacı eserin yapısını sta-
bilize etmek ve geleneksel yöntemle ya-
pıyı güçlendirmektir.

Uluslararası alandan ve Rusya tara-
fından yürütülen danışmanlık görevimiz 
boyunca; anıtların korunması konusunda 
öneriler alınmış ve bunların her biri müze 
tarafından uygulamaya konmuştur (Şekil 
8). Bu tavsiyeler, Başkalaşım Kilisesi’nin 
kültürel ve tarihi değerlerinin korunma-
sının, doğrudan “tarihi materyallerin” ve 
bunların işlevlerinin korunmasıyla ilgili 
olduğu görüşüne dayanmaktadır. Müze, 
kilise restorasyon sürecinin başından beri 
proje üzerinde çalışan ve benzer fi kirle-

completion in 2019.  Restoration works 
on the Church of the Transfi guration are 
being carried without interruption and 
are carried out in accordance with the 
approved restoration project. 

Over the past 10 years, the muse-
um has achieved signifi cant success in 
restoration and brought the restoration 
process closer to completion (Figure 7).  
Today, the positive result of work is the 
preservation of about 70% of authentic 
material instead of the projected 50%, as 
well as the preservation of the form and 
integrity of the church. The purpose of 
the restoration is to stabilize the struc-
ture and to strengthen it with the tradi-
tional method.

During the advisory international 
and Russian missions, we received rec-
ommendations on the preservation of 
the monument, all of which have been 
executed by the museum (Figure 8). The 
recommendations are based on the idea 
that the cultural and historical value of 
the Church of the Transfi guration is di-
rectly related to the preservation of the 
“historic material” and its functions. The 

Şekil 7: 
Kilisenin 
görünüşü, 
2014 yılı
Figure 7: The 
view of the 
church 2014 
year
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re sahip uzmanlardan oluşan bir ekibi 
bir arada tutmayı başarmıştır. Mimarlar, 
mühendisler, restoratörler ve tarihçiler-
den oluşan nitelikli bir ekip restorasyonla 
ilgili konuları tartışmakta ayrıca tarihsel 
ahşap işçiliği ile restorasyon yöntem ve 
teknikleri konusunda yeni bilgiler kazan-
maktadır. Dolayısıyla, restorasyon Rus-
ya’nın nitelikli, onaylı ve deneyimli res-
toratörlerinden oluşan bir ekip tarafından 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 9).  

2017 kışında kilisenin ikinci restoras-
yon katmanının sökülmesine ve metal 
çerçeve ile kaldırma sisteminin kısmen 
sökülmesine başlanmıştır. Kilisenin ah-
şap elemanlarının, örneğin 20.000 padav-
ranın sökülmesiyle ilgili tüm işler el ile 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 10).  

Geçtiğimiz yaz üçüncü katmanın res-
torasyonu yapılmıştır. Yenilenen mal-
zeme oranı %27’dir. Üçüncü katmanın 
onarılmış elemanları “Pogost” alanına 
taşınmış ve montajları orada gerçekleş-
tirilmiştir (Şekil 11-12) Bunun yanında, 
üçüncü katmanın dört silindiri padavra 
ile kaplanmıştır.  Çatının su geçirmedi-
ğinden emin olmak için geleneğe uygun 

museum has managed to keep a team of 
like-minded specialists who have been 
working on the project since the very 
beginning of the church restoration. A 
qualifi ed team of architects, engineers, 
restorers constantly discuss the resto-
ration issues. In addition, they get new 
knowledge of historical carpentry crafts, 
restoration methods and techniques 
during prosses so, the restoration is car-
ried out by the team of qualifi ed, certi-
fi ed and experienced restorers of Russia 
(Figure 9).

In winter 2017, they started working 
on dismantling the second restoration 
tier of the church and partial demount-
ing of the metal frame and lifting sys-
tem.  All of works on disassembling the 
wooden members of the church were 
carried out manually, for example 20000 
shingles (Figure 10).

Last summer, the restoration of the 
third tier was made. The percentage of 
replacements was 27. The restored mem-
bers of the third tier were transported 
to the pogost site and assembled there. 
(Figure 11-12). Besides four barrels of the 

Şekil 8: 2015 yılı UNESCO heyeti ziyareti
Figure 8: The mission of the UNESCO in 2015 year

Şekil 9: Alex Chusov/Figure 9: Alex 
Chusov, Leader of restoration works
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olarak huş ağacı kabuğu kullanılmıştır.
Başkalaşım Kilisesi’nin duvarla-

rının güçlendirilmesi için, ICOMOS 
(Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi)  
uzmanlarının önerileri doğrultusunda 
yalnızca geleneksel birleştirme teknik-
leriyle güçlendirmeler yapılmıştır. Bu-
nunla birlikte, üçüncü katmanın dört-
gen kirişlerinde 12 cm’ye kadar geniş 
sehimler bulunduğu görülmüştür. Ki-
lisenin üst kısmı bu 10 metrelik kirişler 
üzerinde uzanmaktadır (Şekil 13).

3rd tier were covered by wood shingles.  
According to the tradition, Birch bark was 
used to ensure waterproofi ng of roofs.

The restorers used only traditional 
binding posts to strengthen the walls of 
the Church of the Transfi guration in ac-
cordance with the recommendations of 
ICOMOS experts. However, the quad-
rangle beams of the 3rd tier had large 
defl ections up to 12 cm. The upper part 
of the church rests on these 10 meter 
beams  (Figure 13).

Şekil 10: Kilisenin ikinci tabakasının sökümü
Figure 10: The dismantling second tier of the church

Şekil 12: Kilisenin üçüncü katı
Figure 12: The  third tier of the church

Şekil 13: Dörtgen kirişler
Figure 13: The quadrangle beams

Şekil 11: Kilisenin üçüncü katının bir araya getirilmesi
Figure 11: The assembled the third tier of the church
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Bu nedenle, 2017 yazında kilisenin 
üçüncü restorasyon katmanının dörtgen 
kirişlerinin sağlamlığına yönelik bir alan 
testi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla mo-
dern kütüklerden oluşan dörtgen bir yü-
zün tam boyutlu modelinin tahribatsız bir 
testi yapılmıştır (Şekil 14). Testler kirişler-
deki sehimin modern yapı standardıyla 
uyuşmadığını göstermiştir. Ardından, 
geleneksel yöntemlerle dörtgen kirişlerin 
güçlendirilmesi yapılmıştır.

Aynı zamanda, ikinci katman yapı-
sının restorasyonu, güvenilir teknolo-
jiyle gerçekleştirilmiştir (Şekil 15). İkinci 
katmanın ahşap elemanlarının değişti-
rilme oranı %49, üçüncününki ise %27 
olmuştur. Çıkarılan elemanlardan ka-
lan olgunlaşmış (5 yaş üzeri) ya da yaşlı 
ağaçlar, çatı ve ahşap ekler, süslemeler 
yapmak için kullanılmıştır. Duvarların 
geometrisinin bağlantı ve doğruluğunun 
kalite kontrolü her aşamada, projenin 
tasarımcısının denetiminde gerçekleşti-
rilmiştir. Duvar geometrisini doğru bir 
şekilde yeniden oluşturmak için, ikin-
ci katman bağlantısı üçüncü katmanın 
bağlanmış olan üst parçasının üzerine 
yapılmıştır. Petrozavodsk’ta ikinci ve 
üçüncü restorasyon katmanlarının on iki 

Therefore, in the summer of 2017, 
they carried out fi eld testing of strength 
properties of the quadrangle beams of 
the 3rd restoration tier of the church. It 
was nondestructive testing of the full-
size model of a quadrangle face made 
of modern logs (Figure 14). The tests 
showed that the defl ection of beams 
is not acceptable in accordance with 
modern standard of building. Later the 
strengthening of the quadrangle beams 
was executed with traditional methods.

At the same time, the restoration of 
structure of the second tier was carried 
out according to the proven technology 
(Figure 15). The percentage of replace-
ment of wooden elements of the 2nd 
tier was 49%, on the third tier it was 
27%. The seasoned wood (of more than 
5 years) or old wood taken from rejected 
members was used to make crowns and 
inserts. Quality control of the assembly 
and correctness of the geometry of the 
walls was held at every stage under su-
pervision of the author of the project. 
To reproduce the geometry of the walls 
correctly the assembly of the second 
tier was made on the previously assem-
bled upper part of the third tier. Twelve 

Şekil 14: Tahribatsız testin yapılışı
Figure 14: The nondestructive testing

Şekil 15: İkinici katmanın restorasyonu/ Figure 15: 
The restoration of structure of the second tier
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kubbesi restore edilmiştir (Şekil 16).
Değiştirilebilir elemanlar yapmak için 

geleneksel marangozluk teknikleri ve 
araçları kullanılmıştır. Ayrıca, ikinci kade-
menin üst kısmı, tonozlarla birlikte, sabit 
geometriye göre, 2018’deki ilk katmanın 
restorasyonu için bir destek olarak yeni-
den birleştirilmiştir. 

2018 kış ve baharında aşağıdaki çalış-
malara başlanmıştır:

 I. restorasyon katmanının sökülmesi. 
 II. restorasyon katmanının birleştiril-

mesi.
 I. restorasyon katmanının kubbe res-

torasyonu.
2019 yılında restorasyonun tamamlan-

masıyla birlikte, kilisenin geçmişteki işle-
vinin geri kazandırılması planlanmaktadır. 
Tarihi iç mekân restore edilecek ve herkes 
yapının görkemli kutsal duvar resimlerini 
görme şansına sahip olacaktır (Şekil 17). 
Bu nedenle, yalnızca yapının restoras-
yonunu yapmıyor aynı zamanda yapının 
manevi gücünü de geri kazandırıyoruz.

domes of the second and third restora-
tion tiers were restored in Petrozavodsk 
(Figure 16). 

Traditional carpentry techniques and 
tools were used to make replaceable el-
ements. Further, the top of the second 
tier along with the barrels were reas-
sembled, according to fi xed geometry, 
as a support for the restoration of the 
fi rst tier in 2018. 

In winter and spring 2018 we started 
the following:

 Dismantling of the I restoration tier 
 Assembly of the II restoration tier
 Restoration of the domes of the I 

restoration tier.
In 2019 when the restoration is com-

pleted it is planned to restore  the orig-
inal function of the church. The historic 
interior will be restored and everybody 
will have a chance to see the greatness 
of its iconostasis (Figure 17). 

 So, we restore not only the structure. 
We restore the spiritual power of the site.

Şekil 16: 
Kubbe
Figure 16: 
The dome
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10 yıllık deneyimin sonucunda, Müze; 
marangozluk teknikleri konusunda bir 
eğitim merkezi hâline gelmiştir. Müzenin 
görevi, geleneksel marangozluk sana-
tında unutulmuş yöntemlerin yeniden 
yaşatılmasını sağlamaktır. Müze; 2018 
yılında Kizhi Pogost Şefaat Kilisesi’nin 
korunması için bir içerik geliştirmeyi 
planlamaktadır (Şekil 18).

As a result of the 10-years long ex-
perience, the museum became train-
ing center of carpentry technics. The 
task of the museum is to revive the 
lost methods of traditional carpentry. 
In 2018, the museum plans to devel-
op the concept for the preservation of 
the Church of the Intercession of Kizhi 
Pogost (Figure 18). 

Şekil 17: Kutsal 
duvar resimleri 
Figure 17: The 
iconostasis

Şekil 18: Kizhi 
Pogost Şefaat 
Kilisesi
Figure 18: The 
Church of the 
Intercession of 
Kizhi Pogost
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Nusretiye Camii Restorasyonu Nitelikli Ahşap Elemanların 
Konservasyon Çalışmaları /Restoration of The Nusretiye 
Mosque Conservation of Quallified Wooden Elements

*Utku Yücel, Mimar, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge
Architect, Directorate General of Foundatios, 1.Istanbul Regional Directorate

At the opening of the mosque, which 
was built by Sultan Mahmud II between 
1823 to 1826,  Sultan Mahmud came 
to the Tophane pier with the imperial 
caique and moved the valuable fabrics 
laid around the place on horseback and 
performed the opening. It has also been 
said that after Sultan Mahmud II, who 
greeted the artillery units but not the 
janissaries at the opening ceremony, 
removed the guild of janissaries, the 
mosque began to be known as “Nusre-
tiye” in memory of this triumph against 
the janissaries (Şekil 1).

The building group located on the 
Meclis-i Mebusan Caddesi in the To-
phane district of Beyoğlu consists of 
the Mosque, the Sultan’s Pavilion, Vizir 
Room, Muvakkithane (Timekeeper’s 
Place), the Public Fountain and a Wash 
Stand (Şekil 2). The mosque is regarded 
as the end of the baroque style and the 
beginning of the empire style. It is one 
of the biggest mosques built outside the 
boundaries of historical Istanbul.

The building underwent various re-
pairs in 1955-1958, 1980 and 1992. The 
last and most comprehensive restoration 
of the building was carried out between 
October 2012 and November 2017, un-
der the control of the İstanbul 1st Dis-
trict Directorate of Foundations and by 
the Kadıoğlu Construction Contracting 
Company.

Sultan II. Mahmud tarafından 1823-
1826 yılları arasında Krikor Amira 
Balyan’a yaptırılan caminin açılışında; 
Sultan II. Mahmud saltanat kayığı ile 
Tophane İskelesi’ne çıkıp, yere serilmiş 
değerli kumaşların üzerinde at sırtın-
da ilerleyerek camiye gelmiş ve açılı-
şı gerçekleştirmiştir. Açılış töreninde 
topçu birliklerini selamlayıp, Yeniçe-
rileri selamlamadığı görülen Sultan II. 
Mahmud’un birkaç ay sonra yeniçeri 
ocağını kaldırması üzerine, yeniçerilere 
karşı kazandığı zaferin anısına camiye 
“Nusretiye” denilmeye başlandığı da 
söylenir (Şekil 1).

Beyoğlu İlçesi, Tophane Semti’n-
de, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerin-
de yer alan yapı grubu Cami, Hünkar 
Kasrı, Vezir Mahalli, Muvakkithane, 
Sebil ve Şadırvan’dan oluşmaktadır 
(Şekil 2). Cami barok üslubun kapanış, 
ampir üslubun başlangıç yapısı olarak 
değerlendirilir. Tarihi İstanbul’un sı-
nırları dışında inşa edilmiş en büyük 
camilerden birisidir.

Yapı; 1955-1958, 1980 ve 1992 yıl-
larında çeşitli onarımlar geçirmiştir. 
Yapının son dönemdeki en kapsamlı 
restorasyonu Ekim 2012- Kasım 2017 
tarihleri arasında, İstanbul Vakıfl ar 1. 
Bölge Müdürlüğü kontrolünde ve Ka-
dıoğlu İnşaat Taahhüt Kollektif Şirketi 

Utku Yücel*
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yükleniciliğinde gerçekleştirilmiştir.
2012-2017 yılları arasında sürdü-

rülen restorasyon çalışmalarında ya-
pının en az müdahale ile korunması 
ve yaşatılması hedefl enmiştir. Bu 
restorasyon kapsamında yapılan ana 
müdahaleler şu şekilde sıralanabilir

 Ağır hasarlı olan her iki minare 
de birinci şerefelerine kadar söküle-
rek özgün şekline uygun olarak, gele-
neksel metotlarla yeniden yapılmıştır.

 Harim ve son cemaat bölüm-
lerinde yapılan araştırma raspaları 
sonucu ulaşılan II. Mahmut Dönemi 
özgün kalemişi tezyinatlar açığa çıka-
rılmış ve ihya edilmiştir.

 Caminin açık olan revak bölüm-
leri restitüsyonuna uygun olarak, ah-
şap doğrama ile kapatılmıştır.

 Hünkâr Kasrı ve harim bölümle-
rinde yapısal güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır.

 Bodrum katta yer alan geç dönem 
eklentileri kaldırılmış, Vakıf Eserleri 
Müzesi olarak işlevlendirilmiştir.

Restoration works carried out between 
the years 2012-2017 are aimed at protect-
ing and sustaining the structure with min-
imum interference. The main interferences 
made in the context of this restoration can 
be listed as follows:

 Both minarets, which were severely 
damaged, were reconstructed by tradition-
al methods in accordance with their origi-
nal shape by removing their fi rst balconies.

 The original chisel work inlaying from 
the time of Mahmud II which was found as 
result of research rasps made on peribolus 
and the last congregation sections, were 
revealed and revived.

 The open cloister sections of the 
mosque were covered with wooden join-
ery in accordance with the restitution.

 Structural strengthening studies were 
carried out in the Sultan’s Pavilion and 
peribolus sections.

 The late period entrances on the base-
ment fl oor were removed and functioned 
as the Foundation Works Museum.

 At the end of the 19th century, during 

Şekil 1: Caminin 19.yy sonu-20.yy başı görünümü
Figure 1: The appearance of the mosque in the 
late 19th and early 20th century

Şekil 2: Cami ve etrafındaki yapıların vaziyet planı
Figure 2: Location plan of the mosque and 
surrounding buildings
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 19.yüzyıl sonlarında yol genişlet-
me çalışmaları sırasında şimdiki yer-
lerine taşınan muvakkithane ve sebil 
yapıları ile şadırvanın betonarme olan 
üst örtüleri kaldırılarak özgününe uy-
gun olarak yeniden yapılmıştır.

 20.yüzyıl başlarında kaldırılarak, 
bir kısmı II. Mahmud Türbesi’ne taşı-
nan döküm korkuluklar, mevcut örne-
ğine göre yeniden dökülerek, monte 
edilmiştir.

Nitelikli Ahşap Elemanların 
Konservasyon Çalışmaları 

1. Başoda Müzeyyen Süslemeleri 
Vakıf Arşivleri’nde yapılan araştırma-
lardan da anlaşıldığı gibi yapılan son 
dönem restorasyonlarda Hünkâr Kasrı 
kapsam dışı bırakılmıştır. Bu nedenle 
yapılan ilk tespitlerde  özellikle Hünkâr 
Kasrı’nın çok hasarlı olduğu görülmüş-
tür. Hünkâr Kasrı’nın süsleme yönün-
den en zengin bölümü olan başodada 
da ciddi hasarlar tespit edilmiştir.  

Başoda pencere yanlarından baş-
layan ve yukarı doğru yoğunlaşarak 
devam eden müzeyyen süslemelerinde 
çeşitli çiçek desenleri, akantus yaprak-
ları, barok tezyinatlı kornişler, köşe ve 
tavan göbek motifl eri bulunmaktadır. 
Yıllarca girilmeyen ve atıl durumda 
bulunan başoda ahşap elemanlarında 
yoğun olarak ayrışmalar, böcek uçuş 
delikleri, parça kayıpları ve kir oluşum-
ları gözlemlenmiştir (Şekil 3).

Uygulama aşamasında öncelikle 
hasar tespitleri yapılarak, müdahale 
kararları alınmıştır. Bu aşamada mal-
zeme analizleri yapılmış, süslemelerde 
kullanılan ağaç cinslerinin tespiti ya-
pılmıştır. Yapılan tespitlerde; yumuşak 
olduğu ve kolay işlenebildiği bilinen 

the road expansion works, the Muvak-
kithane and public fountain were moved 
to their present locations and the top 
coverings of the wash stand and fountain 
constructions were removed and recon-
structed in accordance with the original.

 The cast-iron railings which were re-
moved and moved to the Tomb of Sultan 
Mahmud II in the early 20th century, have 
been cast according to the present exam-
ple again and remounted.

Conservation of Wooden 
Elements 

1. Adorned Ornament in the  
Main Room 
As it is understood from the research car-
ried out in the Foundation Archives, the 
Sultan’s Pavilion was excluded from the 
restoration in the last period. For this rea-
son, it was seen during the fi rst investiga-
tion that especially Sultan’s Pavilion are-
as were highly damaged. Serious damage 
was also found in the main room which is 
the richest part of the pavilion in terms of 
ornamentation.  

There are various fl ower fi gures, 
acanthus leaves, baroque decorated cor-
nices, corner and ceiling belly motifs in 
the adorned ornaments which start from 
the side of the window in the main room 
section and continue by condensing up-
wards. There has been intensive disinte-
gration, insect holes, lost pieces and ex-
tensive dirt accumulation in the primary 
wooden elements which have not been 
inspected for years and are in an unused 
condition (Şekil 3).

In the implementation phase, at fi rst, 
assessment of the damage was undertak-
en and decisions regarding intervention 
were taken. At this stage material analy-
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ıhlamur ağacının seçildiği anlaşılmıştır.
Ahşap zararlılarının yok edilme-

si amacı ile diğer nitelikli ahşap ele-
manlarla elemanları da içine alan fü-
migasyon işlemi yapılmıştır. İtinalı bir 
biçimde yerlerinden sökülen süsleme 
elemanlarında atölye ortamında, mev-
cut yerlerinde korunması mümkün 
olan ahşap elemanlarda ise yerlerinde 
uygulama çalışmaları yapılmıştır. İlk 
olarak ince kıl fırçalar ile katmanlaşmış 
olan kir tabakaları mekanik yöntemle 
temizlenmiştir. Mevcut altın varaklı 
kısımların zarar görmesini engellemek 
amacı ile non-iyonik sabun ile yüzey 
temizlikleri yapılmıştır.

Temizlik sonrası ahşapların du-
rumları net bir şekilde görülebilmiş, bu 
doğrultuda öncelikle hasar tespit paf-
taları hazırlanmıştır. Ahşap elemanlara 
yapılacak müdahale kararlarında yok 
olmuş, çürümüş ve tamamen özelliğini 
yitirmiş parçaların yenilenmesi, bunun 
dışındaki kurtarılabilecek durumdaki 
tüm elemanların korunması esas alın-
mıştır. Birbirini tekrar eden, simetrik 

ses were made and the tree species used 
in the ornaments were identifi ed. It is 
understood that the linden tree, which is 
known to be soft and easy to work, was 
selected.

Fumigation was carried out for the 
purpose of destroying wood pests with-
in other qualifi ed wooden elements. For 
the decorative elements removed from 
their locations in a deliberate manner, 
restoration studies were carried out in 
the workshop, and for the wooden ele-
ments which were able to be preserved 
in their existing locations, restoration was 
carried out in situ. Firstly, the layers of 
stratifi ed dirt was mechanically cleaned 
by thin bristle brushes. Surface cleaning 
with non-ionic soap has been undertak-
en in order to prevent damage to existing 
golden leaf sections.

After cleaning, the condition of the 
wood could be clearly seen and in this 
direction, damage detection sheets were 
prepared fi rst. In interference decisions 
to be made to the wooden elements, the 
renovation of sections which had been 

Şekil 3: Başoda 
tavan ve 
duvarlarının 
restorasyon 
öncesi görünümü
Figure 3: View of 
the main room 
ceiling and walls 
before restoration
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bir kompozisyon içerisinde yapılmış 
olan süsleme elemanlarındaki eksik 
kısımların tümlenebilmesi için mevcut 
parçalardan örnekler alınarak çizimler 
yapılmıştır. Hazırlanan çizimler doğ-
rultusunda tespit edilen hasarlı kısım-
lara ıhlamur kerestesi üzerine el oyma-
sı yöntemi ile tümlemeler yapılmıştır. 
Onarımı tamamlanan müzeyyen süs-
leme elemanları özgün yerlerine alıştı-
rılarak monte edilmiştir. 

Yapılan araştırma raspaları neti-
cesinde ortaya çıkan özgün renge uy-
gun olarak düz alanlarda mevcut renk 
korunmuş ve eksik kısımları tampon 
yardımıyla tamamlanmıştır. Profi lli ve 
oymalı kısımlarda özgün altın varak-
lar korunmuş, eksik olan yüzeylere 24 
ayar altın varak ile kaplama yapılmıştır 
(Şekil 4-Şekil 5).

2. Marküteri Dolap    
Konservasyonu 
Başoda giriş kapısı yanında bulunan, 
stuk sıva yapılmış nişin formuna uy-

destroyed, decayed and completely lost 
was taken as the basis for protection of all 
the elements in the areas of restoration 
that could be saved. In order to integrate 
the missing sections of the decorative 
elements made in a symmetrical com-
position, which were repeated, drawings 
were made taking samples from the ex-
isting parts. In the process of preparing 
drawings, complements were applied 
into damaged sections on the linden tim-
ber by hand carving. Repaired decorative 
elements of the adorned ornaments were 
installed by adapting them to their origi-
nal positions. 

In accordance with the original color 
that emerged as a result of the research 
rasps, the existing color was preserved in 
the fl at sections and the missing sections 
were completed with a buffer. The origi-
nal gold leaf was preserved in the profi led 
and curved sections and the missing sur-
faces were covered with 24 carat gold leaf 
(Şekil 4-5).

Şekil 4: Ahşap 
tezyinatın 
konservasyonu
Figure 4: 
Conservation 
of wooden 
decorations
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gun olarak işlenen dolaptaki yağlı boya 
temizliklerinin ardından,  dolabın ya-
pımında eşine az rastlanır marküteri 
tekniğinin kullanılmış olduğu görül-
müştür. Karkas ile düz yüzeylerde ce-
viz ve meşe ağacı, marküteri işlemeler-
de ise abanoz, armut ve meşe ağaçları 
tercih edilmiştir (Şekil 6).

Konservasyona başlamadan önce 
dolabın zemin ve duvar bağlantıları 
itinalı olarak sökülmüş, avludaki ah-
şap atölyesine taşınan dolap, öncelikle 
yüzeyinde bulunan muhdes metal par-
çalardan (vida, çivi vb.) arındırılmıştır. 
Mevcut marküteri ve fi letolu yüzeylere 

2. Marquetry Cabinet Restoration 
It was observed that the marquetry tech-
nique was not one commonly used in the 
making of the cabinet after the cleaning of 
the oil paintwork on the cabinet and was 
processed in accordance with the form of 
niche formed by stucco plaster next to the 
entrance door to the main room. Walnut 
and oak trees were preferred on the main 
body and the fl at surfaces, and ebony, 
pear and oak trees were preferred on the 
marquetry ornaments (Figure 6).

Before the start of conservation, the 
fl oor and wall joints of the cabinet were 
carefully removed and the cabinet, which 

Şekil 6: Marküteri dolabın raspa öncesi ve raspa sonrası mevcut durumu
Figure 6: The condition of the marquetry cabinet before and after the rasp

Şekil 5: Restorasyon 
sonrası başoda tavan 
ve duvarlarındaki 
tezyinatların genel 
görünümü
Figure 5: The 
general view of the 
ornaments on the 
ceiling and walls of 
the main building 
after the restoration 
work
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zarar gelmemesi için su bazlı boya sö-
kücü jel ile dolap iç ve dış yüzeylerinde 
bulunan, çeşitli zamanlarda yapılmış, 
uyumsuz yağlı boya veya sentetik ver-
nikler çok itinalı olarak küçük el aletleri 
de kullanılarak temizlenmiştir. Ardın-
dan, böceklenmeye karşı ilaçlama ya-
pılmıştır. Konservasyon aşamasında 
ilk olarak dolap karkası kavela yerleri 
boşaltılmak suretiyle numaralandırı-
larak sökülmüş, dolap iç iskeletindeki 
ahşap kısımlarda çürümüş ve niteliği-
ni  yitirmiş durumda olan meşe parça-
lar çürütülerek alınmıştır. Yerine aynı 
nitelikte meşe kereste kurt ağzı yön-
temiyle monte edilmiştir. Dolap yan 
yüzeylerindeki ceviz gövdelerde bulu-
nan çürümüş ve niteliğini yitirmiş düz 
kısımlar da aynı şekilde çürütülerek 
alınmış ve yerine aynı nitelikteki ceviz 
keresteyle eksik bölümler tamamlan-
mıştır. Filetolu yüzeylerde çok kabar-
mış ve hasarlı bölümler ayıklanmıştır. 
Kullanılabilecek durumda olanlar ise 
yerlerine boncuk tutkalı ile yapıştırıl-
mıştır. Hasarlı olanların yerine aynı 
teknikle yeni fi leto yapılmış ve desen 
düzeni bozulmadan monte edilmiştir. 

Marküteri yüzeylerde de benzer 
şekilde kabarmış veya bozulmuş olan 
kısımlar itinalı bir şekilde sökülerek 
alınmış, yeni yapılan abanoz, ıhlamur, 
armut, ceviz ve maun kerestelerinden 
elde edilmiş kaplamalar, nebati tezyi-
nat düzenine uygun olarak yerleştiril-
miştir. Motif kayıplarının giderilmesi 
amacıyla öncesinde eskizleri alınmıştır. 
Tüm ahşap onarımlarında ince ve kalın 
zımpara kağıtları ile yüzeyin tesviyesi 
yapılmıştır (Şekil 7).

Cila aşamasında, beyaz ispirto ve 
sarı gomalaktan elde edilen goma-

was carried to the wooden workshop in 
the courtyard, was stripped of metal piec-
es (screws, nails, etc.) In order to prevent 
damage to the existing marquetry and 
the fi llet surfaces, incompatible oil paints 
and synthetic varnishes on the inner and 
outer surfaces of the cabinet were care-
fully cleaned using small hand tools with 
water-based paint remover gels. Then, 
disinfection of infestations was under-
taken. At the conservation stage, fi rstly 
the cabinet body was dismantled by re-
moving the dowel sections and the oak 
pieces which had rotted and which had 
lost their characteristics within the wood-
en parts of the interior cabinet and were 
removed by decaying. Instead the same 
quality oak timber was mounted using 
the dovetail method. Worn and unqual-
ifi ed fl at sections in the walnut shells on 
the side surfaces of the cabinet which 
had also corroded in the same way were 
replaced with the same walnut timber. 
The fi llet surfaces and the damaged parts 
were removed. Those that could be used 
were re-affi xed in their places with bead 
glue. In place of the damaged ones, a new 
fi llet was made using the same technique 
and the pattern was re-mounted in its 
place without deterioration. 

The swollen or deformed parts of the 
marquetry surfaces were removed care-
fully, and the coatings obtained from the 
newly made ebony, linden, pear, walnut 
and mahogany timbers were placed in 
accordance with the vegetative decorat-
ing scheme. Sketches were drawn before 
removal to ensure elimination of any mo-
tif losses. In all of the wood repairs, the 
surface was leveled with fi ne and thick 
sandpaper (Figure 7).

In the course of polishing, white spir-
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lak cila pamuk ve tülbent bezinden 
yapılan tampon ile tüm yüzeye uy-
gulanmış, yumuşak zımpara ile zım-
paralanmıştır. Uygulama ahşap yü-
zeyler cilaya doyana kadar  (en az 15 
kat)  tekrarlanmıştır.  Gomalak cila ile 
sonlandırılan konservasyon çalışmala-
rında renk uygulaması yapılmayarak, 
ağaçların özgün doku ve renklerinin 
korunması amaçlanmıştır. En son ola-
rak dolap kapakları yerlerine monte 
edilerek konservasyon tamamlanmış-
tır. Marküteri dolabın konservasyonu 
yaklaşık 8 aylık bir süreçte tamamla-
nabilmiştir (Şekil 8 ). 

3. Hünkâr Mahfeli Pirinç Şebeke 
Kasalarında Bulunan Filatoların 
Konservasyonu 
Cami; batı cephesinde yer alan Hünkâr 
Kasrı bölümünde, harime bakan 
Hünkâr Mahfi li bulunmaktadır. Bu bö-
lümde el oyması müzeyyen süslemele-
rin yanında, 2 mm kalınlığında barok 
tezyinatlı pirinç şebekelerin kasası 
olarak tasarlanmış ahşap fi letolar yer 

its and french polish obtained from yel-
low shellac were applied to the entire 
surface with a cotton and cloth bumper 
and smoothed with soft sandpaper. The 
application was repeated until the wood-
en surfaces were saturated with polish (at 
least 15 times). On the last layer, white 
spirit and clear french polish were ap-
plied to the entire surface. The aim was 
to preserve the original texture and colors 
of the wood without applying color dur-
ing the conservation work which was 
then fi nished with french polish. Lastly, 
the cabinet doors were replaced and the 
conservation was completed. The conser-
vation of the marquee cabinet was com-
pleted in about 8 months (Figure 8).

3. Conservation of Fillets in The 
Brass Network Frames of The 
Sultan’s Cabinet 
The Sultan’s cabinet that looks towards 
the peribolus, is located in the Sultan’s 
Pavilion which is on the western side of 
the mosque. In this section, in addition to 
the hand-carved ornamentations, there 

Şekil 7: Marküteri 
fileto ve çiçek 
desenlerinin 5mm 
kalınlığındaki 
farklı ağaçlar ile 
tümlenmesi
Figure 7: 
Completion of 
the marquetry 
fillet and flower 
patterns with 
different wood of 
5 mm thickness
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almaktadır. Bu elemanların yapımında 
karkas ve düz yüzeylerde ceviz ağacı, 
marküteri tekniği içeren kısımlarında 
ise abanoz, armut ve meşe ağaçları ter-
cih edilmiştir. 

Pirinç şebekeleri tutan bu fi latolarla 
ilgili diğer bazı bilgiler şu şekildedir:

 Ok biçiminde ve tek yönde işlen-
miş olan fi latoların her bir birimi 4cm 
uzunluğunda ve 2cm genişliğindedir.

 Her 4 cm’lik birimde 2-3 mm 
uzunluğunda 22 parça ağaç yer almak-
tadır. 

 Ön ve arka yüzü toplamda 74,83 
metre olan fi lato işlemeli alanda 41.000 
adetin üzerinde parça bulunmaktadır.

 Ön ve arka yüzünde 5mm kalınlı-
ğında fi lato bulunan karkasın kalınlığı 
30mm’dir. 

Yüzey temizlikleri ve fümigasyon 
yöntemi ile ilaçlama işlemlerinin ar-
dından onarım aşamasına geçilmiş-
tir. Konservasyon aşamasında yapım 
tekniğine sadık kalınmış, mümkün 
olduğunca az parçanın değiştirilme-
sine özen gösterilmiştir. Yeniden kul-
lanılacak parçalardaki böcek delikleri 

are wooden fi llets designed as the frames 
of 2 mm thick brass networks with ba-
roque decorations. In the construction 
of these elements, walnut timber on the 
body and fl at surfaces, ebony, pear and 
oak timber in the sections displaying the 
marquetry technique were preferred. 

Some further information regarding 
these fi llets holding the brass networks is 
as follows:

 Each unit of the fi llets is 4 cm long 
and 2 cm wide in the shape of an arrow 
and processed in one direction.

 Each 4 cm unit has 22 pieces of wood 
in 2-3 mm length. 

 There are more than 41,000 pieces in 
the fi lleted area which is 74.83 meters in 
total across the front and back sides.

 The thickness of the body with a 5 
mm thick fi llet on the front and back fac-
es is 30 mm. 

Following the surface cleaning and 
disinfection by the fumigation method, 
the repair process was started. During 
the conservation phase, the same con-
struction technique was followed, and 
care was taken to replace as few parts as 

Şekil 8: Onarım 
sonrası dolabın 
ön  görünüşü
Figure 8: Front 
view of the 
cabinet after 
repair
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hazırlanan özel macun ile doldurul-
muş ve cila öncesi tesviye edilmiştir. 
Özellikle açılır pencerelerde oluşan, 
tamamen çürümüş ve onarımı müm-
kün olmayan bölümde de karkasın 
yenilenmesi gerekli olmuştur. Özgün 
örneğine uygun olarak ceviz ağacın-
dan yapılan karkas onarımlarında 
tüm geçmeler kurtağzı yöntemi ile 
yapılmıştır. 

Gomalak cila uygulaması ise,  ağa-
cın cinsi ve yüzeyin durumuna göre 
30-40 katmanda yapılmıştır. Her kat-
man arasında yüzey tekrar zımpara-
lanarak ağaca cila tamamen emdiril-
miştir (Şekil 9, Şekil 10).

possible. The worm holes in the parts to 
be reused were fi lled with a special paste 
prepared and leveled prior to polishing. 
Particularly in that part of the opening 
window, which was completely rotten and 
inaccessible, the body needed to be ren-
ovated. In accordance with the original 
example, all joints were made using the 
dovetail method for repairs to that part of 
the body made from walnut wood. 

French polish was applied 30-40 times 
according to the type of the wood and the 
condition of the surface. The surface was 
completely leveled between each layer and 
the polish was completely absorbed to the 
wood (Figure 9, Figure 10).

Şekil 9: İtinalı olarak sökülen filatoların onarım öncesi ve onarım sonrası durumu
Figure 9: Before and after repair status of fillets which were carefully removed

Şekil 10: 
Montaj sonrası 
Hünkâr Mahfili 
şebekelerinin 
görünümü
Figure 10: View 
of networks of 
the Sultan’s 
cabinet after 
installation
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4. Hünkâr Kasrı Giriş Saçağı 
Konservasyonu  
Cami güney cephesinde yer alan 
Hünkâr Kasrı giriş kapısı zaman içeri-
sinde çeşitli yangın vb. afetlere maruz 
kalmış, geçmiş dönemlerde çeşitli ona-
rımlar geçirmiştir (Şekil 11). 

Yüzeyine katmanlaşmış olarak is ve 
karbon tabakaları gözlenen müzeyyen 
süsleme elemanlarında parça kayıpları, 
ahşap zararlıları tarafından oluşturulan 
yoğun hasar sonucu mantarlaşma göz-
lenmiştir. 

Son dönemlerde onarım görmediği 
belirlenen saçak kısmında meşe ağacın-
dan üretilen saçak alın profi li ve  ıhlamur 
ağacından üretilen akantus yaprağı , pa-
patya ve lale motifl eri itinalı bir biçimde 
sökülmüştür. Sökümü yapılan süsleme 
elemanlarının üzerinde bulunan boya 
ve kir katmanlarının tel fırça marifetiyle 
yüzeyden alınmasının ardından non-i-
yonik sabun ve boya sökücü marifeti ile 
yüzey temizlikleri yapılarak, fümigasyon 
yöntemi ile ilaçlanmıştır. Eksik ya da 
kurtarılamayacak derecede hasarlı olan 

4. Conservation of the Entarance 
Eaves of The Sultan’s Pavilion 
The entrance door of the Sultan’s Pavil-
ion which is located on the southern side 
of the mosque has been subject to disas-
ters and has undergone various repairs in 
the past (Figure 11).

On the surface, soot and carbon lay-
ers were observed in some damaged 
sections of the elements of the adorned 
ornaments; and suberization as a result 
of intense damage by wood insects, was 
detected. 

In the part of the eaves, which had 
not been repaired before, the profi le of 
the eaves acroterium made from oak 
and the acanthus leaf, daisy and tulip 
motifs made from linden, were carefully 
removed. Following the removal of the 
paint and dirt layers from the surface by 
means of a wire brush, the surface was 
cleaned with non-ionic soap and paint 
remover and disinfected by fumigating. 
The elements of the wooden ornament 
which were defi cient or damaged not 
capable of recovery were reproduced by 

Şekil 11: 
Onarım öncesi 
Hünkâr Kasrı 
saçağının 
görünümü
Figure 11: View 
of the porch 
of the Sultan’s 
Pavilion before 
restoration
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ahşap süsleme elemanları, oyma tekniği 
ile yeniden üretilmiştir. Montajı yapılan 
süsleme elemanları su bazlı ahşap koru-
yucu ile cilalanmıştır (Şekil 12-Şekil 16). 

the carving technique. The decorative 
elements that had been assembled were 
polished with a water-based wood pre-
servative (Figure 12- 16). 

Şekil 12: Saçaktaki ahşap süslemelerin onarımı/ Figure 12: Restoration of wooden ornaments on the eaves

Şekil 13: 
Saçak 
karkasının 
onarım öncesi 
durumu
Figure 13: View 
of the body of 
the eaves before 
restoration

Şekil 14: Saçak konstrüksiyonu öncesi ve sonrası/ Figure 14: Before and after reconstruction of the eaves
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Saçak karkas elemanlarının bü-
yük bir kısmının yoğun mantarlaşma 
nedeni ile kullanılamaz hale geldiği 
anlaşılmıştır (Şekil 13). Bu nedenle,  
ahşap konstrüksiyonlu Hünkâr Kas-
rı giriş kapısı saçağı sökülmüş, ana 
yapıya saçağı taşıtan lamalarda göz-
lenen korozyon nedenli kesit kaybı, 
lamaların yenilenmesini gerekli kıl-
mıştır. Fonksiyonunu yitirmiş ahşap 
karkas elemanları değiştirilmiş, birle-
şimlerde paslanmaz lamalar kullanıl-
mıştır. Taşıyıcı karkaslara yangın ge-
ciktirici sürülmüş, kaplama tahtaları 
yenilendikten sonra saçak çatısı kur-

It has been determined that the body 
of the eaves had not been repaired before, 
and it has been understood that a large 
part of the body elements have become 
unusable due to fungi degradation (Figure 
13 ). For this reason, the eaves over the 
entrance door of the Sultan’s Pavilion be-
ing of wooden construction were removed 
and the section loss caused by corrosion 
observed in the metal plates, which sup-
port the eaves of the main building, ne-
cessitated the renewal of the plates. The 
nonfunctional wood body elements were 
replaced with stainless steel plates. A fi re 
retardant was applied to the support bod-

Şekil 15: Hünkar girişi saçağında ahşap tezyinatların montaj aşamaları
Figure 15: Mounting phase of wooden ornaments on the eaves of the Sultan’s entrance

Şekil 16: Onarım 
sonrası Hünkâr 
Kasrı saçağı 
Figure 16: View 
of the eaves 
of Sultan’s 
Pavilion after the 
restoration
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şunla kaplanmıştır. Saçağın duvarla 
birleştiği bölümde duvarın tuğla kap-
lamaları da yeniden örülmüş, düşey 
ahşap hatıllar yenilenmiş, taş duvara 
bulonlar ile bağlanmıştır. Saçağın iç 
yüzeyine ise bağdadi sıva yapılmıştır 
(Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16).

5. Muvakkithane-Sebil-Şadırvan 
Bölümü Saçak Süslemeleri 
Konservasyonu 
Sebil ve Muvakkithane ilk yapımında 
bugünkü sahil yolunun karşı tarafın-
da yer almaktadır. Ancak 1890’lı yıl-
larda yapılan tramvay hattı nedeniyle, 
mevcut yerlerinden Nusretiye Camii 
avlusu içerisinde bugünkü yerlerine 
taşınmıştır.

Her iki yapının da özgününde ge-
niş bir saçak çıkıntısı bulunan ahşap 
karkaslı çatı örtüsü ve saçaklarında 
müzeyyen süslemeler yer almak-
tayken, günümüzde saçakların yok 
edildiği ve  çatının betonarme olarak 
yapıldığı görülmüştür. Sebil-Muvak-
kithane ve Şadırvan üst örtülerinde 
geçmiş onarımlar kapsamında yapı-
lan kurşun taklidi betonarme üst örtü 
tabakaları sökülerek yapıdan uzaklaş-
tırılmış, onaylı projesine uygun olarak 
yatayda ve düşeyde iç bükey-dış bü-
key formlu çatı karkasları meşe keres-
tesinden oluşturulmuştur (Şekil 17).

Onaylı restorasyon projesinde yer 
alan müzeyyen süslemeler de onarım 
kapsamında yeniden yapılmıştır (Şe-
kil 18). Yapım aşamasında Hünkâr 
Kasrı giriş saçağında yer alan özgün 
örneklerden yararlanılmış ve imalat 
detayları oluşturulmuştur. Ihlamur 
kerestesinden yapılan akantus yap-
rağı ve lale motifl i saçak altı pervaz-
ları el oyması yöntemi ile üretilmiştir. 

ies, covering boards were renewed, and 
then the frame of the eaves was covered 
with lead The brickwork of the wall where 
the eaves joined to the wall were also re-
built, the vertical wooden beams were re-
newed, and the stone wall was connected 
with bolts. Lathe-and-plaster was applied 
to the inner surface of the eaves. (Figure 
14 -15-16). 

5. Conservation of Ornamentation 
on the Eaves of The Muvakkithane, 
Public Fountain 
The public fountain and Muvakkithane 
were located on the opposite side of the 
present coastal road in its fi rst construc-
tion. However, due to the tram line built 
in the 1890s, it was moved from its original 
location to its current location within the 
Nusretiye Mosque courtyard.

While in the original construction of 
both buildings, there was timber framed 
roofi ng with wide eaves, on which there 
was ornamentation, it is seen that the 
eaves had been destroyed and that in the 
present day the roof has been remade of 
concrete.  In the upper roofi ng of the foun-
tain, Muvakkithane and wash stand, lead 
imitation reinforced concrete roofi ng lay-
ers were removed from the buildings and 
in accordance with the approved project, 
the roof framing was formed by horizon-
tal and vertical convex and concave roof 
frames made from oak (Figure 17).

The adorned ornaments included in 
the approved restoration project were also 
reorganized. (Figure 18). During the con-
struction phase, the original examples in 
the entrance eaves of the Sultan’s Pavilion 
were utilized and manufacturing details 
were created. Frames under the eaves with 
acanthus leaf and tulip motifs made from 
linden timber were produced by hand 
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İşlemesi tamamlanan yatayda ve dü-
şeyde iç bükey-dış bükey formlu tüm 
ahşap profi l ve süsleme elemanları 
alıştırılarak yerlerine monte edilmiştir 
(Şekil 19). 

carving. All wooden profi les and decora-
tive elements with concave and convex 
forms, which were completed horizontally 
and vertically, were mounted by adapting 
them to their original places (Figure 19).

Şekil 17: Şadırvanın çatı karkas ve kaplama imalatı
Figure 17: The roof framing and timber roof covering of the wash stand

Şekil 18: 
Muvakkithane 
ve sebilin saçak 
karakterlerini anlatan 
çizimler
Figure 18: Drawings 
indicating the 
characteristics of 
the eaves of the 
Muvakkithane and 
fountain

Şekil 19: Saçak 
süslemelerinin 
montajı sonrası 
görünüm
Figure 19: View of 
the ornamentation 
on the eaves after 
mounting
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Kırklareli Dağ Köyleri Geleneksel Ahşap Mimarisi 
ve Sürdürülebilirlik Üzerine Gözlemler/ Traditional 
Wooden Architecture in Kırklareli Mountain 
Villages and Observations on their Sustainability

* Doç.Dr. Zeynep Eres, İTÜ Mimarlık Fakültesi/ Associate Professor, Istanbul Technical University

Upon close examination, a variety of archi-
tectural traditions may be identifi ed in the 
villages along the skirts of the Yıldız (Istran-
ca) mountains in the northern part of the 
Kırklareli Province, Turkey. This distinctive 
geographical region, where a wide range of 
basic construction material such as wood, 
stone and clay soil may be found, refl ects a 
rich rural architectural heritage due to in its 
long history full of different cultural com-
munities and vibrant migrations. Although 
upon fi rst sight, masonry structures seems 
to be architecturally dominant in the re-
gion, the use of wooden material is actually 
more widely common. In addition to some 
of the completely wooden buildings, the 
main walls or interior walls of some stone 
buildings are also made of wood. Although 
the Istranca Mountains are covered with 
oak forests which are more suitable for con-
struction, the famous method of log build-
ings, peculiar to the Blacksea Region, is not 
frequently used in this particular district. 
Nevertheless, many examples for the sys-
tem of wooden skeletons may be found in 
range. A specifi c method named “dalörgü” 
(wattle-and daub), which consists of weav-
ing thin tree branches as in the case of bas-
kets and daubing them with mud, seems 
especially dominant in the construction of 
the walls. Moreover, other various types 
of wattle-and daub have also been doc-
umented during fi eld research, although 
none has actually appeared  in the literature 

Kırklareli İli’nin kuzey kesimini 
kaplayan Yıldız (Istranca) dağlık 
bölgesinde yer alan köylerde çok 
farklı mimari gelenekler söz konu-
sudur. Ahşap, taş ve killi toprak gibi 
bütün temel yapı malzemelerinin 
kolayca bulunduğu bu özel coğra-
fi  bölge, yüzyıllardır farklı kültürel 
toplulukların bir arada yaşadığı ve 
göçlerle de hareketlenen ortamıyla 
zengin bir kırsal mimarlık mirasına 
sahiptir. Bölgede ilk bakışta kârgir 
mimari egemen gibi görülse de as-
lında ahşap malzeme kullanımı çok 
daha baskındır. Tümüyle ahşap olan 
yapıların yanı sıra kârgir yapıların da 
bazı beden duvarları ve tüm iç du-
varları ahşaptandır. Her ne kadar 
Istrancalar, yapı malzemesi olarak 
kullanıma çok uygun olan meşe or-
manlarıyla kaplı olsa da, bölgede Ka-
radeniz’den iyi bilinen yığma ahşap 
yapı geleneği yaygın değildir. Buna 
karşılık ahşap karkas sistemin bü-
yük bir çeşitlemesi vardır. Özellikle 
“dalörgü” olarak anılan ince ahşap 
dalların bir sepet gibi örülüp çamur-
la sıvandığı duvar tekniği yoğun ola-
rak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra 
yerel ahşap geleneklerle ilgili litera-
türe henüz pek girmemiş olan çok 

Zeynep Eres*
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farklı dalörgü tipleri de alan çalış-
malarında belgelenmiştir. 96 köyde 
gerçekleştirilen mimari belgeleme 
çalışmaları ile bölgenin tüm farklı 
ahşap yapı sistemleri saptanmaya 
çalışılmıştır. 1996’dan günümüze 
kadar zaman zaman kesintilerle de 
olsa süren çalışmalarda özellikle 20 
yıl önce belgelenen ahşap yapıların 
tekrar tekrar izlenmesi ile alanda söz 
konusu olan mimari koruma sorun-
ları da saptanabilmiştir. Bunun yanı 
sıra Kırklareli merkezinde yer alan 
Aşağı Pınar kazı alanında kurulmak-
ta olan açık hava müzesinde bulunan 
ahşap yapıların bakım ve onarım sü-
reçleri de, bölgedeki geleneksel yapı-
ların sürdürülebilirliği üzerine önemli 
bir bilgi birikimini sağlamıştır. Bu 
bildiride Istranca dağlık bölgesinde 
bulunan geleneksel ahşap yapılar 
ahşap yapı sistemi ve plan özellikle-
ri bağlamında tanıtılacak, ardından 
karşılaşılan koruma sorunları ve bu 
mimari geleneği sürdürme olasılıkları 
tartışılacaktır.

Giriş
Türkiye’nin kuzeybatı sınırında yer 
alan Kırklareli ilinin güney kesimini 
Ergene Nehri havzasının düzlükleri, 
kuzey kesimini ise Yıldız (Istranca) 
dağlık bölgesi oluşturur. İlin gele-
neksel kırsal mimarisi ana hatlarıyla 
incelendiğinde, ova köyleri ile dağlık 
coğrafyada yer alan köyler arasında 
belirgin farklılıklar görülür. Bununla 
birlikte dağlık bölgedeki yerleşim-
lerde kendi içinde de çok farklı mi-
mari gelenekler söz konusudur. Bu 
köylerde karşılaşılan tarihi yapılar 
plan kurgusu, kütle biçimlenişi, yapı 
sistemi ve malzeme kullanımı açısın-

concerning local traditions of timber. The 
main objective of the architectural docu-
mentation work carried out in 96 villages 
in the area was to identify all of the wood-
en construction systems in the region. This 
Project, conducted although on-and-off 
since 1996, the wooden structures that were 
documented 20 years ago have been re-ex-
amined, which gave way to the identifi ca-
tion of architectural preservation problems 
present in the region. Furthermore, in the 
open air museum which is now being built 
in the excavation site of Aşağı Pınar, located 
in the center of Kırklareli, the maintenance 
and repair processes of wooden structures 
have provided signifi cant knowledge on the 
continuity of traditional structures within 
the district. In this article, the traditional 
wooden structures in the Istranca Moun-
tains Region shall be described within the 
framework of wooden structural system 
and planning,  which shall be followed by 
the problems concerning protection of the 
buildings formerly encountered, and the 
possibility of sustainability such an impres-
sive architectural tradition. 

Introduction
The Province Kırklareli, situated adjacent to 
the northeastern border of Turkey, has the 
plain land of the Ergene river basin on her 
South and and the Yıldız (Istranca) Moun-
tain line on her North. If the traditional 
rural architecture of the province were to 
be closely examined, one would easily ob-
serve a clear distinction between the villag-
es found in the plain region and the ones 
situated on the mountainous area. In addi-
tion, among the settlements that are found 
in the mountainous part, a wide range of 
variations may again be observed within 
the architectural structure of the buildings. 
The historical buildings encountered in 
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dan büyük bir çeşitlilik içermektedir. 
Ancak her ne kadar bölgede yığma 
taş yapı sistemi de sıklıkla görülmek-
teyse de, tüm yapılarda gerek duvar 
sistemi içinde gerek taban ve tavan-
da gerekse de çatıda ahşap kullanımı 
yaygındır. Bölgede kârgir ve ahşap 
karkas sistemin birlikte kullanıldığı 
yapı stokunun fazlalığına karşın, bazı 
köylerde özellikle Karadeniz coğraf-
yasından bilinen yığma ahşap yapılar 
da vardır.

Bu makalede Kırklareli Istranca 
dağlık bölgesinde 1996 yılından bu 
yana aralıklarla araştırma yapılan 96 
köyde saptanan geleneksel kırsal mi-
mari, ahşap kullanımı açısından de-
ğerlendirilecektir (Şekil 1). Ahşap ya 
da taş ve ahşap karma malzeme kul-
lanımlı köy yapılarından örneklerle 
farklı yapı sistemleri tanıtılacaktır. 20 
yılı aşan bir süreye yayılan Kırklareli 
köyleri mimarlık araştırması, yalnız 
mevcut geleneksel yapı stokunun 

these villages embody a type of diversi-
ty in terms of their plans, forms of mass-
es, construction systems and the material 
used. Although the masonry construction 
system is widely common in the region, 
the use of wood is also dominant nearly 
in all buildings, in terms of wall systems, 
fl oor and ceiling structures and roofs. De-
spite the high amount of building stock in 
the region, in which masonry and wooden 
skeleton systems are used together, some 
villages contain log buildings, peculiar to 
the Black Sea architecture. 

In this article, the traditional rural ar-
chitecture identifi ed in a total of 96 villag-
es in the mountainous region of Istranca, 
throughout the research carried out inter-
mittently since 1996 (Figure 1). In this arti-
cle, a series of construction systems shall be 
presented with examples given from village 
houses for which a material of wood, stone, 
or the mixture of wood and stone has been 
used. Spreading over a period of more than 
two decades, the Kırklareli village archi-

Şekil 1: 1996-2018 
yılları arasında 
geleneksel mimarlık 
araştırması yapılan 
köyler
Figure 1: The survey 
area of traditional 
rural architecture 
(1996-2018)
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belgelenmesiyle sınırlı kalmamış, bu 
uzun dönemde yapıların haraplaşma 
ve hatta izi kalmayacak biçimde yok 
olma süreçleri de izlenmiştir. Alan 
araştırmasında yaşanan bu deneyim 
üzerinden geleneksel yapıların yaşa-
dığı koruma sorunları değerlendiri-
lerek, kırsal mimarlığın en temel ko-
nusu olan sürdürebilirlik üzerine ön 
saptamalarda bulunulacaktır.

Geleneksel Köy Mimarisini 
Oluşturan Yapı Türleri
Günümüzde artık geçmişte kalmış 
olan, dolayısıyla mimarlık araştır-
macılarının belgeleme yaparken ay-
rıca anlaması ve öğrenmesi gereken 
geleneksel köy yaşamı, doğal olarak 
köylerin ve yakın çevrelerinin mima-
risini ve hatta peyzajını belirlemiştir. 
Köylünün besin üretmesi, kışlık ola-
rak işlemesi ve depolaması, giyecek-
lerinin hammaddesini hazırlaması 
ve üretmesi, sağlık işleri için –bugün 
alternatif tıp olarak anılan- ilaçları 
hazırlaması gibi gündelik yaşam için 
gereken her şey, yapılı çevreyi oluş-
turan bina türlerini de belirler. Yakın 
çevreden bulunabilen yapı malzeme-
si çeşitleri, iklim ve kültür, yapıların 
biçimlenişini ve bir araya geliş kur-
gusunu tanımlarken, temel gereksi-
nimler de yapıların işlevlerini, diğer 
bir deyişle türlerini belirler. Kırklareli 
dağ köylerine genel olarak bakıldı-
ğında; kesif orman ve açık orman 
olarak anılan iki komşu coğrafyadan 
oluşan bölgede köylerin bir kısmı 
orman köyü statüsünde diğerleri de 
orman sınırında yer almaktadır. Köy-
lünün temel geçim kaynağını orman-
cılığın yanı sıra küçükbaş hayvancılık 

tecture research has not only been limited 
to the documentation of the present tra-
ditional buildings, but has also pursued 
the damage and even destruction of these 
structures within this long period of time, 
at times without even leaving a single trace. 
With reference to the experience deriving 
from this fi eld study, the problems encoun-
tered in terms of the preservation of tradi-
tional structures shall be analyzed and the 
essential subject of rural architecture, sus-
tainability, shall be stated.

Basic Building Types of 
Traditional Villages
Traditional rural life, which is now ancient 
heritage when viewed from the perspective 
of today, and which thus makes it neces-
sary for the researchers of architecture to 
have a closer look while documenting its 
examples, has naturally defi ned the archi-
tecture and even the landscaping of villages 
and its whereabouts. The villagers’ every-
day life practices such as the production of 
nutrients, the methods of processing and 
storing food for winter months, the prepa-
ration and/or production of the raw mate-
rial for clothes, the production of medicine 
for health purposes –referred to as alterna-
tive medicine today- have also widely in-
fl uenced the types of buildings that make 
up the structural atmosphere. While types 
of construction material able to be found 
in the area, climate and culture defi ne the 
shaping of structures and the manner in 
which they spread onto the land, essential 
needs affect the functions of buildings, or 
in other words, their categorization. When 
Kırklareli mountain villages are closely ex-
amined, one may observe that the region 
consists of two neighboring geographical 
areas: massive forests and open forests. 
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ve günlük gereksinime yetecek kadar 
tarla ve bahçe-bostan tarımı oluştur-
maktadır.

Bu durum köylerde ev içinde az 
sayıda büyük baş hayvanın barına-
bileceği ve zahirenin saklanabileceği 
bir kurguyu, ev dışında kışlık tahılın 
ve samanın saklandığı ambar ve sa-
manlık gibi farklı işlevleri olan yapı-
ları tanımlar (Eres, 2003; 2006) (Şekil 
2-4). Meralarda ise büyük sürüler ha-
linde koyun ve keçinin barınabileceği 
ağıllar ve onlarla bağlantılı saman-
lıklar, çoban kulübeleri köy dışı mi-
marinin öğeleridir (Eres, 2017) (Şekil 
5-6). Kırklareli dağ köylerinde ve me-

Therefore, one part of the villages are cate-
gorized as forest villages while others may 
be classifi ed as those on the border of for-
ests. The main money-making resource of 
the villagers is forestry, followed by sheep 
and goat breeding and small-scaled fi elds 
and vegetable gardens big enough to fulfi ll 
the villagers’ everyday needs.  

This situation results in the presence 
of multi-functional building types, which 
include houses within the village able to 
store the minimum number of cattle and 
the necessary grains inside the home, 
and buildings outside the home serving 
as storehouses and haylofts where grain 
and straw for winter months may easily be 

Şekil 2: Şükrüpaşa Köyü’nde bir ev, 2018/ Figure 2: A house in Şükrüpaşa village, 2018
Şekil 3: Evciler Köyü’nde bir ambar, 2003/ Figure 3: A barn in Evciler village, 2018
Şekil 4: Hamdibey Köyü’nde bir ambar, 2018/ Figure 4: A barn in Hamdibey village, 2018
Şekil 5: Karaabalar Köyü merasında bir koyun ağılı, 2009
Figure 5: A stable in the pasture of Karaabalar village, 2009
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ralarda kırsal yaşama ilişkin bütün bu 
farklı yapı türleri incelenerek ahşabın 
farklı kullanım biçimleri saptanmaya 
çalışılmıştır. Yapıların yanı sıra köy 
yaşamının olmazsa olmazı olan açık 
ve yarı açık mekân türleri ve onları 
sınırlayan sundurmalar, çitler, avlu 
duvarları da yine ahşap  kullanımı 
açısından incelenmiştir.

Ahşabın Yapı Malzemesi 
Olarak Kullanımı
Kırklareli dağ köylerinde yapılan bel-
geleme çalışmalarında ahşabın düz-
gün kereste, kaba yontulmuş kereste 
ve yuvarlak kesitli ağaç olarak kul-
lanıldığı saptanmıştır. Ahşap yığma 
sistemli ambarlarda ve konutlarda 
duvarlar çoğunlukla düzgün keres-
tedendir (Şekil 7). En yaygın kullanı-
lan ahşap tipi ise, kabaca yontularak 
kısmen köşeli bir biçime kavuşturul-
muş kerestedir. Ahşap karkas duvar 
sistemleri, döşeme ve tavan kirişleri 
çoğunlukla bu tür kereste ile kurulur 
(Şekil 8). Çatı kirişlerinde ise ağacın 
yuvarlak kesitinin belirgin olduğu ka-
buğu kısmen soyulmuş ahşap malze-
me kullanılır (Şekil 9). Gerek düzgün 
gerek kaba yontulmuş kereste kulla-

stocked (Eres, 2003; 2006) (Figure 2-4). In 
pastures, barns which may store sheep and 
goats in large herds and the haylofts relat-
ed to this function, and shepherd cottages 
are examples for architecture categorized 
as outside the village borders (Eres, 2017) 
(Figure 5-6). All these different types of 
structures peculiar to the rural life in Kırk-
lareli have been studied and various meth-
ods of using wood in construction have 
been listed accordingly. In addition to the 
structures, open and semi-open spaces, 
which are an inevitable part of village life, 
and all the sheds, porches, courtyard walls 
have once again been examined in order to 
further analyze use of wood. 

The Use of Wood as Construction 
Material 
As a result of the documentation work car-
ried out in Kırklareli mountain villages it has 
been discovered that wood has particularly 
been used in three ways: 1) proper timber 
2) roughly carved timber 3) tree trunk. In 
the storehouses and residences built as log 
buildings, the walls are constructed with 
the style of proper timber (Figure 7). The 
most widely used wooden structure is the 
timber carved roughly and shaped in an 
approximately edgy appearance. The wood 
skeleton wall systems, fl oor coverings and 
ceilings are usually installed with this type 
of wood (Figure 8). In roof beams, tree 
trunk is usually used and in most cases the 
trunks were peeled off (Figure 9). In both 
proper and roughly carved use of timber, 
the timber section hardly ever exceeds 15-
20 cm. On the basement fl oor, even the 
main beam and posts rarely exhibit sec-
tions that exceed 25 cm. (Figure 10). There-
fore the grand sectioned posts and beams 
with a width of 40-50 cm, which may be 

Şekil 6: Avcılar Köyü merasında bir çoban 
kulübesi/ Figure 6: A shepherd cottage in the 
pasture of Avcılar village, 2000



116

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

nımında kereste kesitinin 15-20 cm’yi 
pek aşmadığı gözlenmiştir. Bodrum 
katta zemin katı taşıyan ana kiriş ve 
dikmelerde dahi 25 cm’yi aşan ke-
sitlerle pek karşılaşılmamıştır (Şekil 
10). Dolayısıyla Anadolu’da özellikle 
yığma kerpiç mimarinin söz konusu 
olduğu coğrafyalarda örneğin Sivas, 
Malatya köylerinde karşılaşılan 40-50 
cm genişliğinde büyük kesitli dikme 
ve kirişler bölgede pek söz konusu 
değildir.

Ahşabın hiç biçimlendirilmeden 
doğrudan ağaç biçiminde kullanı-
mında da bir çeşitlilik söz konusudur. 

encountered in the geographical regions of 
Anatolia, where massive stone adobe ar-
chitecture is predominant (as in the exam-
ple of Sivas and Malatya villages), are not 
seen in this region.

The direct use of wood without hav-
ing been given a particular shape is also 
seen in a variety of examples in this area. 
Timber with a diameter of more than 10-
12 cm are used in the main structural sys-
tem as posts and beams. Timber with a 
diameter of 5-10 cm is used as subcarrier 
in the main structural system or as rafter, 
while timber with a diameter of 1-4 cm 
are used inside the structural system as 

Şekil 7: Kula Köyü’nde bir ev, 2009/ Figure 7: A house in Kula village, 2009
Şekil 8: Ahlatlı Köyü’nde bir ev, 2009/ Figure 8: A house in Ahlatlı village, 2009
Şekil 9: Ahlatlı Köyü’nde bir evin iç mekanı; odalar ve çatı arası, 2009
Figure 9: Interior of a house in Ahlatlı village; the rooms and the roof space, 2009
Şekil 10: Karahamza Köyü’nde bir evin ahır mekânı ve üst katı taşıyan dikme-kiriş sistemi/ Figure10: 
The ground floor (stable) of a house in Karahamza village and the post-lintel system of the upper structure
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Çapı 10-12 cm’yi aşan ağaçlar taşı-
yıcı sistemde dikme ve kiriş olarak, 
çapı 5-10 cm olan ağaçlar ara taşıyıcı, 
mertek gibi yapı ögelerinde, çapı 1-4 
cm olanlar ise dal niteliğinde oldu-
ğundan taşıyıcı sistemin içinde dolgu 
öğesi olarak kullanılmaktadır (Şe-
kil 11). İnce dallar ana taşıyıcısı yine 
ağaçlardan kurulan duvarlarda çeşitli 
şekillerde eğilip bükülüp örülerek 
boşlukları doldurmaktadırlar. Gerek 
yurtdışı gerek Türkiye literatüründe 
en bilenen örgü tipi sepet örgüdür.1 
İlk olarak Ruhi Kafesçioğlu’nun 1955 
tarihli yayınında “dalörgü” terimini 
kullandığı bu ahşap dolgu sisteminin 
boşlukları çamur sıva ile doldurulup, 
her iki yüzeyi de sıvazlandığında ışık 
ve hava geçirmeyen masif bir duvara 
dönüşür (Kafesçioğlu, 1955). Ancak 
Kırklareli’nde yapılan belgeleme ça-
lışmalarında çok farklı örgü tiplerinin 
olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada 

fi lling material, due to their being thin 
branches (Figure 11). In the fi nal instance 
mentioned above, the thin branches are 
twisted, turned and weaved to fi ll the 
gaps in the walls the main conveyors of 
which have also been constructed out 
of wood. Both in the domestic and in-
ternational platform, the most widely 
used type of weaving is wattle-and daub1. 
The Turkish equivalence of this method, 
“dalörgü”, was used for the fi rst time by 
Ruhi Kafesçioğlu in his book published 
in 1955, and is a wooden fi lling method 
in which the gaps are fi lled with mud and 
both sides are daubed to create a mas-
sive wall so that neither light nor air gets 
through (Kafesçioğlu, 1955). However, 
in the documentation work carried out in 
Kırklareli, many other types of weaving 
methods have also been encountered. In 
this research at hand, all the wall systems 
built with the weaving of branches in 
different styles have been referred to as 

1 İngilizce wattle-and daub terimi bu ahşap yapı sistemi için kullanılır ve çoğunlukla konuyla ilgili 
çizimlerde hep sepet örgü sistemi tanımlanır./  The term known as “wattle-and daub” in English is used 
for this wood construction system, and in the typical drawings related to this subject, basket weaving 
type of wattle-and daub system is indicated.

Şekil 11: Beğendik 
Köyü merasında bir 
ahır, 2005
Figure 11: A stable 
in the pasture or 
Beğendik village, 
2005
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ince dalların çeşitli şekillerde örülerek 
kurulduğu bütün duvarlar “dalörgü 
duvar sistemi” içinde tanımlanmıştır 
(Eres, 1999) (Şekil 12-13).

Kırklareli köylerindeki çalışma-
lar; bir köy yapısında yapının nite-
liği, kullanım türü düzgün kereste-
yi gerektirmiyorsa genellikle kaba 
yontulmuş kereste ya da doğrudan 
ağaç gövdesinin, çoğunlukla yalnız-
ca kabuğu soyularak, yapı malzemesi 
olarak kullanıldığını göstermiştir. Ya-
pının düzgün duvar yüzeyi gerektiren 
kısımlarının düzgün biçimlendirilmiş 
kereste ile çatı gibi göz önünde olma-
yan kısımlarının kaba yontulmuş ke-
reste ya da yalnız kabuğu soyulmuş 
yuvarlak kesitli ağaçla oluşturulması 
sık rastlanan bir durumdur.

Yapı Ahşabı Olarak Kullanılan 
Ağaç Türleri
Istranca dağlık bölgesinin tamamına 
yakını orman ile örtülüdür2 ve or-
manları ağırlıklı olarak (%90’ın üze-
rinde) yapı malzemesi olarak kulla-
nılmaya çok elverişli olan meşe ağacı 

“wattle-and daub wall” (dalörgü) (Eres, 
1999) (Figure 12-13).

The studies carried out in Kırklareli vil-
lages have proven the fact that the quality 
and the type of use of a structure in a vil-
lage building do not require proper timber, 
then usually roughly carved timber is used, 
or the tree trunk is peeled off and used as 
construction material. The practice that has 
been observed more commonly is that the 
walls of the building that require a smooth 
appearance are built by using properly 
shaped timber, whereas more undercov-
er sections such as roofs are built by using 
roughly carved timber or circular section 
wood that has been made by only peeling 
off the trunk or branch crusts. 

Types of Trees Used as 
Construction Wood
Nearly all of the Istranca mountainous 
region is covered with forests2 and these 
forests are made up of oak trees (with a 
percentage of more than 90), which is a 
type of tree utterly suitable for construc-
tion. The wide section, tall body and en-
durance of an oak tree make it suitable to 

2 Trakya bitki coğrafyası ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: (Dönmez, 1968)/  For more information on 
Thracian plant geography, please check: (Dönmez, 1968).

Şekil 12: İncesırt Köyü’nde bir ev, 2018/ Figure 12: A house in İncesırt village, 2018
Şekil 13: Avcılar Köyü’nde bir ahır, 2000/ Figure 13: A stable in Avcılar village, 2000
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oluşturur. Meşe geniş kesiti, uzun 
boyu ve dayanıklı bir ağaç olması 
açısından, yapının ana taşıyıcı sis-
temini kurmak için uygundur. Or-
manın diğer bileşenleri olan gürgen 
ve kayın da kullanılabilir. Özellikle 
gürgen esnek niteliği ile ahşabın eği-
lip bükülerek kullanılması gerektiği 
yerlerde yeğlenmektedir. Orman alt 
örtüsü niteliğindeki kızılcık ağacı da 
ince kesitli, sağlam ve eğilmeye çok 
elverişli niteliğiyle ince, bölücü duvar 
yapımına olanak sağlar. Alan araştır-
masında yapıların taşıyıcı sisteminin 
çoğunlukla meşe ile kurulduğu da-
lörgü dolguların da kızılcık, söğüt ya 
da fındık dalları ile yapıldığı gözlen-
miştir. Kızılcık 1-2 cm kalınlığında 
esnek ama çok sağlam bir dal türü 
olduğu için özellikle ambar bölme 
duvarı gibi yapı öğeleri için yeğlen-
mektedir (Eres, 2014 ).

Ahşabın Taşıyıcı Sistemde 
Kullanımı
Ahşap İskelet Taşıyıcı 
Sistemli Yapılar
Bölgede iki farklı ahşap iskelet taşıyıcı 
sistem vardır. Bunlardan biri Türkiye 
genelinden bilinen ahşap dikme ve 
kirişlerin yatayda ve dikeyde noktasal 
yük aktarımıyla sistemin kurulduğu 
düz atkılı yapılar, diğeri ise Trakya’ya 
özgü olan ve “iğmeli yapı” olarak anı-
lan sistemdir. İğmeli yapı sistemi İBB 
KUDEB’in 2013 yılında düzenlediği 
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım 
Sempozyumu 2’de ayrıntılı olarak 
açıklandığından (Eres, 2014) bu ma-
kalede kısaca özetlenecek esas olarak 
diğer ahşap taşıyıcı sistem gelenekleri 
ayrıntılandırılacaktır. 

serve as a material for the conveyor system 
of a building. Other trees in these forests, 
hornbeam and beech may also be used for 
construction. Especially hornbeam is pref-
erable in constructive needs where timber 
needs to be twisted or turned. The tree 
which may be categorized in the sub-cov-
er of the forest, namely dogwood, is fi rm 
and fl exible enough to be bent and twisted, 
therefore may be used for dividing walls. 
In the fi eld study, it has been found out 
that oak tree has been used to build the 
conveyor systems and wattle-and daub 
has been woven with dogwood, willow or 
hazel tree. Since dogwood has a width of 
only 1-2 cm, it is really fl exible but strong, 
therefore used for walls dividing the sec-
tions in a storehouse or similar constructive 
elements (Eres, 2014).

Use of Wood in Structural System 

Buildings with Wooden Skeleton 
Structural System 
Within the region, there are two different 
wooden skeleton construction systems. 
One of them is the plainly woven construc-
tions known throughout Turkey, in which 
the system is built with the transfer of load 
on a horizontal and vertical level along the 
wooden posts and beams.

The other system is referred to as “cru-
ck-like building” system (iğmeli yapı) and 
is peculiar to Thrace. Cruck-like building 
system was fi rst mentioned in detail in the 
Second Symposium on Restoration and 
Conservation of Traditional Timber Struc-
tures (Eres, 2014), which was held by İBB 
KUDEB in 2013. Therefore, this particular 
construction system will only be summa-
rized in this article whereas other wooden 
construction systems will be explained in 
full detail. 
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İğmeli Yapı Sistemi
İğmeli yapı sistemi, iki ağaç gövde-
sinin tepe noktasından birleştiril-
mesiyle oluşan kemer biçimindeki 
çatkıların, düzenli aralıklarla arka 
arkaya sıralanıp, yatayda da “germe” 
olarak tanımlanan, daha ince ağaç 
gövdeleriyle birbirine bağlanmasıyla 
taşıyıcı iskeleti oluşturulan yapı sis-
temidir (Şekil 14-15). Bu yapıların 
iskeleti kurulduktan sonra, yapının 
türüne göre gerekiyorsa, “pargı” 
olarak tanımlanan 3-4 cm kalınlı-
ğında ince dallar da, iskeletin daha 
az boşluklu olması için örgüye katı-
lır. İskeletin üzeri saz ya da sap de-
metleriyle kaplanarak, yapı örtülmüş 
olur. Yapının işlevine bağlı olarak 
gerekiyorsa içi ve dışı kerpiç çamu-
ru ile sıvanarak masif duvarlar elde 
edilir. İğmeli yapılar kemer biçimli 
çatkılardan oluştukları için, yapının 
beden duvarı aynı zamanda da çatı-
sıdır (Eres, 2014; 2017).

1997 yılında Kırklareli Istranca 
dağlık bölgesinde başladığımız kır-
sal mimarlık belgeleme çalışmasında 
özellikle koyun ağılları, samanlıklar, 
sayalar (araç garajı), çoban kulübe-

Cruck-like Building System
Cruck-like building system is a construc-
tion system which is created by combining 
the arch-like frame, which is produced by 
linking the top parts of two tree trunks and 
their placement one after the other in reg-
ular intervals. This combination of frame is 
called “germe” (beam) on the horizontal 
level and thus, the wooden skeleton is built 
by tying the thinner tree trunks on to one 
another (Figure 14-15). After the skeleton 
of these structures have been built, some 
other branches with a diameter of 3-4 cm, 
known as “pargı” (roof board), are added to 
the skeleton, so that the skeleton has few-
er holes or unfi lled space. The top of the 
skeleton is covered with reeds or bunches 
of branches. According to the function of 
the structure, in case needed, the interior 
and exterior of the building is daubed with 
adobe mud, which results in the creation of 
massive walls. Since cruck-building struc-
tures are made up of arch-like frame, the 
main body of the structure also serves as the 
roof. (Eres, 2014; 2017).

During the rural architecture documen-
tation work we carried out in Istranca Kırk-
lareli mountainous region in 1997, it has 
been clearly observed that constructions 

Şekil 14: Ahlatlı Köyü’nde iğmeli yapı tipinde bir samanlık, 1998/ Figure 14: A cruck-like hayloft in Ahlatlı 
village, 1998 Şekil 15: Ahmetler Köyü’nde iğmeli yapı tipinde bir samanlığın iç mekânı, 1997
Figure 15: Interior of a hayloft in Ahmetler village, 1997
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leri gibi tarım ve hayvancılığa iliş-
kin yapıların iğmeli yapı sistemi ile 
kurulduğu gözlenmiştir. 1980’li yıl-
ların başlarında Mehmet Özdoğan 
tarafından gerçekleştirilen arkeolojik 
yüzey araştırması sırasındaki sap-
tamalarda köylerde iğmeli evlerin 
de olduğu saptanmıştır (Özdoğan, 
1988), ancak 1996’da başlatılan alan 
çalışmasında ev olarak kullanılan iğ-
meli yapı ile karşılaşılmamıştır.

Düz Atkılı Yapı Sistemi
Bütünüyle ahşap karkas sistemli ola-
rak kurulan yapılar kimi zaman ev 
mimarisinde de söz konusu olsa da 
esas olarak ambar tipi küçük ölçekli 
yapı türlerinde yeğlenir. Dört beden 
duvarının da ahşap karkas ve arası 
dalörgü olduğu bu yapıların çatısı da 
ahşaptandır, çatı örtüsü de çavdar 
sapı kaplıdır. Dolayısıyla bütünüyle 
organik yapı malzemesi ile inşa edil-
mişlerdir (Şekil 6 ve 16).

Ahşap Yığma Sistemli Yapılar
Kırklareli dağ köylerinde bütünüyle 
ahşap yığma yapı sistemi yine am-
barlar için kullanılmıştır. Özellikle 
Demirköy çevresindeki köylerde bu 
tür ambarlara rastlamıştır (Şekil 4).

related to agriculture and stock breeding, 
such as sheepfolds in particular, haylofts, 
vehicle garages and shepherd cottages, have 
all been built with the cruck building sys-
tem. In the beginning of 1980s, during the 
archaeological surface research carried out 
by Mehmet Özdoğan, it has been stated that 
there were village houses built as cruck-like 
structures in those villages (Özdoğan, 1988); 
however, in the fi eld studies launched in 
1996 there isn’t any cruck-like residential 
building is documented.

Post and Lintel Construction System 
The structures that have been systemat-
ically built by using completely wooden 
skeleton systems may sometimes be en-
countered in the architecture of residences; 
however, these types of systems are usu-
ally preferred for small-scale structures, 
such as warehouses. These structures, the 
main walls of which are made up of wood-
en skeletons and the intervals made up of 
wattle-and daub, have wooden roofs cov-
ered by rye branches. Therefore, they have 
been completely built by using organic 
construction material. (Figures 6 and 16).

Log Construction System
In Kırklareli mountain villages, completely 
massive wood construction systems have 

Şekil 16: Ahmetler 
Köyü’nde bir ev, 
1997
Figure 16: A house 
in Ahmetler village, 
1997
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Ahşap ve Taş Karma Sistemli 
Yapılar
Kırklareli dağ köylerinde özellikle ev 
mimarisinde yapı malzemesi olarak 
ahşap ve taşın karma olarak kullanıl-
dığı gözlenmiştir. Bu konuda da bir 
çeşitlilik söz konusudur. Tek katlı ve 
iki katlı köy evlerinde hem dikeyde 
zemin ve birinci katta farklı yapı sis-
temi ve malzeme kullanılabilmekte 
hem de yatayda aynı katta beden 
duvarlarında ve iç mekân duvarla-
rında farklılık olabilmektedir. Aynı 
beden duvarında dahi yığma taş ve 
ahşap karkasın birlikte kullanımı söz 
konusu olabilmektedir. Bu nedenle 
yapıların kat adetine göre farklı tip 
karma sistemler burada ayrı ayrı kı-
saca açıklanacaktır.

Tek Katlı Yapılar
Tek katlı köy evlerinde bazı beden 
duvarlarının yığma taş, bazılarının 
ise ahşap karkas olduğu örnekler 
çoktur. Bu yapılarda başta hakim 
rüzgar yönü olan kuzey olmak üze-
re doğu ve batı duvarlar taş, güne-
ye bakan duvarlar ise ahşap karkas 
olur. Özellikle güney-güneybatıya 
yönlenen odalarda hem güney hem 
batı duvarlarının ahşap karkas ol-
duğu örnekler de vardır. Dağ köy-
lerinde farklı plan tipleri söz konusu 
olsa da, ortak eğilim olarak soğuk 
kuzey rüzgarına bakan kârgir me-
kanların işlik olarak, güney tarafa 
bakan dalörgü duvarlı mekanların 
yaşam mekanı olarak kullanıldığı 
rahatlıkla söylenebilir. İç mekânda 
tüm bölücü duvarlar ahşap karkas 
arası çoğunlukla dalörgü tekniği ile 
yapılır (Şekil 17).

once again been used for warehouses. 
These types of warehouses have especially 
been seen around the village Demirciköy 
(Figure 4).

Structures with Combined Systems 
of Wood and Stone
In the architecture of Kırklareli mountain 
villages, it has been observed that wood and 
stone have usually been used together as 
construction material, especially in the con-
struction of residential units. Once again, 
there is range of diverse preferences in this 
fi eld. In single-storey or double-storey vil-
lage houses, different material may be used 
in a mixed manner both in the vertical and 
horizontal sense. That is; on the ground and 
fi rst fl oor diverse construction systems and 
material may be used, and diversities may 
also be observed on the main walls and in-
terior walls. Stone and wood skeletons may-
be used together even within the same body 
walls built massively. That is why buildings 
exhibit different mixed systems according to 
the number of fl oors they have. Let us now 
move on to the explanation of these build-
ings according to the number of their fl oors.

Single Storey Buildings
In the single storey village houses, a varie-
ty of examples may be given for residences 
the main walls of which are massive stone, 
whereas the main walls of some others are 
built by wooden skeleton. In these struc-
tures, walls facing the east and west are 
made of stone, while the walls that face 
the south are wooden skeleton. The walls 
that face the north are usually made of 
stone, due to the fact that the dominant 
winds blow from the north. There are oth-
er examples in which the rooms facing the 
south or southwest have wooden skeleton 
walls, both in the direction of south and 
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İki Katlı Yapılar
İki katlı yapılarda zemin kat çoğun-
lukla yığma taş olur. Birinci katta 
bazı taş beden duvarları başta kuzey 
olmak üzere zeminden çatıya sürek-
lilik içerirken, güney ve doğu-batı 
duvarlarının bir kısmı ahşap karkas-
tır. Karkasın arası yaygın olarak da-
lörgü ile doldurulmakla birlikte dol-
gunun küçük taş ya da kerpiç hatta 
harman tuğlası ile yapıldığı örnekler 
de vardır. 

Ormanın en üst kısımlarında 
ağacın bol bulunduğu bölgelerde üst 
katın yığma ahşap tekniği ile yapıldı-
ğı örnekler de çoktur. İç mekândaki 
bölücü duvarlar ahşap karkastır (Şe-
kil 7, 18-20).

Kırklareli Dağ Köylerinde 
Karşılaşılan Koruma 
Sorunları
Araştırma alanında 1996-2018 yılları 
arasında aralıklarla yapılan gözlem ve 
incelemeler, geleneksel kırsal yapıla-
rın koruma sorunlarını bu uzun za-
man dilimi içinde farklı boyutlarıyla 
saptama olanağı sunmuştur. 1990’lı 
yılların sonlarında bölgede küçükbaş 
hayvancılık oldukça geleneksel yön-

west. Although mountain village houses 
exhibit different types of plans, it may be 
easily stated that spaces made of stone 
generally face the north, and are used for 
workshop purposes, whereas the walls 
facing the south, built by wattle-and daub, 
are generally used for residential purpos-
es. In the interior spaces all the seperative 
walls have been built by using wooden 
skeleton systems while the gaps have been 
fi lled by the technique called wattle and 
daub (Figure 17). 

Two-Storey Buildings
In two storey structures, the ground fl oor 
is usually built with massive stone. On the 
fi rst fl oor, some of the stone main walls em-
body a continuity starting from the ground 
fl oor up until the roof, especially if they are 
facing north. On the other hand, a part of 
the southern and eastern-western walls are 
made of wood skeletons. While the majority 
of the gaps within the skeleton are fi lled with 
wattle-and daub, there are some instanc-
es in which the fi lling is made with small 
stones, adobe or even local blend bricks.

On the higher levels of the forest, where 
the trees become more subsequent, the top 
fl oors are sometimes built with the tech-
nique of massive wood construction. The 

Şekil 17: Yörükbayır 
Köyü’nde bir ev, 2001
Figure 17: A house 
in Yörükbayır village, 
2001
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temlerle yerel gelenekli yapılarda 
sürmekteyse de konutların durumu 
oldukça farklıydı. Araştırmanın ilk 
yıllarında belgelenen ambar, koyun 
ağılı, samanlık gibi yapılar bakımsız 
da olsa nispeten kullanımı sürmekte 
olan yapılardı. Ancak ev olarak kul-
lanılan geleneksel yapıların önemli 
kesimi, daha o yıllarda terk edilmiş 
ve oldukça bakımsız durumdaydı. 
Kimi evleri çobanlar geçici barınak 
olarak kullanıyordu.

Kırsal alanda yapılı çevrenin bi-
çimlenişini ve zaman içindeki evri-
mini, değişimi anlamak için en az iki 
yüzyıllık bir süreçte yaşananları tarih 
bilimi çerçevesinde değerlendirmek 
gerekir. Yalnız bugün var olan ya-

dividing walls in the interior are usually 
wooden skeleton (Figure 7, 18-20).

Preservation Problems 
Encountered in Kırklareli Mountain 
Villages
Observations and examinations conducted 
in the research fi eld between 1996 and 2018 
have given us the opportunity to identify the 
problems in the preservation of tradition-
al rural structures, with all the dimensions 
they pose over a certain period of time. At 
the end of 1990s, although sheep and goat 
breeding was carried out in traditional ways 
in traditional buildings, the residences ex-
hibited a different structure. Within the in-
itial years of the research, the documented 
warehouses, sheepfolds and haylofts were 
still existent and used, even though they 
needed preservation or repair. However, a 
considerable majority of buildings former-
ly used for residential purposes have been 
abandoned and left unrestored. Some of the 
houses were used by shepherds as simple 
shelters.

The shaping of build environment across 
the rural area and its evolutionary process 
may better be understood if the events 
spreading over two centuries are studied in 
detail within the framework of history. The 

Şekil 18: Ahlatlı Köyü’nde bir ev, 2009/ Figure 18: A house in Ahlatlı village, 2009
Şekil 19: Çağlayık Köyü’nde bir ev, 2009/ Figure 19: A house in Çağlayık village, 2009

Şekil 20: Kocayazı Köyü’nde bir ev, 2009
Figure 20: A house in Kocayazı village, 2009
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pılar ve toplum üzerinden yapılacak 
değerlendirmeler eksik ve hatta ya-
nıltıcı olur. Kırklareli Istranca dağlık 
bölgesinde geçmişte, Osmanlı döne-
minde, Türk, Bulgar, Rum başta ol-
mak üzere farklı kültürel toplulukları 
bünyesinde barındıran, kimi köyler-
de tek bir etnik ya da dini grubun 
kimi yerleşimlerde ise mahalleler 
halinde farklı toplulukların bir arada 
yaşadığı bir ortam söz konusuydu. 
Ancak 18. yüzyıldan başlayarak Os-
manlı İmparatorluğu’nun Kafkaslar-
da ve Balkanlarda toprak kayıplarına 
bağlı olarak bölge çok farklı coğraf-
yalardan farklı kültürel topluluklara 
da ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 
19. yüzyılda bu durum daha da be-
lirleyici olmuş ve bölge göç almanın 
yanı sıra göç de vermeye başlamıştır. 
1913 Osmanlı - Bulgaristan nüfus 
değişimi ve 1924 Türkiye - Yunanis-
tan nüfus mübadelesi ile Doğu Trak-
ya’nın günümüze ulaşan demografi k 
yapısı büyük ölçüde oluşmuştur.

Özellikle son 150 yılın nüfus 
değişimleri köy bazında incelendi-
ğinde, bölgede bir yandan Kafkas-
lar’dan Balkanlar’a farklı coğrafya-
lardan gelen göçmen grupları açık 
arazilerde kendi köylerini kurarken, 
diğer yandan da terk edilmiş Bulgar, 
Rum köylerine göçmenler yerleştiril-
miştir. Istrancalar’ın inşaat yapımına 
uygun ahşap, taş ve kerpiç toprağı 
gibi her türlü doğal yapı malzemesi-
ni bünyesinde içermesi, köy kuracak, 
ev yapacak göçmenlere kendi kül-
türleri çerçevesinde bir yapılı çevre 
oluşturma şansını vermiştir. Terk 
edilmiş köylere yerleşen göçmenler 
de önce mevcut yapıları uzunca süre 

study of structures existing today and the 
evaluations on their effects on the socie-
ty do not constitute suffi cient ground, and 
may even be misleading. In the past, in the 
region of Kırklareli Istranca mountains, the 
Ottoman times embodied the residence of 
cultural communities such as the Turkish, 
Bulgarian, Anatolian Greek, etc. While in 
some villages, communities consisted of a 
single ethnicity or religion; others posed a 
diversity across different neighborhoods. 
However, starting form the 18th century, as 
the Ottoman Empire began to lose land in 
Caucasian and Balkan regions, the region 
started to host a variety of cultural communi-
ties coming from various geographical areas. 
In the 19th century, this situation began to 
be even more distinctive due to emigrations 
out of and immigrations into the region. The 
Ottoman-Bulgarian population exchange of 
1913 and that of 1924 between Turkey and 
Greece have later on redetermined the de-
mographical structure of Eastern Thrace.

 Especially when the population chang-
es within the fi nal 150 years are studied in 
detail on the basis of rural population struc-
ture, it may be stated that while migrant 
groups coming to the region from Cauca-
sia or Balkans have established their own 
villages on the fi elds other migrants settled 
in abandoned Bulgarian and Anatolian 
Greek villages. The fact that the Istranca 
Mountains embodied all types of natural 
construction material available for building 
wooden, stone or adobe structures gave 
the migrant settlers to build up a struc-
tured environment around themselves in 
accordance with their culture and lifestyle. 
The migrants who settled in the abandoned 
villages have used the present buildings for 
some time, but while their families grew 
bigger and their necessities rose, they have 
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kullanmışlar, zaman içinde aile bü-
yüdükçe gereksinimler arttıkça aynı 
parselde kendi gelenekleri çerçeve-
sinde yeni evlerini yapmışlar, çok-
lukla da eski evlerini ambar, depo, 
ahır olarak kullanmışlardır. Böylece 
aynı parselde farklı geleneklere farklı 
toplumlara ait yapılar bir arada varlı-
ğını sürdürmüştür3 (Şekil 21). 

1990’ların sonunda ilk alan bel-
geleme çalışmalarına başlanıldığında 
temel araştırma amacı4 çerçevesinde 
öncelik “iğmeli yapı” geleneğine 
verilmiş ve Türkiye’de ünik olan bu 
yapı sisteminin bütün farklı türlerini 
ve alt çeşitlemeleri ayrıntılı bir biçim-

built their own houses within the same par-
cel in accordance with their own customs. 
In such a case, they generally used the 
shanty buildings for the purposes of being 
a warehouse, store or barn. As a result, di-
verse structures belonging to different cus-
toms and communities continued to exist 
within the same area3 (Figure 21).

At the end of 1990s, when the fi rst doc-
umentation work began to be held in this 
region, the main objective of the work4  
made it necessary to give a certain priori-
ty to the structures named as “iğmeli yapı” 
(cruck-like building). Cruck-like buildings 
of Thrace is unique in Turkey and this con-
struction system was documented, or at 

3 Örneğin Kaynarca Kasabası’nda yaptığımız ayrıntılı sit belgeleme çalışmasında bu tür örnekleri sıklıkla 
görmüştük (Polat Pekmezci vd, 2013)./ For instance, in the documentation procedures we have carried 
out in Kaynarca town, similar examples were detected (Polat Pekmezci et al, 2013).
4 Kırklareli dağ köylerinde başlatılan köy mimarisi belgeleme çalışmasının ilk amacı bölgede bir 
tarihöncesi dönem kazısı olan Aşağı Pınar Höyüğü kazılarında açığa çıkan mimarinin anlaşılmasına 
yardımcı olması için “iğmeli yapı” sisteminin öğrenilmesiydi (Eres, 1999). Süreç içinde bölge genelinde 
geleneksel köy mimarlığının yitmekte olduğunun anlaşılması üzerine araştırma bölgenin tümünü 
ve tüm farklı yapı geleneklerini içerecek biçimde genişletilmiştir./ The primary objective of village 
architecture documentation work launched in Kırklareli mountain villages was to learn about cruck-like 
building system, which would help better understand the architecture revealed in the region in Aşağı 
Pınar excavations, which is an excavation of prehistoric era (Eres, 1999). Throughout this process, upon 
realizing that traditional village architecture is gradually becoming extinct in the area, the research has 
been expanded to cover all the region architecture and all of the constructional traditions.

Şekil 21: Kaynarca 
Kasabası’nda bir ev 
grubunun durum 
planı (Polat Pekmezci vd, 

2013, s.505).

Figure 21: Site plan 
of a house compound 
in Kaynarca town 
(Polat tekmezci et all, 
2018, p.505)
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de belgelenmeye çalışılmıştır (Eres, 
2014). Ancak daha o yıllarda özel-
likle eski Bulgar ve Rum köylerinde 
kalmış olan az sayıda tarihi yapının 
artık pek kullanılmadığı ve harap-
laşmakta olduğu gözlendiğinden bir 
yandan da bu tür yapılar belgelen-
miştir (Eres, 2013; 2006). Bu yapılar 
20. yüzyıl başlarında her ne kadar 
özgün kullanıcısını yitirmiş olsalar da 
yerlerine gelen yine kırsal gelenekli 
göçmenler tarafında pek de değişime 
uğratılmadan özgün halleriyle uzun-
ca süre kullanılmışlardır. Ancak ya-
pıların yaşı gereği artık sık bakım is-
ter hale gelmesi, genç kuşakların da 
köyde yaşamayı pek tercih etmemesi 
ve daha da önemlisi eski gelenekli 
evler yerine çağdaş malzeme ile inşa 
edilmiş kent evine benzer planı olan 
yapıları yeğlemesi, bu yapıların tek-
rar terk edilmesine neden olmuştur. 
Belgelenen pek çok yapıda ya yaşlı 
bir kimsenin yalnız yaşadığı, ya bir 
çobanın barınak olarak kullandığı ya 
da tümüyle terk edilmiş olduğu göz-
lenmiştir. Bu nedenle olanaklar çer-
çevesinde bu tür tarihi niteliği olan 
yapılar da belgelenmeye çalışılmış, 
özellikle yapı sistemi, malzemesi ve 
mimari biçimlenişi farklı olan evler-
den örnekler seçilerek rölöveleri çı-
kartılmıştır.

2008 itibariyle alanda tekrar in-
celeme ve belgeleme çalışmalarında 
başlandığında yaklaşık 10 yıl önce 
belgelenmiş olan yapılarının bir kıs-
mının tamamen bir harabeye dönüş-
tüğü çoğunun ise izinin dahi kalma-
dığı gözlenmiştir (Şekil 22-23). Bu 
durum ister taş olsun ister ahşap ol-
sun yaşanmayan, bakım yapılmayan 

least tried to be documented, with its differ-
ent types and sub-categories in detail (Eres, 
2014). However, it has also been reported 
that especially within those years, the rarely 
found historic buildings in the Bulgarian and 
Anatolian Greek villages of the time are left 
abandoned unused, and facing destruction 
(Eres, 2013; 2006). Although these buildings 
lost their original users in the beginning of 
the 20th century, they have been used by 
migrants replacing the older generations, 
who have used these buildings for similar 
purposes by preserving their original forms. 
However, due to the fact that the structures 
began to require maintenance due to their 
old age, that the newer generations did not 
prefer to live a rural life, and more impor-
tantly that newer buildings were construct-
ed with modern plans instead of old houses, 
these buildings were abandoned once more. 
The same condition is notable for traditional 
buildings in Turkish villages as well. In most 
of the houses that were documented, it has 
been reported that either an elderly lived in-
side alone, or a shepherd used the structure 
for shelter, or it was completely abandoned. 
Therefore, within the opportunities of docu-
mentation, these structures bearing a histor-
ic value were managed to be recorded and 
especially the buildings that bore a diversity 
were documented and drawn to study their 
construction systems, material and architec-
tural styles more closely.

Starting from 2008, when the area began 
to be studied and researched, it has been re-
ported that the majority of the buildings that 
had been documented 10 years before either 
turned into shanty buildings, or became ex-
tinct, if not completely ruined (Figure 22-
23). This situation has proven the fact that 
no matter if the building is stone or timber, 
it becomes damaged or destroyed within a 
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köy yapılarının 10-20 yıllık bir süreç-
te bütünüyle ortadan kalktığını orta-
ya koymuştur. Bazı örneklerde evin 
molozu aile tarafından temizlendiği 
için parselde hiçbir ize rastlanmaz-
ken çoğu örnekte böyle bir işlem ya-
pılmadığından taş, ahşap ve kerpiç 
toprağının birbirine karıştığı, yer yer 
kârgir beden duvarlarının algılana-
bildiği yapı molozu kütleleriyle kar-
şılaşılmıştır. Buna karşılık halen kul-
lanımı süren yapılarda 20 yıl içinde 
önemli bir değişiklik gözlenmemiş-
tir. Bu durum da bize taş ya da ah-
şap olsun yapılar düzenli olarak ba-
kıldığında ömürlerinin oldukça uzun 
olduğunu göstermektedir (Şekil 24).

Kırklareli dağ köylerinde birincil 
koruma sorununu terk edilme ne-
deniyle bakımsızlık kaynaklı harap-
laşma süreci olarak tanımlayabiliriz.5 
Bir diğer temel sorun da, günümüz-
de geleneksel yapıların onarımında 
kullanılacak doğal yapı malzemesine 
erişimin güçlüğüdür (Şekil 25). Dağ 

period of 10-20 years unless it is maintained 
or repaired. In some instances, since it was 
the family who cleared the debris inside the 
home, no trace was found on the particular 
area. In other instances, however, no sim-
ilar procedure was carried out on the spot 
where the house was ruined, which led to 
the detection of masses of debris made up of 
stone, wood or adobe, where masonry walls 
may be identifi ed and seen clearly from time 
to time. In contrast, as for the buildings that 
are still being used, no distinctive change 
has been observed for the last 20 years. This 
situation makes it even more clear that in 
case buildings, either stone or timber, are 
well-cared for, they have the chance to sur-
vive throughout generations. (Figure 24).

The primary preservation problem con-
cerning the Kırklareli mountain villages is 
the damage and destruction due to lack of 
maintenance of the buildings.5 Another im-
portant problem is the diffi culty of accessing 
the relevant natural building material to be 
used in the repairing and maintenance of 
these structures (Figure 25). In the mountain 

Şekil 22: Tastepe Köyü’nde 1997 yılında belgelenen ev/ Figure 22: A house documented in Tastepe 
village in 1997 Şekil 23: Tastepe Köyü’nde 1997 yılında belgelenen evin 2005 yılındaki durumu
Figure 23: The condition of the documented house in 2005

5 Tarihi köylerin koruma sorunları ile ilgili genel bir değerlendirme için bkz: (Eres, 2016). Kırklareli 
köylerinde koruma sorunları ve öneriler için bkz: (Eres, 2002)/ For a general evaluation of the preservation 
of historical villages, please see: (Eres, 2016). For the Kırklareli villages preservation problems and 
suggestions on the subject, please see (Eres, 2002).  
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villages, in the old times, the rotten wooden 
parts of the buildings were repaired by using 
timber cut out from the forests nearby. To-
day, this seems rather impossible due to the 
restrictions posed by General Administra-
tion of Forestry. The traditional roof covers 
in the region are made up of rye branches or 
reed. Nevertheless, due to the low number 
of young people living in today’s villages, 
the harvest of rye is on the fall. Similarly, the 
access to reed has also largely decreased, 
since the laws that preserve natural life pro-
hibit the cutting of reed that grows along the 
banks of rivers.

Another important problem concern-
ing building material access is mastership. 
We may eventually state that the good old 
master builders building wooden, stone or 
masonry structures of the past have become 
extinct.  At the end of 1990s, few elder-
ly master builders have been interviewed, 
and have been interrogated on the knowl-
edge of these constructions, although they 
are no more active in this sector. However, 
due to the fact that the society maintains 
any demand for neither the building nor the 
maintenance of such houses, the traditional 
heritage of master-apprentice relations has 

köylerinde geçmişte doğrudan yakın 
çevredeki ormandan ağaç kesilerek 
çürümüş ahşap yapı malzemeleri 
yenilenirken, günümüzde Orman 
Genel Müdürlüğü’nün koyduğu pek 
çok kısıttan dolayı bu pek mümkün 
olamamaktadır. Bölgenin gelenek-
sel çatı örtüsü çavdar sapı ya da ka-
mıştır. Ancak günümüzde köylerde 
fazla üretken genç nüfus kalmadığı 
için çavdar ekimi çok azdır. Dere 
kenarlarında yetişen kamışların da, 
yine doğal yaşamı korumaya yöne-
lik yasalar gereği, kesilmesi tümüyle 
yasaklandığından bu malzemeye de 
artık erişilememektedir. 

Malzeme sorunuyla bağlantılı di-
ğer önemli konu da ustalıktır. Artık 
köylerde ahşap, taş, kerpiç ustasının 
hiç kalmadığını rahatlıkla söyleye-
biliriz. 1990’lı yılların sonlarında az 
sayıda yaşlı usta ile görüşülmüş, bu 
kişiler artık inşaat yapmasalar da en 
azından yapım sürecini anlatmak ve 
öğretmek için yardımcı olabilmiş-
lerdir. Ancak ne bu tür yapı inşaatı 
ne de onarımı için toplumda bir ta-
lep olmaması nedeniyle, geleneksel 

Şekil 24: Kula Köyü’nde günümüzde kullanılmaya devam eden tarihi bir ev, 2015
Figure 24: A historic house in Kula village still in use, 2015
Şekil 25: Ahlatlı Köyü’nde ahşap karkas duvarları sökülerek tuğlaya dönüştürülmüş bir ev, 2009
Figure 25: The wattle-and daub filling of the house is removed and the wooden frame is filled with brick, 2009
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become extinct. Therefore, no master now 
exists who knows which timber s/he should 
choose to get the best result, and who uses 
the good old utensils to create a traditional 
wooden structure.  This situation also holds 
true for stone and masonry artisanship. 

Just like in many other parts of Turkey, in 
Kırklareli mountain region, men and women 
have shared the maintenance of traditional 
structures in equal terms. The installment 
of the structural system of the building, the 
construction of wattle-and daub walls, or 
in other words, the “rough construction” 
is usually in the hands of the male master 
builders. Our studies in region revealed 
there are some master builders in the area 
who have become experts in building these 
structures. On the other hand, it is the fe-
male masters’ work to plaster the rooms, 
ceilings and fl oors and their painting, in ad-
dition to the plastering and painting of the 
Southern wattle-and daub walls. Similarly, 
it is the task of the woman to harvest and 
collect the rye branches, and prepare them 
for construction in the form of bunches. 
However, when we say “master builder for 
woman” we do not refer to experts in this 
fi eld. All women have turned into masters 
of their own homes in those villages. After 
women harvest the rye, it is the man’s duty 
to spread the bunches on top of the houses 
to form roofs.

The Opportunities for the 
Sustainability of Traditional Rural 
Architecture in Kırklareli Mountain 
Villages
The preservation problems that became 
obvious within the examination period of 
20 years have once again made it clear that 
it has become impossible to sustain tradi-
tional lifestyles and thus architecture, both 

usta-çırak zinciri bozulmuş ve artık 
günümüzde ormandan inşaat yapı-
mı için uygun ağaç seçerek kesme-
yi bilen, geleneksel bir ahşap yapıyı 
yine geleneksel aletlerle tam olarak 
eskisi gibi yapmayı bilen usta kalma-
mıştır. Bu durum yalnız ahşap işçiliği 
için değil taş ve kerpiç yapımı için de 
geçerlidir.

Türkiye’nin pek çok yerinde ol-
duğu gibi Kırklareli dağlık bölgesin-
deki köylerde de geleneksel yapıların 
yapım ve bakım onarım işleri erkek 
ve kadın arasında paylaşılmıştır. Ya-
pının taşıyıcı sisteminin kurulması, 
dalörgü duvarların örülmesi diğer bir 
değişle “kaba inşaat” erkek ustanın 
görevidir. Yörede geçmişte uzman-
laşmış yapı ustaları olduğu ve bu 
kişilerin inşaat işlerini yaptığı öğre-
nilmiştir. Ev içinde odaların, tavan-
ların, tabanların kerpiç çamuru ile 
sıvanması, boyanması, dalörgü gü-
ney dış cephe duvarlarının sıvanma-
sı, boyanması ise kadının işidir. Çatı 
kaplama malzemesi olarak kullanı-
lan çavdar saplarının tarladan orakla 
biçilerek demet haline getirilmesi de 
kadın işidir. Ancak bu kadınlar uz-
manlaşmış meslek erbabı değildir, 
her kadın kendi evinin bu tür bakım 
onarım işlerini yapar. Çavdar sapı ör-
tünün çatıya serilmesi ise erkek usta-
nın işidir.

Kırklareli Dağ Köyleri 
Geleneksel Kırsal Mimarisini 
Sürdürme Olasılıkları
20 yıllık alan araştırması sürecinde or-
taya konan koruma sorunları, gelenek-
sel yapıların, hem toplumsal psikoloji 
açısından hem de teknik nedenlerle 
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in terms of social psychology and technical 
reasons. The village buildings and habitats 
that may be defi ned as “cultural property” 
may only be protected throughout gener-
ations to come if city planners and related 
institutions (such as Environment and Ur-
ban Ministry, or Ministry of Forestry) work 
in coordination in addition to architects who 
pay efforts by themselves to keep the struc-
tures going.

When dealing with the architectural is-
sue of Kırklareli Mountain villages, what 
we must primarily emphasize is the need 
to decide which structures shall be defi ned 
within the category of “cultural property”. 
Within the period that extends between 19th 
century up until 20th, in other words, in the 
era before the radical population changes, 
the buildings that served as the produce of 
original local communities constitute the old 
buildings (historic buildings) of the region. 
Nevertheless, starting from the beginning 
of 20th century up until 1960s, buildings 
continued to be constructed by using natu-
ral building material in traditional structural 
system. Although architectural forms and 
plan shapes vary, the buildings belonging 
to this era are “traditional”, if not “histori-
cal” (Figure 26). Therefore, when traditional 
lifestyles were still relevant, these traditional 
buildings, which were built in accordance 
with the local lifestyle, also bear great cul-
tural value and signifi cance.

When these two types of building stock 
of Kırklareli mountain villages are evaluat-
ed together, fi eld study has indicated that 
the buildings in the fi rst category, historic 
buildings, are either completely destroyed 
or may be found only in ruins. “Tradition-
al buildings”, on the other hand, maintain 
their lives and are still actively used but may 
only be found largely damaged or amended 

sürdürülmesinin neredeyse olanaksız 
olduğunu ortaya koymuştur. Köyler-
de yer alan “korunması gerekli kültür 
varlığı” olarak tanımlanabilecek yapı-
ların ve tarihi yerleşimlerin bütünlük-
lü bir biçimde yaşatılması ve gerçekçi 
bir sürdürülebilir koruma modelinin 
geliştirilmesi, yalnız mimarların değil 
planlamacıların ve devletin ilgili ku-
rumlarının (Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Tarım ve Orman Bakanlığı vb.) da 
çalışması gereken bir konudur.

Kırklareli dağ köyleri bağlamında 
konuyu ele alırken öncelikle bölgede 
hangi yapıların “kültür varlığı” ola-
rak tanımlanması gerektiğini açığa 
kavuşturmak gerekir. 19. yüzyıl iç-
lerinden 20. yüzyıl başlarına uzanan 
bir dönemde, diğer bir deyişle radikal 
nüfus değişimleri öncesi özgün yerel 
toplumların üretimi olan yapılar böl-
genin en eski yapılarını (tarihi yapılar) 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte 20. 
yüzyıl başlarından 1960’lı yıllara ka-
dar da doğal yapı malzemesi ile ge-
leneksel yapı sistemleri kullanılarak 
yapılar inşa edilmeye devam etmiştir. 
Mimari biçim ve plan kurgusu fark-
lılıklar içerse de, bu dönem yapıları 
“tarihi” olmasa da “geleneksel”dir 
(Şekil 26). Dolayısıyla geleneksel köy 
yaşantısının henüz sürdüğü dönemde 
geleneksel yapı sistemi ile söz konu-
su yaşam biçimine uygun olarak inşa 
edilen bu yapılar (geleneksel yapılar) 
da kültür varlığı değeri taşımaktadır.

Kırklareli dağ köylerinin bu iki 
çeşit yapı stoku birlikte değerlendi-
rildiğinde; alan çalışmaları özellikle 
birinci grupta ele alınan “tarihi yapı-
ların” büyük çoğunluğunun çok ha-
rap ya da tümden yıkılmış olduğunu 
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ortaya koymuştur. “Geleneksel yapılar” 
ise kısmen varlığını sürdürse de, ya ha-
rap durumdadırlar ya da kullanımı sü-
rüyorsa da epey müdahale görmüş du-
rumdadırlar. Yukarıda belirtildiği gibi 
bazı yerleşimlerde halen içinde yaşanan 
ve nispeten bakımlı durumda olan tarihi 
yapılarla da karşılaşılmıştır. Bu makalede 
kısaca değinilen iğmeli yapı geleneği ise 
artık neredeyse iz bırakmayacak şekilde 
yok olmaktadır. Köy içlerinde artık pek 
bu tür yapılara rastlanmazken, meralar-
da da tuğla, briket gibi malzeme ile inşa 
edilmiş ağıl yapılarına geçildiğinden ar-
tık çok fazla sağlam durumda iğmeli ağıl, 
samanlık vb. bulunmamaktadır.

Bütün bu olumsuz durum tanımla-
ması, bu yapıların ve köylerin nasıl ya-
şatılabileceği üzerine çözümsüz soru 
işaretleri oluşturmaktadır. Köylerin nü-
fusunun hızla azalması, özellikle genç 
nüfusun terk etmesi, yaşlıların ve emek-
lilik döneminde köye dönen memur, 
esnafın köy toplumunu oluşturması, 
üretken insanı olmayan edilgen bir top-
lumsal ortam ortaya koymaktadır. Böyle 
bir ortamda geleneksel mimari çevrenin 
bir değer olarak tanımlanıp korunmasını 
sağlayacak politikaları üretmek pek de 
kolay değildir. Bu bağlamda bölgedeki 
ilginç bir örnek Hamdibey Köyü’nde ya-
pılan uygulamadır. Son yıllarda İstanbul-
luların önemli bir haftasonu turizm ro-
tasına dönüşen İğneada yolu yakınında 
yer alan bu köyün meydanında Avrupa 
Birliği Sınırötesi İşbilirliği (IPA) projesi 
kapsamında sağlanan bütçe ile meydan 
düzenleme ve çevre yapılarda da cephe 
onarımı yapılmıştır. Proje bölgeye tu-
rizm ile canlılık getirmeyi hedefl eyen iyi 
niyetli bir girişim olmakla birlikte, ahşap 
yapı geleneğinin söz konusu olduğu yer-

largely. As stated above, in some settle-
ments, some historical buildings are still 
habited or may be found in comparative-
ly better condition. The cruck-like build-
ing tradition referred to in this article 
is now rapidly becoming extinct. These 
structures are not available inside the 
villages for the moment, and the in pas-
tures stables and barns are usually built 
with bricks or briquettes; which makes 
it even more diffi cult to fi nd warehouses 
or barns or haylofts built with this spe-
cifi c technique of construction.

The defi nition of all these negative 
conditions has made it even more diffi -
cult to solve the problem of how to pre-
serve these villages and buildings within 
them. The decrease of rural population, 
the abandonment of villages by the 
young population, the increase of elder-
ly and retired population rates in rural 
life  pose a societal structure that is more 
passive and unproductive rather than 
being productive and vibrant. In such a 
societal atmosphere, it is challenging to 
develop architectural policies that would 
help preserve the cultural heritage. In 
this context, an interesting example in 
the region is the implementation of an 
urban conservation project in Hamdibey 
Village. This village, close to İğneada 
region which is a popular tourist des-
tination for the residents of Istanbul at 
the weekend, has been categorized as 
cultural heritage region by the Project of 
European Union Instrument of Pre-Ac-
cession Assistance (IPA) and thus been 
maintained and restored especially in 
the village square. Although the Project 
is well-intentioned, aiming to make the 
area gain vitality once more with a bet-
ter outlook, the restoration work carried 
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leşimdeki restorasyon uygulamalarının 
pek başarılı olduğu söylenemez. Bu du-
rum kırsal yerleşimlerdeki restorasyon 
uygulamaları için köylerin kendine özgü 
sorunlarını da dikkate alan kent yapıla-
rından belki de farklılaşacak olan proje 
üretim ve uygulama süreçlerinin tanım-
lanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bir köy yerleşimde tarihi çevrenin 
ve yapıların korunmasını yalnız turizm 
üzerinden tanımlamak da tehlikelidir. 
Köyün ekonomisinin yalnız turizme 
bağlanması, bu sektörde sorun yaşandı-
ğında köyde yine önce ekonomik sorun-
ların ve ardından yapıların bakım ve ko-
runmasıyla ilgili sorunların oluşmasına 
neden olur. Bu nedenlerle köylerde eko-
nomik canlılığın ve dolayısıyla toplum-
sal ivmenin birden fazla ekonomik sek-
tör ile sağlanması daha doğrudur. Ancak 
kuşkusuz bu konuların öncelikle üst öl-
çekli devlet politikası olarak ele alınması 
gerekir. Bu durum kuşkusuz önce temel 
bir anlayış değişikliğini ve ardından bir 
yol haritasının hazırlanmasını gerektirir. 
Ancak bu ucu açık belirsiz süreçte, ülke 
politikalarından bağımsız olarak tari-
hi köylerin ve yapıların korunması için 

out onto the wooden structures may not 
be described as a successful restoration 
practice. Therefore, it may be argued 
that the restoration work in rural are-
as should be elaborately identifi ed in 
accordance with unique requirements  
-and perhaps- specifi ed in relation with 
the project at hand.

The preservation of historic build-
ings in a village settlement should not 
be viewed with the sole perspective 
of tourism, either. If the preservation 
problems are linked with economic 
factors only, then in case preservation 
problems arise again, the econom-
ic problems must primarily be solved, 
which turns into a vicious circle. There-
fore, the money-making processes 
within villages should be guaranteed by 
a variety of economic activities, instead 
of only one. However, there is no doubt 
that these issues should be handled by 
governments, fi rst. The cultural per-
spective determines which path to take, 
therefore needs revision. However, in 
this uncertain process, there are impor-
tant tasks for architects to protect his-
toric villages and buildings, regardless 

Şekil 26: Kaynarca 
kasabasında olasılıkla 
20. yüzyıl başlarında 
inşa edilmiş, “muhacir 
evi” olarak anılan 
geleneksel bir ev, 2006
Figure 26: A traditional 
house called as 
“immigrants house” 
was probably built in 
the beginning of 20th 
century in Kaynarca 
town, 2006
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mimarlara düşen önemli görevler vardır. 
Bunlardan ilki kültür varlığı değeri olan 
yapıların saptanması, belgelenmesi ve 
korunmasına yönelik kuramsal yaklaşı-
mın geliştirilmesidir.

of country policies. The fi rst one is the 
development of a theoretical approach 
to the identifi cation, documentation 
and preservation of historic buildings 
as cultural properties.
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Konarı Village is one of the 55 villag-
es constituting the Safranbolu District of 
Karabük in the Western Black Sea Re-
gion. The village is located on a plateau 
which is divided by the Araç Stream and 
the small brooks fl owing into it from the 
north. To the north of the village, there 
are three canyons extending in a north-
south direction.

The region where the village of 
Konarı, known as “Paphlagonia” in an-
cient times, is located has been settled 
since the First Age. (Gökoğlu 1952) The 
tumulus located in the village of Konarı, 
the spolia stones used in the village, 
the bridges over the Efl ani Stream, the 
fl agstone roads and the rock tombs sur-
rounding the village show us that the 
region has been important in terms of 
population and commerce since the First 
Age. The oldest document indicating the 
history of the village is the records of the 
book of Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu 
(Accounting of the Province of Anato-
lia) going back to 1530. In this book, it is 
mentioned as “Koğarı” which is part of 
the district of Taraklı - Borlu. (Ersoy 2007) 
The fact that the “Konarı” is the name of 
the place bearing the name of the com-
munity (Yazıcıoğlu / Al 1982) and the 
language and traditions used in the vil-
lage shows that the settlers of Konarı Vil-
lage are from the Turkish communities.

Konarı Köyü, Batı Karadeniz Bölge-
si’nde Karabük İli, Safranbolu İlçesine 
bağlı merkez 55 köyden biridir. Köy, 
Araç Çayı ve ona kuzeyden gelen kü-
çük dereler tarafından parçalanan plato 
düzlüğünde kurulmuştur. Köyün ku-
zeyinde, kuzey-güney doğrultusunda 
uzanan üç tane kanyon bulunmaktadır.

İlk çağda “Paphlagonia” ismiyle 
anılan Konarı Köyü’nün de içerisinde 
bulunduğu bölge, ilk çağdan itibaren 
yerleşme yeridir (Gökoğlu 1952). Ko-
narı Köyü içerisinde yer alan tümülüs, 
köy içinde kullanılan devşirme taşlar, 
Efl ani Çayı üzerinde yer alan köprüler, 
taş kaplı yol ve çevre köylerde yer alan 
kaya mezarları bölgenin ilk çağdan iti-
baren nüfus ve ticaret yönünden önem-
li bir bölge olduğunu bize göstermekte-
dir. Köyün tarihine ilişkin bulunan en 
eski belge 1530 yılına ait Muhasebe-i 
Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarıdır. 
Bu defterde Taraklı Borlu kazası köyleri 
içerisinde yer alan köy, “Koğarı” ismiy-
le geçmektedir (Ersoy 2007). “Konarı” 
isminin topluluk adı taşıyan yer isim-
lerinden olması (Yazıcıoğlu/Al 1982) 
ve köyde kullanılan dil ve gelenekler, 
Konarı Köyü’ne yerleşenlerin Türk 
topluluklarından biri olduğunu göster-
mektedir.

Derya Yıldız Kaya* 
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1. Genel Yerleşim Özellikleri
Hafi f meyilli bir alana kurulan Ko-
narı Köyü, köy içinde 4 mahalleden 
oluşmaktadır. Köydeki yapılar arsa-
nın biçimine, manzara ve sokağa göre 
konumlanarak organik bir biçimde 
yerleşmiştir. Köyün geleneksel mima-
risini; yerleşim alanının topografyası, 
iklim özelliklerine göre kolay bulunur 
malzemelerin fi ziksel özellikleri şekil-
lendirmiştir. Köyün iki ana meydanı 
bulunmaktadır. Bu meydanlar çeşme, 
cami ile kahvehane, dükkân, berber vb. 
ticari fonksiyonlu yapılarla çevrelen-
miştir. Köyün ana arteri, beton parke 
kaplı olup, traktör ve kamyonetlerin 
geçişine olanak sağlayacak genişlikte-
dir. Ara sokaklar ise özgün taş kaplı, 
otlu patika ve toprak yol olarak değiş-
mektedir (Şekil 2).

2015 yılında yapılan alan çalışma-
sında köy yerleşim alanı içerisinde 472 
adet yapı tespit edilmiştir. Yapılan iş-
levsel analizle köyün genelinde 219 
(%46) adet konut, 210 (%45) adet sa-
manlık, ahır gibi depo işlevli yapılar yer 
almaktadır. Bunların dışında 15 (%3) 

1. General Characteristics of  
the Settlement
The Konarı Village, which is set in a 
slightly sloped area, is composed of 4 
neighborhoods within the village. The 
buildings in the village were settled or-
ganically by locating them relative to the 
land structure, landscape and streets. The 
traditional architecture of the village has 
been shaped by the physical characteris-
tics of the materials that are easily found 
according to the topography and climate 
characteristics of the settlement. There 
are two main squares in the village. These 
squares are surrounded by functional 
buildings such as fountains, mosques, 
coffee shops, stores, barbers etc. The 
main artery of the village is covered with 
concrete parquet and is wide enough for 
tractors and light trucks. The alleys vary 
between fl agstones, grassy paths and un-
paved roads (Figure 2).

In the fi eld survey conducted in 2015, 
472 buildings were identifi ed within the 
settlement. In the functional analysis, 
there are 219 (46%) houses and 210 
(45%) storage facilities such as haylofts 

Şekil 1: Konarı Köyü’nün genel görünümü
Figure 1: General view of Konarı Village

Şekil 2: Konarı Köyü mahallelerini, ana 
arterlerini ve meydanlarını gösteren kroki 
Figure 2: Sketch showing the Konarı 
Village neighborhoods, the main arteries 
and the squares
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adet konut+ticaret fonksiyonlu yapılar 
ile cami, çeşme okul vb. diğer yapılar 
bulunmaktadır. 472 adet yapı içerisin-
de 2 adet tescilli yapı bulunmaktadır. 
Bunlar; mülkiyeti Vakıfl ar Genel Mü-
dürlüğü’ne ait Ferhatlar Camii ve özel 
mülkiyetteki, günümüzde kullanılma-
yan üst katı kahvehane, zemin katı 
dükkân olan ticaret yapısıdır. Bunun 
dışında köy yerleşim alanı içerisinde 
M.Ö 1. bin yılda yapılmış olan “Yü-
cek” isimli tümülüs 1. derece arkeolo-
jik sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Depo İşlevli Yapılar: Ahır, saman-
lık, garaj vb. depo işlevli yapılar, ge-
leneksel konutların yanında bölge 
mimarisini tamamlayan yardımcı ya-
pılardır. Depo işlevli yapıların içerisin-
de saman depolama işlevi gören çok 
sayıda samanlık bulunmaktadır. Sa-
manlıklar, konutlarla aynı parsellerde 
yer alabildiği gibi köy merkezine doğ-
ru parsellerin küçülmesiyle konutların 
yakınında da yer alabilmektedir. Ker-
piç ya da taş malzeme ile yığma yapım 

and barns in the village. Besides, there are 
15 (3%) residential+commerical buildings 
and other buildings such as mosques, 
fountains, schools, etc. There are 2 pro-
tected buildings among the 472 buildings. 
They are the Ferhatlar Mosque belonging 
to the General Directorate of Foundations 
and an abandoned commercial building 
of which the top fl oor was used as a cof-
feehouse and the ground fl oor as a store. 
In addition to this, a tumulus called the 
“Yücek” which was built in the 1st mil-
lennium BC, in the settlement area of the 
village, is registered as 1st grade protect-
ed area.

Storage Buildings: Storage buildings 
such as barns, haylofts, garages, etc., are 
auxiliary buildings complementing the 
architecture of the region as well as the 
traditional houses. There are a large num-
ber of haylofts inside warehouse buildings 
which were used for storage. The haylofts 
are sometimes located on the same plots 
as the residences but can also be found 
around the residences due to the fact that 

Şekil 3: Konarı Köyü’nde yer alan samanlık yapısı (solda) ve samanlığın plan ve kesiti (sağda)
Figure 3: A hayloft building in Konarı Village (left) and plan and section of the hayloft (right)
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tekniğinde inşa edilmiştir. Dikdörtgen 
planlı tek hacimden oluşan saman-
lıkların iki ayrı girişi bulunmaktadır. 
Birincisi, üst kotta, araçların ulaşımına 
olanak sağlayarak samanların dökül-
düğü, tahta bir kapı ile sadece içeriden 
açılıp kapanabilen giriştir. Diğeri ise 
alt kotta insan geçişine olanak sağ-
layan samanların azar azar alındığı 
açıklıktır. Samanlıkların üzerleri tek 
yöne eğimli alaturka kiremitle kaplan-
mıştır (Şekil 3).

Ticaret İşlevli Yapılar: Köyde yer 
alan ticaret işlevli yapılar genellikle tek 
katlı olup temelden az bir yüksekliğe 
kadar yığma taş, üzeri ahşap çatkılı sis-
tem ile inşa edilmiştir. Tek hacimden 
oluşan bu yapılara küçük bir kapıyla 
sokaktan bağlantı kurulur. Kapının yan 
tarafında alışveriş yapmak için açıklık 
bulunmaktadır. Bu açıklık; birkaç par-
çadan oluşan ahşap kepenklerle kapa-
tılmıştır. Dükkân kapalı olduğu zaman 
ahşap kepenklerin üzeri sokak tarafın-
dan ahşap yatay elemanla kilitlenmek-
tedir. Tek katlı bağımsız ticaret işlevli 
yapıların dışında konutların alt katında 
veya üst katta konutlarla bağlantılı tica-
ret+ konut işlevli yapılar da bulunmak-
tadır (Şekil 4).

2.Geleneksel Konut Mimarisi
Köyde konutların girişi kimi zaman 
sokaktan kimi zaman da bahçedendir. 
Genellikle köyün çekirdeğinde, ana 
akslar üzerinde yer alan konutlara gi-
riş sokaktandır. Bu özellikteki konut-
larının bahçelerinin daha küçük oldu-
ğu gözlenmiştir. Köyün merkezinden 
uzaklaştıkça konutların bahçeleri bü-
yümüş, samanlık, ahır gibi yardımcı 
yapı elemanlarıyla birlikte yer alan 
konutlara bahçelerinden ulaşılmıştır. 

the plots become smaller towards the 
village center. They are made of mud or 
stone material using masonry construction 
techniques. There are two separate en-
trances to the haylofts consisting of a sin-
gle space comprising a rectangular plan. 
The fi rst one is the entrance on the upper 
level which can only be opened and closed 
from inside with a wooden door where the 
fodder is able to be stored by allowing ac-
cess for the vehicles. The other is a space 
in the lower level which allows people 
to pass where the fodder can be taken in 
small quantities. The roof of the haylofts 
are covered with alla turca slabs sloped in 
one direction (Figure 2).

Commercial Buildings: The commer-
cial buildings in the village are usually sin-
gle-story built up with masonry stone to a 
height of a few meters above the ground 
and using a wood-framing system. This 
single room construction is accessed from 
the street by a small door. On the inside 
of the door, there is an area for shopping. 
This area is covered with wooden shutters 
made of several pieces. When the shop 
is closed, the wooden shutters are locked 
with wooden horizontal bars from the 
street side. In addition to the single-fl oor 
independent commercial buildings, there 
are also commercial + residential houses 
that are connected to the residence area on 
the ground or top fl oors (Figure 4).

2. Architecture of a Traditional 
Residential Building 
The entrance to the houses in the village is 
sometimes from the street and sometimes 
from the garden. Generally, the entrance 
to the houses in the main axis is from the 
street. It can be seen that the gardens of 
these buildings are smaller. Moving away 
from the center of the village, the gardens 



139

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

Köydeki geleneksel konutlar 2 veya 
3 katlı olup konutların inşa tarihini 
gösteren bilgi belge bulunamadığı için 
yapılara ilişkin kesin tarih verileme-
mekle birlikte konutların 19. yy. sonu 
20. yy başlarından günümüze ulaştığı 
düşünülmektedir.

2.1. Plan Özellikleri
Köyde yer alan konutların zemin katla-
rında çeşme, ocak vb. bulunan günlük 
işlerin yapıldığı “ivo” olarak adlandırı-
lan taşlık ve “dam” olarak adlandırılan 
ahır mekânı yer almaktadır (Şekil 5; 
Şekil 6). Özgününde toprak veya taş 
kaplı bu mekânların hava ve ışık alması 
“ivolarda ahşap kafeslerin bulunduğu 
duvarlarla, damlarda ise “tömek” deni-
len dışarıdan içeriye doğru genişleyen 
uzun boşluklarla sağlanmaktadır. İvo-
dan tek kanatlı bir kapıyla dam mekâ-
nına, tek kollu bir merdivenle ise üst 
katlara ulaşılmaktadır. 

Esas kat olan üst katta ise “çardak” 
olarak isimlendirilen sofa ve odalar yer 

of the houses are larger and the houses, 
which are located with auxiliary building 
elements such as straw storage and barns, 
are reached through their gardens. Tradi-
tional houses in the village are 2 or 3-story 
buildings and even though there is not any 
defi nite information due to the absence of 
any historical documents indicating the 
construction date of each building, it is 
thought that they were built during the 
late 19th and early 20th centuries.

2.1. Plan Characteristics
On the ground fl oors of the houses located 
in the village, there are areas paved with 
stone called “ivos” in which there is usual-
ly a fountain, an oven, etc., and where dai-
ly work is carried out as well as a barn area 
called a “dam.” (Figure 5, Figure 6). Allow-
ing access of light, these areas, which were 
originally covered with soil or stone, have 
walls in which wooden cages in the “ivos” 
are placed and which have long gaps called 
“tömek” which widen towards the inside. 
The “Dam” is reached by a single-winged 

Şekil 4: Yan parselinde 
yer alan konutla 
bağlantısı bulunan üst 
katı kahvehane, zemin 
katı dükkân olan tescilli 
ticaret yapısı
Figure 4: A registered 
commercial building 
which is connected to 
the house in the next 
plot where the top floor 
is a coffeeshop and the 
ground floor is the store
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almaktadır. Odalar, konut boyu ve mi-
mari elaman çeşitliliği bakımından bazı 
farklılaşmalar gösterse de, geleneksel 
Türk evine uygun biçimde oturma, yat-
ma, yemek yeme, çalışma, temizlenme 
gibi çok amaçlı olarak kullanıldıkla-
rı görülmüştür. Çardaklar ise, bütün 
odaların açıldığı oturma, yemek yeme, 
çalışma, uyuma gibi eylemlerin gerçek-
leştiği ortak mekânlardır. Köydeki ko-
nutların bazılarında çardağın uzantısı 
olarak iki oda arasında, çıkma yaparak 
dış yüzeye cephe veren “sofa” olarak 
isimlendirilen eyvan bulunmaktadır. 
Odalar dışında abdestlik-hela, kiler ve 
tavan arasına çıkan merdivene de çar-
daktan ulaşılır (Şekil 7).

Abdestlik-helalar, konutun ken-
di bahçesine yönlenmiş olup dışarıya 
çıkma yapmaktadır. Kanalizasyon te-
sisatı kurulmadan önce abdestlik-he-
la, “daraba” denilen tahta perde ile 
çevrelendiği fakat; kanalizasyon tesi-
satının kurulmasıyla birlikte, konut-
ların bir kısmında içeriye alındığı, bir 
kısmında ise daraba kaldırılıp, duvar 
örüldüğü görülmektedir (Şekil 8). Bu 
durum plan ve cephelerde değişiklik-
lere sebep olmuştur.

door, and the upper fl oors are reached with 
a single banister staircase from the ivo. 

The upper fl oor, which is the main 
fl oor, has sofas and rooms called “pavil-
ions.” The rooms were used for various 
purposes including living, sleeping, eat-
ing, working, cleaning in accordance with 
a traditional Turkish house, although they 
show some differences in terms of house 
size and architectural variety. Pavilions are 
common places where all the rooms are 
open and activities such as sitting, eating, 
working, and sleeping are carried out. In 
some of the houses in the village, there is 
an exedra called a “sofa” which offers a 
facade to the outer walls by cantilevering 
from two rooms such as an extension from 
the pavilion. Apart from the rooms, the 
stairs leading to the ablution area-toilet, 
cellar and attic may also be accessed from 
the pavilion (Figure 7).

The ablution areas-toilets are directed 
towards the garden of the house and pro-
trude outwards. Before the sewage system 
was installed, the ablution area/toilet was 
enclosed by a wooden fence called “dara-
ba.” Along with the establishment of the 
sewerage system, it can be seen that some 
toilets are put inside the houses and some 

Şekil 5: İvo örneği/ Figure 5: Example of an ivo

Şekil 6: Dam örneği ve yapının hava ve ışık almasını 
sağlayan tömekler/Figure 6:Example of a “dam” 
and “tömek” providing the building with air and light
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Plan tipolojilerinin sınıfl andırılma-
sında geçerliliğini koruyan en önemli 
gruplandırma Sedad Hakkı Eldem ta-
rafından yapılmış tipoloji çalışmasıdır. 
Eldem (1968) tarafından yapılmış olan 
gruplandırma baz alındığında Konarı 
Köyü’nde yer alan konutların yaygın 
olarak dış sofalı plan tipinin alt grubu 
olan köşe sofalı plan tipinde olduğu 
belirlenmiştir.  Ancak köydeki dış so-
falı konutlar, literatürdeki klasik Türk 
Evi dış sofalı plan şemalarına göre 
daha kapalıdır. İklimsel ve yaşam se-
viyesinin yükselmesiyle birlikte açık 
sofa kapalı hale gelmiştir. Bu durum 
plana tesir etmediğinden tipolojide 
dikkate alınmamıştır. Bunun dışında 
köyde iç sofalı plan tipinde örnekler 
görmekte mümkündür (Şekil 9).

2.2. Cephe Özellikleri
Köydeki konutlar çoğunlukla iki katlı 
olup az sayıda üç katlı örneklerle kar-
şılaşılmaktadır. Cephe biçimlenişinde 
zemin kat, parsele göre şekillenmiş, 
üst katlar ise oda planını rasyonel 
biçime getirmek, mekân kazanmak, 
sokağa yönelmek, ışık almak için 
çıkmalarla desteklenmiştir. Cephe 
karakterinin oluşmasında en önem-

houses remove daraba and put up walls 
around it (Figure 8). This has led to chang-
es in the plans and facades.

The most important grouping that 
maintains validity in the classifi cation of 
plan typologies is the typology studied by 
Sedad Hakkı Eldem. Based on the group-
ing made by Eldem (1968), it was deter-
mined that the houses located in Konarı 
Village are of the corner exedra plan type 
which is a subgroup of the external out-
er exedra plan type.  However, the outer 
exedra type houses in the village are more 
closed in than the classical outer exedra 
plan schemes of a Turkish house described 
in the literature. With changes in climate 
and improvements in lifestyle, the open 
exedra became closed in. Since this did not 
affect the plan, it was not been taken into 
consideration in the typology. In addition 
to this, it is possible to see examples in the 
village in the form of an inner exedra plan 
(Figure 2).

2.2. Facade Characteristics
Buildings in the village are mostly two-sto-
ry buildings, and there are only a few ex-
amples of three-story ones. In the for-
mation of the facade, the ground fl oor is 
shaped according to the plots, and the 

Şekil 7: Çardak örneği/ Figure 7: Example of a pavilion

Şekil 8: Daraba ile çevrelenen abdestlik-hela 
örneği/ Figure 8: An example of an ablution 
area-toilet surrounded by a “daraba”
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li eleman, çıkmadır. Çıkmalar köyde 
yaygın kullanılmış olup dikdörtgen, 
üçgen formda ve bina aksına göre or-
tada, kenarda ve bütün cephe genişli-
ğinde yer alabilmektedir (Şekil 10).

Cephelerin farklılaşmasındaki di-
ğer bir unsur ise tavan arası yüksek-
liğidir. Çardaklardan ulaşım sağlanan,  
erzak depolama, sebze, erişte vb. ku-
rutma amaçlı kullanılan tavan araları 
köyde “tüstavan” olarak adlandırıl-
maktadır. Tüstavanlar, beşik çatılı ya-
pılarda kırma çatılı yapılara göre daha 
çok algılanmaktadır (Şekil 11). Hatta 
beşik çatılı konutların tavan arasının 
yükselmesiyle cepheye “günçardak” 
denilen balkon eklenmiştir. Günçar-
dak, sebze ve meyve kurutmak ama-
cıyla kullanılmaktadır (Şekil 12).

upper fl oors are supported with cantilevers 
to bring a rational form to the room plan, 
to gain space, to orient the building to the 
street and to allow light to enter. The most 
important element in the formation of 
the facade characteristic is the cantilever. 
Cantilevers have been used extensively in 
the village and can be found in both rec-
tangular or triangular forms as well as in 
the center, along the edges of the buildings 
and along the whole width of the facades 
(Figure 10).

Another element in the differentiation 
of the facades is the height of the attic. The 
roof areas which were accessed from the 
pavilion and were used for purposes such 
as storage or desiccation of vegetables, 
noodles, etc., and used for drying purposes 
are called “fl at slab ceilings” in the village. 

Şekil 9:  Konarı Köyü’nde yer alan konutların plan tipolojisi
Figure 9: Plan typology of houses located in Konarı Village
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Köyde geleneksel konutların do-
luluk boşluk oranları değerlendirildi-
ğinde zemin katın dışa kapalı olarak 
yapıldığı görülmektedir. Konuta giriş, 
zemin katta insan ve yüklü binek hay-
vanın geçişine olanak veren ahşap çift 
kanatlı kapıyla sağlanmaktadır. Kapı 
kanatlarının arka yüzeyleri üç yatay 
kuşakla, büyük başlı çiviler yardımıy-
la sabitlenmiş, kapıların kilitlenmesi 
ve açılıp kapanması kapıların arka-
sındaki ahşap elemanlı düzeneklerle 
sağlanmıştır (Şekil 13). Üst katlarda 
ise genelde ½ oranında çift kanatlı 
veya giyotin pencereler bulunmak-
tadır. Pencere önlerinde genellikle 

Flat slab ceilings are seen more in saddle 
roof buildings than in crab roofed build-
ings (Figure 10). Even with the elevation of 
the ceiling in saddle roofed houses, a bal-
cony called a “sun-pergola”was added to 
the front. The sun-pergola is used for dry-
ing vegetables and fruits (Figure 11).

When the space ratio of the tradition-
al houses in the village are evaluated, it is 
seen that the ground fl oor is closed to the 
outdoors. The entrance to the residence 
is provided by way of a wooden double 
winged door that allows entry for peo-
ple and heavy weights to pass through 
to the ground fl oor. The rear surfaces of 
the door wings are secured with three 

Şekil 10: Konarı köyünde yer alan konutlarda çıkma örnekleri
Figure 10: Cantilever examples of houses in the Konarı Village

Şekil 11: Tüstavanın cepheye etkisinin gösteren kroki./ Figure 11: 
A sketch showing the effect of a flat slab ceiling to the facade

Şekil 12: Günçardak örneği
Figure 12: The sketch showing
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ahşap korkuluklar ve bunun dışında 
yapıyı dış etkenlerden korumak için 
kara kapaklar kullanılmıştır (Şekil 14). 
Bazı konutların pencerelerinde ise elle 
yontulmuş ahşap lokmalı parmaklık-
lara veya “muşabak” denilen kafeslere 
rastlanılmıştır.

Cepheyi etkileyen bir diğer husus 
ise çatı biçimleridir. Köyde kırma, beşik 
veya bunların birleşiminden oluşan çatı 
formaları görülmektedir. Bazı yapılarda 
üst kattaki çıkmalarla sağlanan hare-
ketlilik çatı biçimini etkilememiş, ça-
tılar yalın tutulmuştur (Şekil 15). Bazı 
yapıların çıkmaları ise üçgen alınlıklı, 
iki yüzeyli küçük bir çatı olarak ana ça-
tıya saplanmıştır. Hela ve abdestliklerin 
çıkmaları ise normal çatı eğiminin içine 
gizlenmiştir.

2.3. Yapım Sistemi ve    
Malzeme Özellikleri
Konarı Köyü evlerinde yapı malzeme-
si olarak yakın çevreden sağlanabilen 
malzemelerin kullanıldığı gözlenmiş-

horizontal bars by means of large nails, 
and locking, and opening and closing, of 
the doors are provided by wooden bars 
behind the doors (Figure 12). On the up-
per fl oors there are usually ½-rate dou-
ble-winged or hung windows. In front of 
the windows, wooden balustrades and 
black covers are usually used to protect 
the buildings from external factors (Fig-
ure 5). On the windows of some houses, 
hand-sculpted wood-framed railings or 
cages called “muşabak” were found.

Another aspect that affects the fa-
cade is the roofi ng. In the village there 
can be found roof forms consisting of a 
crab, a saddle or a combination of these. 
In some constructions, the mobility pro-
vided by the upper fl oor cantilevers did 
not affect the roof shape, and the roof 
was kept simple (Figure 14). Some of the 
constructions are stuck in the main roof 
as a double faced small roof with a tri-
angular pediment. The cantilevers of the 
toilets and ablution areas are hidden in 
the normal roof slope.

Şekil 13:
Dış kapı detayı
Figure 13: Outer 
door detail

Şekil 14: 
Ahşap 
çift kanatlı 
pencere.detayı
Figure 14: Wooden 
double-winged 
window detail



145

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

tir. Köy evlerinde taş, kerpiç, ahşap 
ana yapı malzemelerini oluşturur. 
Yapılar temelden zemin katta bel-
li bir seviyeye kadar taş ile örülmüş, 
devamında 1. kat döşeme kirişlerine 
kadar taş, kerpiç veya her iki malze-
me ile yığma yapım sisteminde inşa 
edilmiştir. Yaklaşık 60-80 kalınlığında 
örülen yığma duvarın içlerinde ha-
tıl olarak 60-70 cm uzunluğunda, 15 
cm eninde, 3 cm kalınlığında “sar” 
kullanılmıştır Sar; kızılçamın kabuk 
altındaki en genç tabakasıdır (Günay 
1999). Üst katlar ise taş, tuğla veya 
kerpiç malzeme dolgulu “yeğdane” 
denilen ahşap çatkı ile kurulmuştur 
(Şekil 16).  Yapılan gözlemlerde cep-
henin, ahşap çatkı arasındaki dolgu 
malzemesi kerpiç ise sıvandığı, taş 
ise sıvasız bırakıldığı tespit edilmiştir. 

2.3. Construction System and 
Material Characteristics
It can be seen that materials that can be 
found in the vicinity of the village were 
used as building materials in the houses. 
Stone, mud and wood are the main con-
struction materials in houses in the village. 
Buildings are basically constructed with 
stone to a certain level on the ground fl oor, 
followed by stone, mud brick or both up 
to the fi rst fl oor with the laying of beams 
in the masonry building system. Inside 
the masonry wall having a thickness of 
60-80, 60-70 cm long and 15 cm wide, a 3 
cm thick “sars” which is the fi rst layer be-
neath the crust of calabrian pine are used 
as girders (Günay 1999). The upper fl oors 
are built with wooden frames called “nev-
dane” (Figure 6) fi lled with stone, brick or 
mud brick.  From the observations made, 

Şekil 15: Çatısı yalın tutulmuş konut örneği
Figure 15: Lean roofed house examples

Şekil 16: Geleneksel evin yapım sisteminin ayrıntısı
Figure 16: Building system details of the traditional house
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Ayrıca konutların cephelerinin sıvan-
ması ekonomik olup, cepheleri sıvasız 
olan konutlar atmosferik etkilere ma-
ruz kalarak daha çabuk bozulmuştur. 
Yapılarda kullanılan ahşap malzeme 
ise; bölgede orman alanlarının fazla 
olması nedeniyle kolay temin edil-
diği için köyde çokça kullanılmıştır. 
Köydeki yapılarda genellikle kolay iş-
lenebilmesi, düz oluşu, çevrede fazla 
bulunması sebebiyle göknar ve çam 
ağacı tercih edilmiştir.

Köydeki yapıların çatı örtü malze-
mesi ise alaturka kiremittir. Çatı örtüsü 
olarak alaturka kiremit kullanılmadan 
önce 4-6 mm kalınlığında, 10-20 cm 
eninde, 60-100 cm boylarında “pedav-
ra” denilen tahtalarla çatı örtüsü kap-
lanmaktadır (Günay, 1999). Kiremitler 
veya pedavralar çatıya kiremit altı tah-
tası yapılmadan yerleştirilmiştir.

3. Koruma Sorunları ve Sonuç
Geçim kaynağı tarıma dayalı olan 
Konarı Köyü’nde 1990’lı yıllardan 
itibaren tarımın ekonomik getirisi-
nin olmaması ve yaşam koşullarının 
zorlaşmasının bir sonucu olarak di-
ğer kırsal yerleşmelerde olduğu gibi 
Konarı Köyü de göç vermiştir. Göç 
sonrasında köy nüfusunun azaldığı ve 
geleneksel yaşam kültürünün sağla-
namadığı görülmektedir. Bu bağlam-
da terk edilen yapılarda bakımsızlık 
nedeniyle önemli yapısal bozulmalar 
meydana gelmiştir (Şekil 17). Köyde 
kullanılan geleneksel yapılar ise de-
ğişen yaşam şartları ve konfor anla-
yışıyla birlikte,  mali açıdan ucuz ve 
işçiliği kolay bulunan briket, tuğla vb. 
dokuyla uyumsuz malzemelerle ona-
rılmış veya yapıların yanına eklemeler 
yapılmıştır (Şekil 18).

it was determined that the facade is fi lled 
with mud bricks and the stone material is 
left bare. Also, the parget on the facades of 
the houses is economical and the houses 
without parget are exposed to atmospher-
ic effects and are more easily damaged. 
Wooden materials used in the buildings 
are widely used in the village because it is 
readily available due to the large amount 
of forest in the area. Fir and pine trees have 
been preferred due to the fact that they are 
usually easily processed, are fl at, and are 
found in the surrounding areas.

The roofi ng material of the buildings 
is alla turca tile. Before the alla turca tile 
was used for roofi ng, the roof was cov-
ered with 4-6 mm thick, 10-20 cm width, 
60-100 cm long wooden plates called 
“padavra” (Günay, 1999). Tiles or pa-
davras were placed on the roof without 
a wooden tile fl oor.

3. Conservation Issues   
and Conclusion
The village, where the main subsistence is 
based on farming, has suffered from mi-
gration since the 1990s, as has been seen 
in other rural settlements, as a result of the 
lack of economic benefi ts from agriculture 
and the diffi culty of living conditions. It is 
seen that the population of the village has 
decreased and traditional cultural life has 
not been maintained since the increase 
in migration. In this context, signifi cant 
structural deterioration has occurred due 
to the lack of care of abandoned structures 
(Figure 16). As a result of changing living 
conditions and comfort, traditional build-
ings in the village have been repaired with 
mismatched materials such as briquettes, 
bricks, etc., which are cheap and easy to 
work with or additions have been built 
next the buildings (Figure 12).
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Konarı Köyü’nde yapılara yapı-
lan müdahaleler kasıtlı tahrip olma-
yıp ihtiyaçtan kaynaklanan, o günün 
şartlarının gerektirdiği müdahaleler-
dir. Köydeki yapıların kullanıcılarının 
değişmemiş olması önemlidir. Zemin 
katta yer alan ivo ve dam, geçim kay-
naklarının ve yaşam şeklinin değiş-
mesiyle yatma ve oturma mekânla-
rına dönüştürülmüş, mekânlara ıslak 
hacimler eklenmiştir (Şekil 19). Üst 
katlar ise plan bazında müdahale gör-
meden özgünlüğünü korumaktadır. 
Ancak odalarda bulunan ocak, sedir, 
gusülhane vb. mimari elemanlar kul-
lanılmadığı için sökülmüş veya tah-
rip edilmiştir (Resim 20). Yüklüklerin 
içerisinde kalan gusülhanaler yerine 
konutlarda ayrı bir banyo hacmi oluş-

The interventions made in Konarı Vil-
lage are not intentional destruction but 
the interventions required by conditions 
in more recent times, which arise from 
necessity. It is important that the uses of 
the neighborhood structures remain un-
changed. “Ivos” and “dams” located on 
the ground fl oor have been transformed 
into living and sleeping areas by chang-
es in the ways of living and lifestyle, and 
wet areas have been added to the rooms 
(Figure 18). Upper fl oors are maintaining 
their originality without being exposed to 
intervention plans. However, the archi-
tectural elements such as ovens, coaches 
or bathing cubicles have been dismantled 
or ruined because they were not used. 
(Figure 19). Instead of the bathing cubicle 
remaining in the alcoves, a separate bath-
room area has been created in the houses. 
These areas have been resolved by placing 
them in adjacent sections of the structure 
or in existing spaces.

The changes made in architectural 
plans in line with needs brought about 
some distortions in the form of the fa-
cades. By altering the function on the 

Şekil 17: Terk edilmiş bir yapı örneği
Figure 17: An abandoned building example

Şekil 19: Köyde 
yer alan konutun 

1950 ve 2015 
yıllarına ait zemin 

kat planı
Figure 19: Ground 
floor plan from the 

1950s and 2015 
in the village

Şekil 18: Yanlış bir müdahale gören yapı örneği
Figure 18: An example of a building that has been 
wrongly renovated
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turulmuştur. Bu hacimler yapıya biti-
şik muhdes kısımlarda ya da var olan 
mekânların içine yerleştirilerek çözüm-
lenmiştir.

İhtiyaç doğrultusunda mimari plan-
lamada yapılan değişiklikler, cephe 
düzeninde de bozulmaları beraberinde 
getirmiştir. Zemin katta işlevin değiş-
mesiyle oturma mekânlarına pence-
relere açılmış, giriş kapısının yeri, bo-
yutu ve malzemesi değiştirilmiştir. Üst 
katlarda ise özgün ½ oranındaki ahşap 
pencerelerin oranları değiştirilerek yeni 
yapılan pencereler strüktür düzeninde 
aşırı yükleme ve süreksizliklere neden 
olmuştur. Cephelerdeki kapı ve pen-
cere oranlarının bozulmasıyla cephe 
düzenin kütlesel etkisi farklılaşmıştır 
(Şekil 21).

Koruma yöntemlerinin oluşturula-
bilmesi için öncelikle yerleşimin sür-
dürebilirliği ile ilgili sorunlar tespit 
edilmeli, bozulma türleri ve nedenleri 
belirlenmelidir. Köyün geleneksel mi-
mari dokusu için koruma yöntemleri 
oluşturulurken, köy bir bütün olarak 
ele alınmalı, devamında her yapı için 
kendine özgü koruma yöntemleri ge-
liştirilmelidir. İlk aşamada bozulmanın 
önlenmesi ve mevcut durumun koruma 

ground fl oor, the windows were opened 
to living rooms, and the location, size 
and material of the entrance door were 
changed. On the upper fl oors, the di-
mensions of the original ½-proportioned 
wooden windows were changed and this 
resulted overloading and discontinuities 
in the structural form. The massive effect 
of the order of the facade order has been 
differentiated by deterioration in door 
and window proportions in the facades 
(Figure 20).

In order to be able to create con-
servation methods, fi rstly, problems 
relating to the settlement’s sustaina-
bility should be detected; and the types 
of deterioration and reasons should be 
determined. While protection methods 
for the traditional architectural texture 
of the village are being established, the 
village should be considered as a whole 
and its own protection methods should 
be developed for each structure. In the 
fi rst stage, the aim should be to prevent 
deterioration and to protect the cur-
rent situation. The buildings which are 
deemed as necessary to be protected in 
the village should be proposed for reg-
istration after suffi cient infrastructure is 
established.

Şekil 20: Üst kattaki odalarda yer alan mimari elemanların tahrip edildiği örnekler
Figure 20: Examples of architectural elements in the upper rooms which were ruined
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altına alınması amaçlanmalıdır. Köyde 
yer alan korunması gerekli yapılar, ye-
terli alt yapı oluşturulduktan sonra tes-
cile önerilmelidir.

Köyde uygulanacak olan koruma 
yaklaşımları, kullanıcıların yaşama bi-
çimleri, gereksinimleri, sosyo-ekono-
mik gelişimlerine göre belirlenmelidir. 
Geleneksel yapıların yaşatılması, sü-
rekli kullanımla mümkündür. Bu se-
beple, korumaya yönelik alınan karar-
ların kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekmektedir. 

Köyün yaşayarak korunması için 
uzun vadeli ve kapsamlı çözüm öne-

The conservation approaches to 
be implemented in the village should 
be determined according to the living 
forms, needs, and socio-economic de-
velopments of the users. The survival 
of traditional structures is possible with 
continuous attention. For this reason, 
decisions relating to conservation should 
meet with the needs of the user. 

Proposals for a long-term and com-
prehensive solution should be devel-
oped for the protection of village life. 
Alternative tourism models in which 
cultural, natural and agricultural values 
are kept together in the village can be 

Şekil 21: Zemin kata yapılan müdahalelerle cepkenin kütlesel etkisinin farklılaşması
Figure 21: The differentiation in the massive effect by interferences made on ground floor
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rileri geliştirilmelidir. Köyün konumu, 
iklimi, coğrafi  özellikleri ve Osman-
lı Devleti’nden itibaren tarıma dayalı 
olarak gelişen köyün ekonomisi göz 
önünde bulundurularak köyde kültürel, 
doğal ve tarımsal değerlerin bir arada 
tutulduğu alternatif turizm modelleri 
geliştirilebilir. Bunun gibi benzer uygu-
lamalarla köydeki genç nüfus artabilir 
ve köyden kente göç engellenebilir.

Konarı Köyü, geleneksel konutlar, 
samanlık, ahır gibi yardımcı yapılar, ta-
rımsal üretimle ilişkili sayvanlar, doğal 
peyzaj ve halkın kullandığı dille birlikte 
özellikli bir yaşam çevresidir. Bu miras 
koruma çalışmalarının yetersizliği, ko-
ruma bilincinin yeterince oluşmamış 
olması ve değişen yaşam koşulları kar-
şısında hızla kaybolmaktadır. Köyün 
bütüncül olarak koruma altına alınması 
için köydeki somut ve somut olmayan 
kültürel değerler, bölgenin karakterini 
oluşturan vazgeçilmez parçalar olarak 
değerlendirilmeli ve köyde bütüncül bir 
koruma politikası geliştirilmelidir.

developed by considering the location 
of the village, climate, geographical fea-
tures and the village economy which has 
developed based on agriculture since the 
Ottoman Empire.  With practices like 
this, the young population in the village 
may increase and migration from the vil-
lage to the city may be prevented.

Konarı Village is a living environ-
ment characterized by traditional build-
ings, auxiliary structures such as haylofts, 
barns, and awnings related to agricul-
tural production, as well as the natural 
landscape and the language used by the 
people. The inadequacy of these heritage 
conservation efforts, the lack of aware-
ness of conservation and the rapidly 
changing living conditions are quickly 
disappearing. In order to protect the vil-
lage completely, tangible and intangible 
cultural heritage in the region should be 
regarded as indispensable parts forming 
the character of the region; and a holistic 
protection policy should be developed in 
the village.

K A Y N A K Ç A / R E F E R E N C E S

Eldem, S. H., 1968, Türk Evi Plan Tipleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.

Ersoy, H. L., 2007, 1530 Yılı Muhasebe-İ Vilayet-İ Anadolu Defterinde Taraklı Borlu Kazası Köyleri Ve 
Vakıfl arı, Atak Matbaası, İstanbul.

Gökoğlu, A., 1952, Paphlagonia Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi, Doğrusöz Matbaası, 
Kastamonu.

Günay, R., 1999, Türk Ev Geleneği Ve Safranbolu Evleri, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.

Yazıcıoğlu, H., Al, M., 1982, Safranbolu, Karabük, Ulus, Efl ani, Özer Matbaası, Karabük.

Yıldız, D., 2016, Safranbolu- Konarı Köyü Geleneksel Mimarisinin Koruma Bağlamında İrdelenmesi, 
M.S.G.S.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yıldız Kaya, D., Ceylan, O., 2017, “Safranbolu- Konarı Köyü Geleneksel Mimarisi ve Koruma 
Sorunları”, Vakıf Restorasyon Yıllığı, Sayı: 14, s.36-63.



151

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

Cambridge Camii ve Diğer Ahşap Çalışmalar
Cambridge Mosque and the Other Timber Projects

* Gemma Collins, Mimar, Direktör, Marks Barfield Mimarlık Ofisi, Londra
Architect, Director, Marks Barfield Architects, London

A British Mosque For The 
21st Century - The UK’s First 
Green Mosque
“We didn’t want to create a replica or 
pastiche of something that existed else-
where. The opportunity to do something 
English, British, excited us. Now that 
there is a signifi cant Muslim community 
it’s time to work out what it means to 
have an English mosque.’’ David Marks

The planning for a new mosque 
began in 2007 when the existing 
Mawson Road mosque began to ex-
perience capacity issues, with late-
comers having to pray on the street.

A limited international compe-
tition was held, calling for inventive 
and innovative ideas for a 1000 ca-
pacity mosque that is truly sustain-
able and socially and architecturally 
integrated into and respectful of it’s 
neighbourhood. It is intended to 
announce Islam’s presence in Cam-
bridge as a spiritual and cultural cen-
tre not only for Muslims but also the 
wider community.

In 2009, Marks Barfi eld Archi-
tects won the competition with the 
concept of the mosque as a calm oa-
sis within a grove of trees. The link 
between the local and the Islamic is 
expressed through the natural world.

For centuries, mosques through-
out the world have adapted to their 
local building materials, vernacu-
lar, cultural and climatic conditions. 

21. Yüzyıla Ait Bir İngiliz Camisi - 
Birleşik Krallık’ın İlk Yeşil Camisi
“Başka bir yerdeki yapının aynısını veya ben-
zerini yapmak istemedik. İngiliz tarzına uy-
gun ve tamamen Britanya’ya ait bir yapı inşa 
etme fırsatı bizi heyecanlandırdı. Ülkemizde 
ciddi oranda Müslüman nüfusu bulunduğun-
dan İngiliz tarzıyla inşa edilmiş bir caminin 
nasıl olacağı üzerine çalışmanın tam zama-
nı.” David Marks

Mevcut Mawson Road camisinin kapa-
site sorunları yaşamaya başlaması ve sona 
kalanların ibadetlerini sokakta yapmak zo-
runda kalmasıyla 2007’de yeni bir caminin 
planlanması süreci başladı.

Bu anlamda sınırlı ve uluslararası bir 
yarışma düzenlendi ve tam anlamıyla sür-
dürülebilir olan ve sosyal ve mimari açıdan 
bulunduğu yerle bütünleşen ve o yerin 
kurallarına riayet eden 1000 kişi kapasiteli 
bir cami yapılması için yaratıcı ve yenilikçi 
fi kirlerin ortaya konması istendi. Bu cami-
nin yalnızca Müslümanlara değil aynı za-
manda toplumun daha geniş bir kesimine 
yönelik ruhani ve kültürel bir merkez ola-
rak Cambridge’deki Müslüman toplumun 
varlığını duyurması amaçlandı.

2009 yılında Marks Barfi eld Architects, 
ağaçlıklar arasındaki sakin bir vahayı andı-
ran cami konseptiyle yarışmayı kazandı. Ye-
rel yapıyla İslami yapı arasındaki bağ doğal 
yaşam kanalıyla kendini göstermektedir.

Yüzyıllar boyu dünya genelindeki ca-
miler, bulundukları bölgedeki yapı mal-

Gemma Collins*
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zemelerine, o bölgenin geleneklerine, 
kültürüne ve iklim koşullarına göre inşa 
edilmiştir. Sonuç olarak biz de hem İsla-
mi hem de İngiliz dini mimari gelenek-
lerinden ilham aldık.

Consequently, we too were inspired 
both by Islamic and English religious 
architectural traditions.

Above all, we sort to develop the idea 
of a British Mosque for the 21st century. 

Şekil 2: Yapılaşma bölgeleri/ Figure 2: Building zones

Şekil 1: Sürdürülebilirlik şeması/ Figure 1: Sustainability diagram

Sosyal Bahçe
İslami Bahçe
Portik
Atriyum/Cafe Tedris Alanı
İbadet Bölümü
Abdest Alanları



153

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

Şekil 4: Yerel halka ve duruma uygun cami
Figure 4: The mosque integrated into the local community and context

Şekil 5: Ağaçlık alan içinde sakin bir vaha/ Figure 5: A calm oasis within a grove of trees
Şekil 6: Cambridge King’s College Şapeli’ndeki yelpaze tonoz/ Figure 6: Fan vaulting in Kings College 
Chapel, Cambridge Şekil 7: Kurtuba Camii, İspanya/ Figure 7: Mosque of Cordoba, Spain

Şekil 3: İbadet bölümünün ferah iç mekanı doğal ışık ile aydınlatılacak ve en fazla 1000 kişilik ibadet 
kapasitesine sahip olacaktır/ Figure 3: The calm interior of the prayer hall will be bathed in natural light and 
accommodate up to 1,000 worshippers.
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En önemlisi de 21. yüzyıla ait bir İngiliz 
Camisi fi krini geliştirmek üzere yola çıktık.

Cambridge Camii’nin tanımlayıcı özelli-
ği ahşap yapısından ileri geliyor. Ahşap sü-
tunlar ya da “ağaçlar” yakınlardaki Camb-
ridge King’s College Şapeli’nde öne çıkan 
İngiliz gotik yelpaze tonozunu andıran bir-
birinin içine geçmiş, sekiz köşeli, çapraz bir 
tonoz yapı kullanılarak çatının desteklen-
mesi için yukarı kadar uzanır. Ahşap, sür-
dürülebilir biçimde elde edilen kemerli ve 
tabakalı ladin bir yapıdır. Ağaçların üzerine 
konumlandırılmış çatı ışıkları, bolca aydın-
latılmış bir ibadet alanı oluşmasına yardım-
cı olur. Dış duvarlar, cennetle yeryüzünün 

The defi ning feature of Cam-
bridge Mosque is its timber structure. 
The timber columns, or ‘trees’, reach 
up to support the roof using an inter-
laced octagonal lattice vault structure 
evocative of English gothic fan vault-
ing, famously used at the Kings Col-
lege Chapel, Cambridge nearby. The 
timber is sustainably sourced spruce 
which is curved and laminated. Roof 
lights are located above the trees cre-
ating a prayer hall bathed in light. 
The external walls are clad in tiles of 
the traditional Gault colour with cas-
tellated parapets that symbolize the 

Şekil 8: Anadolu: tekli 
büyük merkezi kubbe 
kullanımı
Figure 8: Anatolia: use of a 
massive central dome
Şekil 9: Hindistan alt kıtası: 
üç kubbe ve bir geniş avlu
Figure 9: The Indian 
subcontinent: triple domes 
and an extensive courtyard

Şekil 10: Sahra Altı Batı Afrika: kerpiç veya sıkıştırılmış toprak yapı kullanılan hipostil salon
Figure 10: Sub- Saharan West Africa: the hypostyle hall using mud-brick or rammed-earth construction
Şekil 11: Çin: bir bahçe duvarı içinde tek bir pavyon
Figure 11: China: detached pavilions within a garden enclosure
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Şekil 12: Sıralı ağaçlar 
- Ağaçlık, aynı zamanda 
yatay bir yapı ayracı 
görevi gören girift ve 
kafes örgülü bir geometrik 
yapı kullanılarak çatıya 
kadar uzanan ve çatıyı 
destekleyen yapısal ağaçlar 
haline gelir
Figure 12: Tree sequence 
- a grove of trees become 
structural trees reaching 
up to support the roof 
using an interlaced and 
interwoven geometric 
structure which also acts 
as a horizontal structural 
diaphragm

Şekil 13: Ziyaretçiler Mill Road’dan başlayıp bir çeşmenin bulunduğu halka açık İslami bahçeden kapalı 
bir portik ve atriyuma, ardından da Mekke yönüne bakan ana ibadet bölümüne açılan abdest alanına 
kademeli bir geçiş yapar/ Figure 13: Visitors experience a gradual transition from Mill Road through a 
public Islamic garden incorporating a fountain, to a covered portico and an atrium, and then through the 
ablutions into the main prayer hall which is oriented towards Mecca
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bir araya gelişini sembolize eden kale tipi 
korkuluklar eşliğinde geleneksel Gault 
renginde karolarla kaplanmıştır. Camiye 
ibadet veya ziyaret amaçlı gelen kişiler, 
onları Mekke yönüne bakan ibadet alanı-
na aşamalı bir geçişle hazırlayan kapalı bir 
portik ve atriyum beraberindeki İslami bir 
bahçeye doğru bir yolculuğa başlar.

meeting of heaven and earth. Wor-
shippers and visitors take a journey 
from the street through an Islamic 
garden, to a covered portico and into 
an atrium, preparing them in a grad-
ual transition for the contemplation 
of the prayer hall, which is orientated 
towards Mecca.

Şekil 15: Duvar 
kaplaması üzerinde 
kufi kaligrafi ile “De 
ki; o Allah birdir” 
yazısı
Figure 15: Kuffic 
calligraphy in 
masonry cladding 
“Say he is God, 
(the) one”

Şekil 14: İnşaat alanı görüntüleri/ Figure 14: Construction images
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Şekil 16: İnşaat halindeki ibadet bölümü/ Figure 16: The prayer hall during construction
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Duyulara Hitap Eden Ahşap Yapı: Cambridge Camii: 
Gerçek Buluşma Noktası/ Timber Construction for 
the Senses: Cambridge Mosque: A True Meeting Point

*Jephtha Schaffner, Mühendis, Proje Yöneticisi/ Project Manager, Engineer, Blumer Lehmann AG, Swiss

The structural concept for the Cam-
bridge Mosque combines Islamic prin-
ciples with European sensibilities. The 
timber structure, covering an area of 
4,000 m2, will provide space for a prayer 
hall capable of accommodating 1,000 
worshippers, as well as a café and two 
apartments. The structure itself con-
ceals a vast amount of Swiss know-how 
and timber construction engineering.

The architectural concept was de-
veloped by the London-based fi rm 
Marks Barfi eld Architects. The well-
known practice, whose creations in-
clude the landmark London Eye, con-
tacted Blumer-Lehmann AG about the 
mosque project as early as 2012. Blum-
er-Lehmann’s Free-Form Team then 
provided support and advice during the 
development phase. The order for the 
design, production and erection of the 
timber construction was eventually put 
out to tender in 2015, and defi nitively 
awarded to Blumer-Lehmann AG a 
year late (Figure 1).

Timber Construction Ensures a 
Special Atmosphere
The use of timber complements the 
mosque’s sustainable construction con-
cept, which incorporates features such 
as solar energy generation via a photo-
voltaic array, and rainwater harvesting. 
In addition, the use of a natural mate-
rial lends the building’s interior spac-
es a special atmosphere and vibrancy. 

Cambridge Camisi’nin yapısal konsep-
ti, Avrupalı anlayış ile İslami esasları bir 
araya getirmektedir. 4000 m2 alana kuru-
lu bu ahşap yapıda 1000 kişilik bir ibadet 
yeri sağlayabilecek bir alan ile bir kafe ve 
iki daire bulunacaktır. Yapının temelinde, 
İsviçreli uzmanların kapsamlı teknik bil-
gisi ve ahşap yapılara ilişkin mühendislik 
teknikleri yer almaktadır.

Mimari konsept, Londra merkezli 
Marks Barfi eld Architects fi rması tarafın-
dan geliştirilmiştir. Kentin simgesi olan 
London Eye da dahil birçok tasarıma imza 
atan fi rma, cami projesi için Blumer-Leh-
mann AG ile 2012 yılında bağlantı kur-
muş ve daha sonra Blumer-Lehmann Ba-
ğımsız Yapı Ekibi, geliştirme aşamasında 
destek sağlamış ve tavsiyelerde bulun-
muştur. Ahşap yapının tasarım, üretim 
ve inşasına ilişkin mimari plan nihayet 
2015’te ihaleye çıkarılmış ve ihale bir yıl 
sonra nihai olarak Blumer-Lehmann AG 
fi rmasına verilmiştir (Şekil 1).

Ahşap Yapı Özel Bir   
Atmosfer Sağlar
Kereste kullanımı, caminin fotovoltaik 
panel sistemi ile güneş enerjisi üretimi ve 
yağmur suyunun toplanması gibi özellik-
ler sunan sürdürülebilir yapı konseptini 
tamamlamaktadır. Buna ek olarak doğal 
materyalin kullanımı binanın iç alanları-
na özel bir atmosfer ve canlılık kazandır-
maktadır. Destek yapısına ait 30 bağımsız 

Jephtha Schaffner*
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kereste sütun, ağaç gibi yukarı uzanıyor 
ve kafes şekilli tavan yapısı ile birleşerek 
geniş bir kereste ağ örgü oluşturmaktadır. 
Çatı pencereleri, doğal ışıktan mümkün 
olduğunca çok yararlanmak ve iç alana 
daha konforlu bir his vermek için yapıya 
dahil edilmiştir. Bu büyük binadaki ser-
best biçimli sütunlara ek olarak tavanlar, 
dış ve iç duvarlar (toplam alanı 3200 m2), 
2700 m2 çatı ve üç merdivenin tamamı 
ahşap olarak tasarlanmıştır. 9 m yüksek-
liğindeki kubbe, yapının en dikkat çekici 
ögesidir. Kayda değer bir mesafeden gö-
rülebilen kubbe, tavan yapısının üzerine 
oturmaktadır. Kubbe sonrasında altınla 
kaplanacaktır. 

Üretim, Montaj ve Lojistiğin 
Kusursuz Koordinasyonu
Ahşap yapının bağımsız bileşenlerini İs-
viçre’deki fabrikamızda bulunan çeşitli 
üretim tesisleri ve inşaat tekniklerinden 
faydalanarak üretilmiştir.  Çatı, kemerli 
bir yapıdan meydana gelmektedir; iç ve 
dış duvarlar ise ahşap iskelet yapısına 
sahiptir. Dış duvarlar, çatı ve tavanlarda 
çapraz tabakalı kereste kullanılmaktadır. 
Etkileyici destek yapısı yaklaşık 3000 ba-
ğımsız bileşenden oluşmaktadır. Bileşen 
çeşitliliği üretim, yapım ve lojistik süreç-

The 30 free-form timber columns of 
the support structure soar upwards 
like trees, merging with the lattice-like 
ceiling structure to form a vast tracery 
of timber. Roof lights are set into the 
structure to maximise natural light and 
give the interior space a more comfort-
able fee (Şekil 2).

In addition to the free-form col-
umns, the ceilings, the external and in-
ternal walls (with a total area of 3,200 
m2), the 2, 700 m2 roof, and three of 
the huge building’s staircases are con-
structed entirely from wood. The 9 m 
high dome is a quintessential compo-
nent of the structure. Visible from a 
considerable distance away, the dome 
is mounted onto the ceiling structure, 
and will subsequently be covered with 
gold cladding. 

Precise Coordination of 
Production, Erection and 
Logistics
Lehmann produced the individual el-
ements of the timber structure using 
various production facilities and con-
struction techniques at our factory in 
Switzerland. The roof consists of a 
ribbed construction, while the inter-

Şekil 1: Kubbenin dışarıdan görünümü (Görsel telif hakkı Marks Barfield Architects’e aittir) Figure 1: Exterior view with the 
visible dome (Rendering (c) Marks Barfield Architects)  Şekil 2: Giriş kısmının dışarıdan görünümü (Görsel telif hakkı Marks 

Barfield Architects’e aittir) Figure 2: Exterior view of the entrance setting! (Rendering (c) Marks Barfield Architects)
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lerinin tam anlamıyla hassas bir şekilde 
koordine edilmesini gerektirmektedir. 
İnşaat süreci, yalnızca her yapısal bile-
şenin sahaya doğru zamanda ve doğru 
sırada gelmesi halinde plana göre yürü-
tülebilir. Ahşap bileşenlerin Gossau’dan 
Cambridge’e ulaştırılması için yedi gün 
boyunca yaklaşık 1500 km (900 mil’den 
fazla) yol kat edilmesi gerektiği de unu-
tulmamalıdır. Blumer-Lehmann ekibi 
inşaat işlerini 2017 sonunda tamamladı-
ğımızda toplamda yaklaşık 3800 bağım-
sız yapısal ögeye karşılık gelen toplam 
80 kamyonluk yük karayolu veya deniz-
yoluyla Rotterdam ve Hull üzerinden ta-
şınmıştır. Yalnızca Müslümanlara değil 
tüm topluma kapılarını açacak bu büyük 
yapının 2018’in sonlarına doğru tamam-
lanması planlanmıştır (Şekil 3-4-5).

Cambridge Mill Road üzerinde inşa 
çalışmaları halihazırda devam eden yeni 

nal and external walls are made from 
a timber frame structure. Cross-lam-
inated timber is used for the external 
walls, roof and ceilings. The impressive 
support structure consists of around 
3,000 free-form components. This di-
versity of elements requires absolute-
ly precise coordination of production, 
erection and logistics. The construction 
process can only go according to plan 
if every structural element arrives on 
site at the right time and in the right 
order. It’s worth bearing in mind, too, 
that the timber elements had to trav-
el almost 1,500 km (over 900 miles) on 
their seven-day journey from Gossau 
to Cambridge. When our team from 
Blumer-Lehmann completed its con-
struction work in late 2017, a total of 
80 truckloads totalling almost 3,800 in-
dividual structural elements had made 

Şekil 3: Giriş kısmının dışarıdan görünümü (Görsel telif hakkı Marks Barfield Architects’e aittir) 
Figure 3: Exterior view of the entrance setting (Rendering (c) Marks Barfield Architects)  Şekil 4: İbadet bölümü 
(Görsel telif hakkı Marks Barfield Architects’e aittir) Figure 4: Prayer hall (Rendering (c) Marks Barfield Architects)

Şekil 5: Giriş kısmının 
iç görünümü (Görsel 

telif hakkı Marks Barfield 

Architects’e aittir)  
Figure 5: Room 
setting in the entrance 
area (Rendering (c) Marks 

Barfield Architects)
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caminin ana kısmında 1000 kişilik bir iba-
det yeri olacak. Bu rakam bile tek başına 
etkileyici olmakla birlikte, asıl ilginç olan 
binanın olağandışı inşasıdır. Zemin oto-
parkı üzerine inşa edilecek yapıda, pre-
fabrike ahşap bileşenler kullanılmaktadır. 
Avrupa’ya özgü modern yapı ve malze-
menin, geleneksel ve İslam’dan ilham 
alan tasarımla her açıdan sorunsuz bir 
şekilde bir araya getirilmesiyle uyumlu 
bir bütünlük hedefl enmektedir.

8.50 m yüksekliğindeki ibadet bölü-
mü ve bu bölüme göre yüksekliği daha az 
olan giriş kısmındaki mekânsal etkileyici-
liği betimleyen serbest formlu çatı yapısı 
ise bu iki dünyanın birlikteliğini yansıtı-
yor. Londra merkezli Marks Barfi eld Ar-
chitects tarafından yapılan tasarımda bir 
vahadaki ağaçlar fi krinden yola çıkılmış 
olup bu ağaçların yükselen ve iç içe geçen 
“dalları” ile taşıyıcı tonoz oluşturulurken 
aynı zamanda mekânsal açıdan nefes ke-
sici bir koruma ve güvenlik atmosferi ya-
ratılıyor (Şekil 6a-6b).

Katı malzemeler kullanılarak inşa 
edilen yapılarda böyle bir tonozda ter-
cih edilen çoklu ve iki yönlü eğrilik ve iç 
içe geçme yaklaşımları başlı başına bir 

the trip by road and sea via Rotterdam 
and Hull. The huge structure is sched-
uled for completion in spring 2019, 
when it will open its doors to Muslims 
as well as non-Muslims.

The new mosque is currently being 
built on Cambridge’s Mill Road and will 
house a prayer hall for 1000 believers at 
its core. This number alone is already 
impressive, but the real peculiarity 
lies in the unusual construction of the 
building: Above the underground car 
park, the structure will be erected using 
prefabricated timber components. The 
contemporary European construction 
and materiality combines effortlessly 
and in every respect with the tradition-
al, Islam-inspired design to create a 
harmonious whole.

The coexistence of these two worlds 
fi nds its culmination in the free-form 
roof structure, which characterises the 
spatial impression both in the 8.50 m 
high prayer hall and in the slightly low-
er entrance area. The design by Lon-
don-based Marks Barfi eld Architects 
plays with the motif of trees in an oasis 
whose rising and intertwining “branch-

Şekil 6a: Kıvrımlı, çift eğimli kiriş detayı (kaplanmamış dallar) (Fotoğraf telif hakkı Blumer-Lehmann AG’ye aittir) 

Figure 6a: Detail with twisted, double-curved beams (pristine branches) (Photo (a) Blumer-Lehmann AG)

Şekil 6b: İslami tasarım: Kirişler kısmen sekizgenler oluşturuyor (Fotoğraf telif hakkı Blumer-Lehmann AG’ye aittir)

Figure 6b: Islamic design: The beams partly form octagons. (Photo (a) Blumer-Lehmann AG)
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zorluk teşkil eder. Malzeme açısından 
bu yapıda ise “ekolojik cami” konsep-
tine uygun olarak Blumer-Lehmann 
AG’nin Serbest Form Ekibi tarafından 
tamamen ladin ağacından üretilen ya-
pıştırma tabakalı ahşap çok eğimli ki-
rişler kullanıldı. Şirketimiz 2016 yılın-
da gerçekleştirilen ihalede Cambridge 
Camisinin tüm ahşap inşa planlaması, 
üretim ve montajı işini nihai olarak al-
madan önce, daha geliştirme aşama-
sında mimarlara tavsiyelerde bulunarak 
destek olmuştu. Sunulan sofi stike ah-
şap yapı inşa çözümlerine ek olarak bu 
anlamda lojistik bir problemin de orta-
dan kalkması sağlandı; yapısal bileşen-
lerle birlikte tüm duvar, çatı ve tavan 
yapılarının İsviçre’deki fabrikada ha-
zırlandığı ve belirlenen zaman planına 
göre kamyon ve feribotla İngiltere’ye 
taşındığı düşünüldüğünde sağlanan lo-
jistik kolaylık ön plana çıkıyor.

Tamamen Parametrik   
Dijital Model 
Özellikle orijinal ve gösterişli çatı yapısı 
yüksek bir derecede özen ve organizas-
yon gerektiriyordu. Blumer-Lehmann, 
bu nedenle ahşap yapıya ilişkin detaylı 
bir parametrik CAD modelinin geliştiril-
mesi için Design-to-Production’ın (D2P) 
dijitalleştirme uzmanlarına başvurdu. 
Böylelikle, yapının tamamen dijital ön 
üretim ve montaj konsepti, mimarların 
çizimlerini dikkate alarak çalışan Blumer 
Lehmann, D2P ve SJB Kempter-Fitze 
mühendislerinin yakın iş birliği sonucu 
doğmuş oldu.

Formun modelini oluştururken, to-
nozun itme kuvvetinin tüm noktalardan 
en iyi şekilde kullanılmasını sağlama-
yı amaçladık. Bu model sayesinde, her 

es” form the supporting vault and at the 
same time create a breathtaking spatial 
atmosphere of shelter and security.

The multiple, two-way curvatures 
and entanglements of such a vault 
would already present a considerable 
challenge for a building constructed 
with solid materials. In this case, they 
were manufactured entirely from mul-
ti-curved spruce glulam beams by the 
Free Form Team of Blumer-Lehmann 
AG, thus following the concept of an 
“ecological mosque”. Our company  
had already advised and supported 
the architects during the development 
phase before the company was fi nally 
awarded the contract for timber con-
struction planning, production and as-
sembly of the entire Cambridge Mosque 
following a tender in 2016. In addition 
to the sophisticated timber construc-
tion solutions, this also meant solving 
a logistical problem, as the structural 
components as well as all walls, roofs 
and ceilings were prefabricated in the 
Swiss plant and transported to England 
by lorry and ferry according to a pre-
cisely timed schedule.

Entirely Parametric   
Digital Model 
Especially the original and seeming-
ly wild roof structure required a high 
degree of order and organisation. 
Blumer-Lehmann therefore commis-
sioned the digitalisation experts from 
Design-to-Production (D2P) with the 
development of a detailed, parametric 
CAD model of the timber construction. 
The fully digitalised prefabrication and 
assembly concept of the construction 
was thus created in close cooperation 
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noktada 160 x 250 mm büyüklüğün-
de hem oldukça küçük, hem de daha 
önemlisi eşit çapraz kiriş kesitleri oluş-
turabildik. Model ayrıca kolonların çev-
resindeki tonoz bölmelerinin döngüsel 
simetrisinin korunmasını da sağlamıştır. 
Bu da üretimde kullanılan benzer parça-
ların sayısını artırmıştır ve serbest forma 
rağmen parçaların makul büyüklükler-
deki partiler halinde üretilmesini müm-
kün kılmıştır. Bu sayede, toplam 2746 
tonoz bölmesi için farklı bileşen sayısı 
145’e düşmüş ve bunlar içinde yalnızca 
23 farklı yapıştırma tabakalı kör kiriş tü-

between Blumer Lehmann, D2P and 
the SJB Kempter-Fitze engineers on 
the basis of the architects’ design draw-
ings (Figure 7).

Blumer Lehmann modelled the 
form in such a way that the vault thrust 
can be used in the best possible way 
at any given point, which allowed for 
relatively small and, most importantly, 
equal beam cross-sections of 160 × 250 
mm at each point. At the same time, 
the rotational symmetry of the beam 
segments around the columns could be 
maintained, which increased the num-

Şekil 7: D2P tarafından hazırlanan grafikler (Grafik telif hakkı Design-to-Production’a aittir)

Figure 7: Graphics by D2P (Design-to-Production)
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rüne ihtiyaç duyulmuştur.
Ancak, bu kirişlerin kendilerine ol-

dukça zorlu bir iş çıkardığını belirten 
Blumer, düz ve aynı zamanda tek, hatta 
çift yönden eğimli ve her biri 5 eksenli 
olarak haddelenmiş ürün bileşenleriyle 
çalıştık. Bunun için kapsamlı bir üretim 
stratejisine ihtiyacımız oldu. Ayrıca, yazı-
lımımızda ek geliştirme yapmak zorunda 
kaldık. Hatta bu geliştirmeler kapsamın-
da yazılımın bazı bölümlerini tekrar yaz-
mamız gerekti. Kodun CNC haddeleme 
makinelerine aktarılmasının ardından, 
büyük ölçüde otomatik işleyen süreçlerin 
takibi için yalnızca tek bir adama ihtiyaç 
duyuldu.

Ayrıca, kompleks destek yapısı için-
deki bölümler arasındaki bağlantıların 
da dikkatli bir şekilde planlanması ge-
rekiyordu. Kirişlerin boylamsal yöndeki 

ber of identical parts in production and 
made it possible to manufacture the 
parts with rational batch sizes despite 
the free form. In this way, the total of 
2746 segments could be reduced to 
only 145 different component types, 
which in turn were based on only 23 
different types of glulam blanks.

We worked with straight, but also 
with single and even double curved 
output elements, all of which were 
milled with 5 axes. This required a 
thorough production strategy and, 
above all, further development of our 
software, which we virtually rewrote in 
parts. But the effort was worth it. After 
importing the code to the CNC milling 
machines, only one man was needed to 
monitor the largely automated process-
es (Figure 8-9-10).

Şekil 8: Ön üretim aşamasında olan bileşenler (Fotoğraf telif hakkı Blumer-Lehmann AG’ye aittir)/ Figure 8: 
Components in prefabrication (Blumer-Lehmann AG) Şekil 9: Teslimat (Fotoğraf telif hakkı Blumer-Lehmann AG’ye aittir)/ 
Figure 9: Delivery (Blumer-Lehmann AG) Şekil 10: Vinç kancasına monte edilmiş konstrüksiyon (Fotoğraf telif hakkı 

Blumer-Lehmann AG’ye aittir)/ Figure 10: Assembled vault section on crane hook (Blumer-Lehmann AG)



165

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 6 2 0 1 8

ahşap doku bağlantılarında oluklu taba-
kalar ve Idefi x konektörler kullanılmış-
tır. Düşey derzler kaplanıp yerleştirmesi 
yapıldı ancak yapıştırma işlemi yapılma-
dı. Büyük ölçüde kıvrımlı bölümlerde ise 
montaj sıralaması geometrisini kontrol 
etmek üzere uç bağlantıları girişleri için 
önceden dijital simülasyon yapılması 
gerekmiştir.

Lojistik: Sorunsuz   
Montaja Giden Yol
Yaklaşık 3800 ayrı bileşen toplamda 80 
kamyonla, St. Gallen Kantonu’nda bulu-
nan Gossau’dan yaklaşık 1500 km uzak-
lıktaki Cambridge’e taşındı. Projenin bu 
aşamasını lojistik ekibimizin birçok Avru-
pa ülkesindeki kamyonla taşıma koşulla-
rını ve Rotterdam ve Hull arasındaki fe-
ribotla taşıma koşullarını dikkate alması 
gerekti. Daha da önemlisi, tüm parçaların 
doğru şekilde belirlenmesi, etiketlen-
mesi ve sıraya konulması oldu. Çünkü 
montajın plana göre yapılması için tüm 
bileşenlerin sahaya zamanında ulaş-
mış olması gerekiyordu. Taşımanın yedi 
gün sürmesi halinde, şirketi arayıp eksik 
parça için yeniden sipariş geçilmesi zor 
olacaktı. Yükleme ve teslimat işlemi tabi 
ki de ünlü İsviçre saat mekanizması gibi 
vaktinde gerçekleştirildiğinden caminin 
montaj aşamasında herhangi bir sorun 
yaşanmadı.Etkileyici teknoloji ve mima-
rinin yanı sıra, sorunsuz organizasyon ve 
sonrasında herhangi bir kesinti olmadan 
yapılan montaj işlemi projenin başarısın-
da önemli bir rol oynadı. Bu da altı aydan 
kısa bir süre alan tüm ahşap yapı inşası-
nın hızlı inşa süreci için bir ön gereklilik 
niteliğindedir.

Büyük ölçüde montajı önceden ta-
mamlanmış birkaç ayrı parçadan oluşan 
kolonların yanı sıra bunlar arasında yer 

In addition, the connections be-
tween the segments in the complex 
supporting structure had to be planned 
meticulously. Slotted plates and Ide-
fi x connectors were used for the wood 
grain connections in the longitudinal 
direction of the beams. Cross joints 
were foiled and screwed, but not glued. 
In extremely curved areas, the inser-
tion of the blade connections had to be 
digitally simulated in advance in order 
to check the geometry of the assembly 
sequence.

Logistics as the Key to Smooth 
Assembly
Our logistics team had to take into ac-
count the lorry transport conditions in 
various European countries and on the 
ferry between Rotterdam and Hull but 
even more important were the correct 
assignment, labelling and sequence of 
all parts, because only if each compo-
nent arrives at the right time on site 
does the assembly work according to 
plan. If the transport takes seven days, 
you can’t simply reorder a missing part 
by calling the company. But that wasn’t 
necessary either, because the loading 
and delivery precision corresponded 
to the proverbial Swiss clockwork. In 
our view, the smooth organisation and 
subsequent installation without any 
interruption played an essential role 
in the success of the project alongside 
the impressive technology and archi-
tecture. And this was the prerequisite 
for the short construction phase of the 
entire timber construction, which last-
ed just under six months.

While the rising columns consist of 
only a few, largely pre-assembled indi-



166

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

alan ve iç içe geçmiş bir yapıya sahip to-
nozlar için yaklaşık 70 ila 80 ahşap par-
çanın zeminde montajını ve birbirine vi-
dalanması gerekmiştir. Monte edilen bu 
parçalar daha sonra bir vinç yardımıyla 
montaj noktasına bir taç gibi yerleştiril-
miştir. Daha sonra montaja mevcut pa-
rametrik modelden elde edilen montaj 
planlarına uygun şekilde devam edilmiş-
tir. Montaj kapsamında tüm parçalara 
ilişkin detaylı bir planlama ve mantıksal 
çerçevede bir numaralandırma sistemi 
uygulanmıştır. Bu da işlerin kendinden 
açıklamalı ve neredeyse sezgisel olarak 
ilerleyebilecek bir kolaylıkta yapılabilme-
sini mümkün kılmıştır. Ağaç benzeri 30 
kolon çerçevesindeki döngüsel simetri 
sayesinde her bir aşama tekrar edilebilir 
olmuş, bu da çalışmayı daha da hızlandır-
mıştır. Ayrıca çalışma kapsamında doğru 
bağlantı elemanının seçilmesine de eks-
tra özen gösterilmesi gerekmiştir. Her tür 
ve boyutta toplamda yaklaşık 39.000 vida 
bağlantısı kullanılması gerekmiştir.

Kubbe ve Pencerelerinden 
Gelen Gün Işığı
Camiyi ziyaret edenler, yapıyı 8.10 x 8.10 
m’lik olağan planı çerçevesinde özel bir 
mizansen içinde deneyimliyor. Camiye 
gelenleri ilk olarak bölümlere ayrılmış, 
içerisinde kafe ve toplantı odaları bulunan 
ve yüksekliği diğer bölümlere göre az olan 
giriş kısmı karşılıyor. Bu kısmın ardından, 
4 x 4’lük uyumlu bir düzen içerisinde ko-
numlandırılan 16 kolonlu, daha yüksek 
olduğu aşikar olan ve bölümlere ayrılma-
mış geniş bir ibadet alanına giriliyor.

Odada içeri doğal ışık girmesini sağ-
lamak için yükselen kolonların her birinin 
üzerine yerleştirilen çatı pencerelerinden 
gelen ışık, yapıya bir miktar kontrast ka-

vidual parts, for the interwoven vaults 
in between them, about 70 to 80 wood-
en parts had to be assembled on the 
fl oor and screwed together, which were 
then lifted like a crown to the assembly 
point with a crane lift. The assembly 
was carried out according to assembly 
plans derived from the existing para-
metric model. They were based on an 
intricately planned, logical numbering 
of all individual parts, which led to a 
self-explanatory, almost intuitive se-
quence of work. Due to the rotational 
symmetry around the 30 tree-like col-
umns, the sequences could be repeat-
ed, which further accelerated the work. 
Particular attention had to be paid to 
selecting the right fastener for the job, 
as a total of around 39,000 screw con-
nections of all types and dimensions 
had to be accounted for.

Daylight Over Dome and 
Skylights
Visitors to the mosque experience the 
structure with its regular grid of 8.10 
x 8.10 m as a special kind of mise en 
scène: They fi rst enter the slightly low-
er entrance area, which is subdivided 
by partitions and houses a café and 
meeting rooms. Only then do they 
reach the visibly higher and undivided 
generous prayer hall with its 16 col-
umns in a harmonic 4 x 4 arrangement.

In order to get natural light into the 
room, a skylight is positioned above 
each of the rising columns, whereby 
the light gives the structure some con-
trast and an almost graphic effect. The 
hall is crowned by a 9 m high dome 
that can be seen from afar, which was 
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tarak adeta yapı üzerinde çarpıcı bir etki 
yaratıyor. İbadet bölümü uzak bir mesafe-
den dahi fark edilebilir olan 9 metre yük-
sekliğinde bir kubbe ile tamamlanıyor. 
Kubbenin montajı da Blumer-Lehmann 
tarafından zeminde gerçekleştirilmiş ve 
sonrasında kubbe bir vinç yardımıyla yer-
leştirilmişti (Şekil 11-12).

also assembled on the fl oor by Blum-
er-Lehmann and then lifted onto the 
ceiling by crane (Figure 11-12).

The fl at roof areas adjacent to the 
side of the dome, with a total area of 
around 2000 m², were created as ribbed 
timber ceilings while the outer and in-
ner walls were mainly timber frame 

Şekil 11: Vinç 
yardımıyla kaldırılan  
kubbe 
(Fotoğraf telif hakkı 

Blumer-Lehmann 

AG’ye aittir)

Figure 11: Dome 
gliding in 
(Blumer-Lehmann AG)

Şekil 12: 
Strüktürün üstten 
açık hali 
(Fotoğraf telif hakkı 

Blumer-Lehmann 

AG’ye aittir)

Figure 12: A view 
into the still open 
structure from 
above 
(Blumer-Lehmann AG)
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Kubbenin yanlarına bitişik olan ve 
toplam alanı yaklaşık 2000 m² olan düz 
çatı alanları ise nervürlü ahşap tavanlar 
olarak tasarlanmış, dış ve iç duvarlarda 
genellikle keresteden iskelet yapılar kul-
lanılmıştır. İç kısma bakan kaplama üç 
katmanlı panellerden oluşmuş olup, yan-
gına dayanıklı beyaz bir boya ile boyan-
mıştır ve iç mekânda aydınlık ve samimi 
bir ortam yaratılmıştır. Binaya ayrıca üç 
merdiven ve çapraz lamine ahşap duvar 
ve tavanları bulunan iki bölme daha ek-
lenmiştir.

Cami gerçekten de tamamen ahşaptan 
inşa edilmiştir. Kullanılan doğal malzeme 
genel mimari etkiyi tanımlamakla birlikte 
aynı zamanda canlılık ve ilham veren bir 
ortam da yaratmaktadır. Cami mimarisi-

constructions. The inward-facing fi n-
ish is formed by three-layer panels, 
which are painted with white fi re-re-
sistant paint and create a bright and 
friendly atmosphere in the interior. 
Three staircases and two apartments 
with cross laminated timber walls 
and ceilings are also integrated into 
the building.

So truly, the entire mosque is 
made of wood. The natural material 
defi nes the overall architectural im-
pression and also creates an atmos-
phere of stimulation and inspiration. 
Traditional geometric patterns of 
mosque architecture are combined 
with a modern sustainable construc-
tion method, which - in combina-

Şekil 13: Yapının son hali/ Figure 13: Last photo before the symposium
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nin geleneksel geometrik yapıları, modern 
ve sürdürülebilir bir inşa yöntemi ile bir-
leştirilmiştir. Bununla birlikte planlanan 
fotovoltaik enerji ve yağmur suyu üreti-
mi de dikkate alındığında caminin Avru-
pa’nın ilk ekolojik camisi olduğu açıkça 
görülüyor. Ahşabın hakimiyetini ise klin-
ker tuğladan yapılmış küçük ön cephe 
kırıyor. Bu ön cephe ve kubbede ileride 
yapılacak yaldızlama işleminin 2019 yılı 
başında binanın fonksiyon ve kullanımına 
dair dış dünyaya net bir fi kir vermesi bek-
leniyor (Şekil 13-14).

Proje: Yeni Cambridge Camisi İnşası/
Birleşik Krallık
Müşteri: Muslim Academic Trust, 
Cambridge/BK
Mimar: Marks Barfi eld Architects, 
Londra/BK
Kereste Yapı İnşası: Blumer-Lehmann 
AG, Gossau/İsviçre
Kereste Yapı İnşa Mühendisi: SJB 
Kempter Fitze, Eschenbach/İsviçre
Dijital Planlama: Design-to-Production 
GmbH, Zürih/İsviçre

tion with the planned photovoltaic 
energy and rainwater production - 
justifi es the designation as the fi rst 
ecological mosque of Europe. Only 
the small-sized clinker brick façade 
interrupts the material canon of the 
wood. This façade, together with the 
future gilding of the dome, is ex-
pected to clearly communicate the 
function and use of the building to 
the outside world in the beginning of 
2019 (Figure 13-14).

Project: New Building Cambridge 
Mosque/UK
Client: Muslim Academic Trust, 
Cambridge/UK
Architect: Marks Barfi eld 
Architects, London/UK
Timber Construction: 
Blumer-Lehmann AG, Gossau/CH
Timber Construction Engineer: SJB 
Kempter Fitze, Eschenbach/CH
Digital Planning: Design-to-
Production GmbH, Zürich/CH

Şekil 14: Yapım ekibi/ Figure 14: Contruction team on the side



170

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

Çağdaş ve Sadeleşmiş Cami Tasarımında 
Ahşap Mühendisliği/ A Contemporary and 
Refined Mosque Design With Timber Engineering 

*Burak Karakuş, İnş. Y. Müh./M.Sc. 
Süleyman Tuna, İnş. Y. Müh./PE

1. Architectural Design
The main concept of the mosque, which 
has designed by Hassa Architecture, is 
“a contemporary mosque built entirely 
with timber”. Considering the previously 
designed and build timber mosques in 
Turkey, this will be the largest in scale 
designed with timber structural system, 
timber arches, timber minarets and tim-
ber architectural details (Figure 1, Figure 
2, Figure 3), The mosque will be built at 
one of the key points of Istanbul, and 
more importantly; will be constructed in 
a critical earthquake zone.

2. Structural Design 

2.1. Material
In accordance with the architectural de-
sign, the structural system is construct-
ed using timber material. The laminated 
timber material that forms the building 
system is known as Glulaminated Tim-
ber. Glulam (laminated timber) is a nat-
ural and sustainable alternative to steel 
or concrete.

In production, distribution and 
maintenance aspects, Glulam is more 
advantageous compared to other build-
ing materials. 

The structural timber elements to be 
GL32h grade glulam timber.

2.2. Structural System
The Mosque has designed in accord-
ance with Eurocode 5: Design of Timber 

1. Mimari Tasarım
Hassa Mimarlık tarafından mimari ta-
sarımı yapılan caminin ana konsepti, 
“tamamen ahşap malzeme kullanılarak 
inşa edilmiş çağdaş görünümlü bir ca-
mi”dir. Ülkemizdeki diğer ahşap camiler 
ile karşılaştırıldığında, bu ölçekte ve ta-
mamen ahşap olarak, çağdaş mimari ve 
güncel mühendislik bilgisi ile tasarlan-
mış bir örneğe daha rastlanmamaktadır. 
Ahşap taşıyıcı karkas, ahşap kemerler, 
ahşap minare ve ahşap mimari detay-
ların kullanıldığı cami (Şekil 1, Şekil 2, 
Şekil 3), İstanbul’un önemli noktaların-
dan birinde ve daha önemlisi kritik bir 
deprem bölgesinde inşa edilecektir.

2. Statik Tasarım
2.1. Malzeme 
Mimari tasarıma uygun olarak, yapı ta-
şıyıcı sistemi ahşap  kullanılarak oluş-
turulmuştur. Yapı sistemini oluşturan 
malzeme lamine ahşap olarak bilinmek-
tedir. Lamine edilmiş ahşap çelik veya 
beton yapı malzemelerine nazaran do-
ğal ve sürdürülebilir bir alternatiftir.

Lamine ahşap; üretimi, dağıtımı ve 
bakımı diğer tüm yapı malzemeleri-
ne göre daha avantajlı, çalışması kolay, 
uzun ömürlü bir malzemedir.

Söz konusu cami projesinde yapı 
sisteminin oluşturan ahşap elemanlar 
GL32h kalitesinde seçilmiştir.

Burak Karakuş, Süleyman Tuna* 
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2.2. Taşıyıcı Sistem
Avrupa Standardı olan Eurocode 5: De-
sign of Timber Structures; Ahşap Yapı-
larda Tasarım  Standartı’na uygun olarak 
tasarlanan yapıda, moment çerçeveleri 
ve deprem duvarlarının birlikte kulla-
nıldığı karma bir taşıyıcı sistem kurgusu 
bulunmaktadır. İstanbul gibi, deprem 
ile iç içe yaşanan bir şehirde, yapının 
ciddi deprem yüklerine maruz kalacağı 
aşikârdır. Bu sebeple yapıya etkiyecek 
deprem yüklerinin karşılanabilmesi, 
deprem duvarları ve moment çerçeveleri 
birlikte kullanılarak mümkün olmuştur.

2.3. Yapısal Tasarım Modeli
Ahşap yapı elemanları, malzemedeki 

Structures, and it has a mixed structur-
al system setup using moment frames 
and shear walls. It is obvious that in a 
city that familiar with the earthquakes, 
like Istanbul, the structure will be sub-
ject to intensive earthquake loads. For 
this reason, it was possible to resist the 
earthquake loads that would affect the 
structure, by using shear walls and mo-
ment frames together.

Figure 5 shows the structural system 
layout. The shear walls are indicated 
with red and the columns forming the 
moment frames are indicated with blue.

2.3. Structural Design Model
The timber structural elements show 

Şekil 1: Mimari 
Görünüş 1
Figure 1: 
Architectural 
View 1

Şekil 2: Mimari Görünüş 2
Figure 2: Architectural View 2

Şekil 3: Mimari Görünüş 3
Figure 3: Architectural View 3
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lifl erin doğrultusuna göre farklı davranış 
ve dayanım özellikleri göstermektedir. 
Çelik veya betonarmedeki gibi, malze-
me kesitinin homojen bir yapıda olduğu 
varsayılamaz. Dolayısıyla tasarım he-
sapları yapılırken malzemenin bu davra-
nış özelliği mutlaka dikkate alınmalıdır. 

different behaviour and strength char-
acteristics according to the direction of 
the fi bres in the material. As in steel or 
reinforced concrete, it cannot be as-
sumed that the material section is ho-
mogeneous. Therefore, characteristics 
of the timber structural material must 

Şekil 4 : Lamine 
Ahşap (Glulam) 
üretim şeması
Figure 4: Glulam 
production 
progress

Şekil 5: Taşıyıcı 
Sistem Kurgusu
Figure 5: 
Structural 
system layout

Şekil 6: SAP2000 Hesap Modelleri/ Figure 6: Structural system model created with SAP2000
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SAP2000 yazılımında anizotropik mal-
zeme tanımı yapılabilmektedir. Ahşap 
malzemenin gerçek davranışını görebil-
mek için yapı sisteminin tasarım modeli 
SAP2000 yazılımı ile kurulmuştur.

Cami kubbesi ve minaresi de alı-
şılmışın dışında tasarımlara sahiptir. 
Cami kubbesi cam, minaresi de 6 farklı 
ahşap dikmeden oluşan bir çubuk sis-
tem olarak tasarlanmıştır. Kubbenin 
taşıyıcı sistemi için, çelik malzeme kul-
lanılarak bir karkas oluşturulmuştur. 
Minare tasarımı ise çelik, beton ve ah-
şabın birlikte kullanıldığı kompozit bir 
sistemdir (Şekil 7, Şekil 8).

be taken into account correctly when 
making design calculations. Anisotrop-
ic material can be defi ned in SAP2000 
software. In order to see the real be-
haviour of wood, the design model of 
the building system was established 
with the SAP2000 software. 

The dome and minarets of the 
mosque also has un-conventional de-
signs. The dome of the mosque is de-
signed to be glass and the minarets are 
designed with a frame system consist-
ing of 6 different timber pillars. For the 
structural system of the dome, a framing 
is formed using steel material. And the 

Şekil 7: Minare 
Hesap Modeli
Figure 7: Design 
model of minaret

Şekil 8: Kubbe 
Hesap Modeli
Figure 8: Design 
model of dome
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3. Özel Detaylar
Mimari kaygılar gereği, birleşim ele-
manlarının mümkün mertebe gizlen-
mesi önemlidir. Caminin ahşap kulla-
nılarak imal edildiği ön plana çıkarılmak 
istenmektedir. Bu doğrultuda, ahşap 
elemanların birleşim bölgelerinde özel 
birleşim elemanları kullanılmıştır. 

Ahşap kolonların temele bağlantısı 
moment aktaracak şekilde tasarlanmış-
tır. Moment çerçevesini oluşturan ko-
lonlar, temel kotunda çelik bir gömlek 
ile giydirilerek temele ankrajlanmıştır. 
Bu çelik gömleğin ve diğer birleşim ele-
manlarının gizlenmesi amacıyla, yapı 
temeli ve cami tabanı arasında, yaklaşık 
1 metre yüksekliğinde bir yüzer döşe-
me katmanı oluşturulmuştur. Bu alana 
hem mekanik tesisatlar saklanmış hem 
de ankastre kolon-temel birleşimleri gö-
mülmüştür. 

Şekil 9’da kolon-temel birleşimine 
ait bir detay görülmektedir. Sonuç ola-
rak mimari görünüş bozulmadan, statik 
olarak da sağlıklı bir bağlantı tasarlana-
bilmiştir.

Kolon-kiriş birleşimlerinde de gizli 
bağlantılar yapılması mimari bir gerek-
lilik olarak görülmüş ve tasarım buna 
uygun olarak yapılmıştır. Taşıyıcı çer-

minaret design is a composite system in 
which steel, concrete and wood are used 
together ( Figure 7 and Figure 8).

3. Special Details
Due to architectural concerns, it is im-
portant to conceal the structural joints 
and connection elements as much as 
possible. Architects’ desire was to em-
phasize on timber and minimize the 
use of other structural elements. There-
fore, special connection elements are 
designed and used in the timber-tim-
ber, timber-steel and timber-concrete 
connections.

The connection of the timber col-
umns to the foundation is designed as 
fi xed connection. The columns form-
ing the moment frame are anchored to 
the foundation by using a steel sleeve 
on the base level. In order to hide this 
steel jacket and other connection parts, 
a fl oating fl oor layer has built about 1 
meter height between the foundation 
and the mosque fl oor. In this area, both 
mechanical installations and timber 
column-reinforced concrete foundation 
connections are concealed.

Figure 9 shows the detail of the col-
umn-foundation connection. As a re-

Şekil 9: 
Kolon-Temel 
birleşim detayı
Figure 9: 
Timber column 
and reinforced 
concrete 
foundation 
connection
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çeveler oluşturabilmek amacıyla kolon 
kiriş birleşim noktaları moment aktaran 
biçimde tasarlanmıştır.

Şekil 10’da görüldüğü gibi, çelik bir-
leşim levhaları ahşap kesitlerin içerisine 
gömülmüştür. Birleşimi sağlayan bulon-
lar ise, ahşap malzeme içerisine gizlen-
miştir (Şekil 11).

Minareler, mimari ekip tarafından 
ahşap malzemeden üretilmiş 6 adet ko-
lon ile oluşturulan bir çubuk sistem ola-
rak tasarlanmıştır. Hem narinlik proble-
mini çözebilmek hem de yanal yükleri 
(deprem, rüzgar) karşılayabilmek ama-
cıyla kompozit bir sistem tasarlanmıştır.

Şekil 12’de görüldüğü gibi, çelik mal-

sult, a structurally safe connection can 
be designed without deteriorating the 
architectural appearance. 

Concealed connections in the col-
umn-beam joints were considered as an 
architectural necessity and the design 
has made according to this. In order to 
create moment frames, column beam 
connections are designed in this aspect.

As shown in Fig. 10, the steel con-
nection plates are embedded in the 
timber sections. And the connector 
bolts are hollowed out by carving the 
section surface (Figure 11).

In order to satisfy the architectural 
design requirements for the size and 

Şekil 10: Kolon-Kiriş birleşim detayı/ Figure 10: Timber Column - Timber Beam Connection Detail

Şekil 11: Gizli bulon detayı
Figure 11: Hidden bolt detail

Şekil 12: Kompozit minare kolonları
Figure 12: Composite minaret columns
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zeme kullanılarak bir yapma kutu profi l 
oluşturulmuştur. Kutu profi lin içi beton 
ile doldurularak kompozit bir kesit elde 
edilmiştir. Mimari projeye sadık kalın-
ması amacıyla ise çelik profi lin dışına 
ahşap bir giydirme yapılmıştır. Böylece 
çelik, beton ve ahşabın bir arada kulla-
nıldığı yapı mühendisliği gereklilikleri 
mimari kaygılar da gözetilerek yerine 
getirilmiştir.

Yapıda özel olarak üretilmesi gere-
ken, standart ebatlar ve formlar dahi-
linde üretilemeyecek yapısal elemanlar 
da bulunmaktadır. Örnek olarak mimari 
grup tarafından sekizgen kolonlar ve ko-
lonlara entegre ornamental kolon başlık-
ları ve standart bir forma sahip olmayan 
kemerler tasarlanmıştır (Şekil 13). 

Yukarıda belirtilen özel bağlantıların 
yanı sıra, ahşap deprem duvarı bağlan-
tı elemanları, kolon pabuçları, gizli kiriş 
bağlantı elemanları gibi konvansiyonel 
ahşap yapı bağlantı elemanları da proje-
de kullanılmıştır (Şekil 14).

4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, çağdaş tasarımlı bir cami 
yapısının, ahşap taşıyıcı sistem tasarımı 
hakkında bazı detaylar sunulmuş; kar-
şılaşılan problemlerin çözümleri ve mi-

placement of the exposed minaret col-
umns a composite system has been uti-
lized in order to solve the slenderness 
problem and to resist the lateral loads 
(earthquake, wind, etc).

As seen in Figure 12, a square hollow 
section has formed using steel material. 
The steel section has fi lled with concrete 
and a composite section has obtained. 
In order to comply with the architectural 
design, this composite section has jack-
eted with a timber façade. Thus, by using 
this section which has created with steel, 
concrete and timber; structural design 
has made safely, and the architectural 
design requirements were satisfi ed.

There are structural parts which are 
out of ordinary in shape and form. For 
example, octagonal timber columns 
with ornamental timber column caps 
and un-uniformly curved timber arch-
es, which were used as a part of the 
structural system, are designed by the 
architects ( Figure 13).

Apart from above mentioned cus-
tom connections, conventional connec-
tion details and elements are used as 
well for the shear-wall hold-down, col-
umn base, joist hangers etcetera along 
with concealed connectors (Figure 14).

Şekil 13: 
Kemerler
Figure 13: 
Arches
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mari sebeplerle ortaya çıkan bazı özel 
detaylara değinilmiştir. Deprem bölge-
lerinde inşa edilecek ahşap yapılarda, 
sistemin yanal yük kapasitesinin nasıl 
artırılabileceği konusunda değerlendir-
me ve detaylardan bahsedilmiştir. Narin 
ahşap elemanların tasarımı için kom-
pozit çözümlerden yararlanabileceği, 
söz konusu proje için üretilen detaylar 
vasıtasıyla gösterilmiştir. Hesap model-
lerinin kurulması ve ahşap malzeme-
nin davranışının hesaplara yanstılması 
hakkında bilgiler verilmiş, birleşim de-
taylarının çözülmesi konusunda bilgiler 
verilmiştir.

Sonuç olarak, çağdaş tasarımlı bir cami 
yapısının ahşap taşıyıcı sisteminin kurul-
ması ve detaylandırılması, projelendiril-
miş bir örnek üzerinden gösterilmiştir.

4. Conclusion
In this study, we have outlined an en-
gineering approach to a contempo-
rary mosque built entirely with timber. 
Structural system solutions for the archi-
tectural design requirements and some 
specifi c structural detail approaches 
arising from architectural reasons are 
mentioned as well. Use of composite 
structural elements to overcome the 
slenderness issue of timber elements 
shown with an example. Information 
has given regarding the establishment 
of the structural design models.

As a result, the establishment and 
detailing of a structural system of a 
contemporary mosque built entirely 
with timber is shown through a real-life 
example. 

K A Y N A K Ç A / R E F E R E N C E S
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EN 1990 – Eurocode: Basis of structural design.

EN 1995-1-1 – Eurocode 5: Design of timber structures- Part 1-1: General- Common rules and 
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Şekil 14: Standartlaştırılmış birleşim elemanları/ Figure 14: Standardized connections
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Çağdaş Yapılarda Ahşap: Kullanım ve Yeniden Kullanım
Timber in Contemporary Structures: Use And Reuse 

*Dr. Francesca Brancaccio, Mimar, Mimarlık Tarihçisi/ Architect, Ph.D. History of Architecture

Wood For Granted / Timber For Struc-
tures “Wood” is the hard fi brous ma-
terial that forms the main substance of 
the trunk of a tree, obtained by forming 
it to various shapes and sizes. It has 
played an important role in the histo-
ry of civilization: men did take it for 
granted, because it belongs to our lives 
and it is somewhere easy to fi nd and 
to use. Humans have used wood for 
many purposes: among them, struc-
tures in buildings, but also for other 
elements such lintels, doors, windows, 
fl oors and furniture. As we all know, 
“timber” could be defi ned as wood pre-
pared for use in building and carpentry.  
Timber in structures is used for founda-
tion poles, pillars, beams and trusses, 
chains, connections, fl oors, roofs, and 
other complex structural systems. 

The material itself – wood or tim-
ber - has had almost any modifi cation 
of its properties over the times.  Along 
the centuries, men have always tried to 
understand and transmit, to learn how 
to choose particular timber for specifi c 
purposes, improving all the technolo-
gies on how to cut it and to assemble it 
in a better way. 

The Grammar of Carpentry 
Technologies keep on relying on the 
same techniques that were established 
and shared by early civilizations, and 
settled in examples, dictionaries or 
manuals. Wooden buildings have al-
ways served as prototypes of the next 

Bilinen adıyla ahşap, yapılar için bilinen 
adıyla da kereste; ahşap; büyük ya da 
küçük ağaçların gövdesinin ana madde-
sini oluşturan sert lifl i bir malzemedir ve 
ağaçların farklı şekil ve boyutlarda kesil-
mesiyle elde edilir. Ahşabın; medeniyet 
tarihinde oynadığı rol önemlidir. İnsanlar 
hem hayatın bir parçası, hem de bulma-
sı ve kullanması basit olduğu için ahşabı 
çok kolay kabullenmiştir. İnsanlar; ahşa-
bı birçok yerde kullanmaktadır. Bu yerler 
arasında yapıların ana strüktür eleman-
ları olduğu kadar lentolar, kapılar, pen-
cereler, zeminler ve mobilyalar bulunur. 
Bildiğimiz haliyle “keresteyi”, inşaat ve 
marangozluk işlerinde kullanılmak üzere 
hazırlanan ahşap olarak tanımlayabiliriz.  
Yapılarda ahşap temel direklerinde, sü-
tunlarda, kirişlerde ve makaslarda, zincir-
lerde, bağlantılarda, zeminlerde, çatılarda 
ve diğer karmaşık yapısal sistemlerde 
kullanılabilir. Ahşap veya kerestenin ne-
redeyse tüm özellikleri zaman içinde in-
sanların ihtiyacına uyarlanmıştır.  Yüzyıl-
lar boyunca amaçlarına en uygun ahşabı 
nasıl seçecekleri konusunda bilgilerini 
genişletmeye ve bu bilgileri yeni nesillere 
aktarmaya çalışan insanlar, ahşabı daha 
iyi kesmeye ve monte etmeye yönelik 
tüm teknolojileri de geliştirmiştir.

Ahşap İşçiliğinin Grameri
Teknolojiler ilk medeniyetlerde oluştu-
rulan ve yeni nesillere aktarılan, daha 
sonra örnekleri görülen, sözlüklerde veya 

Francesca Brancaccio*
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rehberlerde yazılan tekniklere dayanır. 
Ahşap binalar her zaman yeni mimari 
tasarım akımlarının prototipleri olmuş-
tur. Ahşap işçiliğinde sıklıkla ve uzun za-
mandır kullanılan özellikler yansıtmaları 
açısından ahşap binalar için ahşap işçi-
liğinin grameri diyebiliriz. İtalyan Röne-
sans Mimarı Andrea Palladio, Vitruvian 
geleneklerine uygun hazırladığı “I quatt-
ro libri dell’architettura” (Mimarlık Adına 
Dört Kitap, yayın tarihi 1570) başlıklı bi-
limsel eserinin kısa bir tanım bölümünde, 
ağaçların ne zaman, nasıl kesilebilecekle-
ri, nasıl muhafaza edilebilecekleri, ayrıca 
nasıl işlenecekleri ve amaca uygun ah-
şabın nasıl seçilebileceği gibi konularda 
bilgi verir. Detaylı ahşap yapı görselleri 
vermez, ama bazı çatı tipolojilerine dair 
örnekler sunar. 

Bu örnekler arasında Vicenza’daki 
Villa Rotonda’nın bir kısmı ve çizimle-
rinde görülen diğer çatılar vardır. Çalış-
masındaki tek detaylı çizim bir köprünün 

architectural design. We might call it 
the grammar of carpentry, the fea-
tures in carpentry that are widely used 
and very long lived. Italian Renaissance 
architect Andrea Palladio in his trea-
tise I quattro libri dell’architettura (The 
Four Books On Architecture, published 
in 1570), following the Vitruvian tra-
dition, tells - in a short description - 
when, how to cut and to store wood, 
how to work timber, choosing the kind 
appropriate for each purposes. He does 
not show detailed timber structures, 
but only gives quick evidence of some 
typologies of roofs: a section of the Vil-
la Rotonda in Vicenza, for instance or 
of other roofs showed in his planches. 
The only detailed drawing in the trea-
tise is the timber structure of a bridge, 
which became very famous because 
of the worldwide spread of Palladio’s 
book in the centuries following. Only 
few decades after, in 1615, the pupil 

Şekil 1: Andrea Palladio’nun Mimarlığın Dört Kitabı’ndan, Villa Rotonda ve Köprü çizimleri/ Figure 1: Andrea 
Palladio, plates from I quattro libri dell’architettura (The Four Books Venice 1570: Villa Rotonda; the Bridge)
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ahşap strüktürüdür. Bu yapı, sonraki yüz-
yıllarda Palladio’nun kitabının dünyada 
oldukça ilgi görmesi sayesinde büyük bir 
ün kazanmıştır. Sadece birkaç onyıl son-
ra, 1615’te, Andrea Palladio’nun öğrenci-
si Vincenzo Scamozzi “The Idea of Uni-
versal Architecture” (Evrensel Mimarlık 
Düşüncesi) adında önemli bir kitap yazdı. 
Kitap Palladio’nun dört kitabından daha 
detaylıydı ve amaçları bu kitaplardan da 
daha büyüktü, ancak dünyada onlar ka-
dar geniş bir kitleye ulaşamadı.

 Scamozzi bu kitabında ahşabın bir 
yapı malzemesi olarak seçilmesine ve 
muhafazasına dair verdiği bilgilerle Vit-
ruvius ve Palladio’nun eserlerini derinden 
incelediğini göstermenin yanı sıra, yeni 
bir köprü konseptinin de çizimini ver-
miştir. Tüm ağaç ve ahşap türlerinin bir 
listesini yapan Scamozzi, hangi ağaç tü-
rünün neye göre seçilebileceğini vakalar 
üzerinden anlatmıştır. Bu mimarla ilgili 
ilginç durum, kendisinin araştırmaya ve 
geliştirmeye olan yaklaşımıdır. Örneğin 
kitabında, (1599-1600 arasında 60 gün-
lüğüne) Fransa’ya yaptığı gezide gördüğü 
Aziz Denis külahlı kulesinin detaylarını 
anlatır. Eskiz defterinde yazıya geçirdiği 
bu araştırma bugün hala Vicenza Beledi-
yesi arşivlerinde saklanmaktadır. 

Araştırma ve çalışmalar, uzmanlık ve 
literatür, elle yapılan zanaatın ve bu zana-
atta kazanılan tecrübenin bilimin elinde 
evrimleşmesini sağlar. Ahşap işçiliği, taş 
işçiliğiyle birlikte Augustine Charles D’A-
vilier Sözlüğü olan “le Dictionnaire d’archi-
tecture civile et hydrauliques et des arts qui 
en dependent”nin oluşturulduğu sanatsal 
sürecin iki bölümünden birini oluşturur. 
Mimarlık derslerinde kullanılan kelimeler 
için hazırlanan bu sözlük, 1691’de bir dü-
zenlemeden geçmiştir.  Ahşap, yapılar için 

of Andrea Palladio, Vincenzo Scamoz-
zi, wrote an important book, The idea 
of universal architecture – more detailed 
and ambitious than Palladio’s Four 
books, but less lucky in distribution. In 
this book not only Scamozzi showed 
that he had carefully studied Vitruvius 
and Palladio, by giving information on 
how to choose and to preserve wood as 
a building material, but he also gave us 
a new drawing for a bridge. The clev-
er Scamozzi was also able to list all 
the kinds of trees and wood, giving all 
the suggestions for how and where to 
adopt a species, case by case. What is 
interesting about this architect is his 
attitude to research and study: here we 
have – for instance – the detail of the 
timber fl eche (spire) of Saint Denis in 
France, that he saw a during his trip in 
the country (60 days from 1599-1600) 
and this is the survey that he made in 
his carnet de croquis that is still kept in 
Vicenza Municipal archives. 

Researches and studies, specializa-
tion and literature transform handcrafts 
traditional duties and experiences in a 
true science. Carpentry becomes, to-
gether with Maçonnerie, one of the 
two sections in the art of building of 
Augustine Charles D’Avilier Diction-
ary, le Dictionnaire d’architecture civile et 
hydrauliques et des arts qui en dependent. 
It is a vocabulary of words used dur-
ing the lessons of architecture, edited 
in 1691.  Timber structures start to be 
considered fundamental. Carpentry is 
one of the art on which architecture 
depends, it is fundamental in construc-
tion activities and it is therefore nec-
essary to give a name to each part of 
these activities and every details. From 
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temel nitelikte bir malzeme olarak kabul 
edilmeye başlanmıştır. Ahşap işçiliği mi-
marinin temellerini oluşturan sanatlardan 
biridir, yapı faaliyetlerinde kritik bir yeri 
vardır ve bu sebeple, bu faaliyetlerin her 
kısmına ve her detayına ayrı bir isim ver-
mek gerekir. 18. yüzyılın başından ikinci 
yarısına dek, eldeki bilgilerin belirli bir 
düzene sokulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Tasarımda geleneksel olarak uygulanan 
deneyimsel kuralların yeterli olmadığı-
na dair bir inanış vardı. Tasarımın ve bu 
konuda yapılan çalışmaların kurallarının 
yenilenmesine dair ihtiyacın izleri, Henri 
Gautier’nin köprülerle ilgili yazdığı kitapta 
görülebilir. Zamanın kültürünün karakte-
ristik özelliklerinin belirlenmesinde etkin 
bir rol oynayan “Encyclopoedie of d’Alam-
bert and Diderot” (“d’Alambert ve Dide-
rot Ansiklopedisi”) eserinde, bu alandaki 
bilgilerin durumu test edilebilir. Ancak 

the beginning to the second part of the 
eighteen century an increasing needing 
to formalize knowledge is felt. Empiri-
cal rules traditionally employed in de-
sign were perceived as not suffi cient. A 
sign of the need for renewing the crite-
ria and rules of design and studies may 
be seen in the book of Henri Gautier on 
bridges. The state of knowledge can be 
– of course – tested on the Encyclopoedie 
of d’Alambert and Diderot which had a 
primary role in characterizing the cul-
ture at that time. But the book  of Gau-
tier Traité des Ponts, published in 1716, 
is the fi rst French book on bridges that 
gives evidence of a new approach in 
design with timber. The sizing of the 
elements is no more traditional accord-
ing to geometrical principles. In this 
book we fi nd the fi rst attempt to give 
to shape and size scientifi c evidences. 

Şekil 2: Vincenzo Scamozzi,  Evrensel Mimarlık Düşüncesi Kitabı, 1615, Aziz Denis Kulesi’nin ahşap detayları
Figure 2: Vincenzo Scamozzi, plates from L’idea dell’architettura universale, 1615: The timber spire of Saint Denis 
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Gautier’nin 1716’da yayınlanan “Traité 
des Ponts” (Köprülerin Anlaşması) isimli 
kitabı, ahşapla tasarıma yeni bir yaklaşım 
getiren, Fransa’da çıkan ilk kitaptır. Yapı 
bölümlerinin ebatları geleneksel pren-
siplere uygun değildir. Bu kitapta ilk kez 
şekil verme ve boyutlandırma konularında 
bilimsel kanıtlar görürüz. Ahşap kullanı-
mına ayrılmış olan 10. bölümde mekanik 
alanında yaşanan ilerlemeler sayesinde 
ahşap işçiliği sanatında elde edilen geliş-
meleri anlatan Gautier, uzunluk, genişlik 
ve derinlik arasındaki bilimsel ilişkiden 
bahseder. Ahşap parçalar artık uzun ya da 
kısa kesilmeyecektir, çünkü ölçüm yap-
mamızı sağlayan bilim vardır.  

Kitaplar ve çizimlerle ilgili ek bilgile-
re, Joseph-Madeleine-Rose Morisot’nun 
“Vocabulaire des arts and metiers en ce qui 
concerne les constructions” isimli eseriyle 
devam edebiliriz. Asil yapıları inceleme 
göreviyle yazılan ve 1814’te Paris’te dü-
zenlenen kitapta Vocabulaire de la Char-
pente (Ahşap İşçiliği Sözlüğü) adında 
özel bir bölüm bulabiliriz. Ahşap işçiliği 
gramerinin hikayesi, ünlü Rondelet’nin 
19. yüzyılın başında düzenlenen ve tüm 
Avrupa’da dağıtılan önemli çalışması ile 
yazılmış olarak kabul edilebilir. Bu kitap, 
çalışmamızdaki konseptlerin bilimsel 
yorumu konusunda önemli bir dönüm 
noktasını temsil eder. Bu alanda son söz 
ise, 1837 yılında “L’art de la Charpente-
rie” (Ahşap İşçiliği Sanatı) kitabını yazan 
Amand Rose Emy’e aittir. 59 levhada ha-
tırı sayılır miktarda çizim içeren bu kitap, 
günümüzde her açıdan övgüyü hak eden 
bir eserdir. Bu çalışmamda bunların tama-
mını göstermek mümkün değildir, ancak 
örnekler üzerinden yazarın ahşabı yapı iş-
lerinde kullanmakla ilgili yaklaşımını tam 
olarak anlayabiliriz.

In Chapter 10, dedicated to the use of 
wood, while explaining the improve-
ments in the art of carpentry, thanks 
to contributions made by Mechanics, 
Gautier tells about the scientifi c rela-
tionship between lenght, width and 
depth: no more oversize or undersize 
because there is science that gives di-
mensions.  

We can continue this excursus 
through books and drawings with the 
Vocabulaire des arts and metiers en ce qui 
concerne les constructions by Joseph-Ma-
deleine-Rose  Morisot. Charged of ver-
ifying the Royal buildings, in his book, 
edited in 1814 in Paris, we can fi nd a 
specifi c section Vocabulaire de la Char-
pente (Dictionnary of carpentry). The 
story of grammar of carpentry can be 
considered achieved with the famous 
Rondelet’s fundamental work, edit-
ed at the beginning of the nineteenth 
century and disseminated in all Eu-
rope. This book marks an important 
moment in the scientifi c interpretation 
of the objects of our study. And the fi -
nal word belongs to Amand Rose Emy, 
which wrote in 1837 L’art de la Char-
penterie, the art of Carpentry. Times are 
ready for a book celebrating The art of 
Carpentry in all its aspects, with a prop-
er number of drawings, in 59 plates. It 
is not possible, in this text, to show all 
of them, but the examples will let us 
understand the complete approach of 
the author to the matter of using tim-
ber in construction. He faces all the 
fundamental matters: carpenter tools, 
transport of wood, rusting of wood, 
long sawing, conservation and stock-
ings, connections, wood stitch, half 
timbered,  fl oors, beams / roof cover, 
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Yazar ahşap işleriyle ilgili doğrama 
aletleri, ahşabın taşınması, aşındırılma-
sı, dilimlenmesi, koruması ve muhafaza 
edilmesi, bağlantı çözümleri, ahşap par-
çaların birleştirilmesi, yarı kârgir, zemin-
ler, kirişler, çatı örtüleri, kırma çatılar, V 
çatılar, 5 kenarlı çatılar gibi tüm temel 
konularla ele almakla beraber, kırma ça-
tılarla ilgili bir görsele de yer verir. 

Gelenek ve Yenilik 
Deneyimsel yaklaşımdan bilimsel bilgi-
lere geçişe dair bu kısa tarih incelemesi, 

hipped roof / roof valley / 5 sides roof, 
hip roof graphic verifi cation.

Tradition And Innovation 
This quick historical overview on the 
passage from an “empirical approach” 
to a “scientifi c knowledge” can help to 
underline and show how timber struc-
tures are part of history and of the fu-
ture of architecture, because they are 
part of the development of structural 
ideas. On one side we have the pres-
ervation of timber in old buildings and 

Şekil 3- Şekil 4:
Amand Rose 
Emy’nin Ahşap 
İşciliği Sanatı 
Kitabı’ndan, bazı 
çizimler

Figure 3-4: 
Amand Rose Emy, 
plates from L’art 
de la Charpenterie, 
The Art of 
Carpentry, 1837, 
59 plates 
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ahşap yapıların mimarlık tarihinin ve ge-
leceğinin neresinde yer aldığını vurgula-
mak ve göstermek açısından faydalı ola-
bilir, zira ahşap yapılar yapısal fi kirlerinin 
gelişiminin bir parçasıdır. Bir yandan eski 
binalardaki ahşabı korurken, diğer yan-
dan yeni yapılarda da ahşap kullanmak-
tayız. Ahşap yüzyıllardır deneyimlere 
dayalı normal bir yaklaşım olarak kabul 
edilirken önemli bir gelişme yaşandı. Ah-
şabın tarihinde her şey normal giderken, 
yani bilim adamları ahşap üzerinde çalış-
malar yaparken, bilimsel yöntemlerle ona 
şekil verirken ve yapı malzemeleri içinde 
ona soylu bir konum kazandırırken sah-
neye iki yeni kahraman çıktı: Önce de-
mir, sonra da beton, hem yeni yapılarda 
hem de restorasyon işlerinde yapıyla ilgili 
konulara çözüm getiriyor gibiydiler. De-
mir ve beton ahşaptan daha sağlam oldu-
ğundan, insanlar yapılarda bu malzeme-
leri seçebilir duruma gelmişlerdi. Bu yeni 
malzemeler sadece mimarlıkta değil, res-
torasyonda da seçilmeye başlandı. Çok 
az sayıda insan buna karşı çıktı. Paris’teki 
Notre Dame Kulesi örneği bu konuda 
simgesel bir model örneğidir.

Demir 1857 yılında Fransa’da geliş-
tirilmiş, birçok yapının sağlamlaştırıl-
masında ve restorasyonunda (Avoie’in 
yaptığı Rouen Katedrali) kullanılmış ol-
masına rağmen, Eugene Viollet le Duc 
geleneklere saygı göstermek ve insan-
ların kullandığı ilk yapı malzemesi olan 
ahşabı kullanmak istedi. Viollet le duc, 
Paris’teki Chartres Katedrali’nin güç-
lendirilmesinde ve restorasyonunda de-
mir makaslar kullanmıştı. Ancak Paris 
Katedrali’nin merkezi külahlı kulesinin 
ahşap kullanılarak yeniden yapılmasını 
istiyordu. İstediklerini yapabildi, çünkü 
bilimsel açıdan katedilmiş bir yol vardı, 

on the other the use of timber in new 
construction. They both have been 
considered as normal empirical prac-
tices in the centuries until something 
happened. When everything - in the 
story of timber - was going on success-
fully, when scientists were studying 
timber, dimensioning it through sci-
entifi c methods, and giving it an aris-
tocratic status and place in the family 
of building materials, two new protag-
onists arrived: iron fi rst, and concrete 
then, appeared to solve structural mat-
ters, both in new constructions and by 
consequences, in restoration and con-
servation. Men could start to choose 
other material and they did it because 
iron and concrete were considered 
more reliable than wood. They chose 
new materials not only for new archi-
tectures but also in restoration. Only 
few were the cases of resistance. The 
example of the Spire (Fléche) of Notre 
Dame de Paris is an emblematic and 
paradigmatic case. Even if in 1857 iron 
was already developed in France and it 
has been already used in consolidation 
and in many other restorations (Rouen 
cathedral by Avoine), Eugene Viollet 
le Duc wanted to respect tradition and 
to use the original material, timber. Vi-
ollet le duc himself had already used 
iron trusses and reinforcements in the 
restoration of the Cathedral of Char-
tres in Paris. But he wanted the central 
fl eche of the cathedral of Paris to be 
rebuilt in timber. He was able to do it 
because scientifi c studies were devel-
oped, because he knew the technology 
used in medieval carpentry, because 
he was able to study the remaining 
part of the structure. Together with 
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Ortaçağ’daki ahşap işlerinde kullanılan 
teknolojiyi biliyordu ve yapının geri ka-
lanı üzerinde çalışma olanağı vardı. El 
işleri konusundaki bilgiyle birlikte, yapı-
nın geçmişte nasıl yapıldığını anlamaları 
mümkün oldu. İşçiler yapıda kullanılan 
parçaların aynılarını nasıl yapacaklarını 
tam olarak biliyorlardı.  1860’da tamam-
lanan kule demirden değil entierement en 
bois de Chamnpagne, yani tamamen şam-
panya rengi ahşaptan yapılmıştı.

Çağdaş Mimari:    
Yeni Malzemeler Bulma Çabası 
Yaklaşımlarımızda süreklilik olduğunda 
mirasımızı korkusuzca yeni nesillere bı-
rakabiliriz. Kültürel kesintiler meydana 
geldiğinde ise, ne yapacağımıza karar 
vermemiz gerekir. Yeni malzemelerin 
kullanımı ve çağdaş mimariye yönelik ça-
balar bu alanda bir felsefe oluşturma sü-
recinde deprem yaratmıştı ve insanları bir 
seçimle karşı karşıya bıraktı. Ahşap, mo-
dern dönemde yapılarda neredeyse hiç 
kullanılmaz hale gelirken, önce demir, 
sonra da betonarme bu alanda ilk tercih 
edilen malzemeler oldular. 

Bilinen ilk restorasyon çizelgesi olan 

the handcrafts, they were able to un-
derstand how it was made in the past. 
Workers knew exactly how to remake 
the pieces as they were.  Completed in 
1860, the spire was reconstructed “en-
tierement en bois de Champagne” and 
not of iron.

Contemporary Architecture: 
The Struggle For New Materials 
When we have continuity in approach-
es, our heritage can be transmitted 
without any fear. When cultural cuts 
occur, we have to choose what to do. 
The use of new materials and the strug-
gle for contemporary architecture was 
a true earthquake in building philos-
ophy and obliged to choose. During 
the modern period timber structures 
almost disappeared as structural mate-
rial, iron fi rst, and reinforced concrete 
then became more important. Even the 
Chartres of Athens 1931, the fi rst chart 
of restoration, recommended to use 
new materials (for instance concrete) in 
order to distinguish old from new. This 
was a true alert for wood. Timber was 
therefore almost forgotten in contem-

Şekil 5: Notre 
Dame de Paris’in 
Kulesi
Figure 5: The 
Spire of Notre 
Dame de Paris, 
Eugene Viollet 
le Duc
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Athens 1931 Çizelgesi’nde dahi, eskinin 
yeniden ayrılabilmesi için yeni malze-
melerin (örneğin betonun) kullanılma-
sı öneriliyordu. Bu, ahşap için tehlike 
çanlarını çalan bir durumdu. Bu sebeple 
uluslararası tarz veya modern akım de-
nen çağdaş mimaride ahşap kullanımı 
tamamen unutulmuştu. Geçmişten ve 
yerellikten kurtulma çabasının bir parçası 
olarak ahşap, gelenekle ve tarihle ilişki-
lendiriliyordu. Bu durum modaya uygun 
değildi. Hava şartlarına ve zamanla mey-
dana gelen zayıfl amaya dayanıksız olan 
ahşap tarihe karışma riskiyle karşı kar-
şıyaydı, çünkü uzun süredir yerine daha 
dayanıklı malzemeler kullanılıyordu. 
Sadece 1833’te icat edilen balon iskeleti 
gibi ekonominin ön planda olduğu (ya-
pılması ve ABD içinde taşınması kolaydı), 
ya da münferit “organik” direnişler gibi 
bazı durumlarda ahşap kullanımı devam 
ediyordu.

Frank Lloyd Wright, ahşap için veri-
len mücadelede kendi yorumuna sahip 
isimlerden biriydi. Ahşap kullanan az sa-
yıda kahramanlardan biriydi. Kendisinin 
Bozkır Evleri’ni buna örnek olarak düşü-

porary architecture (the so-called Inter-
national Style or Modern Movement). 
Timber was associated to tradition, his-
tory, which were not fashionable, in a 
struggle against past and regionalism. 
The survival of timber, vulnerable to 
the weather or to decays, was at risk 
because timber has been for long years 
often replaced with more durable ma-
terials. Only in few occasions the use 
of timber resists, for economic features 
such as balloon frame invented in 1833 
(easy to build and to transport through 
USA) or in some examples of hero-
ic “organic” resistance. Frank Lloyd 
Wright is one of the interpreters in the 
struggle for wood, he is of these heros 
that used timber, we just have to think 
about his Prairie Houses for instance. In 
Robie House he owes a lot to Japanese 
architecture, which granted the conti-
nuity in history, because Japan never 
interrupted with tradition that was lost 
in Europe and in the States.  Timber is 
traditional and not modern, local and 
not global, can be used only by very ex-
pert workers and it is not ready to use 

Şekil 6: Çağdaş Mimaride yeni yapı malzemelerinin kullanılması ‘’çabası’’ Kristal Sarayı, Londra (Joseph Paxton), 
1815; building at 15, rue Franklin, Paris (Auguste Perret), 1903; the Maison Domino (Le Corbusier), 1914.  / Figure 
6: The “struggle” for new building materials in contemporary architecture: Cristal Palace, London (Joseph Paxton), 
1815; building at 15, rue Franklin, Paris (Auguste Perret), 1903;  the Maison Domino (Le Corbusier), 1914.   
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nebiliriz. Robie Evi’nde ise Japon mima-
risine çok şey borçludur, çünkü Japonya 
ahşap konusunda Avrupa’da ve Birleşmiş 
Devletler’de kaybedilmiş olan geleneği 
korumuş, bu şekilde ahşap konusunda 
tarihsel devamlılığı elde etmişti.  Ahşap 
modern değil geleneksel, global değil 
yereldir. Sadece ileri derecede uzmanlı-
ğa sahip işçiler tarafından kullanılabilir. 
Kullanıma ve dağıtıma hazır bir şekilde 
satılmaz. Ahşabın birçok Avrupa Ülke-
si’nde ve Amerika’da bir geleceğe sahip 
olmamasının nedeni de budur. 

İlişkimizi Değiştirmek
Çağdaş mimari ve yapıların korunması ve 
restorasyonu açısından ahşapla olan iliş-
kimiz zamanla değişim göstermiş olabilir. 
Bugün çağdaş mimari ve restorasyon alan-
larında neler oluyor?  Ahşabı bir yapı mal-
zemesi olarak kullanabilir miyiz?  Ahşabı 
restore etmek için ahşap kullanmalı mı-
yız? Genellikle ahşabın yerini başka mal-
zemeler aldı. Ahşaptan yapılan birçok yapı 
öğesi çeşitli ahşap tipolojileri kullanılarak 
değiştirildi. Bu da bir değişim demektir. 
Birçok durumda oranlar ve ebatlar değişti. 
Bazı durumlarda ise sadece iyi bir malze-
me olarak bilindiği için ahşap kullanma 
fi kri vardı, ama ahşabın karakteristik özel-
likleri ve davranışları bilinmiyordu. Bu 
sebeple bize göre fi kirlerin gelişmesi için 
restorasyon ve mimarlık yeteneklerinden 

and to distribute. This is why in most 
European and American countries the 
destiny of wood was compromised. 

Changing Our Relationship 
Our relationship to timber both in con-
temporary architecture and in pres-
ervation and restoration of buildings 
might have changed over time. What 
is today happening in contemporary 
architecture and restoration?  Can 
we use timber as a structural materi-
al?  Must we use timber for restoring 
timber? Very often timber has been re-
placed by other materials. Many timber 
elements were changed by using other 
typologies of wood, which is anyway 
an alteration. In many cases proportion 
and dimensions were changed. In some 
cases the idea was just to use timber be-
cause it is now recognized as a “good” 
material, but without understanding 
its characteristics and behavior. This is 
why, according to us, restoration and 
architecture are both necessary to the 
development of ideas. There is no dif-
ference in wanting to preserve ancient 
structures in wood and in continuing 
researches on how to use and improve 
technologies in timber for contempo-
rary architecture. 

Some case studies are here quickly 
presented, four cases, showing differ-

Şekil 7: Balon İskelet 
Sistem, Frank Llyod 
Wright ve Frederick C. 
Robie Evi, Chicago, 1910/ 
Figure 7: The resistance 
of tradition: balloon 
frame house; Frank Lloyd 
Wright, Frederick C. Robie 
House, Chicago, 1910
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birlikte istifade edilmelidir. Eski yapıları 
ahşapla korumak istemek ile çağdaş mi-
maride ahşap kullanmaya ve bu kullanımı 
geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak 
arasında hiçbir fark yoktur. 

Bu konuda hemen dört adet vaka ça-
lışması örnek olarak verilebilir. Bu çalış-
maların konuları kültürün, mirasın, kül-
türel mirasın ve mimarlığın bilgi dağarcığı 
ve kimliği ile ilgilidir. Bilmek görmektir, 
görmek tanımaktır, tanımak ise değer 
vermektir. Burada sunduğumuz vakalar 
en iyi örnekler olarak düşünülmemelidir. 
Bu vakalar sadece birer vaka olmakla bir-
likte ahşabın çağdaş hikayesinde rol alan 
aktörlerdir. 

İlk vaka kaybettiğimiz zeminleri ney-
le ikame edeceğimizdir: bu konuda ne 
yapılabilir? Neden ahşap kullanılmalı? 
Bu bir “doğruyu söyleme” meselesidir. 
İkinci vaka, etik ve tarih arasında yan-
lış anlaşılan bir gelenek fi kridir. Üçüncü 
vaka “form ve işlev” konseptiyle ilgilidir, 
işlevi kalmasalar dahi malzemeleri mu-
hafaza etmeye devam etme hikayesidir. 
Dördüncü vaka ise ahşabı tarihe zarar 
vermeden çağdaş bir şekilde nasıl kulla-
nabileceğimizi ele alır.

ent approaches related to the subjects 
of knowledge and identity, of culture, 
heritage and cultural heritage and ar-
chitecture. To know is to see, to see is to 
recognize, to recognize is to give value. 
The cases that we present here are not 
to be considered as best practices. They 
are just cases, like actors in the story of 
contemporary use of timber. 

The fi rst case is a case of replacing 
disappeared fl oors: What to do? Why 
to use wood? It is a matter of “telling 
the truth”. The second case is the case 
of a misunderstood idea of tradition 
between ethic and history. The third 
is related to the concept of “form and 
function”, it is the story of keeping ma-
terials even if they have no more func-
tion. The forth case shows how we can 
use timber for structures in a contem-
porary way that do not compromise 
history.

To Tell The Truth: Materials 
And Reuse Choosing Floors 
In Villa Montesano (San Paolo 
Belsito) As A Country House
Villa Montesano in San Paolo Belsito, 

Şekil 8: Çağdaş 
mimaride kereste 
ve binaların 
korunması ve 
restorasyonu
Figure 8: Timber 
in contemporary 
architecture and 
in preservation 
and restoration of 
buildings
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Doğruyu Söylemek: Bir Kır Evi 
Olarak Villa Montesano’da 
(San Paolo Belsito) Zemin 
Seçiminde Kullanılan Malzemeler 
ve Yeniden Kullanım 
İtalya, Napoli’de San Paolo Belsito’da yer 
alan Villa Montesano, 17. yüzyılda barok 
stilinde yapılmış bir villadır. 18. ve 19. 
yüzyıllarda neoklasik tarza dönüştürül-
müş, 20. yüzyılın başında ise özgürlükçü 
bir tarzla modifi ye edilmiştir. Bina; İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında bir yangında 
önemli zarar görmüştü. Aynı zamanda 
çeşitli depremlerden de zarar gören yapı, 
1980’de kalıcı olarak terk edilmişti. Şim-
diki sahiplerince bir kır evine dönüştürül-
mek üzere satın alındığında, çatısı ve ze-
minleri yoktu, bazı tonozları yerindeydi 
ama ciddi seviyede toparlamaya ihtiyacı 
vardı. Bazı ahşap kirişler de yerindey-
di ancak yıllarda yağmur suyuna maruz 
kalmışlardı. Yapının başka yerlerinde, 
zeminlerin ahşap olduğuna dair kanıtlar 
duvarlarda mevcuttu. Ancak 2005 yılında 
yapılan incelemede bunlar yok olmuştu 
bile. Projede, yeniden kullanılabilecek 
tüm ahşabın korunması kararlaştırıldı. 
Derinlemesine bir inceleme yapıldı ve 
binanın çökmeden ve zarar görmeden 
önceki halini anlamak amacıyla duvar-
larda bulunabilen tüm izler tanımlandı. 
Zeminin ahşap olduğuna dair net kanıt-
lar elde edildiğinde, kirişler ve parkeler 
için tipik Napoli zeminindeki geometrik 
yöntemler, oranlar ve genel teknolojiler 
(panconcelli) kullanılarak tüm kirişler 
değiştirildi. Bilgide yetersizlik veya şüphe 
olduğunda (Bu odada ne vardı? Zemin-
de ahşap bir yapı mı, yoksa taş tonozlar 
mı var?) projede zeminler için yeni beton 
yapılar oluşturma kararı verilmişti: beton 
seçimi ideolojik bir seçimdi ve yapının 

Naples, in Italy, is a villa built in 17th 

century, in baroque style and trans-
formed in neoclassical among 18th and 
19th centuries, and modifi ed in liberty 
shapes at the beginning of 20th. It was 
destroyed during the Second World 
War by a fi re and it was also victim, fur-
ther more, of severe earthquakes and 
defi nitively abandoned in 1980. When 
the building was bought by its nowa-
days owners, in order to transform it in 
a country house, it had not roof, fl oors, 
some vaults were still in place but need-
ed severe action of consolidation. Some 
timber beams were still in place, but ex-
posed for years to rainwater. Elsewhere 
it was possible to fi nd some evidences 
on the walls of the previous presence of 
timber fl oors, disappeared at the mo-
ment of the survey, in 2005. What has 
been done in the project was to keep all 
the already existing timber that could be 
reused. A very deep survey was made, 
by indentifying all the traces that were 
possible to fi nd on the walls, in order to 
understand how the building was be-
fore destruction and decadence. All the 
beams were replaced when there was 
clear evidence of the presence of a tim-
ber fl oor, following the geometries and 
the proportions and the common tech-
nologies of typical Neapolitan Floor, 
with beams and fl oor boards (pancon-
celli). When the knowledge was in-
complete or doubtful (what was there 
in this room? A wood structure for the 
fl oor or vaults in stone?) the choice of 
the project was to make new concrete 
structures for the fl oors: the choice of 
concrete was ideological because of the 
willing of having a neutral aspect. We 
did not know how it was and we just 
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Şekil 9: İtalya’dan bilgi ve yaklaşım üzerine dört örnek çalışma: Villa Montesano, San Paolo Belsito, Real 
Albergo dei Poveri, Naples; Palazzo Caracciolo d’Avellino, Naples; Ceschi’s house, Vicenza 
Figure 9: Four case studies in Italy on approaching knowledge and identity: Villa Montesano, San Paolo 
Belsito, Real Albergo dei Poveri, Naples; Palazzo Caracciolo d’Avellino, Naples; Ceschi’s house, Vicenza 

Şekil 10-11-12-13-14: barok bir kır evinde, Villa Montesano’da, malzemeler ve yeniden kullanımları; yeni 
zeminler ve kapılar için geçmişten alınan tipler ve teknolojilerin kullanılması/ Figure 10-11-12-13-14: 
Materials and reuse in baroque villa Montesano (San Paolo Belsito) as a country house; timber for new 
floors and doors based on ancient models and technologies
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nötr yanını koruma isteğine dayanıyordu. 
Bu öğe geçmişte nasıldı bilmiyorduk, 

bir zeminin olması bize yeterliydi. Daha 
önce var olmayan yeni zeminler ve ye-
niden kullanım için ihtiyaç duyulan yeni 
yapılar için elbette çelik kirişler kullanıl-
dı.  Model bulunabildiğinde kapıların ve 
pencerelerin tasarımlarında fi lolojik re-
konstrüksiyon kriterleri kullanıldı. Eski 
bir modele güvenmenin mümkün olma-
dığı durumlarda ise yeni, modern kapılar 
tasarlandı. Pencereler ve kapılar her ha-
lükarda kestane kerestesinden yapıldı.

Ahşap Her Zaman İyi Midir? 
Napoli’deki Kraliyet Düşkünler 
Evinde Bulunan X-Lam Kirişler 
UNESCO Miras Alanı içinde bulunan 
Napoli’de Avrupa’nın en büyük kültü-
rel miras projelerinden Napoli’deki Real 
Albergo dei Poveri’nin Projesi’nde, araş-
tırma sırasında tarihi bilgilerle ilgili en 
önemli soru işareti, üstteki üç katla ilgili 
ne yapılacağı idi. İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra beton tonozlarla yeniden ya-
pılan duvarların orijinal yapılarına dair 
hiçbir iz yoktu. Buradaki fi kir, mimarın 
çalışmalarını durdurmak zorunda kal-
ması ve tonozları yapamamasıydı; bina 
hiçbir zaman tamamlanmamıştı. Ne 
yapılacaktı? Kültür Bakanlığı’nın yerel 
temsilcileri ile yapılan uzun istişareler 
sonucunda, bakanlığın verdiği karar bü-
yük kirişlerin X-Lam tarzında yerleşti-
rilmesi oldu. Projenin sahibi olarak bu 
talimata olan itirazımızı, yapılarda ahşap 
kullanıldığına dair hiçbir iz olmamasına 
dayandırdık. Talimat yanlış anlaşılan bir 
gelenek algısına göre verilmişti: miras 
niteliğinde olan bir yapıda ahşap kullan-
mak “iyidir” ve bundan ötürü, elimizde 
daha performanslı bir “X-Lam” materyali 

needed a fl oor. For new fl oors that did 
not exist before and new structures that 
were needed for reuse, no doubt on us-
ing steel beams.  The criteria of philo-
logical reconstruction was used also in 
the design of doors and windows, when 
it was possible to fi nd a model. New 
modern doors where designed - on the 
other way - when it was not possible to 
rely on an ancient model. By model or 
brand new, in both cases windows and 
doors were realized in chestnut wood.

Is Wood Always Good? X-Lam 
Beams In The Royal Hospice 
For Poor People In Naples
In the project of the hugest heritage 
building in Europe, Real Albergo dei 
Poveri, Unesco site, in Naples, dur-
ing the survey and the deep historical 
knowledge the question was on what 
to do on the three upper fl oors: rebuilt 
with concrete vaults after the II world 
war, there was no evidence of the orig-
inal structure. The idea was that the ar-
chitect had to stop working during the 
worksite and he was not able to build 
vaults: the building was never fi nished. 
What to do? After a long discussion 
with local Ministry of culture, at the 
end the ministerial choice was to put 
big beams in x-lam. As author of pro-
ject the resistance to such a prescription 
was that in the building we never found 
trace of timber used in the structures. 
The order was given on the bases of a 
misunderstood idea of tradition: in an 
heritage building it is “good” to use 
timber and because of this, once we 
have a more performing material such 
as x-lam, why not to use it? Its external 
image is reassuring because it looks like 
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Şekil 15-16-17-18-19-20-21-22: Napoli’deki Real Albergo dei Poveri’de Etik ve Tarih: yeni x-lam kirişleri, 
XVIII. yüzyıldan kalma kapılar, yeni kedi yolunda “ahşap yeniden düzenlenmiş”/ Figure 15-16-17-18-19-20-
21-22: Ethic and history in the Real Albergo dei Poveri in Naples: new x-lam beams, restored XVIIIth century 
doors, new catwalk in “bois retifié”  

varsa bunu neden kullanmayalım? Ahşap 
gibi göründüğü için imajı da güven veri-
yordu. Öte yandan, kapıların ve pencere-
lerin restorasyonu ve yeni metalik iskele-
de düzeltilmiş ahşap kullanılması tarihe 

wood. On the other end, the philolog-
ical restoration of doors and windows 
and the choice of using “retifi ed wood” 
for the new metallic catwalk were re-
spectful attitudes towards history and 
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saygılı bir yaklaşımdı. Elbette geleneksel 
malzemeleri kullanabilmek için modern 
teknolojiler yardımıyla bunların özellik-
lerini geliştirme ve şekillerini koruma ih-
tiyacı da göze çarpıyordu. 

Materyalleri Korumak, 
İşlevlerinin Kaybolması
Müzeye Dönüştürülen Bir Evde 
Napoli Ahşap Strüktürleri 
Üçüncü vaka için başka bir hikaye. Na-
poli tarihi merkezindeki, aynı zamanda 
UNECSO Miras Alanı içinde bir aristok-
rat sarayı, kare bir plana ve üç kata sahip. 
Ahşaptan yapılan beşik çatı fazla ilgi çe-
kici olmasa da tarihin izlerini taşıyor. Yapı 
asbestli boyayla boyanmış. Kestane ağa-
cından kirişleri ve parkeleri ile Napoli sti-
linde iki katı var. Proje sahibinin verdiği 
karar ahşap çatıyı kaldırıp yerine çelik ve 

the needing of keeping technologies 
and shapes and to use traditional mate-
rials by improving their properties with 
modern technologies. 

Keeping Materials, Loosing 
Functions: Neapolitan Timber 
Structures In A Private House 
Reused As A Museum
Another story for the third case. An 
aristocratic palace in the historical cen-
tre of Naples, Unesco site as well, three 
fl oors on a rectangular plan. A span 
roof in timber, not particularly interest-
ing, but in any case a trace of history, 
with a cover in asbestos on it, two lay-
ers of Neapolitan fl oor, with chestnut 
beams and fl oor boards. The decision 
made by the author of the project was 
to get rid of the timber roof, to replace 

Şekil 23-24-25-26: Özel bir saray Caracciolo d’Avellino’da geleneksel Neoplolitan ahşap strüktürler/ Figure 23-
24-25-26: Traditional Neapolitan timber structures in the private palace Caracciolo d’Avellino reused as a museum
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ağsı bir yapı kullanmak, beşik çatı şeklini 
korumak ve izolasyon özelliklerini geliş-
tirmek, ikinci ve üçüncü katların arasına 
demir kirişler eklemekti. Çünkü bu kat 
müze olarak kullanılacaksa yük taşıma 
kapasitesinde artışa ihtiyaç duyulabilir 
ve bu şekilde yapısal işlevleri kalmasa da 
eski kirişler korunabilirdi.

Mirası Korumak İçin Çağdaş 
Yapılar: Casa Ceshi 
Vicenza’nın tarihi şehir surlarının yanın-
da, Ceschi’nin evi küçük bir yapı olarak 
karşımıza çıkar. Restorasyon projesinde 
biri zemin katında, diğeri ise üç kata ya-
yılan toplam iki ev var. Mimari restoras-
yon geri çevrilebilir ve hafi f niteliktedir. 
Projede yapının geçmişteki kullanımı ve 
yeniden kullanım gereksinimleri dikkate 
alınmıştır. Yapısal bir bakış açısıyla, res-
torasyon tüm dış kabuğun boşaltılması 
ve X-Lam ahşap iskeletin yerleştirilme-
sinden ibarettir. Ahşap iskelet, savaş 
sonrası dönemde yapılan betonarmenin 
yerini alıyor. Numerik kontrollü araç-
larla kesilmiş olan, önceden üretilmiş 
elemanlar, 5 katta ahşap iskeleti oluş-
turuyor. Ahşap kirişler ve sütunlar 16 
farklı tipte metal levha, yivli çubuklar 
ve gömme başlı somunlarla birbirlerine 
bağlanıyor. Bu bağlantılar ahşap yapının 
çeşitli kısımlarını birleştirmeyi ve bu ya-
pıyı orijinal duvar yapısına sabitlemeyi 
mümkün kılıyor. Mevcut duvarlar kireç 
tabanlı bağlar ve koruyucu balmumu 
ürünleri kullanılarak geleneksel yön-
temlere uygun şekilde restore ediliyor. 
Zeminler melez ağacından yapılan lev-
halardan oluşuyor ve ışık dağılımı, gözle 
görülebilen tüm öğeleri ön plana çıkarı-
yor. Mevcut tuğlalardaki izolasyon pa-
nelleri ile sağlanan özel bir çok katmanlı 

it with a steel reticular structure, keep-
ing the span roof shape and improving 
the insulating characteristics, to add 
iron beams between the second and 
the third fl oor because if the needing of 
improving the load carrying capacity of 
the fl oor for a museum and keeping the 
old beams but taking away any struc-
tural function.

Contemporary Structures For 
Preserving Heritage: Casa Ceschi
Next to the ancient city walls in Vicen-
za the Ceschi’s house is a small build-
ing. The restoration project defi nes two 
apartments, one on the ground fl oor, 
the other on three levels. The archi-
tectural restoration is reversible and 
light. It takes into account the historical 
pre-existences and the needs of reuse. 
From a structural point of view, the 
operation consists in the total empty-
ing of the original envelope, with the 
insertion of a X lam wood skeleton. 
The wooden skeleton replaces the re-
inforced concrete structure built in the 
post-war period. The prefabricated 
elements – cut by numeric control in-
struments - consist of portals on the 5 
fl oors, with wooden beams and pillars 
connected by 16 different types of met-
al plates, threaded bars and blind nuts. 
These connections make it possible to 
join the various parts of the wooden 
structure and the same with the orig-
inal wall structure. The existing walls 
are restored according to traditional 
techniques with lime-based binders 
and protective products of beeswax; the 
fl oors are in larch boards and the light 
scale presents all the visible elements. 
A special multi-layered insulation with 
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izolasyon ve kireçle tamamlanan yumu 
şak bir rötuş, kusursuz bir nem kontrolü 
sağlıyor. Yüzey işlemeleri ve kaplamaları 
genellikle melez ağacından ve tuğladan 
yapılmıştır ve bu durum termal ve akus-
tik izolasyon konusunda mükemmel bir 
performans sağlıyor. Çelik ve ahşap bir 
iskelet üzerine yayılmış 60x30x3,5cm 
ebadında pişmiş toprak levhalar ve ke-
nevirden yapılmış izolasyon panelleri 
kullanılan çatı ise geleneksel inşaat tek-

insulating panels on the existing bricks 
and a smooth fi nish with lime, guar-
antees excellent hygrometric control. 
Surface treatments and fi nishes are 
mainly made of larch wood and hemp 
bricks, ensuring excellent performance 
in terms of thermal and acoustic insu-
lation. The roof is a reworked solution 
of traditional construction techniques: 
terracotta tiles 60x30x3.5 cm laid on a 
steel and wood frame, with insulating 

Şekil 27-28-29: 
Kültürel mirası 
korumak için çağdaş 
yapılar: Vicenza’da 
bir yapı; Casa Ceshi
Figure 27-28-29: 
Contemporary 
structures for 
preserving heritage: 
Casa Ceschi in 
Vicenza
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niklerinin elden geçmesiyle oluşan bir 
çözümdür. Burada ahşap, zamandan 
bağımsız ve günümüzle geçmiş arasında 
bir bağ oluşturmuştur. Profesyoneller, 
tasarımcılar, (sayısal kontrollü) yenilikçi 
prefabrikasyon teknikleri, uygulama ve 
montaj arasındaki samimi iletişimin bir 
örneğini oluşturmuştur.

Sonuçlar
Ahşap yapılar mimarlık tarihine aittir ve 
yapısal fi kirlerin gelişiminin parçaları-
dır. Bu malzeme hava şartlarına, ateşe, 
böceklere ve diğer yıpratıcı etkenlere 
karşı savunmasızdır: pek de dayanıklı 
değildir.  Ahşap uzun bir süre yapılarda 
kullanılan en temel malzeme oldu, za-
manla elde edilen deneyimlere dayanı-
larak uygulandı ve incelendi. Kullanım 
süresi dolduğunda da yerine hep ahşap 
kullanıldı; ta ki daha dayanıklı yapı mal-
zemeleri onu gereksiz kılana dek. Geç-
mişten günümüze miras kalan yapıların 
korunması için belirlenen prensipler, 
değerlerini korumak için mevcut bina-
lara uygulanıyor. Mevcut trend, yapıla-
ra müdahalelerin ve yapılar üzerindeki 
operasyon prosedürlerinin modern yapı 
güvenliğiyle ilgili gereksinimlere uygun 
olmasını ve muhafazakar prensiple-
ri karşılamasını gerektiriyor.  Ahşabın 
hizmet şartlarındaki davranışlarını ve 
ekstrem etkiler altındaki sınır tepkilerini 
anlamaya yönelik olarak inşaat alanında 
yapılan araştırmalarda ilerleme sağlanı-
yor. Mimarlık ve restorasyon, tarihi ve 
teknik-bilimsel bilgileri birleştiren alan-
lardır. Bu alanlar her zaman çağdaş nite-
liktedir, çünkü her daim geçmişin pen-
ceresinden geleceğe bakarlar ve sonraki 
nesiller için eğitici ve hatırlatıcı işlevleri 
vardır. Toplumdaki insanları ve bu in-

panels in hemp. Wood is here timeless, 
it plays an agreement between pres-
ent and past. It is an example of close 
dialogue between professionals and 
designers, innovative techniques (nu-
merically controlled) of prefabrication, 
execution and assembly.

Conclusions 
Timber structures belong to history of 
architecture and are part of the devel-
opment of structural ideas. This materi-
al is vulnerable to weather, fi re, insects 
or other decays: it does not survive a 
lot.  Timber has been for a long time the 
principal material in structures and it 
has been empirically applied and stud-
ied. It has always been replaced with 
timber, until more durable materials 
started to be used in structures, leaving 
little evidence of its role. Conservative 
principles developed for the protec-
tion of heritage are applied on existing 
buildings in order to preserve their val-
ues. The current trend requires criteria 
for interventions and operative proce-
dures complying with modern struc-
tural safety requirements and satisfying 
conservative principles. Research pro-
gress is being made in construction in 
understanding the behavior of timber 
in service conditions and at the limit 
state under exceptional actions. Archi-
tecture and restoration are a both fusion 
of historical and technical-scientifi c ex-
pertise. They are always contemporary, 
because they both look to the future, 
through the past, with educational and 
commemorative functions for future 
generations. They are both concerned 
with the preparation of all citizens and 
their quality of life, in the widest possi-
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sanların yaşam kalitelerini mümkün 
olan en geniş manevi ve maddi bağlam-
da hazırlamayı amaç edinirler.  İki alan 
da antik malzemeye olan saygı ve bu 
malzeme üzerindeki bilgi dağarcığı üze-
rine kuruludur. Amaçları geçmiş zamanı 
hem korumak hem de geleceğe aktar-
mak, bunu yaparken geçmişi okumayı 
kolaylaştırmak ve izlerini de korumaktır. 

Günümüzün toplumunda hafıza-
ya, geçmişe, geleneklerin değerine ve 
güzelliğe hala yer var. Odak noktası, 
restorasyon ve mimarinin etik boyutu 
olmalıdır.  Tüm yorumlar ve tartışmalar 
vakalara özel olmalıdır. Ahşaba olan ilgi 
son zamanda artış göstermiştir. Mekân-
sal, teknik ve malzeme açısından anlam, 
statik-yapısal problemler, formal ve 
stratigrafi k bileşenler, kimyasal-fi ziksel 
konular gibi farklı yönler de mimaride 
incelenebilir ve restorasyon süreçlerinde 
uygulanabilir, ya da restorasyon üzerin-
de idrak edilerek modern mimaride kul-
lanılabilir.  Anahtar kelimeler tarih ve 
gelecek arasındaki geçiştir, hem modern 
restorasyon hem de modern mimari 
açısından bu geçiş bilgide süreklilik ve 
kimlik bilinci anlamına gelir. Bu sebeple 
bugün, “unutulmuş” bir malzeme olan 
ahşap konusundaki çalışmalar ve araş-
tırmalarla birlikte, bu konudaki tecrübe-
lerini insanlarla paylaşma konusundaki 
emeklerini hatırlamak amacıyla İtalyan 
ICOMOS Üyesi Gennaro Tampone’nin 
anısını onurlandırmak istedim. Tampo-
ne’ye, araştırma ve incelemeler yürüttü-
ğümüz için kendimize, Demet Sürücü 
gibi insanlara ve tüm KUDEB  ekibine;  
bilgi paylaşımları ve aktarımları sayesin-
de ahşap konusundaki bilginin ve far-
kındalığın gelişmesine katkıda bulun-
dukları için teşekkür ederiz. 

ble spiritual and material sense.  They 
are both based on the respect and 
knowledge of ancient material. The aim 
is for both conserving and transmitting 
to the future, facilitating the reading 
while not erasing the traces of the pas-
sage of time. 

Society today is still able to guaran-
tee a role for memory, for history and 
for the value of traditions, or for beau-
ty itself. Emphasis must be placed on 
the ethical  dimension of restoration 
and architecture. All Interpretation and 
discussion must be done on a case-by-
case basis. Interest in timber has been 
reinforced in recent times. Different 
aspects may be investigated in archi-
tecture and applied in restoration or 
understood in restoration and used un 
new architecture: spatial, technical and 
material meaning, static-structural is-
sues, formal and stratigraphic compo-
nents, chemical–physical issues. The 
key words are transmission between 
history and future, which means con-
tinuty in knowledge and awareness 
of identity, both in contemporary res-
toration and architecture. This is why 
today I want to give honnour to the 
memory of the italian ICOMOS mem-
ber Gennaro Tampone, remember-
ing all the efforts that he has done for 
studying and researching timber, such 
a “forgotten” material and for all the 
activities of dissemination and shar-
ing of the experiences. We all have to 
thank him, and we all have to thank us, 
people that research and investigate, 
persons like Demet Sürücü and all the 
Kudeb team that promote the growing 
of KUDEB knowledge and awareness 
on timber, by sharing and transmitting. 
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Anadolu’nun Çatkı Yapılarında Dolgu/Duvar Türleri 
Types of Infill/Wall Used in Timber Frame 
Buildings in Anatolia

*Prof. Dr. Ayşıl Tükel Yavuz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi/ Middle East Technical University, Faculty of Architecture 

Introduction
Timber is the earliest material used for 
the human habitat, following natural 
caves. In the construction of primitive 
dwellings trees uprooted by fl oods, 
struck by thunderbolts or branch-
es ripped off from the trunk could be 
shaped by primitive tools and be used 
with minimum effort in the construc-
tion of primitive dwellings. Different 
sized parts of it could be utilized for dif-
ferent purposes. Since timber is light-
er than masonry materials the con-
struction itself might serve as its own 
scaffolding. If the interval between the 
felling of trees is long enough for new 
growth, timber is the most sustaina-
ble natural building material. Timber 
has a shorter lifetime when compared 
with masonry materials, especially if 
it repeatedly wets and dries. On the 
other hand, if it is completely and con-
tinuously submersed in water under 
the same condition/water logged, it 
is very long lived. Contrary to general 
assumption, timber buildings are more 
resistant to earthquakes than masonry 
construction. Timber frame buildings 
deform but do not collapse as easily as 
masonry. In case of fi re, the crust that 
forms on the surface of the burnt tim-
ber elements protects the interior from 
fi re and it collapses only after the sec-
tion is drastically reduced, thus causing 
less life loss.

The most simple and primitive con-

Giriş
Ahşap, insanın barınma tarihinde, doğal 
mağaralardan sonra, inşa edilen en erken 
barınakların malzemesidir. Araç ve ge-
reçlerin gelişmemiş olduğu dönemlerde 
ağaç dallarını kırarak ağaçtan ayırmak, 
kuruyan, selle köklenen, yıldırım çarptığı 
için yanan veya kuruyan ağaçları, görece 
az emekle yapıda kullanılabilir hâle ge-
tirmek mümkündü. Ağacın çeşitli kalın-
lıktaki kısımları yapının farklı yerlerinde 
farklı amaçlarla kullanılabilirdi. Taş ve 
topraktan üretilen birim malzemeler-
den daha hafi f olduğu için taşıması ve 
inşaatı daha kolay olan ahşap binaların 
kendisi iskele olarak kullanılarak yapı-
labilirdi. Kesilen ve yeni ekilen ağaçlar 
arasındaki zaman süresi korunduğunda 
ahşap sürdürülebilir bir doğal malzeme-
dir. Ahşap, kârgir malzemelere göre daha 
kısa ömürlü, kısa aralıklarla tekrarlayan 
ıslanma-kurumaya maruz kaldığı zaman 
çabuk çürüyen, tamamen ve devamlı ola-
rak su içinde olduğu koşulda ise çok uzun 
ömürlü bir malzemedir. Genelde varsayı-
lanın tersine, deprem koşullarında daha 
emniyetlidir. Yangında, alevin etkisiyle 
ahşabın yüzünde oluşan kömürleşme iç 
kısımların yanmasını geciktirdiği ve kesit 
iyice incelene kadar çökmediği için can 
kaybı daha az olur.

Ahşabın en basit kullanımı sepet ör-
güdür (Şekil 1). Sepet örgü çoğunlukla 
depo, ahır ve ev gibi küçük boyutlu ya-

Ayşıl Tükel Yavuz*
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pılarda görülür. Toprağa yakın aralıklarla 
ve diklemesine sokulmuş dalların etrafın-
da ince dalların, önden-arkadan dolaştı-
rılarak örülmesi duvar oluşturur. Örgü-
nün arasında, iç veya dış yüzünde, toprak 
harçlı sıva kullanılmış olabilir.

Anadolu’da ahşap kolon-kiriş sistemi, 
konutlardan çok cami gibi kamu yapıla-
rında, çatkı ise en çok konutlarda kulla-
nılmıştır. Kolon-kiriş sisteminin gelişkin 
bir türü olan ahşap iskelet/çatkının en 
önemli özelliği yanal yükleri karşılayan 
verev payandaların bulunmasıdır. 

Anadolu konutlarında genelde birden 
fazla yapım tekniği birlikte kullanılır. Bu 
durum yaz-kış devamlı kullanılan evlerde 
daha belirgindir. En azından cidarı yığ-
ma olarak inşa edilen, belirli aralıklarda 
yatay ahşap hatıllarla pekiştirilen kalın 
duvarlı zemin kat ahır, depo ve üretimin 
araç-gereçlerini barındırır. Bu, mekânla-
rın uygun katlara dağılması ve ahşabın 
zemin suyu ile temasını kesmek için uy-
gun bir çözümdür. Onun üstündeki kat/
katlar yaşam katıdır. Kışlık ve yazlık oda-
lar aynı katlarda bulunduğunda konum-
ları, inşaat sistemi ve malzeme kullanımı 
farklılaşır. Alanya Kalesi’nin eteğinde, 

struction with timber is wattle (Figure 
1), which is more commonly used for 
small houses, outbuildings or stor-
age. Branches that are vertically fi xed 
into the ground are woven in a bas-
ket-weave with twigs that alternatingly 
turn in and out around the vertical el-
ements to create walls. Th term “wat-
tle and daub” refers to plastering the 
interior and/or exterior surfaces of the 
wattle construction with mud mortar.

In Anatolia the post-and-lintel sis-
tem is more frequently used in public 
buildings, like mosques, rather than 
dwellings. Th frame structure is a var-
iation of the post and lintel system; the 
difference is the addition of diagonal 
braces that increase resistence to lateral 
fforces.

Usually more than one structural 
system is used in the construction of 
houses in Anatolia. The ground fl oor, 
which has masonry walls that are re-
inforced with occasional timber bond 
beams, accomodates the stables, stor-
age, and agricultural gadgets. This is 
quite a reasonable solution in regards 
to reducing the contact of timber with 

Şekil 1: Muğla, 
Köyceğiz, sepetörgü 
yapı,1968
Figure 1: Muğla, 
Köyceğiz, wattle 
structure, 1968
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yamaçta yer alan, iki katlı evlerin kışlık 
kısımlarındaki duvarlar yığma taş, deniz 
tarafına rüzgâra açık olarak yerleştirilmiş 
yazlık kısmında ise çatkıdır. Kışlık kısmın 
düz çatısı kirişleme üzerine toprak, yazlık 
kısmınki ise altı boş, kiremitle örtülü bir 
kırma veya oturtma çatıdır (Şekil 2). 

Zemin katı taşıyan duvarların üzerine 
yerleştirilen taban kirişlerinin üstünde 
yükselen çatkı sistem duvarın üzerinde 
yatay olarak uzanan, taban tabir edilen,  
kirişlerin sayısına ve yönüne göre sınıf-
lanır: tek tabanlı, çift tabanlı, bir yönde 
tek diğer yönde çift tabanlı, iki yönde çift 
tabanlı gibi (Şekil 3). Dış duvarlarda yer 
alan pencere kapı gibi açıkların türü ve 
sayısı dikmelere yansır. Her açıklığın iki 

the ground humidity. The fl oor or 
fl oors above are the living quarters. If 
the summer and winter quarters are lo-
cated on different fl oors or on different 
wings of the house their material may 
also differ as well as orientation. For 
example, in the neighbourhood within 
the Alanya citadel, the houses are lo-
cated on a slope towards the sea as well 
as the view. The rooms used in winter 
are located at the rear of the house. 
They have stone masonry walls and fl at 
roof covered with earth. The summer 
rooms that face the sea and open to the 
breeze have timber frame construction, 
pitched or hipped roofs covered with 
over-and-under-tiles without a ceiling 

Şekil 2: Antalya, Alanya kalesi, evlerin düz damlı kısmı kışlık, çatılı kısmı yazlık, 1976/ Figure 2: Antalya, 
Alanya castle, the winter section has flat earth roof and the summer section  hipped tiled roof, 1976
Şekil 3: Bolu, Göynük, bir yönde tek, diğer yönde çift tabanlı yeni iskelet yapı, 1967/ Figure 3: Bolu, Göynük, 
new timber frame structure with one wall plate in one direction and two in the other, 1967
Şekil 4: Eski sistem ahşap iskelet, Selanik’teki Atatürk evinin modeli (Yapı Merkezi)
Figure 4: Timber frame in the old system, model of Atatürk’s house at Selanik (Yapı Merkezi)
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kenarını birer dikme sınırlar. Verev bağ-
layıcılar/payandalar genelde köşe dikme-
lerine yakın olarak yerleştirilir. Eski tip 
diye tanımlanan iskeletlerde, dikmeler 
daha sık aralıklarla yerleştirilmiştir; pa-
yandalar daha kısa ve düzensizdir (Şe-
kil 4). Yeni tip diye tanımlananlarda ise 
dikmelerin arası daha açıktır; payandalar 
özellikle köşelerde, taban ve tavan kiriş-
leri arasında kesintisiz uzanır (Şekil 5). 

Çatkının tanımladığı derinlik dol-
durulduğu zaman taşıyıcılar arasındaki 
boşluklar duvar haline gelir, yani iskelet 
duvarlaşır. Bu çalışmada, yapıların dış 
duvarlarından giderek, iskeletin duvara 
dönüşmesini sağlayan dolgu türleri ve 
duvarların dış yüzleri tartışılmaktadır.1 

Dış sıvası dökülmemiş yapılarda başka 
malzemelerin de kullanılmış olabileceği-
ni hesaba katmak gerekir. 

Küçük bir grup da olsa, bazı çatkı ya-
pılar duvarlaşmadan bırakılmıştır (Şekil 
6). Yalnızca alan tanımlamak, gölge sağ-
lamak veya yağmurdan korumak amacı 
ile yapılan çatkı sundurmalarda duvara 
gerek yoktur. Safranbolu’nun yazlığı olan 
Bağlar Bölgesi’nde bir kuyuyu çatı ile ta-

underneath (Figure 2).
Timber frames are classifi ed ac-

cording to the direction and number 
of their wall plates, that is the beams 
laid on top of the masonry walls, as 
single in both directions, single in one 
and double in the other direction, and 
double in both directions (Figure 3). 
The so-called “old” system consists of 
square corner posts of about 15x15cm, 
the width of studs (secondary posts) 
is half of the post. The articulation of 
the window openings on the elevation 
determines the frequency and spacing 
of the structural elements. Diagonal 
braces, which are near the corners, do 
not which always extend all the way 
between the wall plates; they are near 
the corners and rather short. The posi-
tion of the brace depends on the length 
of the available material (Figure 4). In 
the so-called “new” type of frame there 
is more distance among the vertical 
supports and the diagonals extend be-
tween the two wall plates (Figure 5). 
When the voids among the frame ele-
ments are fi lled with infi ll, the skeleton 

Şekil 5: Bolu, Göynük, yeni sistem ahşap iskelet, 1967/ Figure 5: Bolu, Göynük, new type of timber 
frame, 1967  Şekil 6: Karabük, Safranbolu, Bağlar, iskeleti duvarlaşmamış yapı, 1996/ Figure 6: Karabük, 
Safranbolu, Bağlar, timber frame structure without walls, 1996 Şekil 7: Karabük, Safranbolu, Bağlar, kuyu 
sundurması, 1996/ Figure 7: Karabük, Safranbolu, Bağlar, shelter of a well, 1996

1 Bu çalışma kaynaklardan çok Türkiye’nin birçok yerinde ve çok uzun bir zaman diliminde yapılan 
gözlemlere dayanmaktadır. Evlerin çoğunun içine girmek olanaksız olduğu için duvarların iç yüzleri bu 
çalışmanın parçası değildir.
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nımlayan ve koruyan sundurma bu tür bir 
kullanımın örneğidir (Şekil 7). 

Duvar
Bu konuda yapılan araştırmaların ço-
ğunda duvar ile dolgu eşanlamlı gibi yo-
rumlanıyor, oysa duvarlar yalnız dolgu 
ile oluşmaz. Bu yaklaşımın esas nedeni 
günümüze erişmiş yapıların çoğu dış yüz 
tabakalarını zaman içinde kaybettiği için 
ya da yapı tam olarak bitirilmediği için, 
günümüzde konutların cephelerinde 
gördüğümüz katmanın dolgu olmasıdır. 
Duvar olarak tanımladığımız düşey öge 
çok az örnekte tek bir tabakadır. Genel-
de duvar birçok dikey tabakadan oluşur. 
Bu tabakaların sayısı bir ile yedi arasında 
değişir. Duvarı tam olarak anlayabilmek 
için bu tabakaların varlığının ve katman-
laşmasının tanımlanması gerekir. 

Dolgusuz Duvar
Birçok köyün yazı geçirmek üzere göç-
tüğü obalarda, havadarlık önemli oldu-
ğu için, yapının içi ve dışı arasındaki öge 
ancak mahremiyeti sağlayacak kadardır. 
Kırk-elli yıl önceye kadar, eski Bolu-İs-
tanbul yolunda, Gerede yakınlarındaki 
yazlık yerleşmelerde, çantı olarak yapıl-
mış evlerin duvarlarında yatay ahşapların 
arasında boşluklar bırakıldığı için duvar-
lar çok hava geçirgendi. Antalya’da Kon-
yaaltı ve Manavgat’ta Kumluca sahilleri-
ne göçen obaların yazlık evleri çok basit 
çatkı yapılardı; dış duvarlarında çok sey-
rek ve gevşek bir dolgu malzemesi veya 
karton, kontrplak, bez gibi, sadece görsel 
teması kesen yüzeyler yeterli oluyordu 
(Şekil 8). 

is transformed to walls. The infi ll and 
materials used on the exterior surface 
of these walls are discused in this pa-
per.1 

A small group of timber frame build-
ings are left as a frame without turning 
them into walls (Figure 6).  Those only 
built to defi ne a periphery, for shade 
or shelter from sun and rain could do 
without walls. The simple frame de-
fi ning the area and protection over a 
well among the summer houses in the 
orchards of Bağlar at Safranbolu is an 
example to this sort of use (Figure 7). 

Wall
Usually wall and infi ll are considered 
to be synonimous, however in rare in-
stances a wall and infi ll are the same 
and constitute of one vertical layer 
only. This is most probably due to the 
present day condition of the timber 
frame houses which were not complet-
ed or lost their outerpost layer, plastter, 
exposing the infi ll. In general a wall is 
composed of several layers from one 
to seven. To note the number of layers 
and their squence it is esssential to un-
derstand the nature of a wall.

Walls Without Infill 
In several parts of Turkey it was the 
custom of the villages to move to a 
cooler and breezy area for the sum-
mer. About fourty-fi fty years ago, the 
summer houses near the Bolu-İstanbul 
highway were very simple solid tim-
ber buildings losely built to allow air to 
penetrate. At Antalya, they moved to 

1 The sources of this research are the buildings themselves examined in an extended period of time 
in Turkey, rather than publications. The interior faces are not included because it is relatively more 
difficult to enter the buildings. The buildings with intact exterior surfaces may be covering materials 
and techniques that are still unknown.
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Çatkı evlerin dış duvarlarında genel-
de dolgu olmasına karşın, iç duvarlarında 
çatkının içinin doldurulmadan boş bıra-
kılması yaygındır. Özellikle deniz kenar-
larında kâgir dolgu daha fazla rutubet tu-
tacağı için boş duvarlar daha kullanışlıdır. 
Uygun iklimlerde birçok konutun yazlık 
kısmının dış duvarları, iskelet ögelerinin 
dış yüzleri ince katmanlarla örtülerek, boş 
duvarlar olarak hazırlanır. Dolgusuz/boş 
bir dış duvarın katmanları, dıştan başla-
yarak, boya-sıva-bağdadı-iskelet-bağda-
dı-sıva-boya olarak sıralanır. Boş duvar 
yığma dolguya göre daha hafi f ve daha 
hava geçirgendir. Altta sıvayı tutacak bir 
yüzey olmadığı için gerekli altlığı bağdadı 

the seashore for the summer to enjoy 
the evening breeze. Their houses were 
timber frame with no infi ll; plywood, 
cardboard or pieces of cloth were uti-
lized to produce a certain amount of 
visual privacy (Figure 8). 

Usually exterior walls have infi ll 
whereas a large group of interior walls 
are void, especially in areas of moderate 
climate. The layers of a void/without in-
fi ll wall, starting from the exterior, line 
as paint-plaster-frame-plaster-paint. 
The void wall is lighter than a wall with 
infi ll and allows more air to penetrate 
to the interior. The non-existence of 
a surface on which the plaster can be 

Şekil 8: Antalya, Manavgat, Kumluca sahili, yazlık oba evi, 1990/ Figure 8: Antalya, Manavgat, seashore 
near Kumluca, summer house, 1990 Şekil 9: Hatay, Antakya, dolgusuz duvar, bağdadı, sıva ve badana, 
2002/ Figure 9: Hatay, Antakya, empty wall, wood lath, plaster and whitewash, 2002

Şekil 10: Hatay, İskenderun, 
Yumurtalık, boş duvar, bağdadı 
üstünde kireç harçlı sıva ve 
badana, 2009 
Figure 10: Hatay, İskenderun, 
Yumurtalık, empty wall, wood 
lath, lime plaster and wash, 
2009
Şekil 11: İzmir, Çeşme, Alaçatı, 
düzensiz çıtalı bağdadı, 2014
Figure 11: İzmir, Çeşme, Ala-
çatı, wood lath with irregulary 
spaced wood strips, 2014
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oluşturur.2 Bağdadı iskeletin iç veya dış 
yüzüne, aralarında yatay boşluklar bıra-
kılarak, çakılan çıtalardan oluşur (Şekil 9, 
10). Bu çıtaların kalınlığı, aralıkları ve işçi-
liği farklı olabilir, bazıları düzenli bazıları 
değildir (Şekil 11). Amacı, sıvayı daha iyi 
tutmak üzere girintili-çıkıntılı bir yüzey 
hazırlamaktır. 

Genel-geçer malzeme ekonomisi 
uyarınca, dolgu olacak malzeme, yapı-
nın inşa edildiği coğrafya ve konumda 
en yaygın bulunan, en kolay sağlanan, 
daha ucuza mal olan, iskelete daha ko-
lay doldurulabilen, fazla işçilik gerektir-
meyen, doğadan, yıkık veya kullanılma-
yan yapılardan devşirildiği için maliyeti 
en az olan malzemedir. Konutun eko-
nomik girdileri, ölçeği, yapım kolaylığı, 
devamlı veya mevsimsel kullanılması 
gibi faktörlerin yanı sıra statü göstergesi 
olarak tasarlanması, evin cephelerinin 
bezenmesi de dolgu malzemesinin se-
çimini ve katmanların türü ile sayısını 
etkiler. Bir yapının farklı yerlerinde hat-
ta aynı duvarda farklı malzemeler kulla-
nılmış dolgu parçaları bulunabilir; farklı 
malzemelerle tamir de yapılmış olabilir 
(Şekil 12).

Dolgu malzemesinin türü ve boyutla-
rı, çatkının ikincil dikmelerinin boyut ve 
aralıklarını etkiler; eğer dolgu kuru olarak 
kullanılmışsa yani malzeme harçla bağ-
lanmamışsa, bağdadı kullanımı yaygın-
laşır. Böyle durumlarda iç ve dış yüzlere 
çakılan bağdadı, duvar boşluğunu içten 

applied is compensated with nailing 
wood-lath/bağdadı.”2 Wood lath is con-
stucted with thin pieces of wood having 
rectangular section and nailed to the 
frame elements horizontally, leavings 
regular or irregular gaps in-between 
(Figure 9, 10, 11). It provides an irreg-
ular, corrugated base for the plaster to 
fi rmly attach. 

In complience with the ever valid 
rule of economy, the material to be 
used as infi ll is the one which is more 
common in the region, most easy to 
provide, least coastly, easy to fi ll the 
empty areas among the member of the 
frame, requires minimum workman-
ship, and least costly if gathered from 
nature or unused/ruined buildings. 
Different kinds of material may be used 
as infi ll in different parts of the same 
building, materials other than the ini-
tial infi ll may have been utilized for re-
pair (Figure 12).

The type and size of the infi ll ma-
terial may infl uence the size and spac-
ing of the studs. If no mortar is used, 
woodlath nailed on the interior and ex-
terior surfaces of the frame forms a box 
to contain the dry material as well as 
forming an optimum base for plaster.  

Mudbrick infill
In Anatolia, where wood is not that 
abundant, mudbrick prepared with 
local earth at the job site is the most 

2 Genelde “bağdadî” olarak kullanılan bu sözcük ahşap fakiri Bağdad kentinden türemiş bir terim değildir. 
Bağdaş kurmak gibi çapraz ögeler kullanılmış bir yapı sistemine işaret eden terim zaman içinde aralıklı 
çıtalardan oluşan sıva altlığı anlamında kullanılmaya başlamıştır. Bu konuda beni aydınlatan Karahanlı 
uzmanı Prof. Dr. Reşat Genç’e teşekkür borçluyum./ The Turkish term “bağdadî” makes reference to the 
city of “Bağdad” by the “capped” i at the end. However, in histioric times the only timber that was used 
there was carried by rivers to the south. The term is actually without a cap, simply “bağdadı”, making 
reference to the diagonals as in the verb “bağdaş kurmak”/crossing legs, which gave reference to the 
diagonal braces that transformed in time to mean wood lath. I am grateful to Prof. Reşat Genç, who is a 
specialist of the Karahanid Period, for his information.
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ve dıştan sınırlayarak, bir sandık haline 
getirir ve sıva için altlık hazırlar.

Kerpiç Dolgu 
Ağacı bol olmayan Anadolu coğrafyasın-
da çok uzun bir zaman kesitinde, yerel 
toprakla inşaat alanında hazırlanabilen 
kerpiç, en yaygın olarak kullanılmış ve 
çatkı ile bütünleşmiş bir dolgu malze-
mesidir. Hatta kendine özgü bir tanımı 
da vardır; ahşap iskelet ile kerpiç bir-
likte kullanıldığı zaman hımış denir. Bu 
taşıyıcı sisteminin değil birlikteliğin ta-
nımıdır. Farklı yerlerde kerpiç boyutları 
değişebilir, bazen kuru ama çoğunlukla 
çamur harçla birlikte örülür. Çoğunlukla 
kerpiç dolgunun üzerine doğrudan sıva 
çekilir; daha sağlam bir sıva içinse ker-

widely used infi ll material throughtout 
history. It is such an integral part of 
the timber frame that the specifi c term 
“hımış” is used when the timber frame 
is fi lled with mudbrick. This is a refer-
ence not to the structural system but 
their being together. The size of the 
mudbricks may change from location to 
location. They may be fi lled dry or with 
mud mortar. Usually plaster is directly 
applied but for a better bond a layer of 
woodlath takes place underneath the 
mortar (Figure 13, 14). 

Brick infill 
Brick is used more than stone and less 
than mudbrick and (Figure 15) re-used 
brick is more frequently used than new. 

Şekil 12: Tokat, Niksar, kerpiç ve ahşap yığma dolgunun birlikte kullanımı, 2012 
Figure 12: Tokat, Niksar, use of mud-brick and solid timber infill together, 2012
Şekil 13: Amasya, kerpiç dolgu, 2003/ Figure 13: Amasya, mud-brick infil
Şekil 14: Amasya, kerpiç dolgu ve üstünde bağdadı, 2001/ Figure  14: Amasya, mud-brick infill and 
wood lath, 2001 
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picin üzerine bağdadı çakıldıktan sonra 
sıva uygulanır (Şekil 13, 14). 

Tuğla dolgu 
Tuğla dolgu kerpiçten daha az taştan 
daha fazla kullanılmıştır. Dolgu için yeni 
tuğla satın almak yerine devşirme tuğ-
lanın kullanımı daha yaygındır (Şekil 
15-16). Bu nedenle aynı yapıda farklı bo-
yutlarda tuğlaların bir arada kullanıldığı 
izlenebilir. Aynı yapıda farklı büyüklük ve 
kalınlıkta tuğlaların bir arada kullanımı 
da devşirme sürecinin çok uzun bir za-
man kesitinde devam ettiğine işaret eder. 
Harman tuğlası üretimi başladıktan sonra 
bile daha erken dönemlere ait devşirme 
tuğla kullanılmıştır.3 

Günümüzde sıvanmamış gibi gö-
rülen tuğla dolgulu duvarların ya sıvası 
sıyrılmış ya da yapı tamamlanmamıştır. 
Genelde sıvanan tuğla dolgulu duvarla-
rın yanısıra, özellikle Orta Anadolu’da, 

The extended use of bricks from dif-
ferent periods can be observed on the 
same building, even after it was started 
to be produced at factories (Figure 16). 
Presence of different re-used bricks in 
the same dwelling is another indication 
to the economic priority of re-used ma-
terial.3

Buildings that display exposed brick 
infi ll either lost their plaster or were 
not completed. However, some spe-
cially designed and treated exposed 
brick façades are frequent in Central 
Anatolian cities and towns. Several 
techniques were developed to protect 
the surface of bricks from water pene-
tration and at the same time imitating 
exposed brick. Decorated brick façades 
usually have an extra coat of lime over 
mud plaster. Bricks are emphasized by 
projecting them further from the sur-
face of the plaster layer. At a particular 

Şekil 15: Ankara, 
kale, devşirme tuğla 
dolgu,1979
Figure 15: Ankara, 
citadel, re-used brick 
infill, 1979
Şekil 16: Artvin, 
Borçka, Aralık, çıplak 
tuğla dolgu (A. Edgü) 
Figure 16: Artvin, 
Borçka, Aralık, exposed 
brick infill (A. Edgü)

3 İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde tuğla fabrikaları kurulduktan sonra bile devşirme tuğlaların dolgu için 
kullanılması, devşirme malzemenin ekonomik açıdan önceliğine işaret edebilir. Tuğlanın İstanbul ve 
diğer büyük şehirlerde, özellikle 19.yy. sonu ve 20.yy’ın ilk çeyreğinde olan büyük yangınlar ve de Ebniye 
Nizamnamesi’nde teşvik edilen kârgir yapılarda daha yaygın olarak kullanıldığını düşünmek uygundur./  
It is possible to assume that factory brick was more commonly used after the drastic fires at the end 
of the Nineteenth and beginning of the Twentieth centuries in major cities like İstanbul and İzmir, and 
because the new construction regulations (1848 Ebniye Nizamnamesi), enforced the use of masonry 
material instead of timber.
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cephelerde bezeme amaçlı tuğla örgüleri 
izlenir. Tuğlanın rengini gösterirken su 
emmesini önlemek için çeşitli yöntemler 
kullanılmıştır. Bezeli örgülerin kullanıldı-
ğı ev cephelerinde, tuğlayı iskelete bağla-
yan harç çoğunlukla çamur harç olsa bile 
üstünde kireç harçlı bir katman daha bu-
lunur. Harçla tuğlanın farklılığı her birini 
farklı düzlemelerde tutarak vurgulanır. 
Örneğin Ankara Kalesi’ndeki bir evde 
kireç harçla örülmüş tuğlalar yüzlerine 
yine kireç harçla ince bir perdah çekilerek 
korunmuş ve sonra yüzü tekrar kırmızı-
ya boyanmıştır (Şekil 17). Sivrihisar’daki 
benzer bir uygulamada iskeletin ögeleri 
de sıvanmıştır. Ayaş’ta bir evin ön cep-
hesinde balıksırtı olarak geniş aralıklarla 
örülmüş tuğlaların arasında kireç harç 
kullanılmış ve tuğlanın yüzüne çivit rengi 

house within the Ankara citadel, lime 
mortar was used to lay the bricks as 
well as covering their surfaces, which 
were re-painted in red (Figure 17). In a 
similar example at Sivrihisar surfaces of 
the timber frame are also treated with 
white. In Ayaş, the façade of a house is 
coursed in a loosely woven herringbone 
pattern with lime mortar but the bricks 
are treated with indigo blue (Figure 
18). In the Sarıoba village near Ayaş, 
recessed bricks are embedded in thick 
lime mortar (Figure 19).  In all these 
examples the spacing of the bricks set 
in mortar is much wider, most proba-
bly with the intention of emphasizing 
the color contrast as well as the design 
of the decoration; and the color of the 
brick can be a color different than red.

Şekil 17: Ankara, kale, tuğla dolgu üstüne kırmızı boya, 1978/ Figure 17: Ankara, citadel, brick infill, 
plastered and repainted in red, 1978 Şekil 18: Ankara, Ayaş, bezeli tuğla örgü, 2013/ Figure 18: Ankara, 
Ayaş, decorated brick coursing, 2013 Şekil 19: Ankara, Polatlı, Sarıoba, bezeli tuğla dolgu, 2013/ Figure 
19: Ankara, Polatlı, Sarıoba, decorated brick coursing, 2003
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boya sürülmüştür (Şekil 18). Ayaş’ın ba-
tısındaki Sarıoba Köyü’nde bir evin cep-
hesinde tuğlalar kalın kireç harcın içine 
göçük olarak yerleştirilmiştir (Şekil 19). 
Tuğla bezeli cephelerde kullanılan boyalı 
tuğlanın ortak özelliği, tuğlaların arasın-
da harcın daha geniş olmasıdır. Bu, tuğla 
ile yapılan deseni öne çıkarmak ve beyaz 
harç-kırmızı tuğlanın oluşturduğu tezadı 
vurgulamak için yapılır, kullanılan renk 
her zaman kırmızı olamayabilir. 

Taş dolgu 
Özellikle dolgu için ocaktan taş çıkarıl-
ması yaygın değildir, yani dolguda kul-
lanılan taş çoğunlukla devşirme veya iş-

Stone Infill 
In the majority of the houses stone 
is not specially quarried and shaped 
for this particular use. Leftovers of 
stones shaped for other purposes or 
free stones drifted by water are used 
for infi ll (Figure 20). Stones of layered 
rocks are used directly without or with 
minimum shaping. Usually the rubble 
stone infi ll is binded with mud mortar 
(Figure 21, 22). If the voids among the 
elements of the frame are fi lled by sim-
ply dumping the rubble stone, wood 
lath is nailed to the interior and exterior 
faces of the structural elements to act 

Şekil 20: Karabük, Safranbolu, Yörükköy, devşirme kesmetaş dolgu, 1996
Figure 20: Karabük, Safranbolu, Yörükköy, re-used  cut stone infill, 1996 
Şekil 21: Yozgat, moloztaş dolgu, 2004/ Figure 21: Yozgat, rubble stone infill, 2004 Şekil 22: Hatay, 
Antakya, çamur harçlı moloztaş dolgu, bağdadı, sıva ve badana katmanları, 2000/ Figure 22: Hatay, 
Antakya, rubble stone infill in mud mortar, wood lath, plaster, and wash, 2000
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lenmiş taşlardan artan kırık taşlar (Şekil 
20) ya da dere taşıdır. Çevrede serbest 
taşların bulunması, kayaçların taşocağı 
açmayı gerektirmeyecek biçimde tabaka-
lı veya kırık olarak yüzeyde ya da yüzeye 
yakın bulunması durumunda, çoğunlukla 
şekillendirilmeden veya iri olanları biraz 
parçalanarak, dolguda kullanılır. Çamur 
harçla örülmüş moloz taş dolgu yaygındır 
(Şekil 21, 22). Moloz taş kuru olarak çat-
kının boşluklarına doldurulmuşsa veya 
çamur harçla yerleştirilmişse genelde iç-
ten ve dıştan bağdadı kullanılarak san-
dıklanır  (Şekil 23). Doğu Karadeniz’de 
dağ sıralarının denize bakan yamaçlarına 
yerleştirilmiş konutlarda, taş dolgu çat-
kı sisteminin bu bölgeye has özellikleri 
ile bütünleşir. Bu evlerde çatkı sistemi 
yapının bütününde değil, ön kısmında, 
pencere açıklıklarının bulunduğu kısım-
larda görülür. Yaygın çatkı siteminden 
farkı, köşe ve ara dikmelerin kesitlerinin 
küçülmesi ve ara dikmelerin daha yakın 
aralıklarla yerleştirilmesidir. Payandalar 

as formwork and/or to keep the loose 
material in place (Figure 23).  

Eastern Blacksea houses on the 
slopes of the mountains that face the 
sea, have achieved a unity between the 
frame and the stone infi ll which is par-
ticular to this geography. Here timber 
frame with stone infi ll is used only on 
the elevation pierced with windows 
facing the view. The vertical elements 
of the timber frame are thinner in sec-
tion but nearer to each other. The brac-
es are strictly limited to the corners. 
The vertical members of the frame 
extend between the wall and the roof 
plate thus creating a closely divided 
and more rigid frame. The horizontal 
ones delineate the sill and lintel of the 
window openings. It is further divided 
into yet smaller units in two particular 
manners: if the distance between two 
verticals are subdivided horizontal-
ly to create squares or rectangularish 
squares it is called “göz dolma” literal-

Şekil 23: Bolu, Göynük, 
bağdadı içine sandıklanmış 
kuru moloztaş dolgu, 1967
Figure 23: Bolu, Göynük, 
rubble stone infill coffered 
with wood lath
Şekil 24: Karadeniz, göz 
dolma, (A. Edgü)
 Figure 24: Black Sea, 
quadrangular subdivion of 
timber frame “göz dolma”, 
(A. Edgü)
Şekil 25: Karadeniz 
muskalı dolgu (A. Edgü)
Figure 25: Black Sea, 
triangular subdivision of 
timber frame “muskalı”, 
(A. Edgü)
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çoğunlukla köşelerdedir. Dikmeler ta-
ban ve tavan kirişleri arasında, özellikle 
pencere açıklıklarının altında ve üstünde 
olmak üzere kuşaklarla birbirine bağ-
lanarak daha sabit ve esnekliği az olan 
bir ızgara kurulur. Bu aşamadan sonraki 
bölünme iki biçimde gerçekleşir: Dikey 
ögelerin aralarının yatayda kare veya ka-
reye yakın dikdörtgen olarak bağlandığı 
ızgaraya göz dolma; (Şekil 24) dikmeler 
aralarındaki boşluğun, aşağıya ve yuka-
rıya doğru verev olarak yerleştirilen, ara 

ly “fi lling the eye” (Figure 24). If they 
are subdivided by inclined wood strips 
to create a triangular grid it is called 
“muskalı”, making reference to an am-
ulet which is triangular in shape (Fig-
ure 25, 26). There are fewer examples 
of frames that constitute of only verti-
cal posts and studs without any hori-
zontal or diagonal divisions (Figure 
27). Joinery can be observed in some 
more carefully executed and detailed 
examples (Figure 28). 

Şekil 26: Karadeniz, muskalı, 2000 (K. Aran) / Figure 26: Karadeniz, triangular subdivision of timber frame, 
“muskalı”, (K. Aran)  Şekil 27: Rize, İkizdere, Tulumpınar, solda sadece dikey dikmeli, sağda göz dolmalı ev, 
2000 (K. Aran) Figure 27: Rize, İkizdere, Tulumpınar, on the left timber frame with vertical supports only, on the 
right quadrangular subdivisioned timber frame, 2000, (K. Aran)  Şekil 28: Rize, Çamlıhemşin, Mikron, gözdolma 
iskeletin yatay bağlantıları için hazırlanan geçme yuvaları, (A. Edgü)/ Figure 28: Rize, Çamlıhemşin, Mikron, jointing 
prepared for the intersection of horizontal and vertical elements of the quadrangular frame “göz dolma” (A. Edgü)
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Şekil 29: Rize, Fındıklı, 
Aydınoğlu evi, göz dolmada 
kullanılmış dere taşları (G. 
Koray)/ Figure 29: Rize, Fındıklı, 
Aydınoğlu evi, vertically cracked 
river stones used as infill, 
(G. Koray)
Şekil 30: Karabük, Safranbolu, 
Yörükköy, çakatura dolgu, 
2009/ Figure 30: Karabük, 
Safranbolu, Yörükköy, 
“çakatura” infill, 2009
Şekil 31: Karabük, Safranbolu, 
çakatura dolgu, 2002
Figure 31: Karabük, Safranbolu, 
“çakatura” infill, 2002

Şekil 32: Ankara, Beypazarı yığma ahşap dolgu, 1970/ Figure 32: Ankara, Beypazarı, solid timber infill, 1070
Şekil 33: Bolu, Mudurnu, yığma ahşap dolgu, 2004 / Figure 33: Bolu, Mudurnu, solid timber infill, 2004
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parçalarla bağlanması ile oluşan üçgenli 
ızgaraya ise muskalı denir (Şekil 25, 26). 
Her ikisinde de küçük birimlerin ızgara 
biçiminde tekrarlanması geometrik bir 
bütünlük yaratır. Çok yaygın olmasa da 
dikmelerin arasının ızgara haline getiril-
mediği, sadece birbirine diklemesine ko-
şut şeritler halinde bırakıldığı yapılar da 
bulunmaktadır (Şekil 27). Özenle yapıl-
mış göz dolma iskeletlerde yatay ögelerin 
dikeylerle birleşmesinde geçme de kulla-
nılabilir (Şekil 28). 

Göz dolmada, akarsu içinde yuvarla-
narak köşeleri hafi f yuvarlanmış, uygun 
boyuttaki dere taşları üsten vurularak iki-
ye ayrılır, iç veya dış yüzü dışarıya gelecek 
biçimde kireç harç içine gömülerek bi-
rimlerin içine yerleştirilir (Şekil 29). Yuva 
ile taş arasında kalan boşluk sıvanır, taşın 
yüzü çıplak bırakılır veya herbiri kendi 
yuvasında/gözünde sıvanır. Muskalı tür-
de oluşan üçgenli ızgaranın boşlukları 

The stone used for the infi ll of “göz 
dolma” is particular as well. About 20 
cm. sized river stones that have been 
rounded in the water are broken ver-
tically into two by striking them from 
the top. The rounded exterior or bro-
ken interior surface may be used to 
face the exterior, is a single stone is 
embedded in each cavity of the grid 
of the  “göz dolma” (Figure 24). If the 
stone is smaller than the cavity, a ring 
of lime mortar fi lls the left-over area. 
In the “muskalı” only rubble stone is 
used because the triangular grid is not 
suitable for cut stone; usually more 
than one stone is necessary to fi ll the 
triangle. The triangular grid may be left 
exposed but in general a topmost lay-
er of plaster covers the whole surface. 
Exposed brick is also used, if not fre-
quently (Figure 16).

Şekil 34: Kastamonu, çam kozalağı dolgu, 2004/ Figure 34: Kastamonu, pine cone infill, 2004
Şekil 35: Bolu, Mudurnu, çam kozalağı dolgu, 2007/ Figure 35: Bolu, Mudurnu, pine cone infill, 2007
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kesmetaş kullanımına zaten uygun de-
ğildir, bu nedenle birkaç moloz taşın bir-
likte kireç harçla yuvalara yerleştirilmesi 
daha yaygındır. Bazılarında, göz dolmada 
olduğu gibi, ızgaranın ahşapları görünür 
ama çoğunluğunda duvarın yüzü tü-
müyle sıvanır. Çıplak tuğlanın büyük bir 
özenle ızgarayı doldurduğu bazı evler de 
bulunur (Şekil 16). 

Çakatura Dolgu 
Çakatura kullanımı Orta Karadeniz’in, 
dağ sıralarının güneyindeki yerleşme-
lerde ve iç kısımlarında daha yaygındır. 
Çakaturanın malzemesi moloztaş ve top-
rak harçtır ama yapımında kalıp kullanılır 
(Şekil 30, 31). Duvarın iç ve dış yüzüne, 
alttan başlayarak, 20-40cm. kadar yük-
seklikte kalıp tahtası çakılır, önce gevşek 
bir harç ve sonra onun içine taşlar dökü-
lür. Harç donduktan sonra kalıp olarak 
kullanılan tahta yukarıya çekilerek tekrar 
çakılır ve aynı işlem aşama aşama yük-
selerek devam eder.4 Sıvanmamış veya 
sıvası dökülmüş yapılarda harcın içinde 
kireç olmadığı, harcın renginden giderek, 
söylenebilir. 

Yığma Ahşap Dolgu 
Ağaçların bol olduğu yerlerdeki çatkı ya-
pılarda çantıya benzer bir dolgu kullanı-
mı görülür (Şekil 32, 33). Çok kalın olma-
yan ağaç dalları, kabukları soyulduktan 
sonra, genellikle harç kullanılmadan, is-
keletin boşluklarına doldurulur. Köşeler-
de veya uçlarda kalan boşluklar yüzlere 
uygulanan sıva ile doldurulur. Ahşapların 
birbirine çivi ile bağlanıp bağlanmadığını 
belirlemek olanağı yoktur. Dalların yüzü 

Çakatura Infill
The infi ll named “çakatura” is quite 
common in the central Blacksea region, 
especially in the settlements facing 
South rather than the sea. “Çakatura” 
utilizes rubblestone and mudmortar, 
same as rubblestone infi ll, but shutter-
ing is used in its construction (Figure 
30, 31). Starting from the lowest part 
of the wall, boards about 20-40cm high 
are nailed on the exterior and interi-
or surfaces of the frame as formwork. 
A rather soft mortar is poured into it 
and then small pieces of rubble stone 
is dumped. The shuttering is moved 
to a higher level after the mortar sets, 
and the process continues in horizon-
tally rising bands.4 On several build-
ings than have have lost their plaster, 
the  that color of the mortar indicates to 
mud mortar rather than lime.

Solid Timber Infill 
In regions where wood is abundant a 
type of infi ll very similar to solid tim-
ber construction is used. Medium sized 
branches without bark are inserted into 
the voids in the skeleton. The use of 
mortar is limited to the extremities or the 
corners of the walls. The branches seem 
not to be nailed together; in case they 
are, there is no visual indication. Most of 
the solid timber fi lled walls are exposed 
now because removing the bark exposes 
the rather smooth and slippery surface 
of the branch thus easing the slipping of 
plaster. No example of solid timber infi ll 
with wood lath is witnessed. 

4 Bu yöntem Roma betonunun, opus incertum denen, moloz taş kullanılan türüne çok benzer, en belirgin 
fark harçta, pozzolanik/su geçirmez olan tüf tozunun değil sıradan toprak harcın kullanılmış olmasıdır./ 
This method is quite similar to the construction of Roman opus incertum; the major difference is the 
lack of crushed bricks or tiles in the mortar, which make it pozzolanic, that is waterproof.
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Şekil 36: Kütahya, çentiklenmiş çıkma payandası, 2002
Figure 36: Kütahya, surface of projection adzed for better adherence of plaster, 2002
Şekil 37: Eskişehir, Sivrihisar, çentiklenmiş iskelet ögeleri, 2007 
Figure 37: Eskişehir, Sivrihisar, adzed surfaces of timber frame for adherence of plaster, 2007
Şekil 38: Eskişehir, Sivrihisar, sonuna kadar çakılmamış sıva çivileri, 2007
Figure 38: Eskişehir, Sivrihisar, partially driven nails to hold plaster, 2007
Şekil 39: Eskişehir, Sivrihisar, kirişe çakılmış sıva çivileri, 2007 
Figure 39: Eskişehir, Sivrihisar, plaster nails on a beam, 2007
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düzgün olduğu ve genelde bağdadı kulla-
nılmadığı için, sıva kolay sıyrılıp dökülür.

Daha Basit Dolgu Malzemeleri: 
Sepet Örgü, Ağaç Kabuğu, Kozalak, 
Yaprak, Ot, Saman 
Olanakları kısıtlı olan yer ve yapılarda 
ağaç kabuğu hatta yaprak ve samanın 
da dolgu olarak kullanıldığı görülür (Şe-
kil 34, 35).5 Bu tür harçla bağlanmamış 
dolgular genelde bağdadı ile oluşturulan 
sandıklar içinde bulunur. Sepetörgü dol-
gunun daha çok Trakya Bölgesinde kulla-
nıldığı anlaşılıyor.6

Cephede Kullanılan Malzeme ve 
Uygulamalar 
Ekonomik olduğu için kullanılan tür-
lü-çeşitli malzemeyi bitmiş yapıda bü-
tünleştirmek amacının yanı sıra imaj, 
beğeni, kalite, farklılık gibi istekleri en 
ekonomik biçimde sıva karşılar. Mekân-
ları tanımlayan duvarların dış yüzleri 
farklı amaçlara göre işlem görse de sıva-
nın temel işlevi yapıları hava etmenlerin-
den, özellikle sudan korumaktır.

Sıva, hem içte hem dışta, en yaygın 
kullanılan yüzey uygulaması ve koruyu-
cusudur. Her tür geleneksel yapım sis-
temi ve malzeme kullanımında binaların 
dış yüzleri bir veya daha fazla katmanlı, 
kalınlığı sıva ile perdah gibi çok ince bir 
tabaka arasında değişen koruyucu bir 
tabaka ile örtülerek korunmuştur.7 Eğer 
yapının sıvası dökülmüşse, birçoğunun 

Infill with more economic 
materials: Wattle, Bark, 
Pine Cone, Leaves, Grass, Hay
These materials can be observed in 
all locations where economic condi-
tions are more limited (Figure 34, 35).5  

The infi lls of lesser materials are fi lled 
in boxes defi ned with woodlath. Ap-
parently, wattle alone or with daub, 
is abunduntly used in the villages in 
Thrace.6

Materials and Treatments   
Used on the Elevations
Plaster is the most feasable material to 
unify the varied and mixed use of ma-
terials used in a timber frame building 
besides serving the purpose of creating 
an image, appreciation, taste, style, and 
uniqueness in the most economic way. 
No matter how the exterior surfaces 
are treated to create an impression, the 
main function of plaster is to protect the 
walls from weather conditions, espe-
cially from water. It is the most widely 
used surface treatment and coat of pro-
tection of the exterior surfaces of build-
ings. The exterior surfaces of all the 
buildings constructed with tradition-
al techniques are protected with one 
or several coats of plaster, varying in 
thickness from a combination of stuc-
co and plaster to a very thin polish-like 
coat less than a milimeter in thickness.7 

5 Bana, kozalak ve ağaç kabuğunun dolgu olarak kullanımından ilk bahseden, Muğla ve çevresindeki 
ahşap mimariyi çok iyi bilen, Nail Çakırhan’dır. Kendisini rahmetle anıyorum./ Nail Çakırhan, an expert 
on the architecture of Muğla, is the person who mentioned the use of pine cones to me for the first 
time. I cherish his memory.
6 Z. Eres, Kudeb 2018 Ahşap Semineri, 24 Nisan 2018’de sunulan “Kırklareli Dağ Köyleri Geleneksel 
Ahşap Mimari ve Sürdürülebilirlikleri” konulu bildiri/ Z. Erez’s presentation at KUDEB 2018 titled “The 
Traditional Architecture of Kırklareli and Its Sustainability” in print
7 Daha ayrıntılı bir çalışma olarak bakınız: A. T. Yavuz, “Sanat Tarihi Araştırmalarında Mimariyi Okumak”, 
XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu, 1916, baskıda/ For more information on use of 
plaster: A. T. Yavuz, 2019, 497-506.
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sıvalı olduğu özellikle köşelerde az veya 
eser olarak kalmış sıva kalıntılarından an-
laşılır. Hiçbir kalıntı olmasa da yapıların 
sıvalı olduğunu cephe ile kapı ve pencere 
gibi açıklık çerçeveleri ile duvar yüzünün 
arasındaki düzlem farkı kanıtlar (Şekil 
30). İki düzlem arasında 1-3cm. arasında 
değişen bu fark sıva kalınlığının ne kadar 
olmasını gösteren bir şablon niteliğinde-
dir. Sıvası yapılmamış veya kaybolmuş 
yapılarda gözlemlenen bu fark sıvası ya-
pılmış yapılarda görülmez; açıklık çerçe-
veleri ile sıva aynı  düzlemde olur. 

Sıvanın hem yatay hem düşey düz-
lemlerde duvardan kolay sıyrıldığı iyi bi-
linen bir durum olduğu için bunu önle-
mek üzere bazı yöntemler geliştirilmiştir. 
Bunlardan biri sıvanacak yüzeyi keserle 
çenterek sıvayı tutacak muntazam olma-
yan girinti-çıkıntılar oluşturmaktır (Şekil 
36, 37). Bir diğer yöntem ahşap ögelerin 
üzerine çivi çakılmasıdır (Şekil 38, 39). 
Erken Osmanlı Dönemi’nden bu yana 
sıva çivisinin kârgir yapılarda kullanımı 
bilinmektedir, daha da önceye inmesi 
olasıdır.8 Bu çivilerin başları diğerlerin-
den çok daha büyük ve kabarıktır. Sıva 
uygulanacak yüzeye gerekli aralıklarla 
çakılan çivinin başı ve ona yakın bir kısmı 
çakılmadan bırakılır. Çivinin başına kadar 
duvara gömülmemesi, sıvanın çivinin al-
tına da girerek daha iyi kavraması içindir. 
Ahşap yapılarda kullanılan çiviler, kâr-
girde olduğu gibi büyük boyutlu ve başlı 
değildir; çivilerin bir kısmı dışarıda kala-
cak kadar çakılır, çakılmamış kısım sıva-

Even when the plaster has slipped off 
the surface of the walls, it is possible to 
detect traces at the corners or protected 
areas like underneath the eaves. Even 
when there is no trace, it is possble to 
read its presence from the few centim-
eter difference between the frames of 
the door or window openings and the 
wall surface (Figure 30). The difference 
of 1-3cm. between these two vertical 
planes defi nes how thick the plaster 
should be, thus acting as a guideline 
during construction. This difference is 
observable in buldings where the plas-
ter was not implemented or lost; it is 
not observable in buildings that still re-
tain their plaster, because both of them 
are on the same vertical plane.

The tendency of plaster to slip or 
detach from the vertical and horizontal 
surfaces has led to the development of 
some innovative techniques to discor-
age it, so that the surface can hold the 
plaster better. One of these techniques 
is to scale off small parts of the wood 
by adze so that the surface is rougher 
and some mortar can also penetrate 
underneath the raised adzed parts 
(Figure 36, 37). A second technique 
is to drive nails into the surface to be 
plastered but leaving them only par-
tially driven, with half of the nail still 
sticking out (Figure 38, 39). Use of spe-
cial nails, named plaster nails, is known 
from the early Ottoman period; their 
use may have started even earlier.8 The 

8 15. yüzyılın sonunda yapılmış olan Demirtaş Hamamı’nın soğukluk kubbesinin geçiş kısmındaki 
üçgenli kuşağın tuğlalarının üstünde,1969 yılında, sıva çivileri görünüyordu. 2000 yılında gördüğüm, 
Bulgaristan, Şumnu’da bulunan, Şişman Camisi’nin mahfil tavanının sıvasında paslanmış demir sıva 
çivileri kısmen ortaya çıkmıştı./ I observed the presence of plaster nails in the transition zone of the 
dome over the soğukluk/frigidarium of the Demirtaş Hamamı/Bath in Bursa, which dates from the 
end of the 15th century (visited in 1969). In the Şişman Camisi/Mosque at Şumnu/Shumen in Bulgaria 
(visited in 2000), on the vault of the gallery on the first floor plaster nails were visible.
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nın içinde gömülü kalır ve sıvanın daha 
iyi kavranmasını sağlar. Yine çivi kulla-
narak geliştirilen bir yöntem de duvara 
sıva öncesinde gazoz kapaklarının çakıl-
masıdır. Başlangıcını ancak ülkemizde 
gazozun üretilmesine indirebileceğimiz 
bu uygulamada gazoz kapağının içi dışa 
gelecek biçimde ve içine bir parça kağıt 
veya karton konarak duvara çakılır. Yakın 
aralıklarla çakılan kapakların kenarlarının 
çeperindeki tırtıllar sıvanın daha iyi kav-
ranmasını sağlar. Çok yaygın olmamak-
la birlikte Anadolu’nun birçok yerinde 
gözlenebilen bu yaratıcı çözümün yaygın 
kullanıldığı yerlerin bir de Sivrihisar’dır 
(Şekil 40, 41). 

Sıva konutların en fazla bakım ve ta-
mir gerektiren kısmıdır. Sıva yenilemek 
veya tamir etmek için iskele kurulma-
sı gereği işçilik ve akçasal olarak külfetli 
olduğu için başvurulan yaygın çözüm-
lerden biri yapının sıva ve diğer tamir 
gerektiren kısımlarının devşirme teneke 
ile kaplanarak örtülmesidir (Şekil 42, 43). 
Yağ, peynir boya, gibi malzemelerin içine 

plaster nails used on masonry surfaces 
have large and rounded heads. They 
are partially driven into the wall, leav-
ing the head and part of the body on 
the surface to enable the penetration 
of mortar underneath the head of the 
nail. The nails used in timber buildings 
are regular nails as in other parts of the 
timber frame but they are used to en-
able the mortar to attach better to the 
surface on which it is applied. A third 
technique utilizes the corrugated crown 
metal caps of gasseous drinks (The be-
ginning of this use can be dated to the 
production of sweet carbonated drinks 
in Turkey). The corrugated crown cap 
is nailed to the wood together with a 
piece of folded paper, the  corrugations 
at the circumference face the exterior to 
increase adherence. This, not so com-
mon, solution is widely used in Sivri-
hisar (Figure 40, 41). 

Plaster requires more maintenance 
and repair than other parts of hous-
es  and construction of a scaffolding is 

Şekil 40: Eskişehir, Sivrihisar, sıva tutmak için çivilenen ters gazoz kapakları, 2007
Figure 40: Eskişehir, Sivrihisar, corrugated crown caps , nailed to hold plaster, 2007
Şekil 41: Akşehir, sıvanın kaymasını önlemek için ters gazoz kapağı kullanımı, 2003
Figure 41: Akşehir, corrugated crown caps nailed to hold plaster, 2003
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konduğu tenekelerin altı ve üstü kesil-
dikten sonra dört yanı açılarak meydana 
getirilen uzun levhaların yapıların cephe 
ve çatılarının hırpalanmış veya çürümüş 
kısımlarında kullanılmış olduğu görül-
mektedir. Paslanmasın diye boyanmış 
levhaları Anadolu’nun birçok yerleşi-
minde izlemek mümkündür. Tenekenin 
kullanımı herhalde Ereğli Demir Çelik 
Fabrikasının 1965’te teneke imal etmeye 
başlamasıyla yayınlaşmıştır.

Ahşap yapıların cephelerinde sıva-
nın yanı sıra başka malzeme ve tek-
niklerin de kullanıldığı gözlemlenir. 
En yaygın olanı, özellikle deniz kenarı 
yerleşmelerinde ve rutubet olan yerle-
şimlerde, cephelerin tahtalarla örtül-
mesidir. Tahtalar, çoğunlukla araların-
da boşluk bırakılmadan iskeletin dış 
yüzüne enlemesine çakılır (Şekil 44). Az 
da olsa, tahtaların dikey olarak çakıldığı 
yerleşimler de vardır, Kemaliye gibi. 

Yan yana kullanılan tahta kaplamanın 
bir özel türü yalı baskısıdır (Şekil 45). Bu 
uygulamada alt seviyeden çakılmaya baş-

costly. An alternative used is covering 
the parts where the plaster is lost with 
reused tin sheets. Tin cans in which 
oil, cheese or paint were sold, were cut 
open to produce long sheets as wide 
as the height of the can and were used 
to cover the parts of the buildings as 
well as the roof, and were painted to 
avoid rusting. This technique of repair 
is quite widely used all over Anatolia. 
It is possible to assume that its use be-
came more widespread after the Iron 
and Steel Factories at Ereğli started to 
produce tin in 1965.

Other materials and techniques 
were also used to protect timber from 
the weather conditions. The most wide-
spread one is the use of timber planks, 
especially on the seashore settlements 
and humid locations. The planks are 
usually nailed horizontally touching 
each other (Figure 44) but there are few 
locations, like Kemaliye, where they are 
used vertically. One particular varie-
ty of horizontally-nailed board is called 

Şekil 42: Akşehir, teneke levhalarla cephe tamiri cephesi, 2003 
Figure 42: Akşehir, repair of timber frame with tin shhets, 2003
Şekil 43: Akşehir, teneke levhalarla örtülmüş ev cephesi 2003
Figure 43: Akşehir, elevation of house covered with tin sheets, 2003
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layan yatay tahtanın üstüne geleni birbiri-
ne değecek gibi değil, biraz aşağıya kay-
dırılıp taşırarak yerleştirilir. Böylece hiçbir 
tahtanın kesiti açıkta kalmadığı için suyun 
emilmesi önlenir ve tahtalar hafi f meyil-
li yerleştiği için yağmur suyu aşağı kadar 
kaymadan her aşamada kısım kısım cep-
heden uzaklaşır.

Özellikle 19. yüzyılın sonlarında yapı-
lan görece daha büyük programlı evlerde, 
yaygın olan seçmecilik biçemine uygun 
olarak, tahta kaplamanın kesme taş izle-
nimi verecek biçimde işlendiği çok sayıda 
ev vardır (Şekil 46).Yatayda tahta boyut-
larının kesme taş boyutlarına uyduruldu-
ğu, dikey derzlerin hafi fçe oyularak işlen-
diği görülür. Çok farklı boyutlarda kesme 
taş görünümü verilenlerin yanı sıra tuğla 
boyutlarında olacak biçimde derzle çev-
relenmiş olanları da vardır. Bunlar, son 
aşamada özellikle beyaz badana veya 
yağlıboya ile örtüldüğü zaman neo-klasik 
kârgir bir yapı ifadesi kazanmış olurlar. 
Kesme taş gibi olanların yanı sıra, kaya, iri 
moloz, tuğla ifadesi verilmiş, hayal gücü-

“yalıbaskısı” (the word “yalı” makes ref-
erence to a “waterfront house” or “shore”, 
in a way implying that it is a techniquede-
veloped to be used in that relation), which 
is different in the manner the boards 
contact each other (Figure 45). The pro-
cess starts from the bottom of the wall 
and continues upwards; the board on 
top does not simply contact the lower 
one but partially overlaps it. Thus the 
upper side of each board is protected 
from penetration of water. Because, the 
boards are slightly inclined, each strip 
gets rid of the water on it, in a simula-
tion of their layering.

At the turn of the Nineteenth Cen-
tury, use of timber boards that imitate 
cutstone masonry became a popular 
variety of decoration on the façades of 
some large and more ornate houses 
(Figure 46). The height of the boards 
correspond to the height of a course 
of stone, and the vertical joints are im-
plied by incizing. When these houses 
were painted in white they gave the 

Şekil 44: İstanbul, Süleymaniye, harçlı tuğla dolgu üzerine yatay tahta kaplama, 2002
Figure 44: İstanbul, SÜleymaniye, horizontal timber plans on brick laid with mortar, 2002
Şekil 45: İstanbul, Süleymaniye, yalı baskısı, 2009 
Figure 45: İstanbul, Süleymaniye, horizontal timber planks with sealed ends, “yalı baskısı”, 2009
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nü zorlayan, yüzey işlemleri görmüş olan 
hem yığma hem de çatkı konutlar vardır.
İstanbul’da bazı ahşap evlerin cepheleri, 
bir bezeme programı içinde metal levha-
larla kaplanmıştır.9 Süleymaniye’de bulu-
nan bir evde, yatay bantlar arasında verev 
derzli olarak işlenen saç levhanın altından 
tahta kaplamanın görünmesi tamir ama-

impression of a neo-classical masonry 
building. Several timber frame or ma-
sonry buildings of the period are treat-
ed to give the impression of rock, rub-
ble stone, or brick, following the same 
trend. A small group of İstanbul houses 
are covered with sheet metal comply-
ing with a well designed decorative 

Şekil 46: Bursa, 
Mudanya, ahşap kaplama 
üzerine işlenen kesmetaş 
taklidi bezeme, 1990 
Figure 46: Bursa, 
Mudanya, imitation of cut 
stone on timber planks of 
a façade, 1990
Şekil 47: İstanbul, 
Süleymaniye, metal levha 
ile cephe koruması, 2009
Figure 47: İstanbul, 
Süleymaniye, protection 
of elevation by metal 
sheets, 2009

9 1989’da ilk kez gördüğümde meslektaşım Sinan Genim’e sormuştum, bana yirmi kadar örnek 
gördüğünü söylemişti./  In 1989, when I saw these buildings I asked my callegue Sinan Genim about 
their freguency. He told me that he saw about twenty of these.
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cıyla metal giydirme yapıldığını olduğunu 
gösteriyor (Şekil 47). Ancak Boğazın iki 
yakasında, Beylerbeyi ve Bebek’te bulu-
nan örnekler (Şekil 48, 49), bütüncül bir 
tasarım sergiliyorsa da giydirmenin esas 
nedeni tamir olabilir. Bebek’te bir yokuş 
üstünde bulunan yapı sıvalı bir yarım 
bodrumun üstünde iki katlıdır. Her iki 
kat, kabarık baklavalı birer kuşak üzerin-
de yükselmektedir. Piramidal yüzlü bak-
lavalar yatay ve dikeyde almaşık olarak 
yerleştirilmiş, dikey olanların köşelerine 
vidalarla sabitlenmişmiş izlenimi veren, 
kabarık vida başı görünümü verilmiştir. 
Bunların üstünde duvar, yaklaşık 40 cm 
yüksekliğinde isodomik ve bosajlı taşlar-
la örülmüş izlenimi verilmiş bir kaplama 
ile sarılmıştır. Paslanmış metal levhaların 
yüzü herhalde büyük mermer blokları 
anımsatmak üzere beyaz yağlıboya ile ör-
tülmüştü. 

Sonuç
Çatkı yapılarda gözlemlenen duvar, dış yü-
zey işlemi ve kullanılan malzemelere ilişkin 
bu çalışma bir sanat tarihi yorumu olarak 

program9 (Figure 47). A house in Süley-
maniye has coursed metal sheets with 
diagonal joints. Howover, the metal 
sheets are nailed onto boards, as can 
be seen on the lower part of the eleva-
tion, arising the question whether it is 
an imaginative repair rather than part 
of the original design. Some houses in 
the Bosphorous villages, like Beylerbeyi 
and Bebek display an overall design 
that is implemented during construc-
tion or as a more thorough repair. A 
particular house on one of the streets 
sloping towards the sea in Bebek is a 
rather striking example (Figure 48, 49). 
It is a two story building on a plastered 
semi-basement. Each fl oor rises over a 
band of embossed lozanges which are 
alternatingly located horizontally and 
vertically. The corners of the vertical 
ones are treated as though they are 
screwed to each other. The walls above 
them continue as isodomic masonry 
consisting of 40cm  high bands. Most 
probably, the now rusty metal sheets 

Şekil 48: İstanbul, Bebek, özel şekillendirilmiş metal giydirme 
cephe, 1989/ Figure 48: İstanbul, Bebek, custom designed 
metal façade, 1989
Şekil 49: İstanbul, Bebek, aynı metal cepheden ayrıntı, 1989
Figure 49: İstanbul, Bebek, detail of the same façade, 1989
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değil, bir restorasyon projesi için gerekli 
gözlemleri kolaylaştırmak, netleştirmek 
ve sorgulamaya yardımcı olmak amacı ile 
yapıldı. Kendi gittiğim yer ve gözlemle-
diğim yapılar çoğunlukta olmakla birlik-
te az tanıdığım yerler olan Orta ve Doğu 
Karadeniz’de 1970lerden itibaren olduk-
ça çok ve nitelikli yayın yapıldığı için bu 
kaynaklar görece daha fazla kullanıldı. 

Ahşap iskeleti duvarlaştıran öge olan 
dolgunun bir yapı ögesi olarak ele alın-
dığı bu çalışmada hepimizin gözlemle-
diği, kerpiç, tuğla, taş kullanımının yanı 
sıra çok yaygın kullanılmamış veya sıva 
altında kaldığı için saptanamamış fark-
lı dolgu malzemeleri saptandı, kozalak, 
ağaç kabuğu, saman gibi. Görmediğim 
yerlerde veya konumlarda ve de sıvası 
veya dış yüzünün koruyucu malzemesi 
hâlâ yerinde olan yapılarda hâlâ başka 
malzeme türleri veya kullanım çeşitle-
meleri bulunabilir.

Dolgu malzemelerinin, türü ne olur-
sa olsun, devşirme olanlarının çokluğu 
çarpıcıdır. Her dönemde ve bütün yapı-
larda doğada serbest bulunan malzeme-
nin yanısıra önceki dönemlerden kalmış 
ama kullanılmayan yapıların malzemesi 
devşirilmiş ve yeniden kullanılmıştır. Ö. 
Lütfü Barkan’ın yayınladığı Süleymani-
ye Cami ve İmaretinin inşaat defterleri 
külliye için gerekli malzemenin sağlan-
ması için ne ayrıntıda hazırlık yapıldığı-
nı belgeler (Ö. L. Barkan, 1972). Malze-
me temininde devşirme önemli bir yer 
tutar. Bu defterler Osmanlı devletinin 
en güçlü olduğu dönemde malzeme 
ekonomisinin ne kadar önemli oldu-
ğunu gösterir. Yüzyıllar sonra, çoğu 19. 
yüzyılın üçüncü çeyreği ve sonrasında 

were painted with white oil paint to give 
the impression of heavy marble blocks.

Conclusion
This research focuses on walls, exterior 
treatments and materials used at tim-
ber frame buildings, it does not intend 
to evaluate them within the scope of art 
history; it aims to facilitate observation 
and research, to clarify questions, and 
to formulate the right questions for the 
right answers. I saw and studied the 
buildings discussed but my research on 
the Blacksea region is relatively limited. 
Therefore information was used from 
some detailed and reliable research 
published after 1970. It is clear that, 
besides the already known infi ll ma-
terials like mudbrick, brick, and stone, 
less known or unobserved infi ll mate-
rials like pine cone, bark, and hay were 
abundantly used but were not observed 
because they were hidden under the 
coat of plaster. This list is still expand-
able if it is continued in other regions 
and at wider scale.

Regardless of kind, the extended 
and insistent use of re-used material is 
very pronounced and striking. In all ge-
ographies and periods, material found 
free in nature is evaluated and used. 
The notebooks on the construction of 
the Süleymaniye complex at the prime 
of the Ottoman Empire, that are pub-
lished by Ö. Lürfü Barkan, give a very 
intricately planned organization for 
the preperation of all kinds of material 
(Ö. L. Barkan, 1972). Re-used material 
is a very important part of this organi-
zation. The extensive utilization of re-
used material in the housing stock of 
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yapılmış, konutlarda aynı yaklaşımın 
devam etmesi de ekonomik nedenlere 
bağlıdır.

 Dolgu malzemesinin seçimi, yapının 
bütçesine, yaygın olan malzeme türlerine, 
malzemenin bolluğu veya kıtlığına, böl-
gesel veya yerel inşaat yöntemlerinin de-
vamlılığına, belirli bir zaman kesitinde bir 
malzemenin kullanımının yaygınlaşması-
na, yeni üretim yöntemlerine, malzeme-
nin temin kolaylığına, veya fi yatının uy-
gun olmasına ya da bedel ödenmemesine 
yani ekonomik faktörlere bağlıdır. Yapım 
kolaylığı da önemli girdiler arasındadır. 

Bu çalışma bağdadının çatkı yapıların 
ne kadar yaygın ve önemli bir unsuru ol-
duğunu ortaya koydu. Bağdadının tanım-
ladığı dolgusuz duvar kendine özgü bazı 
özellikler taşır. Dolgu malzemesi kullan-
madan duvar oluşturma hem zaman hem 
de malzeme açısından ekonomiktir. Bu 
nedenlerde çok da yaygın kullanılmıştır. 
Yığma dolguya kıyasla daha hava geçir-
gen, nefes aldırır özelliği ile, evlerin yazlık 
kısımlarında, suya yakın konumlanmış 
veya rutubetli yerlerde özellikle kullanıl-
mıştır. Boş duvar iskelet sisteminin yü-
künü azalttığı için iskeletin kesitlerinin 
daha ince ve esnek olabilmesini sağlar. 
Deprem koşullarında yıkılacak malzeme 
olmadığı için de daha emniyetlidir. Dolgu 
malzemesinin niteliksiz, inşaatının özen-
siz olduğu, dolgunun harç kullanmadan 
örüldüğü veya yığıldığı durumlarda, is-
keletin iki yüzüne çakılan bağdadı sandık 
malzemeyi konumunda sabitler. Girdi-
li-çıktılı yüzeyi ile, her türlü yapıda yatay 
ve dik yüzeylerden kolayca kayan ve sıy-
rılan sıva katmanının daha kalıcı ve uzun 
ömürlü olmasını sağlar.  

the country, especialy starting with the 
the third quater of the 19th century and 
on, is due to the same and rational eco-
nomic givens.

The choice of infi ll material depends 
on the budget, abondance or lack of 
certain types of materials, continuation 
of regional and local traditions, abun-
dance of certain materials at a specifi c 
time period, ease of provision reasona-
ble price or not paying for it at all. Nat-
urally the ease of construction is also 
among the givens.

This study shows how important 
and widely used wood lath was in the 
construction of timber frame dwellings. 
The void wall that can only be defi ned 
by wood lath has its proper peculiarities: 
erecting a wall without using masonry 
for its contruction is highly economic 
material and timewise. That is why it 
was so widely used. Use of less timber 
corresponds to less load which in turns 
results in reduction of the sections of 
the timber used. Wood-lath allows 
more penetration of air than masonry 
therefore is more suited to use in the 
summer quarters, shore houses and at 
places where relative humidity is high. 
In case of earthquake it reduces the loss 
of human life more becase there is no 
heavy wall collapsing on people. The 
construction of material with minimum 
quality and diffi culty of construction is 
highly reduced by the use of wood-lath 
on the two sides of the frame, forming 
a mould into which loose, dry mate-
rial could be poured or dumped. The 
corrugated surface, prepares a suitable 
surface for plaster that always has the 
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Yapıların bilinen yaygın malzemelerle 
değil metal tabakalarla tamir edilmesi de 
belirli bir tarihten sonra kullanıma giren 
yeni bir malzemedir. Evlerin duvarların-
dan daha yaygın olarak çatı tamirlerinde 
kullanılan devşirme teneke levhalar yapı 
ögelerini yenilemeden veya çatı aktar-
madan sorunları çözdüğü için çok çabuk, 
ekonomik ve yararcı bir çözüm olarak 
kullanılmıştır. Teneke dışında çinko ve 
diğer tabaka metaller ise konutlara, ter-
zi değil, tarzî elinden çıkma özel ve hayal 
gücü zengin çeşitlemeler getirmiştir. 

tendency to slip off fl ush surfaces and 
makes it more durable.

The repair of buildings with metal 
sheets is a later use in comparison to 
the other traditional methods. Use of 
tin or zinc sheets made it possible to 
repair without renewing the structur-
al timber and without erecting a scaf-
folding, making repair possible with a 
smaller budget. The use of sheet and 
cast metal other than tin, enabled im-
aginative designs to the elevations of 
the houses.  
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Ahmet Ratip Paşa Köşkü/ Çamlıca Kız Lisesi Yapım 
Sistemi ve Restorasyon Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme  
A Research On Construction  System and Restoration Methods 
of Ahmet Ratip Pasha Mansion/ Çamlıca Girls High School 

*Prof. Dr. Can Şakir Binan, Yıldız Teknik Üniversitesi/Yıldız Technical University Architectural Department
Adil Mete Badur, Mimar/ Architect

1. Introduction
1.1. Purpose, Scope and Method
Structure had constructed to Ahmet 
Ratip Pasha by Architect Kemalettin Bey. 
Mansion consists of carcase ground fl oor, 
fi rst fl oor and attic constructed on ma-
sonry basement fl oor. 

Purpose of the study is to document 
authentic construction and structural de-
tails revealing during the restoration and 
determine applied protection methods as 
well as to detect types, reasons and re-
sults of distortions occurring on the con-
struction system and structural elements 
of the building.

Study covers 2014 – 2016 period of 
the restoration process started in 2013, 
interrupted in 2016 and started again in 
2017 and still continuing. During this pe-
riod, a parallel documentation study was 
performed both in regard of structure 
and details.

Detail reliefs and 3 dimensional draw-
ings facilitate the focus point of the study. 
Particularly in the wooden construction, 
details not complying with the tradition-
al construction system which are settled 
special for this structure were studied. 

Documentation study was initiat-
ed with detail reliefs and photograph 
shootings. Reliefs and performed inter-
ventions were meshed and overlapped 
in drawings prepared. Existing authentic 

1. Giriş
1.1. Amaç, Kapsam ve Yöntem
Yapı Ahmet Ratip Paşa tarafından Mi-
mar Kemalettin Bey’e yaptırılmıştır. 
Köşk kârgir bodrum kat üzerine inşa 
edilmiş ahşap karkas zemin kat, birinci 
kat ve çatı katından oluşmaktadır. 

Çalışmanın amacı, restorasyon sı-
rasında yapıda ortaya çıkan özgün 
konstrüksiyon ve yapısal ayrıntıların 
belgelenmesi ve uygulanan koruma 
yöntemlerinin incelenmesidir. Bunun 
yanı sıra yapının taşıyıcı sisteminde ve 
yapı elemanlarında meydana gelmiş 
olan bozulma türlerinin, nedenlerinin ve 
sonuçlarının belirlenmesidir.

Çalışma, 2013 yılında başlayan, 2016 
yılında kesintiye uğrayan ve 2017’de 
yeniden başlayıp halen devam eden 
restorasyon sürecinin 2014–2016 yılları 
arasındaki dönemini kapsamaktadır. Bu 
dönem içerisinde hem yapı hem detay 
bağlamında paralel bir belgeleme çalış-
ması yapılmıştır.

Detay rölöveleri ve 3 boyutlu çizimler 
çalışmanın odak noktasını oluşturmak-
tadır. Özellikle ahşap konstrüksiyonda, 
bu yapıya özgü çözülmüş, geleneksel 
yapım sistemine uymayan detaylar üze-
rinde çalışılmıştır. 

Belgeleme aşamasına detay rölövele-

Can Şakir Binan, Adil Mete Badur*
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ri ve fotoğraf çekimleri ile başlanmıştır. 
Yapılan çizimlerde rölöve ve yapılmış 
olan müdahaleler iç içe geçmiş, çakış-
mıştır.  Mevcut özgün elemanlar, aslına 
uygun olarak değiştirilmiş elemanlar, 
eklenmiş elemanlar ve 2000 yılı resto-
rasyonunda değiştirilmiş, eklenmiş ele-
manlar farklı taramalar ile detay rölöve-
lerinde belirtilmiştir. İlk olarak şantiyede 
el çizimleri yapılmış sonra bu çizimler 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

Dış cephedeki çalışmalar iş iskelesi 
üzerinde yapılmıştır. Detay rölövelerinin 
ve fotoğrafl arın nereye ait olduğunun 
belirlenebilmesi için bir kodlama siste-
mi oluşturulmuştur. Kodlama sistemi 
gridaldir. Ön cepheye ON, sol cepheye 
SO, arka cepheye AR ve sağ cepheye 
SA kodları verilmiştir. İş iskelesinin her 
katı, S kısaltması ile düşeyde bir seviye 
olarak belirlenmiştir. Yapıyı çevreleyen 
ve iskelenin oturduğu kaldırım kotu S0, 
iskelenin birinci katından, 6. ve son katı-
na kadar olan seviyeler S1, …, S6 olarak 
ve yapının çatısı da S7 olarak isimlendi-
rilmiştir. Yatayda ise cephelerdeki girinti 
ve çıkıntılar iki boyutlu düzleme açılmış-
tır ve her bölüm, B kısaltması ile kodlan-
mıştır (B1, ..., B13). Sonuç olarak örnek 
vermek gerekir ise arka cephede (AR), iş 
iskelesini 1. katında (S1), soldan ilk bö-
lüm (B1), AR-S1B1 olarak ifade edilmiş-
tir. İç mekânlarda alınan detay rölöveleri 
şantiyedeki mahal isimleri esas alınarak 
kodlanmıştır. Çatı, plan şemasına göre 
bölümlere ayrılmış (C1, ..., C9) ve kod-
lanmıştır (S7C1, ..., S7C9).

Ayrıca detay rölövelerinde belirlenen 
profi l ve süslemeler de belli bir sistemde 
kodlanmıştır. Ahşap profi ller için A-PR 
(A-PR1, …, A-PR44), taş profi ller için 
T-PR (T-PR1, …, T-PR8), ahşap başlık-

elements, elements replaced according 
to original, added elements and elements 
replaced and added during the restora-
tion performed in 2000 are indicated in 
detail reliefs with different scans. Ini-
tially, hand drawings were performed at 
the worksite, then these drawings were 
transferred to the computer media.

Studies on the façade were performed 
on the scaffold. A coding system was es-
tablished to determine the place which 
detail reliefs and images are belong to. 
Coding system is gridal. Codes are given 
as ON for front façade, SO for left façade, 
AR for rear façade and SA for right 
façade. Each fl oor of the scaffold is de-
termined with S abbreviation as one ver-
tical level. The pavement level surround-
ing the structure and which the scaffold 
is constructed on is named as S0, levels 
from fi rst fl oor of scaffold to 6th and last 
fl oor as S1, …… S6 and structure roof 
is named as S7. Niches and bossages at 
horizontal façades are opened to two di-
mensional plain and each section is cod-
ed with B abbreviation (B1, …… B13). 
Consequently, fi rst section at left (B1) 
on 1st fl oor of scaffold (S1) on the rear 
façade (AR) is expressed as AR-S1B1. 
Detail reliefs received at interiors were 
coded depending on location names at 
the worksite. Roof is divided (C1, ….. C9) 
and coded (S7C1,….. S7C9) as sections 
according to the plan scheme.

Also, profi les and decorations de-
fi ned in detail reliefs are coded in a cer-
tain system. Abbreviations are used as 
A-PR (A-PR1, …, A-PR44) for wood-
en profi les, T-PR (T-PR1, …, T-PR8) 
for stone profi les, A-BA (A-BA1, …, 
A-BA8) for wooden headers, A-BM (A-
BM1, …, A-BM10) for wooden plant 
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lar için A-BA (A-BA1, …, A-BA8), ah-
şap bitki motifl eri için A-BM (A-BM1, 
…, A-BM10) ve taş bitki motifl eri için 
ise T-BM (T-BM1, T-BM2) kısaltmaları 
kullanılarak numaralandırılmıştır.   

2. İstanbul Ahşap Yapılarında 
“Art Nouveau” Üslubu ve  
Ahmet Ratip Paşa Köşkü

2.1. “Art Nouveau” Üslubunun 
İstanbul’da Ahşap Yapılara Yansıması
Tanzimat’tan sonra modern iletişim ve 
ulaşım araçlarının kullanılması İstan-
bul’un Avrupa ile bağlantısı güçlen-
dirmiş ve kolaylaştırmıştır. Toplumda 
yeni bir kentsoylu sınıf ortaya çıkmıştır 
ve İstanbul yapı yatırımlarına açık bir 
merkez olmuştur. İstanbul’da “Art Nou-
veau” üslubunda tasarlanmış yapıların 
çokluğu, bu üslupta anıtsal yapıların 
İstanbul’da olması ve anonim mimari-
de İstanbul’a özgü bir “Art Nouveau” 
üslubunun gelişmiş olması bu ken-
ti “Art Nouveau” mimarlığı açısından 
Türkiye’nin en önemli merkezi haline 
getirmiştir. İstanbul “Art Nouveau” mi-
marlığında iki dönem ayırt edilmiştir. 
Birinci dönem 1900-1915 yılları arasını 
kapsar. Bu dönemde profesyonel mi-
marların yapılarına rastlanır. Çeşmeler, 
cami, türbe ve konaklar “Art Nouveau” 
üslubunda tasarlanmıştır. Bu dönemin 
en önemli isimlerinden biri Raimondo 
D’Aronco’dur. Birinci dönemde genel-
likle kârgir malzeme kullanılmış olma-
sına rağmen kârgir bodrum kat üzeri 
ahşap karkas yapım sistemi olan Ahmet 
Ratip Paşa Köşkü (1900-1905) bu döne-
me aittir (Batur, 1995), (Şekil 1).

İstanbul “Art Nouveau” üslubunda 
ikinci dönem 1922-1930 yılları arasıdır. 
İkinci dönemde “Art Nouveau” üslu-

patterns and T-BM (T-BM1, T-BM2) for 
stone plant patterns. 

2. “Art Nouveau” in Istanbul 
Wooden Structures and Ahmet 
Ratip Pasha Mansion

2.1. Reflection of “Art Nouveau” 
Style on Wooden Structures in 
Istanbul
Usage of contemporary communica-
tion and transportation vehicles after 
the Tanzimat Era has strengthened and 
eased the tie of Istanbul with Europe. A 
new bourgeois class was revealed in the 
society and Istanbul became a center 
open for structure investments. Ampli-
tude of structures designed with “Art 
Nouveau” style in Istanbul, availability 
of monumental structures with this style 
in Istanbul and development of an “Art 
Nouveau” style special for Istanbul in the 
anonymous architecture has made this 
city as the most important hub of Turkey 
regarding the “Art Nouveau” architec-
ture. Two periods are defi ned in Istanbul 
“Art Nouveau” architecture. First period 
covers 1900-1915. Structures of profes-
sional architects are in question during 
this period. Fountains, mosques, shrines 
and mansions are designed with “Art 
Nouveau” style. One of the most impor-
tant names of this period is Raimondo 
D’Aronco. Despite generally using ma-
sonry materials in the fi rst period, Ahmet 
Ratip Pasha Mansion (1900-1905) with 
carcase wooden construction on mason-
ry basement fl oor belongs to this period 
(Batur, 1995), (Figure 1).

Second period of Istanbul “Art Nou-
veau” style is between 1922-1930 years. 
“Art Nouveau” style was adopted by the 
middle class and expanded in the second 
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bu orta sınıf tarafından benimsenmiş 
ve yaygınlaşmıştır. Bu dönemde gele-
neksel yapım tekniği ve malzemeleri 
kullanılmış ve yapılar usta-çırak ilişkisi 
içinde yetişmiş yapı ustaları tarafından 
yapılmıştır. İkinci dönem yapılarında 
kârgir bodrum kat üzeri ahşap kaplı 
tuğla duvar sistemine sık rastlanır. Plan 
şeması geleneksele yakındır. Cepheler-
de balkon sayısı ve boyutları artmıştır. 
Yarım altıgen çıkmalara ve sekizgen 
köşe kulelerine rastlanır. Bezemeler ah-
şaptandır. Cepheler birinci dönemdeki 
seçmeci üsluba göre daha tutarlıdır. Ah-
şap cepheler genellikle beyaz boyalıdır. 
Renk kullanımına balkon parmaklıkları, 
vitraylar, kapı ve bölmelerin camlarında 
rastlanır (Batur, 1995).

“Art Nouveau” üslubu ahşap yapıla-
ra İstanbul’un hemen her tarafında rast-
lanmaktadır. Bu yapılar Asya ve Avrupa 
yakasındaki Boğaziçi köylerinde, özel-
likle de Arnavutköy’de yoğunlaşmıştır. 
En sık rastlanan cephe düzeninde cum-
ba cephenin merkezine veya merkez-
den kaydırılmış olarak yerleştirilmiştir. 

period. During this period, traditional 
construction technique and materials are 
used and structures are constructed by 
building masters grown within master – 
apprentice relation. Wood coated brick 
wall system on masonry basement fl oor 
is very common in second period struc-
tures. Plan scheme is close to tradition. 
Number and dimension of balconies are 
increased on façades. Semi-hexagonal 
niches and octagon corner towers are 
available. Ornaments are made of wood. 
Façades are more coherent when com-
pared with the selective style in the fi rst 
period. Wooden façades are generally 
white painted. Colours are used on bal-
cony guard rails, stained glasses, glasses 
of doors and compartments (Batur, 1995).

“Art Nouveau” style wooden struc-
tures are available almost every location 
of Istanbul. These structures are particu-
larly common at Boğaziçi villages located 
at Asia and Europe sides, and Arnavut-
köy. In the most common façade order, 
exedra is located at center of the façade 
or as shifted from the center. Structures 

Şekil 1: Mimar 
Kemalettin, Ahmet 
Ratip Paşa Köşkü, 
arka, kuzey cephe, 
(M.E.B, 2017)

Figure 1: Architect 
Kemalettin, Ahmet 
Ratip Pasha Mansion, 
rear, north façade           
(M.E.B, 2017)
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Yapılar iki, üç katlıdır ve bir balkon veya 
loca ile son bulur. Ayrıca Adalar ile İs-
tanbul arasında 1857 yılında düzenli va-
pur seferlerinin başlaması ile Büyükada 
zengin kesimin mesire beldesi olmuştur. 
Burada bulunan “Art Nouveau” üslu-
bu ahşap yapılarda geleneksel Osmanlı 
motifl i veya akıcı, eğri çizgili bezemelere 
rastlanabilir (Barillari ve Godoli, 1996).

2.2. Yapının Üslup Özellikleri 
Kârgir bodrum kat üzerine inşa edil-
miş ahşap karkas zemin kat, birinci kat 
ve çatı katından oluşan köşk aksiyal ve 
simetrik bir plan şemasına sahiptir. Ya-
pının ana girişi ön cephededir. Sol ve 
sağ cephelerde ise iki adet servis girişi 
bulunmaktadır. Ana girişten girildikten 
sonra haçvari planlı alt sofaya girilir. 
Buranın tam karşısında iki kollu ahşap 
anıtsal bir merdiven vardır. Yapının sol 
ve sağ tarafl arında ise iki adet simetrik, 
ahşap iki kollu servis merdiveni bulun-
maktadır. 

Bu klasisist plan şeması cephelerde 
ve dekorasyonda değişikliklere uğrar. 
Cephelerde çıkmalar, balkonlar, geniş 
saçaklar ve payandalar vardır. Eğri çık-
ma ve saçaklar ile cephelerde ışık gölge 
oyunları yaratılmıştır. Bu öğeler ile Os-
manlı Barok üslubuna atıfta bulunul-
muştur (Şekil 2). 

Pencerelerde, iç ve dış kapılarda, 
balkonlarda, korkuluk ve başlıklarda 
“Floral Art Nouveau” çizgileri görül-
mektedir. Ana ve servis girişlerindeki 
kârgir merdivenlerin korkuluk ve baş-
lıklarında da bu süslemelerden bulun-
maktadır. İçeride bulunan anıtsal ahşap 
merdivenin korkulukları, dikmeleri, 
başlıkları ve aydınlatma elemanları som 
kristaldendir (Batur, 1992, s.97-101), 
(Şekil 3). Merdiven sahanlığında “Floral 

are two, three storeys and terminate with 
a balcony or lodge. Also, Büyükada be-
came the resort place of rich class after 
regular ferry trips are started on 1857 be-
tween Adalar and Istanbul. Traditional 
Ottoman patterned or fl owable, curved 
lined ornaments can be seen on “Art 
Nouveau” style wooden structures here 
(Barillari and Godoli, 1996).

2.2. Style Characteristics of the 
Structure 
The mansion consisting of wooden car-
case ground fl oor, fi rst fl oor and attic 
constructed on masonry basement fl oor 
has an axial and symmetric plan scheme. 
Main entrance of the structure is located 
at the front façade. Two service entranc-
es are available at left and right façades. 
After getting inside from the main en-
trance, left anteroom with cross plan is 
arrived. There is a wooden monumen-
tal stair with two arms right across this 
place. There are two symmetric service 
stairs with two wooden arms at left and 
right sides of the structure. 

This classicist plan scheme varies on 
façades and decoration. There are niches, 
balconies, large cornices and supports are 
available on façades. Light shadow plays 
are created on façades with curved nich-
es and cornices. Ottoman Baroque style 
is referred with these elements (Figure 2). 

“Floral Art Nouveau” marks are seen 
on windows, interior and exterior doors, 
balconies, guardrail and headers. These 
decorations are also available on guard-
rail and headers of masonry stairs located 
at main and service entrances. Guardrails, 
masts, headers and illumination elements 
of the monumental wooden stairs locat-
ed inside are made of solid crystal (Batur, 
1992, p.97-101), (Figure 3). “Floral Art 
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Art Nouveau” bezemeli vitraylar bulun-
maktadır. Bu merdiven ile zemin kattan 
birinci kattaki galeri boşluğuna çıkılır. 
Buranın üstü yine “Art Nouveau” üs-
lubunda bir vitrayı olan çatı feneri ile 
kapatılmıştır. Banyolarda Mettlach Vil-
leroy & Boch tarafından üretilmiş “Art 
Nouveau” çiniler kullanılmıştır (Şekil 
4). Ayrıca banyolardan birinin frizi Olb-
rich tarafından tasarlanmış karolar ile 
yapılmıştır (Godoli, 1995).

3. Yapının Tarihsel Geçmişi

3.1. Yapının Tarihçesi
Ahmet Ratip Paşa modern bir eğitim 
görerek 1870’de Mekteb-i Bahriye’den 
mezun olmuş ve Osmanlı Donanma-
sı’nda görev yapmıştır. 1908 yılında II. 
Meşrutiyet’in ilanı ile görevinden alına-

Nouveau” decorated stained-glasses are 
available at the stairway landing. This 
stair progresses to the gallery space at the 
fi rst fl oor from the ground fl oor. Upper 
side of this place is covered with the roof 
light with a stained-glass in “Art Nou-
veau” style. “Art Nouveau” glazed tiles 
produced by Mettlach Villeroy & Boch 
are used in bathrooms (Figure 4). Also, 
the frieze of one bathroom is made with 
tiles designed by Olbrich (Godoli, 1995).

3. History of Structure

3.1. History of Building
Ahmet Ratip Pasha had a contemporary 
education and graduated from Naval 
School on 1870 and worked in the Otto-
man Navy. He was taken from his duty 
after announcement of Second Constitu-

Şekil 2: Ön cephe, çıkma, balkon ve saçaklar (M.E.B, 2017) 

Figure 2: Front façade niche, balcony and cornices (M.E.B, 2017)

Şekil 3: Zemin kattan birinci kata çıkan, iki kollu ahşap 
anıtsal merdiven (M.E.B, 2017)  Figure 3: Wooden monumental 
stairs with two arms arriving to first floor from the ground 
floor (M.E.B, 2017)

Şekil 4: Banyo tavan ve duvarlarındaki, Mettlach Villeroy 
& Boch tasarımı çini karolar (Barillari ve Godoli, 1996) Figure 4: 
Mettlach Villeroy & Boch designed glazed tiles on bathroom 
ceiling and walls (Barillari and Godoli, 1996)
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rak bütün mallarına el koyulmuş ve sür-
güne gönderilmiştir. Mahkemede beraat 
etmesine rağmen ülkeye geri dönmeye-
rek 1909’da Paris’e yerleşmiş ve burada 
1913 yılında ölmüştür. Köşkün yapımı-
nın bitişi II. Meşrutiyet’in ilanına denk 
geldiğinden Ahmet Ratip Paşa köşkte 
hiç oturamamıştır. 1909 yılında Maarif 
Nazırı Şükrü Bey köşkü, müştemilatla-
rını ve eşyalarını kamulaştırmıştır.  Bu 
yüzden köşkün süslemeleri tam olarak 
bitirilememiştir. Yapılan raspalarda ka-
lem işlerine rastlanamamıştır.  

Köşk; ilk olarak özel bir kız koleji ola-
rak faaliyete girmiş, Almanya’dan öğ-
retmenler getirtilmiştir fakat bu model 
işletilememiş ve köşk Çamlıca İnas Sul-
tanisi (Çamlıca Kız Lisesi) adıyla tekrar 
bir kız lisesi olmuştur. Okul 1922 yılında 
kapanmış 1923’den 1934 yılına kadar 
Çamlıca Kız Ortaokulu adıyla yeniden 
açılmıştır. 1934-1939 yılları arasında 
okul yeniden kapanmıştır. 1939 yılında 
ise köşk Yatılı Çamlıca Kız Lisesi adıyla 
önce eğitim binası sonra yatakhane ve 
yemekhane olarak tekrar faaliyete geç-
miştir. Köşk 1986 yılında ise tamamen 
boşaltılmıştır (Batur, 1992).

3.2. Yapının Koruma Değerleri ve 
Temel Kavramsal Yaklaşım
Yapını önemini 1990 yılında Avusturya 
Viyana’da UNESCO’nun düzenlemiş 
olduğu ve uluslararası “Art Nouveau” 
uzmanlarının katıldığı toplantıda hazır-
lanmış olan şu bildiriden anlayabiliriz, 
“Aşağıda imzası olan bizler, UNESCO 
Avusturya Milli Komisyonu’nun ev sahip-
liğinde, 12-16 Kasım 1990 tarihinde Avus-
turya’nın Viyana kentinde düzenlenen Art 
Nouveau/Jugendstil Mimari Mirasının Ko-
runması ve Onarımı için Uluslararası Or-
tak Kültürel İnceleme ve Eylem Projesi’nin 

tional Era in 1908, all his properties were 
seized and exiled. Despite being acquit-
ted from the Court, he did not return to 
his country and settled in Paris in 1909 
and died here in 1913.  Since comple-
tion of the mansion corresponds to an-
nouncement of Second Constitutional 
Era, Ahmet Ratip Pasha never lived in the 
mansion. In 1909, Minister of Education 
Şükrü Bey expropriated the mansion, 
outbuildings and goods. Therefore, dec-
orations of the mansion were not com-
pleted. Hand-drawings were not found 
in scrapings performed. 

Since completion of the mansion cor-
responds to announcement of Second 
Constitutional Era, Ahmet Ratip Pasha 
never lived in the mansion. In 1909, Min-
ister of Education Şükrü Bey expropriat-
ed the mansion, outbuildings and goods. 
It was initially used as a private girls’ high 
school, teachers are brought from Ger-
many. But, this model did not operated 
and the mansion became a girls’ high 
school again with the name of Çamlı-
ca İnas Sultanisi (Çamlıca Girls High 
School). School was closed in 1922 and 
opened again with the name of Çamlı-
ca Girls Secondary School from 1923 to 
1934. School was closed again between 
1934 – 1939. In 1939, the mansion started 
activities again under the name of Board-
ing Çamlıca Girls High School as educa-
tion building, and then as dormitory and 
food hall. Mansion was completely evac-
uated in 1986 (Batur, 1992, P.97-101).

3.2. Protection Values of  
Structure and Fundamental 
Conceptual Approach
We can understand importance of this 
building from the statement prepared 
in the meeting organized by UNESCO 
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Dördüncü Genel Toplantısı dolayısıyla tüm 
kişisel ve mesleki kapasitelerimizi kullana-
rak ve Art Nouveau mimarlığının çeşitli 
alanlarının uzmanları olarak, aşağıdaki 
deklarasyonu hazırlamış bulunuyoruz:

1900-1905 yılları arasında İstan-
bul’da ünlü Türk mimarı Kemalettin Bey 
tarafından tasarlanmış olan Çamlıca Kız 
Lisesi’nin (eski A. Ratip Paşa Konağı) Art 
Nouveau üslubunda yapılmış seçkin bir 
örnek olduğunu bildiriyor ve koruma göze-
tim altına alınması gereğini destekliyoruz.” 
(Batur, 1992, s. 97-101).

Bildiriyi imzalayan uluslararası “Art 
Nouveau” mimarlığı uzmanları köşkün 
öneminin özellikle yapının büyüklüğü, 
anıtsallığı ve “Art Nouveau” üslubunun 
ahşaba uygulanmasındaki özen ve işçilik 
kalitesinden kaynaklandığını belirtmiş-
lerdir. Ahşap “Floral” süslemeler blok 
ahşapların iskarpela ile yontulmasıyla 
yapılmıştır.  

Yapı; Mimar Kemalettin Bey’in çok 
bilinmeyen erken dönem çalışmaların-
dan biri olması ile de önemlidir. Ayrıca 
16. yy. Osmanlı klasik dönemine refe-
rans veren I. Ulusal Mimarlık akımının 
kurucusu olan Kemalettin Bey’in, bu 
“Art Nouveau” üslubundaki yapısı çok 
ilginç ve tek örnektir. Yapı giderek İs-
tanbul’da yaygınlaşacak olan “Art Nou-
veau” üslubu yapılara da çok erken bir 
tarihte öncülük etmiştir (Batur, 1992). 
Köşkün yapım tekniği de önemlidir. O 
dönem için geleneksel bir yapım tekni-
ği olan kârgir bodrum kat üzerine ahşap 
karkas yapım tekniği uygulanmıştır. İç 
duvarlarda bağdadi çıta üstü sıva tekniği, 
dış duvarların içlerinde yine bağdadi çıta 
üstü sıva tekniği ve dışlarında ise ahşap 
kaplama kullanılmıştır. Islak hacim du-
varlarında ahşap karkas tuğla dolgu üstü 

at Austria, Vienna and attended by in-
ternational “Art Nouveau” experts in 
1990; “We, undersigned, have issued the 
below given declaration with all our per-
sonal and occupational capacities and as 
experts of various branches of Art Nou-
veau architecture due to Fourth General 
Meeting of International Joint Cultural 
Examination and Action Project for Pro-
tection and Restoration of Art Nouveau 
/ Jugendstil Architecture Heritage held 
in Austria, Vienna on 12-16 November 
1990 under hosting of UNESCO Austria 
National Commission:

We hereby declare that the Çamlıca 
Girls High School designed by Turkish 
architect Kemalettin Bey at Istanbul be-
tween 1900-1905 (former A. Ratip Pasha 
Mansion) is an exclusive sample con-
structed with Art Nouveau style and sup-
port requirement of taking under pro-
tection and observation.” (Batur, 1992, 
p.97-101).

International “Art Nouveau” archi-
tecture experts signing the declaration 
stated that importance of the mansion 
particularly arises from size, monumen-
tal structure of the building and care and 
workmanship quality in application of 
“Art Nouveau” style on the wood. Wood-
en “Floral” decorations are performed by 
whittling block woods with chisels. 

Structure is also important due to be-
ing one of early period pieces of Archi-
tect Kemalettin Bey not known in detail. 
Also, this “Art Nouveau” style structure 
of Kemalettin Bey, who is the founder of 
1st National Architecture trend referring 
to 16th Century Ottoman classic period, 
is a very interesting and sole sample. The 
structure has pioneered “Art Nouveau” 
style structures those will be widespread 
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sıva tekniği kullanılmıştır. Kat döşeme-
leri ahşap kirişli, ıslak hacim döşemeleri 
volta döşemedir. Bu geleneksel yapım 
tekniği üstü vitraylı çelik çatı feneri ile 
kapalı galeri boşluğunda çelik bir yapım 
sistemiyle birleştirilmiştir.

3.3. Yapılan Onarım ve 
Restorasyonlar
Köşk; 1979 yılında yapılan hatalı ona-
rımlardan büyük ölçüde zarar görmüş-
tür. Yapıda sökümler, eklemeler ya-
pılmış, bazı mekânlar ıslak hacimlere 
çevrilmiştir. Yapının, arka, kuzey cephe-
sinde, banyo ve tuvaletlere denk gelen 
yerlere yapılmış betonarme ekler nede-
niyle buradaki ahşap karkas sistemde ve 
ahşap yapısal elemanlarda büyük oran-
da bozulmalar olmuştur. 1986 yılında, 
yapı tamamen boşaltıldıktan sonra uzun 
bir süre bakımsız kalmıştır. Özellikle ku-
zey, arka cephe hava koşulları nedeniyle 
çok zarar görmüştür. 

1990 yılında Bakanlıkça yeni bir 
onarım çalışması başlatılmıştır. I. etap 
onarım çalışmalarında, çatı konstrük-
siyonunun bozulmuş kısımları, kiremit 
altı kaplamalar yenilenerek üzerine su 
izolasyonu yapılmış ve çatının üzeri tek-
rar Marsilya tipi kiremit ile kaplanmış-
tır. Ayrıca çatının çinko elemanları da 
yenilenmiştir (Hacıhaliloğlu). Bu ona-
rım kaynak yetersizliği nedeni ile ancak 
1992’de tamamlanabilmiş ve yapı dış 
hava koşullarından korunabilmiştir (Ba-
tur, 1992).                 

1991–1995 yılları arasında, II. etap 
onarım çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
çalışmalar sırasında, arka, kuzey cephe-
nin taşıyıcılığını yitirmiş elemanları ve 
cephe kaplamaları yenileri ile değiştiril-
miştir. Bazı süsleme, pencere ve panjur-
larında onarımlar yapılmıştır. Baca, de-

in Istanbul at a very early date (Batur, 
1992, p. 97-101). Construction technique 
of the Mansion is important as well. 
Wooden carcase construction on mason-
ry basement fl oor technique is applied 
which is a traditional construction tech-
nique for that period. 

Plaster over lath technique is used 
for interior walls, again plaster over lath 
technique is used for inner sides of exte-
rior walls and wooden coating technique 
is used for their outer sides. Plaster over 
wooden carcase brick fi ll technique is 
used for wet area walls. Floor furnishings 
have wooden beams, wet area furnish-
ings are jack arch. This traditional con-
struction technique is combined with a 
steel construction system in the enclosed 
gallery space with steel roof light covered 
with stained-glass. 

3.3. Repairs and Restorations 
Performed
Mansion was considerably damaged from 
faulty repairs performed in 1979. Remov-
als, additions are made in the structure, 
various areas are converted into wet ar-
eas. Due to concrete additions on places 
corresponding to bathrooms and toilets 
on the rear, north façade of the structure, 
wooden carcase system and wooden 
structure elements are distorted consid-
erably. After the structure was complete-
ly evacuated in 1986, it remained without 
any maintenance for a long period. Par-
ticularly the north, rear façade had major 
damage due to weather conditions. 

A new restoration work was initiated 
by the Ministry in 1990. During 1st stage 
restoration works, distorted parts of roof 
construction, furnishings under the roof 
tile were replaced and water insulation 
applied and roof was covered again with 
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mir merdiven ve sac su depoları yapıdan 
kaldırılmıştır.

1997 yılında ise III. etap çalışmala-
ra başlanmıştır. Bu onarım çalışmaları 
kapsamında, bodrum katın dış cephe 
taşlarından bozulmuş olanlar ve iç sıva-
ları restore edilmiştir. Ayrıca bodrum kat 
pencereleri yenilenmiş ve demir korku-
lukları restore edilmiştir. Bodrum kattan 
çatı katına kadar düşey sirkülasyonu 
sağlayan servis merdivenleri de onarıl-
mıştır. Zemin katın bazı odalarında, dö-
şeme, duvar karkasları ve sıvalarda ona-
rımlar yapılmıştır (Hacıhaliloğlu).     

2013 yılında ise Bakanlıkça daha 
kapsamlı bir restorasyon çalışması baş-
latılmıştır. Bu restorasyon çalışması sı-
rasında özgün konstrüksiyon ve yapısal 
elemanların sağlam kısımları korunmuş, 
artık taşıyıcılığını ve özelliğini kaybetmiş 
bölümleri aslına uygun olarak değiştiril-
miş veya gereken takviyeler yapılmıştır. 
Daha önceki onarımlar sırasında yapıl-
mış olan betonarme ekler kaldırılmıştır. 
Bu bölümdeki çürümüş ahşap taşıyıcı 
sistem ve yapısal elemanlar büyük oran-
da yenilenmiştir. 2013 yılında başlayan 
çalışmalar 2016 yılında kesintiye uğra-
mıştır. 2017’de çalışmalar yeniden baş-
lamıştır ve uygulama süreci halen de-
vam etmektedir.  

4. Yapının Tanımı
4.1. Plan Özellikleri
Köşk aksiyal ve simetrik bir plan şema-
sına sahiptir. Yapı yaklaşık olarak 1.450 
m2’lik bir alana oturmuştur. Yapının ana 
girişi ön cephededir. Sol ve sağ cephe-
lerde ise, simetrik olarak düzenlenmiş, 
servis girişleri bulunmaktadır. Ana giriş-
ten haçvari planlı alt sofa bölümüne gi-
rilir. Alt sofanın karşısında iki kollu ah-

Marseille type roof tiles. Also, the roof 
has zinc elements (Hacıhaliloğlu). This 
restoration was completed in 1992 due 
to lack of resources and structure was 
protected from weather conditions (Ba-
tur, 1992, p. 97-101). 

2nd stage restoration works were in-
itiated between 1991 – 1995. During 
these works, elements of rear, north 
façade losing their carrying capacity and 
façade linings are replaced with new 
ones. Various decorations, windows and 
blinds are restored. Chimney, iron stairs 
and plate water depots are removed 
from the structure.

3rd stage works were initiated in 1997. 
Within scope of these restoration works, 
distorted façade stones and interior plas-
ters of basement fl oor are restored. Also, 
basement fl oor windows are renewed 
and iron guardrails are restored. Ser-
vice stairs enabling vertical circulation 
from basement fl oor up to the attic are 
repaired. Furnishings, wall carcases and 
plasters are repaired in various rooms of 
the ground fl oor (Hacıhaliloğlu).     

In 2013, a more comprehensive 
restoration work was initiated by the 
Ministry. During this restoration work, 
authentic construction and sound parts 
of structural elements are kept, sec-
tions losing their carrying ability and 
characteristics are replaced according 
to original or required reinforcements 
are performed. Concrete attachments 
constructed during previous repairs are 
removed. Decayed wooden construc-
tion system and structural elements in 
this section are considerably renewed. 
Works initiated in 2013 were interrupted 
in 2016 and restarted in 2017 and appli-
cation process still continues. 
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şap anıtsal merdiven bulunmaktadır. Bu 
merdiven ile zemin kattan birinci kata 
çıkış sağlanmaktadır. Yapının iki tarafı-
na, simetrik olarak yerleştirilmiş servis 
merdivenleri ile bodrum kattan çatı ka-
tına kadar çıkılabilmektedir. Katlarda si-
metrik olarak düzenlenmiş koridorlar ve 
bu koridorların çevresine yerleştirilmiş 
mekânlar bulunmaktadır.

4.2. Cephe Özellikleri
Aksiyal ve simetrik olan plan şemasına 
karşın cephelerde çıkmalar, saçaklar ve 
balkonlar ile ışık gölge oyunları yaratıl-
mıştır. Bodrum kat cephesi kesme kireç 
taşı ile kaplanmıştır. Zemin, birinci ve 
çatı katı cepheleri, ahşap karkas üzeri-
ne çakılmış ahşap cephe kaplamaları ile 
bu kaplamaların üzerine çakılmış ahşap 
profi ller ve motifl erden oluşmaktadır. 
Zemin katta “Art Nouveau” üslubu süs-
lemeler ve profi ller ile bezenmiş, ahşap 
giyotin pencereler ve ahşap kapılar yer 
almaktadır. Bu profi l ve süslemeler bi-
rinci katın balkon altlarında bulunan 
payanda ve silmeler ile birleşirler. Süs-
lemeler balkon pencere ve kapılarında 
da devam eder ve balkonların üstün-
deki saçakların altında bulunan furuşlar 
ve silmeler ile birleşirler. Çatı katında, 
süsleme ve profi ller, çatının saçağının 
altındaki ahşap payandalar ile devam 
ederler. Kırma çatının ortasında bir çatı 
feneri bulunmaktadır.

4.3. Detay Rölöveleri
4.3.1. Temeller 
Temeller ile ilgili bilgi edinebilmek için 
yapıyı çevreleyen kaldırım kotunda 
araştırma kazıları yapılmıştır. Ön cep-
he ON-S0B3’teki, K1 temel araştırma 
kazısı (Şekil 5) 120 cm eninde, 180 cm 
boyunda ve kaldırım kotundan 266 cm 

4. Definition of Structure
4.1. Plan Characteristics
Mansion has an axial and symmetric plan 
scheme. Structure is located on approx-
imately 1.450 m2 area. Main entrance 
of the structure is located at the front 
façade. Two service entrances are availa-
ble at left and right façades. After getting 
inside from the main entrance, left ante-
room with cross plan is arrived. Service 
stairs located symmetrically on two sides 
of the structure progress from basement 
fl oor up to the attic. There are symmet-
ric corridors on fl oors and places located 
around these corridors.

4.2. Façade Characteristics
Despite the axial and symmetric plan 
scheme, light shadow plays are creat-
ed on façades with niches, cornices and 
balconies. Basement fl oor face is cov-
ered with cut limestone. Ground, fi rst 
and attic faces consist of wooden face 
coatings nailed on wooden carcase and 
wooden profi les and patterns nailed on 
these coatings. Ground fl oor has wooden 
guillotine windows and wooden doors 
decorated with «Art Nouveau» style or-
naments and profi les. These profi les and 
ornaments merge with supports and 
mouldings located below balcony of fi rst 
fl oor. Ornaments continue on balcony 
windows and doors and merge with mu-
tules and mouldings located under cor-
nices on balconies. Attic ornament and 
profi les continue with wooden supports 
under the eaves. There is a roof light at 
the middle of the hipped roof. 

4.3. Detail Reliefs
4.3.1. Foundations
In order to achieve information on 
foundations, research excavations were 
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derinliğindedir. Kârgir duvarın altında, 
kaldırım kotundan 60 cm aşağıda, 25 
cm eninde bir anpatmanı olan bir kaba 
yonu taş temele rastlanmıştır. Kaldırı-
mın; 30cmx30cmx2cm’lik karo taş dö-
şemesinin altında ise 3cm kalınlığında 
bir harç tabakası ve bunun altında ise 
moloz taş dolgu bulunmaktadır. 19cmx 
12cm’lik geçmeli mermer bordürün al-
tında, kaldırım kotundan 25cm aşağıda, 
25cm eninde bir anpatmanı olan bir baş-
ka kaba yonu taş temel bulunmaktadır.

Sol cephe SO-S0B3’teki, K5 temel 
araştırma kazısı, 135,5cm eninde, 183cm 
boyunda ve kaldırım kotundan 87cm 

performed on the pavement level sur-
rounding the structure. K1 foundation 
excavation at front façade ON-S0B3 
(Figure 5) is 120 cm wide, 180 cm long 
and 266 cm deep from the pavement 
level. A boast stone foundation with 25 
cm wide encasement is found under the 
masonry wall 60 cm below the pave-
ment level. A 3 cm thick grout layer is 
found between 30 cm x 30 cm x 2 cm 
tile stone fl ooring of the pavement and 
rubble stone fi ll is available under it. 
Another boast stone foundation with 25 
cm wide encasement is available under 
the 19 cm x 12 cm interlocking marble 

Şekil 5: Temel 
araştırma kazısı K1, 
ön cephe, ON-S0B3. 
Detay rölövesi, pafta 
no: 9, plan 1 ve 
kesit 1-1
Figure 5: Foundation 
research excavation 
K1, front façade, ON-
S0B3. Detail relief, 
plot no: 9, plan 1 
and section 1-1
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derinliğindedir. Kârgir duvarın altında, 
kaldırım kotundan 65cm aşağıda, 12cm 
eninde bir anpatmanı olan bir kaba yonu 
taş temele rastlanmıştır. Kaldırımın 
30cmx30cmx2cm’lik karo taş döşemesi-
nin altında ise 3cm kalınlığında bir harç 
tabakası ve bunun altında ise moloz taş 
dolgu bulunmaktadır. 20cmx10cm’lik 
geçmeli mermer bordürün altında, kal-
dırım kotundan 25cm aşağıda, 25cm 
eninde bir anpatmanı olan bir başka 
kaba yonu taş temel bulunmaktadır. 

4.3.2. Döşemeler
4.3.2.1. Ahşap Döşemeler
Ahşap Kirişli Düz Döşemeler
Yapının genelinde, ahşap konstrüksi-
yonda özgün dikmeler, çaprazlar, ta-
banlar ve kirişler meşe kerestesindendir 
ve balta kertmesidir. Bağlantılar dökme 
çiviler ile sağlanmıştır. Ara dikmeler, 
bağdadi çıtalar, süsleme, kaplama ve 
balkon küpeşteleri çam kerestesidir. Ta-
van kaplamalarında ve hatıllarda ladin 
kerestesine rastlanmıştır. Bazı döşeme 
kaplamalarında köknara, duvar kapla-
malarında meşeye ve korkuluk küpeş-
telerinde ıhlamura rastlanmıştır. Yeni-
lenen elemanlarda ana taşıyıcılar lamine 
meşeden, diğer elemanlar çam kereste-
sinden üretilmiştir.   

Z010 yönetim mekânının, arka cep-
heye bakan ahşap kirişli düz döşeme-
sinde, ahşap alt tabanın üzerine oturan 
kirişleri, takozları ve bunların üzerine 
oturan üst tabanı görülmektedir. Alt 
tabanın arkasında, kârgir duvarın üze-
rinde 2 adet çelik putrel bulunmak-
tadır. Bu putreller birbirlerine demir 
bağlantılar ile bağlanmıştır. Kirişlerin 
üzerlerine döşeme kaplamaları çakıl-
mıştır (Şekil 6), (Şekil 7).

curb, 25 cm below the pavement level.
K5 foundation research excavation 

at left façade SO-S0B3 is 135,5 cm wide, 
183 cm long and at 87 cm depth from the 
pavement level. A boast stone foundation 
with 12 cm wide encasement is found 
under the masonry wall 65 cm below the 
pavement level. A 3 cm thick grout layer 
is found between 30 cm x 30 cm x 2 cm 
tile stone fl ooring of the pavement and 
rubble stone fi ll is available under it. An-
other boast stone foundation with 25 cm 
wide encasement is available under the 
20 cm x 10 cm interlocking marble curb, 
25 cm below the pavement level.

4.3.2. Furnishings
4.3.2.1. Wooden Furnishings
Flat Furnishings with Wooden 
Beams
Authentic masts, cornerways, grounds 
and beams are made of oakwood and 
axe cut in the wooden construction at 
the structure. Joints are made with cast 
nails. Interim masts, laths, ornaments, 
coatings and balcony guardrails are 
made of pine tree. Spruce tree is found 
at ceiling furnishings and girders. Fir 
tree is found in various furnishing coat-
ings, oak tree in wall coatings and lin-
den tree in guardrails. Among renewed 
elements, main structural elements are 
made of laminated oak, other elements 
are made of pine tree. 

Beams, wedges sitting on the wooden 
lower ground and the upper ground sit-
ting on them are seen on the fl at furnish-
ing with wooden beam facing towards 
the rear façade of Z010 management 
premise. There are 2 steel joists on the 
masonry wall behind the lower ground. 
These joists are connected to each other 
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Şekil 6: Arka cephe, 
AR-S1B5, Z010 yönetim 
mekânının ahşap kirişli 
düz döşeme detayı.
 Detay rölövesi, pafta no: 
1A, kesit 1-1 ve görünüş 1 
Figure 6: Rear façade, 
AR-S1B5, Detail of flat 
furnishing with wooden 
beam of Z010 management 
premise. Detail relief, plot 
no: 1A, section 1-1 and 
view 1

Şekil 7: Arka cephe, 
AR-S1B5, Z010 yönetim 
mekânının ahşap kirişli 
düz döşeme detayı. 
Detay rölövesi, perspektif
Image 7: Rear façade, 
AR-S1B5, Detail of flat 
furnishing with wooden 
beam of Z010 management 
premise. Detail relief, 
perspective
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Birinci katta galeri boşluğunun dö-
şemesinde, ahşap kiriş boyutları geç-
tikleri açıklığa göre değişmektedir. 
Ahşap karkas duvarın altında, döşeme 
kirişlerine dik, 2 adet kiriş bulunmak-
tadır. Ahşap döşemenin kirişleri bu 
kirişlere otururlar. Galeri boşluğundan 
koridora devam eden, birbirlerine 4 
adet bulon ile tutturulmuş, 3 adet ah-
şap kiriş bulunmaktadır. Kiriş üzerleri 
ahşap döşeme kaplamaları ile kaplan-
mıştır. Duvarın yüzüne bağdadi çıtalar 
çakılmış ve üzerleri bağdadi sıva ile sı-
vanmıştır (Şekil 8). 

1019 derslik ve balkonunun (SA-

with iron joints. Furnishing coatings are 
nailed on beams (Figure 6), (Figure 7).

Wooden beam dimensions vary de-
pending on the crossed space at the fur-
nishing of fi rst fl oor gallery space. There 
are 2 beams perpendicular to furnishing 
beams under the wooden carcase wall. 
Beams of wooden furnishing sit on these 
beams. There are 3 wooden beams con-
nected to each other with 4 bolts pro-
gressing from the gallery space towards 
the corridor. Beam surfaces are covered 
with wooden furnishings. Laths are 
nailed on the wall surface and covered 
with lath plaster (Figure 8).

Şekil 8: 1011 galeri 
boşluğu mekânının 
ahşap kirişli düz 
döşeme detayı. Detay 
rölövesi, pafta no: 
3, kesit 1-1 ve kesit 
2-2’den alınmıştır
Figure 8: Detail of flat 
furnishing with wooden 
beam of 1011 gallery 
space. Detail relief, 
plot no:3 section 1-1 
and section 2-2
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S3B5) rölövesinde, iç mekândan dış 
mekâna geçişteki döşeme detayları 
görülmektedir. Dersliğin bazı kirişleri 
alt tabana oturur, bazıları ise balkon 
boyunca devam eder. Balkon dikme-
leri ahşap döşeme kirişlerinin aralarına 
yerleştirilmiştir ve çeşitli ahşap takozlar 
ile sağlamlaştırılmıştır. Kirişlerin yüz-
leri ahşap bir kaplama ile kaplanmış ve 
üzerine çeşitli ahşap profi ller çakılmış-
tır. Balkon döşemesi çinko kaplama ile 
kaplanmıştır. Balkon döşemesinin al-
tında süslemeli ahşap başlıklar ile biten 
2 adet ahşap payanda bulunmaktadır 
(Şekil 9), (Şekil 10).

Details of furnishing at transition 
from interior to exterior are seen on the 
relief of 1019 classroom and balcony (SA-
S3B5). Various beams of the classroom sit 
on the bottom ground, and others pro-
gress through the balcony. Balcony masts 
are placed between wooden furnish-
ing beams and reinforced with wooden 
wedges. Beam surfaces are covered with a 
wooden coating and various wooden pro-
fi les are nailed on them. Balcony furnish-
ing is covered with zinc coating. There are 
2 wooden supports terminating with dec-
orated wooden headers under the balco-
ny furnishing (Figure 9), (Figure 10).

Şekil 9: 1019 derslik 
ve sağ cephe, SA-
S3B5’de bulunan 
balkonun ahşap kirişli 
düz döşeme detayı. 
Detay rölövesi, pafta 
no: 6A, plan 1 ve kesit 
4-4’den alınmıştır   
Figure 9: 1019 
classroom and right 
façade, detail of flat 
furnishing with wooden 
beam of the balcony at 
SA-S3B5. Detail relief 
taken from plot no: 6A, 
plan 1 and section 4-4  



242

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 62 0 1 8

Ahşap Kirişli Karmaşık Döşemeler
Yapının çatı katında Ç010 derslik ve 
Ç011 iç balkonun döşemeleri ahşap ki-
rişli karmaşık döşemedir. Ç010 derslik 
mekânında dış beden duvarı döşeme 
birleşiminden ve döşemenin ortasın-
dan, Ç011 galeri boşluğu balkonunda 
balkon saçağından ölçüler alınmış ve 
detay rölöveleri çizilmiştir. Ç010’da dış 
beden duvarına paralel olarak yerleşti-
rilmiş, yaklaşık 7cmx 32cm ebatlarında 
ahşap döşeme kirişleri vardır. Bu kirişle-
re üst taraftan yaklaşık 3cmx10cm ebat-
larında ahşap tali kirişler çakılmıştır. Bu 
ahşap kirişler onlar ile 45 derecelik açı 
ile birleşen 19cmx30cm ebatlarındaki 
bir kiriş ile birleşirler. Bu çapraz kirişten 
sonra ise ona dik açıda yerleştirilmiş 
yaklaşık olarak 7,5cmx30cm ebatların-
da kirişler bulunmaktadır. Çapraz ve 
ona dik yerleştirilmiş kirişlerin üstle-
rine yaklaşık olarak 7cmx2cm ebatla-
rında latalar çakılmıştır. Ahşap kirişli 
karmaşık döşemenin kalınlığı içten içe 
32cm’dir. Yerlerine göre ahşap döşe-
me kaplamaları kirişlerin, tali kirişlerin 
ve lataların üstüne çakılmıştır. Ahşap 
döşeme kaplamaları zıvana-lambalı 

Complex Furnishings with   
Wooden Beam
Furnishings of Ç010 classroom and 
Ç011 inner balcony are complex fur-
nishing with wooden beams at the 
attic of the structure. Dimensions are 
taken from exterior side wall furnish-
ing joint and middle of the furnishing 
at Ç0910 classroom area, balcony eaves 
at Ç011 gallery space and detail reliefs 
are drawn. Approximately 7 cm x 32 
cm sized wooden furnishing beams 
are available as parallel placed on the 
exterior side wall at Ç010. 3 cm x 10 
cm sized wooden auxiliary beams are 
nailed on these beams from the upper 
side. These wooden beams merge with 
a 19 cm x 30 cm sized beam merging 
them with 45 degrees angle. After this 
cross beam, there are 7,4 cm x 30 cm 
sized beams vertically placed to this 
beam. Approximately 7 cm x 2 cm sized 
laths are nailed on cross and beams 
vertically placed on them. Thickness 
of complex furnishing with wooden 
beam is inwardly 32 cm. Wooden fur-
nishing coatings are nailed on beams, 
auxiliary beams and laths depending 

Şekil 10: 1019 derslik ve 
sağ cephe, SA-S3B5’de 
bulunan balkonun ahşap 
kirişli düz döşeme detayı. 
Detay rölövesi, perspektif.
Figure 10: 1019 classroom 
and right façade, detail of 
flat furnishing with wooden 
beam of the balcony at 
SA-S3B5. Detail relief, 
perspective
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geçmelidir, kalınlıkları 2,5cm ve boy-
ları 10/10,5/12,5cm arasında değiş-
mektedir. Kiriş altı ahşap kaplamala-
rın ebatları ise yaklaşık olarak 29cmx 
2,5cm’dir ve kiriş altlarına çakılmış-
lardır. Kaplama kalınlıkları ile birlikte 
döşeme kalınlığı dıştan dışa 37cm’dir. 
Bu sistem Ç011 iç balkon ve bu balko-
nun saçağına kadar devam etmektedir. 
Saçakta 2000 yılı restorasyonunda ek-
lenmiş, birbirine sırt sırta kaynatılmış, 
9cmx 26cm ebatlarında iki adet çelik 
putrel bulunmaktadır. 15cmx28cm ve 
18,5cmx28cm ebatlarında, birbirine dik 
açı ile yerleştirilmiş iki adet ahşap kiriş, 
bu putreller ile 45 derecelik bir açı oluş-
turacak biçimde birleşirler. Ahşap kiriş 
ve çelik putrel bağlantısı 40cmx24cmx 
1cm ebatlarındaki lamalar ile sağlan-
mıştır. Bu lamalar ahşap kirişlere 4 adet 
1,8cm’lik bulonlar ile putrele ise kaynak 
ile tutturulmuştur (Şekil 11).

4.3.2.2.Volta Döşemeler
Kârgir Bölümlerdeki Volta 
Döşemeler
Sol cephe giriş merdiven sahanlığının ve 
Z024 giriş holünün döşeme sistemi volta 
döşemedir. Marmara mermer döşeme 
kaplamasının altında 4cm kalınlığında 
yapıştırma harcı, 2,5cm kalınlığında şap 
ve bunun altında çelik putreller bulun-
maktadır. Putrel araları tuğlalar ile dol-
durulmuş ve alttan 2cm kalınlığında ki-
reç sıva ile sıvanmıştır. 

Z024 giriş holünden Z023 koridora 
geçişte 2 adet putrel bulunmaktadır. Bu 
putreller birbirlerine bulonlar ile tuttu-
rulmuştur. Putrellerin yüzlerine çeşitli 
boyutlarda takozlar ve bunların üzerine 
de ahşap profi ller çakılmıştır (Şekil 12), 
(Şekil 13).

on their locations. Wooden furnishing 
coatings are tongue and groove joint, 
thickness is 2,5 cm and length vary be-
tween 10/10,5/12,5 cm and nailed un-
der beams. Furnishing thickness is out-
wardly 37 cm with coating thicknesses. 
This system progresses until the Ç011 
inner balcony and eaves of this balcony. 
There are two 9 cm x 26 cm sized steel 
girders on the eaves those are added 
during 2000 restoration and welded 
each other on the back. Two wooden 
beams with 15cm x 28cm and 18,5cm 
x 28cm sizes placed on each other with 
right angle merge by creating a 45 de-
grees angle with these girders. Wood-
en beam and steel girder connection is 
maintained with 40 cm x 24 cm x 1 cm 
sized plates. These plates are fi xed on 
wooden beams with 4 pieces of 1,8 cm 
bolts and on the girder with welding 
(Figure 11).

4.3.2.2. Floor Archs
Floor Archs at Masonry Sections
Furnishing system of left façade en-
trance stairway landing and Z024 en-
trance hall is fl oor arch. 4 cm thick 
adhesive grout, 2,5 cm thick cement 
fi nish available below the Marmara 
marble fl oor covering and steel girders 
are available under this. Girder spaces 
are fi lled with bricks and covered with 
2 cm thick lime plaster below.

There are 2 girders at the entrance 
from Z024 entrance hall to Z023 cor-
ridor. These girders are fi xed to each 
other with bolts. Wedges with various 
dimensions are nailed on girders and 
wooden profi les are nailed on them 
(Figure 12), (Figure 13).
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Şekil 11: Ç010 
derslik ve Ç011 iç 
balkonun ahşap 
kirişli karmaşık 
döşemesi. Detay 
rölövesi, pafta no: 
5C, plan 1 ve kesit 
1-1’den alınmıştır 
Figure 11: 
Complex furnishing 
with wooden beam 
of Ç010 classrom 
and Ç011 inner 
balcony. Detail 
relief is taken from 
plot no: 5C, plan 1 
and section 1-1

Şekil 12: Servis giriş sahanlığı ve Z024 giriş holünün volta döşeme detayları. Detay rölövesi, pafta no: 8A, 
kesit 1-1’den alınmıştır Figure 12: Service entrance landing and Z024 entrance hall floor arch details. 
Detail relief is taken from plot no: 8A, section 1-1
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Ahşap Bölümlerdeki    
Volta Döşemeler
Z013 tuvalet mekânının volta döşemesi, 
çelik putrellerden oluşmaktadır. Putrel 
araları tuğlalar ile örülmüştür. Putreller 
ahşap bir alt tabana otururlar. Bu taban 
altındaki kârgir duvara ankrajlar ile tut-
turulmuştur (Şekil 14).

4.3.3. Duvarlar
4.3.3.1 Kârgir Duvarlar
Taş Kârgir Duvarlar
Yapının bodrum katında taşıyıcı dış be-
den duvarları ve birinci derecede taşıyıcı 
özelliği olan iç duvarlar kaba yonu taş du-
vardır. Dış beden duvarlarında kaba yonu 
taşlar dışta kireç taşı kaplama ile kap-
lanmış içte ise yaklaşık 3cm kalınlığında 
kireç sıva ile sıvanmıştır. İç duvarlardaki 
kaba yonu taş duvarlar ise her iki taraf-
tan yaklaşık 3cm kalınlığında kireç sıva 
ile sıvanmıştır. B017 tuvalet ve B003 sergi 
deposu mekânları, 264cm yüksekliğin-
de, 51cm kalınlığındaki taş kârgir duvar 
ile ayrılır. Duvarın alt kotundan 40cm, 

Floor Archs at Wooden Sections
Floor arch of Z013 toilet place consists 
of steel girders. Girder spaces are bond-
ed with bricks. Girders sit on a wooden 
lower ground. This ground is fi xed on the 
underlying masonry wall with anchorag-
es (Figure 14).

 4.3.3. Walls
4.3.3.1. Masonry Walls
Stone Masonry Walls
Structural external frame walls at base-
ment fl oor of the structure and internal 
walls with fi rst degree carrying capacity 
are boast stone walls. Boast stones of ex-
ternal frame walls are coated with lime-
stone at exterior and covered with 3 cm 
thick lime plaster at interior. Boast stone 
walls at interior are covered with approx-
imately 3 cm thick lime plaster on both 
sides. B017 toilet and B003 exhibition 
storage premises are divided with 264 cm 
heigh, 51 cm thick stone masonry wall. 
There are bond beams bonded wwith 9,5 
cm x 6 cm x 20/20,5/21 cm sized hollow 

Şekil 13: Servis giriş 
sahanlığı ve Z024 
giriş holünün volta 
döşeme detayları. 
Detay rölövesi, 
perspektif 
Figure 13: Floor Arch 
details of service 
entrance landing 
and Z024 entrance 
hall. Detail relief, 
perspective
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67cm ve 87cm aralıklar ile 9,5cmx6c-
mx20/20,5/21cm boyutlarındaki delikli 
tuğlalardan örülmüş hatıllar bulunmakta-
dır. İlk iki hatılın yüksekliği 20cm, sonun-
cu hatılın yüksekliği 30cm’dir (Şekil 15).

bricks with 40 cm, 67 cm and 87 cm dis-
tances from the lower level of the wall. 
Height of fi rst two bond beams is 20 cm, 
and height of last bond beam is 30 cm 
(Figure 15).

Şekil 14: Z013 tuvalet 
mekânının volta 
döşeme detayları. 
Detay rölövesi, pafta 
no: 7, plan 1 ve kesit 
2-2’den alınmıştır.
Figure 14: Floor arch 
details of Z013 toilet 
area. Detail relief is 
taken from plot no:7, 
plan 1 and section 2-2
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Tuğla Kârgir Duvarlar
Bodrum katın taşıyıcı dış beden duvar-
larında, pencere kenarlarında ve len-
tolarda 9,5cmx6cm x 20/20,5/21cm bo-
yutlarında dolu tuğlalar kullanılmıştır. 
Bu kısımlar içeriden yaklaşık 3cm kalın-
lığında kireç sıva ile dışarıdan ise kireç 
taşı kaplama ile kaplanmıştır. Yine bod-
rum katta, ikinci derecede taşıyıcı özel-
liği olan iç duvarlarda da 9,5cmx6cmx 
20/20,5/21cm boyutlarında dolu tuğlalar 
kullanılmıştır.

4.3.3.2 Ahşap İskelet Duvarlar
Dolgusuz Ahşap İskelet Duvarlar
AR-S1B6, Z009 ana merdiven sahanlık 
altı mekânında, 17cmx8cm boyutlarında 

Brick Masonry Walls
9,5cm x 6cm x 20/20,5/21cm sized sol-
id bricks are used at structural external 
frame walls, window sills and lintels 
of the basement fl oor. These sections 
are covered with 3 cm thick lime plas-
ter from interior and with limestone 
covering from exterior. 9,5cm x 6cm 
x 20/20,5/21cm sized solid bricks are 
used at internal walls with second de-
gree carrying characteristic at the base-
ment fl oor.

4.3.3.2. Timber Framed Walls
Unfilled Timber Framed Walls
There is a 17 cm x 8 cm sized wooden 
lower ground at AR-S1B6, Z009 main 

Şekil 15: B017 
tuvalet ve B003 sergi 
deposunu ayıran taş 
kârgir duvar. Detay 
rölövesi, pafta no: 
2A, kesit 2-2’den 
alınmıştır
Figure 15: Stone 
masonry wall dividing 
the B017 toilet and 
B003 exhibition 
storage. Detail relief 
is taken from plot 
no:2A, section 2-2
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bir ahşap alt taban bulunmaktadır. Bu 
alt tabanın üzerine dik olarak oturtul-
muş, akstan aksa yaklaşık olarak 40cm 
aralıklar ile yerleştirilmiş, 8cmx24/33cm 
boyutlarında ahşap kirişler ve 10cmx 
15cmx24cm boyutlarında ahşap takoz-
lar bulunmaktadır. Kiriş ve takozların 
üzerinde ise 15cm x15cm boyutlarında 
bir ahşap üst taban bulunmaktadır. Bu 
ahşap üst tabanın üzerinde, AR-S1B5 
ve AR-S1B6 köşesinde, 10cmx15cm bo-
yutlarında ahşap bir ana dikme bulun-
maktadır. Bu ana dikmeden 118,8cm 
sonra 18cmx18cm boyutlarında bir baş-
ka ahşap ana dikme yer almaktadır. Bu 
ana dikme üst tabana 2cm kertilerek 
oturtulmuştur. Son olarak AR-S1B6 ve 
AR-S1B7 köşesinde, yine 18cm x 18cm 
boyutlarında ahşap bir ana dikme bu-
lunmaktadır. Bu üç ana dikmenin arala-
rında, 10cm x 13cm boyutlarında, 4 adet 
ahşap çapraz ve 4,5cmx 17,5cm boyutla-
rında ahşap ara dikmeler yer almaktadır 
(Şekil 16), (Şekil 17).

Dolgulu Ahşap İskelet Duvarlar
Yapının zemin kat, birinci kat ve çatı ka-
tındaki ıslak hacim duvarlarında dolgulu 
ahşap iskelet duvar sistemi kullanılmıştır. 
1005 banyo mekânı ile 1004 derslik ma-
mekânını ayıran duvar bu sistemde yapıl-
mıştır. Duvar sistemi 14cm x 17,5/15,5cm 
boyutlarında dikmelerden, 14cm x 
11/13cm ve 9,5cm x 13cm boyutlarında 
çaprazlardan, 17,5cm x 5,5cm ara dikme-
lerden ve 17cm x 5cm ahşap hatıllardan ve 
bunların arasına örülmüş 9,5cm x 6cm x 
20/20,5/21cm boyutlarındaki delikli tuğla-
lardan oluşmaktadır. Ahşap taşıyıcılardan 
dikmeler, çaprazlar meşe ağacındandır ve 
balta kertmesidir. Bu taşıyıcılar birbirleri-
ne, tabanlara ve ahşap döşeme kirişlerine 
kesme çiviler ile sabitlenmiştir. Ara dik-

stairway landing area. There are 8cm 
x 24/33 cm sized wooden beams and 
10 cm x 15 cm x 24 cm sized wooden 
wedges placed with 40 cm distances 
from axis to axis those are perpendicu-
larly placed on this lower ground.15 cm 
x 15 cm sized wooden upper ground is 
available on beams and wedges. There 
is a 10 cm x 15 cm sized wooden main 
mast is available at AR-S1B5 and AR-
S1B6 corner on beams and wedges. 
There is another wooden main mast 
with 18 cm x 18 cm sizes after 118,8 
cm of this main mast. This main mast 
is placed on the upper ground 2 cm 
notch. Finally, 18 cm x 18 cm sized 
wooden main mast is available at AR-
S1B6 and AR-S1B7 corner. Between 
these three main masts, there are 10 
cm x 13 cm sized 4 wooden cross and 
4,5 cm x 17,5 cm sized wooden interim 
masts (Figure 16), (Figure 17).

Filled Timber Framed Walls
Filled timber framed wall system is 
used at wet area walls of ground fl oor, 
fi rst fl oor and attic of the structure. The 
wall dividing 1005 bathroom area and 
1004 classroom area is constructed with 
this system. Wall system consists of 
14cm x 17,5/15,5cm sized masts, 14cm 
x 11/13cm and 9,5cm x 13cm sized 
crosses, 17,5cm x 5,5cm interim masts 
and 17cm x 5cm wooden bond beams 
and 9,5cm x 6cm x 20/20,5/21cm sized 
hollow bricks bonded between them. 
Masts and crosses from wooden struc-
tural elements are made of oak tree 
and cut with axe. These structural ele-
ments are fi xed to each other, grounds 
and wooden furnishing beams with cut 
nails. Interim masts and bond beams 
are made of pine tree (İ.T.Ü, 2011). 
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Şekil 17: Arka cephe, 
AR-S1B6, Z009, 
dolgusuz ahşap iskelet 
duvar. Detay rölövesi, 
perspektif
Figure 17: Rear façade, 
AR-S1B6, Z009, unfilled 
timber framed wall. 
Detail relief, perspective

Şekil 16: Arka cephe, AR-S1B6, Z009, dolgusuz ahşap iskelet duvar. Detay rölövesi, pafta no: 1B, kesit 
2-2’den alınmıştır Figure 16: Rear façade, AR-S1B6, Z009, unfilled timber framed wall. Detail relief is 
taken from plot no:1B, section 2-2
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meler ve hatıllar ise çam kerestesindendir. 
(İ.T.Ü, 2011). Duvar sisteminin üzeri kireç 
sıva ile sıvanmış ve boyanmıştır. Örnek 
olarak 1016 derslik ve 1013 banyo mekân-
larını ayıran dolgulu ahşap iskelet duvarın 
detay rölövesi alınmıştır (Şekil 18).

4.3.4. Çatı
4.3.4.1. Ahşap Kırma Çatı
C4 ve C7 numaralı çatılar üç kenardan 
1.90 m saçak yapar. Bu çatıların ön ve 
arka cephelerdeki saçaklarında mahya 
aşıkları dış beden duvarına oturan dik-
melerden 1.83 m saçak yapar. Bu dikme, 
ara dikme, göğüsleme ve taban gibi ah-
şap taşıyıcıların yüzlerine mahya aşığın-
dan yan saçaklara doğru devam eden 
4cmx15,5cm boyutlarında ahşap alınlar 
çakılmıştır. Bu alının altı onun eğimine 
göre kesilmiş ve yine ahşap taşıyıcı sis-
teme çakılmış 2cmx14cm boyutlarındaki 
ahşap dış cephe kaplamaları (A-PR44) 
ile kaplanmıştır. İki yanda C1 ve C2’nin 
üzerinden geçen saçaklar yan dış beden 
duvarlarından 1.90m saçak yapar. Bu 
saçakların uzunluğu C4 ve C7 boyunca 

Wall system is covered with lime plas-
ter and painted. Detail relief of the 
fi lled timber framed wall dividing 1016 
classroom and 1013 bathroom areas is 
taken (Figure 18).

4.3.4. Roof
4.3.4.1. Wooden Hipped Roof
C4 and C7 numbered roofs have 1.90 
m eaves from three sides. Ridge purlins 
at front and rear sides eaves of these 
roofs has 1.83 m eaves from masts 
sitting on external frame wall. 4 cm x 
15,5 cm sized wooden fores are nailed 
on faces of these masts, interim masts, 
struts and ground like wooden struc-
tural elements progressing from ridge 
purlin towards side eaves. Underlying 
side of this fore is covered with 2 cm 
x 14 cm sized wooden façade coatings 
(A-PR44) cut according to its curve and 
nailed on the wooden construction sys-
tem. Eaves passing over C1 and C2 at 
both sides make 1.90 m eaves from side 
external frame walls. Length of these 
eaves is approximately 7.10 m along C4 

Şekil 18: 1013 banyo 
ve 1016 dersliği 
ayıran dolgulu ahşap 
iskelet duvar ve ahşap 
inşaat iskelesi. Detay 
rölövesi, pafta no: 4, 
kesit 1-1
Figure 18: Filled 
timber framed wall 
and wooden constru-
ction scaffold dividing 
1013 bathroom and 
1016 classroom. 
Detail relief, plot no:4, 
section 1-1
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yaklaşık olarak 7.10m’dir. Bu saçaklar da 
mahya aşığından başlayan 18cm x 5cm’lik 
bir tabana oturmuş, 10cmx10cm’lik bir 
damlalık aşığından kertilerek geçip 4cm x 
25cm boyutlarındaki ahşap alın tahtasına 
kadar devam eden 6cm x 12cm’lik ahşap 
mertekler ile oluşturulmuştur. Bu mer-
teklerin yanlarına çeşitli yerlerde takviye-
ler çakılmıştır.

C4 ve C7 numaralı çatıların 6,5cm 
x 27,5cm boyutlarındaki mahya aşıkla-
rı 1.90m saçak yapar ve kiriş altı ahşap 
kaplamalardan 1.75m yükseklikte biter. 
Bu aşıklar 18cmx5cm’lik ahşap bir ta-
bana oturan 18cmx18cm’lik bir dikme 
ve 12cmx13cm’lik üç adet göğüsleme-
den oluşan bir sistem üzerine otururlar. 
Buradan C9’a kadar devam eden aşık 
bu sefer 20cmx 16cm’lik bir ana dikme, 
11cm x11cm’lik iki adet, 9cm x 12cm’lik 
bir adet ve 9,5cmx11cm’lik bir adet ol-
mak üzere toplam dört adet göğüsleme-
den oluşan bir sisteme oturur. Ayrıca bu 
sistem payandalara ters yönde yerleşti-
rilmiş iki adet 8cmx29cm boyutlarındaki 
eğik kirişler ile desteklenmiştir. Mahya 
aşığının dikmelere oturduğu yerlerde 
aşık 45 derece gönyeli ek birleşim yapar. 
Mahya aşığı C9’da 8cmx13,5cm boyutla-
rındaki bir dikme ve 4,5cmx17,5cm bo-
yutlarındaki iki adet eğik kiriş sistemine 
oturur ve burada son bulur.

C4 ve C7’de orta aksta frontona dik 
olarak yerleştirilmiş bir adet 6cmx20cm 
ebatlarında ahşap döşeme kirişi bulun-
maktadır. Bu kirişe simetrik olarak yer-
leştirilmiş, akstan aksa 45cm aralıklar ile 
dizilmiş, 3cmx16cm’lik ahşap döşeme 
kirişleri bulunmaktadır. Bu kirişlere yan 
tarafl arından çakılmış 2cmx9cm’lik tali 
kirişler bulunmaktadır. Ahşap döşeme 
kirişleri alttan 28cmx2cm boyutlarındaki 

and C7. These eaves are created with 6 
cm x 12 cm wooden beams sitting on a 
18 cm x 5 cm ground starting from the 
ridge purlin, passing through 10 cm x 
10 cm wall purlin and progressing un-
til the 4 cm x 25 cm sized wooden fore 
timber. Reinforcements are nailed at 
sides of these beams at various places.

6.5 cm x 27,5 cm sized ridge pur-
lins of C4 and C7 numberd roofs make 
1.90 m eaves and terminates at 1.75 m 
height from below-beam wooden cov-
erings. These purlins are sit on a system 
consisting of a 18 cm x 18 cm mast sit-
ting on a 18 cm x 5 cm wooden ground 
and 12 cm x 13 cm three struts. The 
purlin progressing from here to C9 sits 
on a system consisting of one 20 cm x 
16 cm main mast, 11 cm x 11 cm two 
pieces, 9 cm x 12 cm one piece and 9,5 
cm x 11 cm one piece, total fourt struts. 
This system is also supported with two 
curved beams with 8 cm x 29 cm sizes 
placed at reverse direction to supports. 
Purlin has 45 degrees angled joint con-
nection at places where ridge purlin 
sits on masts. Ridge purlin sits on one 
mast with 8 cm x 13,5 cm size and two 
curved beams system with 4,5 cm x 17,5 
cm size at C9 and terminates here.

There is one 6 cm x 20 cm sized 
wooden fl ooring beam located perpen-
dicularly to the fronton on middle axis 
at C4 and C7. There are 3 cm x 16 cm 
wooden covering beams placed with 
45 c distances from axis to axis placed 
symmetric to this beam. 2 cm x 9 cm 
auxiliary beams are available nailed on 
these beams from sides. Wooden cov-
ering beams are covered with 28 cm x 2 
cm sized tongue and groove joints from 
below. These beams are tied with 15 cm 
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zıvana-lambalı geçmeli ahşap kaplamalar 
ile kaplanmıştır. Bu kirişler üstte frontona 
paralel olarak yaklaşık 2.30m uzaklıkta 
bulunan, 15cm x 4cm’lik ve iki köşeden di-
yagonal olarak gelen, yine 15cmx4cm’lik 
ahşap yastıklar ile bağlanmıştır. Bu ahşap 
kiriş ve yastık sistemi bunlara dik olarak 
yerleştirilmiş ve birbirlerine 1,5cm’lik bu-
lonlar ile sabitlenmiş iki adet 9cm x 30cm 
ve 8cm x 30cm’lik kirişte son bulur. Bu iki 
kiriş çatı kenarlarında mahya aşığından 
gelen eğik kirişlere 1,5cm’lik bulonlar 
ile sabitlenmiştir. Ahşap döşeme sistemi 
birbirine bulonlanmış bu iki kirişe göre 
simetrik olarak devam eder ve C9’da 
son bulur. C4 ve C7’de 8cm x 29cm bo-
yutlarında ara aşıklar bulunmaktadır. Bu 
aşıklar frontonda 14cm x 10cm’lik bir ara 
dikme ve 13cm x 10cm’lik bir göğüsleme 
sistemine, aradaki mahya konstrüksiyo-
nunda 8cmx29cm’lik ahşap eğik kirişlere 
ve son mahya konstrüksiyonunda eğik 
kirişlere, ara dikme ve göğüsleme siste-
mine oturmaktadır. Akstan aksa 45cm 
aralıklar ile yerleştirilmiş ahşap mertek-
ler 5cm x 20cm boyutlarındadır. Mertek 
aralarına saçaklarda 12., çatı içerisinde 
ise 13. mertekten başlamak üzere şaşırtı-
larak yerleştirilmiş 5cm x 15cm’lik ahşap 
ara kirişler bulunmaktadır. Tüm ahşap 
konstrüksiyon balta kertmesidir ve bir-
birlerine kesme çiviler ile sabitlenmiştir. 
Ahşap döşeme kirişleri, takviye kirişleri, 
kiriş üstü yastıklar, eğik kirişler ve ara 
aşıklar meşedir. Mertekler, ara kirişler ve 
kiriş altı kaplamalar çamdır (İ.T.Ü, 2011), 
(Şekil 19), (Şekil 20).

4.3.4.2. Çatı Feneri
Çatı feneri (C9) çatının ortasında bu-
lunmaktadır. “Art Nouveau” üslubu 
bitki motifl i vitray ile kapatılmış 1011 
galeri boşluğunun üzerinde yer almak-

x 4 cm wooden pillows located at 2.30 
m distance parallel to upper fronton 
arriving as diagonal from two corners 
with 15 cm x 4 cm size. This wooden 
beam and pillow system terminates at 
two 9 cm x 30 cm and 8 cm x 30 cm 
beam located perpendicular to them 
and fi xed each other with 1,5 cm bolts. 

These two beams are fi xed with 1,5 
cm bolts to curved beams coming from 
the ridge purlin at roof sides. Wooden 
covering system progresses symmetri-
cally to these two beams bolted each 
other and terminates at C9. There are 
interm purlins with 8 cm x 29 cm siz-
es at C4 and C7. These purlins sits on 
a 14 cm x 10 cm interim mast and 13 
cm x 10 cm strut system at fronton, and 
8 cm x 29 cm wooden curved beams 
at interim purlin construction and on 
curved beams, interim mast and strut 
system at the fi nal purlin construction. 
Wooden beams placed with 45 cm dis-
tances from axis to axis are 5 cm x 20 cm 
sized. There are 5 cm x 15 cm wooden 
interim beams placed with confound-
ing starting from 12th beam at beam 
distances, and 13th beam inside the 
roof. Entire wooden construction is cut 
with axe and fi xed each other with cut 
nails. Wooden covering beams, rein-
forcement beams, over-beam pillows, 
curved beams and interim purlins are 
made of oak wood. Beams, interim 
beams and below-beam coverings are 
made of tree pine (İ.T.Ü, 2011), (Figure 
19), (Figure 20).

4.3.4.2. Roof Light
Roof light is located at the middle of the 
(C9) roof. It is covered with “Art Nou-
veau” style plant pattern stained glass 
and located on the 1011 gallery space. 
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tadır. Çelik taşıyıcılar ve bunların üzerini 
örten camlardan oluşmaktadır. Çatı fe-
neri C9’un C4 ile birleşimi incelendiğin-
de 4,5cm x17,5cm boyutlarındaki ahşap 
eğik kirişin üzerine 6,5cmx21cm’lik baş-
ka bir ahşap eğik kiriş koyulduğu görül-

It consists of steel structure and glasses 
covering them. Upon examining connec-
tion of roof light C9 with C4, it is seen that 
6,5 cm x 21 cm another wooden curved 
beam is placed on 4,5 cm x 17,5 cm sized 
wooden curved beam. 5 cm x 10 cm C 

Şekil 19: Arka cephe, AR-S7C4, detay rölövesi, pafta no: 10A, kesit 3-3 ve 4-4’ten alınmıştır
Figure 19: Rear façade, AR-S7C4, detail relief is taken from plot no: 10A, section 3-3 and 4-4

Şekil 20: Arka 
cephe, AR-S7C4, 
detay rölövesi, çatı 
katmanları, perspektif
Figure 20: Rear 
façade, AR-S7C4, 
detail relief, roof 
layers, perspective
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mektedir. Bunun üzerine de çatı feneri-
nin 5cmx10cm’lik C profi l çelik putreli 
oturtulmuştur. Çatı fenerinin her cephe-
sinde iki tane olmak üzere, eğik olarak 
yerleştirilmiş bu putrellerden toplamda 
sekiz adet bulunmaktadır. Mahyada bu 
putreller 1cm kalınlığında, 8cmx25cm 
boyutlarında çelik lamalar ile birbirlerine 
perçinlenerek tutturulmuştur. Aynı şekil-
de köşelerde yine bu putreller iç kısımdan 
çelik lamalar ile birbirlerine bağlanmıştır. 
Çatı fenerinin dört tarafında dönen bu 
putreller mahyalarda diyagonal olarak 
yerleştirilmiş yine 5cmx10cm’lik C profi l 
putreller ile birbirlerine bağlanmıştır. Bağ-
lantılar iç kısımdan çelik lamalar perçinle-
nerek yapılmıştır. Mahyaları bağlayan bu 
dört adet putrel dik eksende rotasyonlu 
olarak yerleştirilerek eğik putreller ile te-
miz olarak birleşmesi sağlanmıştır. Böyle-
ce çatı fenerinin tabanı oluşturulmuştur. 
Bu tabanın üzerine 30cm saçak yapacak 
şekilde iki ana aks ve diyagonal akslarda 
olmak üzere 7,5cmx8cm boyutlarında T 
profi l çelik putreller yerleştirilmiştir. Bu 
ana putrel araları ise 4,5cm x7cm’lik tali T 
profi l çelik putreller ile geçilmiş ve üzerleri 
cam ile kaplanmıştır. 

Ana putrellerin (7,5cm x 8cm) tepe 
noktasındaki birleşimlerini ve tali putrel-
ler (4,5cm x 7cm) ve C profi ller ile birle-
şimlerini anlatabilmek için çizim üzerinde 
ana putreller kodlanmıştır. Tepe nokta-
sında P3 ve P6, P1 ile 90 derecelik açıyla 
birleşir. P1 çatı feneri boyunca, uçtan uca 
kesilmeden ve bükülmeden devam eder. 
P3 ve P6 T profi llerin yatay kısımları P1 ile 
kesiştiği yerde kesilmiştir. Dikey kısımla-
rı ise 90 derece bükülerek devam eder ve 
P1’in üstüne 25cm kadar bindirilerek per-
çinlenmiştir. P4 ve P7 putrelleri P1, P3 ve 
P6’ya 45 derecelik bir açıyla birleşirler. P4 

Profi le steel girder of roof light sits on 
it. There are total eight girders placed 
with curve as two each for each façade 
of the roof light. These girders are rivet 
fi xed each other with 1 cm thick, 8 cm 
x 25 cm sized fl at steels on the purlin. 
Similarly, these purlins are connected 
to each other with fl at steels from in-
terior side at corners. These girders ro-
tating at four sides of the roof light are 
connected each other with 5 cm x 10 cm 
C profi le girders diagonally placed on 
purlins. Connections are made by rivet-
ing fl at steels from interior. These four 
girders connecting purlins are placed 
with rotation on the vertical axis and 
enabled clean connection with curved 
girders. Thus, ground of roof light is 
established. 7,5 cm x 98 cm T Profi le 
steel girders are placed on two main 
axis creating 3 cm eaves placed on this 
ground and on diagonal axis. Spaces of 
these main girders are progressed with 
4,5 cm x 7 cm auxiliary T profi le steel 
girders and covered with glass. 

Main girders are coded on the 
drawing to explain connection of main 
girders (7,5 cm x 8 cm) at the top point 
and joints with auxiliary girders (4,5 
cm x 7 cm) and C profi les. P3 and P6 
merges with P1 at the top point with 
90 degrees angle. P1 continues along 
the roof light without interruption and 
bending from end to end. Horizontal 
parts of P3 and P6 T profi les are in-
terrupted at the point of joint with P1. 
Vertical sections progress with 90 de-
grees curve and riveted by placing on 
P1 by 25 cm. P4 and P7 girders merge 
with P1, P3 and P6 with a 45 degrees 
angle. Horizontal part of P4 T profi le 
is interrupted at the point where con-
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T profi linin yatay kısmı P1 ve P3 ile ke-
siştiği yerde kesilmiştir. Dikey kısmı ise 
45 derece bükülerek devam eder ve P3’ün 
üstüne 7cm kadar bindirilerek perçinlen-
miştir. P7 T profi linin yatay kısmı P1 ve P6 
ile kesiştiği yerde kesilmiştir. Dikey kısmı 
ise 45 derece bükülerek devam eder ve 
P6’ün üstüne 7cm kadar bindirilerek per-
çinlenmiştir. P2 ve P5 putrelleri P1, P3 ve 
P6’ya 45 derecelik bir açıyla birleşirler. P2 
T profi linin yatay kısmı P1 ve P3 ile ke-
siştiği yerde kesilmiştir. Dikey kısmı ise 
45 derece bükülerek devam eder ve P3’ün 
üstüne 8cm kadar bindirilerek perçinlen-
miştir. P5 T profi linin yatay kısmı P1 ve P6 
ile kesiştiği yerde kesilmiştir. Dikey kısmı 
ise 45 derece bükülerek devam eder ve 
P6’ün üstüne 8cm kadar bindirilerek per-
çinlenmiştir. Böylece çatı fenerinin tepe 
noktası oluşturulmuştur.

Tali ve ana çelik putreller 45 derecelik 
bir açıyla birleşirler. Kesişim yerlerinde 
tali putrellerin yatay kısımları kesilmiştir. 
Dikey kısımları ise 45 derece bükülerek 
devam eder ve ana putrellere 8cm bindi-
rilerek perçinlenmiştir. Ayrıca tüm bu T 
profi l putrel sistemi 5cm x 10cm boyut-
larındaki C profi l putrellere de perçinle-
nerek bağlanmıştır (Şekil 21), (Şekil 22).

4.3.5.  Pencereler
Köşkün tüm pencereleri ahşaptır. Bod-
rum katta tek ve çift kanatlı, demir par-
maklıklı ahşap pencereler, diğer katlarda 
ise yine tek ve çift kanatlı ahşap pencere-
ler ve ahşap panjurlu giyotin pencereler 
bulunmaktadır. Pencerelerin kasa ve ka-
natları meşe ağacından, süsleme ve pan-
jurları ise çam kerestesindendir (İ.T.Ü, 
2011). Pencereler, kısmen sökülmüş ve 
konstrüksiyonları ortaya çıkmış B014-P1 
ve Z020-P1 pencerelerinin detay rölöve-
leri üzerinden anlatılmıştır. Pencere siste-

nected with P1 and P3. Vertical part 
progresses with 45 degrees bending 
and riveted on P3 by 7 cm. Horizontal 
part of P7 T profi le is interrupted at the 
point where connected with P1 and P6. 
Vertical part continues with 45 degrees 
bend and riveted on P6 by 7 cm. P2 and 
P5 girders connect P1, P3 and P6 with 
a 45 degrees angle. Horizontal part of 
P2 T profi le is interrupted at the place 
where P1 and P3 merge. Vertical part 
progresses with 45 degrees bending 
and riveted on P3 by 8 cm. Horizontal 
part of P5 T profi le is interrupted at the 
place where P1 and P6 merge. Verticale 
part progresses with a 45 degrees angle 
and riveted on P3 by 8 cm. Thus, top 
point of roof light is created.

Auxiliary and main steel girders join 
with a 45 degrees angle. Horizontal 
parts of auxiliary girders are interrupt-
ed at joining points. Vertical parts pro-
gress with 45 degrees bend and riveted 
on main girders by 8 cm. Also, this en-
tire T profi le girder system is rivet con-
nected to 5 cm x 10 cm sized C Profi le 
girders (Figure 21), (Figure 22).

4.3.5. Windows
All windows of the mansion are wood-
en. Single and double wing wooden 
windows with iron guardrails are avail-
able at basement fl oor, single and dou-
ble wing wooden windows and wooden 
blind guillotine windows are available 
at other fl oors. Case and wings of win-
dows are made of oak tree, decoration 
and blinds are made of pine tree (İ.T.Ü, 
2011). Windows are expressed through 
detail reliefs of B014-P1 and Z020-P1 
windows which are partially removed 
and constructions are revealed. 

There are 4 wooden plant patterns 
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Şekil 21: Çatı feneri, S7C9. Detay rölövesi, pafta no: 10B, plan 1 ve kesit 1-1
Figure 21: Roof light, S7C9. Detail relief, plot no: 10B, plan 1 and section 1-1

minden 4 adet plan düzlemi geçirilmiştir. 
Z020-P1’in düşey profi llerine denk 

gelecek şekilde çakılmış 4 adet, ahşap 
bitki motifi  bulunmaktadır. Bu bitki mo-
tifl erinden sonra “Floral Art Nouveau” 
üslubunda düzenlenmiş ahşap başlıklar 
ile başlayan düşey profi ller bulunmakta-
dır. Orta aksta bir sürgü kanat ve bunun 
üzerinde sabit bir pencere bulunmaktadır. 

nailed as corresponding to vertical pro-
fi les of Z020-P1. Following these plant 
patterns, vertical profi les starting with 
wooden headers arranged with “Floral 
Art Nouveau” style are available. There 
is a sliding wing on the middle axis and 
fi xed windows on them. Weights and 
rolls are placed in spaces between cases 
to create a “contrepoids” system. 
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Şekil 22: Çatı feneri, S7C9, tepe noktası ve saçak detayları. Detay rölövesi, pafta no: 10B, detay 1 ve 2’den alınmıştır 
Figure 22: Roof light, S7C9, top point and eaves details. Detail relief is taken from plot no: 10B, detail 1 and 2
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Orta aksın iki yanında giyotin pencere-
ler ve üzerlerinde sabit pencereler var-
dır. Kasa aralarında kalan boşluklara 
ağırlıklar ve makaralar yerleştirilerek bir 
“contrepoids” sistemi oluşturulmuştur. 
Dış cephede çift kanatlı, tek kanatlı ve 
sabit ahşap panjurlar bulunmaktadır 
(Şekil 23), (Şekil 24).

5. Yapıdaki Bozulmalar
Yapının özellikle arka ve sağ cephe-
si atmosfer koşullarından etkilenmiş-
tir. Yapıdaki bozulmalar büyük ölçüde 
su ve nemden kaynaklanmaktadır. Su, 
yağmur iniş borularından ve zeminden 
gelmektedir (İ.T.Ü, 2011). Ayrıca daha 
önceki onarım ve restorasyonlarda, ya-
pının arka cephesine yapılmış olan be-
tonarme ekler, yapının ahşap taşıyıcı 
sistemine ve yapı elemanlarına çok ciddi 
şekilde hasar vermiştir.

5.1. Taşıyıcı Sistemi Etkileyen  
Bozulmalar
İç mekânların ahşap döşemelerinde ki-
rişler, tali kirişler ve döşeme kaplamala-
rı genellikle sağlam durumdadır (İ.T.Ü, 
2011). Su ve neme maruz kalmış bazı 
yerlerde kiriş kafalarında ve döşeme 
kaplamalarında çürümeler vardır. Bal-
konların ahşap döşeme kaplamaları, ki-
rişleri ve tali kirişleri daha büyük oranda 
çürümeye uğramıştır.

Zemin katın volta döşeme putrelleri 
korozyona uğramıştır. Özellikle ana ve 
servis giriş merdivenlerinin volta dö-
şeme sistemindeki sahanlıkları büyük 
oranda hasar görmüştür (İ.T.Ü, 2011).    

Dışarıdan kılcallık veya çatlaklar ile 
gelen su bodrum katın iç duvarlarında 
bozulmalara neden olmuştur. Kârgir du-
varların iç sıvalarında büyük oranda çi-
çeklenme hasarlarına rastlanmaktadır. 

Dual wing, single wing and fi xed 
wooden blinds are available on the 
façade (Figure 23), (Figure 24). 

5. Structural Distortions
Particularly rear and right façade of the 
structure are affected from atmospher-
ic conditions. Structural distortions 
majorly arise from water and moisture. 
Water comes from rainwater down-
pipes and the ground (İ.T.Ü, 2011). 
Also, concrete attachments applied on 
rear façade of the structure during pre-
vious repair and restorations consid-
erably damaged wooden construction 
system and structural elements of the 
building.

5.1. Distortions Affecting the 
Construction System
Beams, auxiliary beams and fl ooring 
coverings are generally intact at interi-
ors (İ.T.Ü, 2011). Decays are available 
on beam headers and fl oor coverings 
at various places exposed to water and 
humidity. Balconys’ wooden fl oor cov-
erings, beams and auxiliary beams are 
exposed to serious decay.

Floor arch girders of ground fl oor 
are corroded. Particularly, landings in 
fl oor arch system of main and service 
entrance stairs are damaged seriously 
(İ.T.Ü, 2011). 

Water coming with capillary or 
crack structures caused distortions on 
internal walls of the basement fl oor. 
Effl orescence damages are widespread 
on internal plasters of masonry walls. 
Deep surface erosions, spalling and 
structural damages occurred on wall 
coatings of basement fl oor made of cut 
limestone depending on excessive hu-
midity (İ.T.Ü, 2011).   
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Şekil 23: B014 servis mutfağı çift kanatlı ahşap pencere ve Z020 giriş holü ahşap giyotin pencere detayları. 
Detay rölövesi, pafta no: 14, kesit 3-3, dış görünüş Figure 23: B014 service kitchen dual wing wooden window 
and Z020 entrance hall wooden guillotine window details. Detail relief, plot no: 14, section 3-3, external view.
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Aşırı neme bağlı olarak bodrum katın 
kesme kireç taşından duvar kaplamala-
rında derin yüzey erozyonları, kavlanma 
ve strüktürel hasarlar oluşmuştur (İ.T.Ü, 
2011). Özellikle yağmur iniş borularının 
geçtiği yerlerde, kuzey ve doğu cephede, 
atmosfer koşullarına bağlı olarak, dolgu-
suz ahşap iskelet duvarlarda ve sıvala-
rında büyük oranda hasarlar oluşmuştur 
(İ.T.Ü, 2011). Ayrıca arka kuzey cephe-
de, betonarme eklerin olduğu mekân-
ların ahşap iskelet duvarları tamamen 
çürümüştür. Su, nem ve betonarme ek-
lerden etkilenen ıslak hacimlerin, dolgu-
lu ahşap iskelet duvarlarında ve sıvala-
rında hasarlar oluşmuştur.    

Mahya aşıklarının uçlarında rende-
lenme olmuş ve aşıklar çürümeye baş-
lamıştır. Damlalık aşıklarında yumu-
şamalar ve çürümeler tespit edilmiştir. 
Merteklerde de çürümeler ve “beyaz-
laşmalar” görülmektedir. Dikmeler-
de çürümeler ve böcek tahribatından 

Major damages are particularly oc-
curred at places where rainwater down-
pipes pass through, north and east 
façades depending on weather condi-
tions, unfi lled timber frame walls and 
their plasters (İ.T.Ü, 2011). Also, timber 
frame walls of premises with concrete 
attachments are completely decayed at 
rear north façade. Damages occurred on 
fi lled wooden frame walls and plasters 
of wet areas affected from water, hu-
midity and concrete attachments. 

Planning was occurred on ends of 
ridge purlins and purlins start decaying. 
Wall purlins are exposed to softening 
and decaying. Supports also exposed to 
decaying and “whitening”. Section loss-
es occurred on masts due to decays and 
worming. Colour changes and infesta-
tions are available on struts. Fungi molds 
are available on wooden coatings under 
the roof tile at places not ventilated ad-
equately. Most furnishing beams have 
fungi, infestation and shearing cracks 

Şekil 24: Z020 giriş holü ahşap giyotin pencere nokta detayları Detay rölövesi, pafta no: 14 
Figure 24: Z020 entrance hall wooden guillotine window point details. Detail relief, plot no:14
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dolayı kesit kayıpları oluşmuştur. Gö-
ğüslemelerde renk değişimleri ve bö-
ceklenmeler vardır. Yeteri kadar hava 
almamış yerlerdeki kiremit altı ahşap 
kaplamalarda mantar küfl eri oluşmuş-
tur. Döşeme kirişlerinin büyük kısmın-
da mantar, böceklenme ve makaslama 
çatlakları vardır (İ.T.Ü, 2011). Ayrıca 
çatı fenerini oluşturan demir konstrük-
siyon korozyona uğramıştır.

5.2. Diğer Yapı Elemanlarındaki 
Bozulmalar
Yapının kapı ve pencereleri büyük oran-
da iyi durumdadır. Bu elemanlara ah-
şap koruyucular uygulanmıştır. Zemin, 
birinci kat ve çatı katının tavanlarında 
rutubete bağlı hasarlar oluşmuştur. Ya-
pının dış cephelerinde su ve nemden 
dolayı meydana gelmiş olan bozulmalar, 
bu bölümlerdeki ahşap ve kârgir süsle-
melere de zarar vermiştir. Ahşap süsle-
melerde çürümeler, malzeme kayıpları, 
kârgir süslemelerde kirler ve yine malze-
me kayıpları görülmektedir. Tavanlarda 
bulunan ahşap çıtalı ve alçı süslemeler 
de su ve nemden ciddi şekilde zarar gör-
müştür (İ.T.Ü, 2011).                         

Köşkün zemin katından birinci katı-
na çıkan iki kollu ahşap anıtsal merdi-
ven, şantiye sürecinde zarar görmemesi 
için koruma altına alındığından çalışı-
lamamıştır. Yapının dış kısımlarındaki 
kârgir servis merdivenlerde siyah kir 
tabakası, bitki oluşumu, yosunlar, çat-
laklar ve malzeme kayıpları görülmek-
tedir. Yapının ana girişindeki kârgir 
merdivenin basamak ve korkulukların-
da da siyah kirlilik tabakası oluşmuştur 
ve malzeme kayıpları görülmektedir. 
Köşkün ahşap servis merdivenleri eski 

(İ.T.Ü, 2011). Also, the iron construction 
comprising the roof light is corroded.

5.2. Distortions at Other 
Structure Elements
Door and windows of the structure are 
generally in good condition. Wood pro-
tectors are applied on these elements. 
Humidity related damages occurred on 
ceilings of ground, fi rst fl oor and attic. 
Distortions occurred on façades of the 
structure due to water and humidity 
also damaged wooden and masonry 
decorations in these sections. Wooden 
decorations are exposed to decays, ma-
terial losses and masonry decorations 
are exposed to dirts and material losses. 
Wooden lath and plaster decorations on 
ceilings are seriously damaged from wa-
ter and humidity (İ.T.Ü, 2011).                         

Wooden monumental stair with two 
arms extending from mansion’s ground 
fl oor towards the fi rst fl oor is kept un-
der protection to prevent damages dur-
ing the worksite process and therefore 
not researched. Black dirt layer, plant 
formation, moss, cracks and material 
losses are seen on masonry service stairs 
at external parts of the structure. Black 
dirt layer is also occurred and material 
losses are seen on steps and guardrails 
of the masonry stair at main entrance of 
the structure. Mansion’s wooden ser-
vice stairs are exposed to interventions 
during previous repair and restorations 
(İ.T.Ü, 2011).

6. Interventions
During the restoration process, it is seen 
that details special for the structure are 
kept considerably. Authentic details are 
determined, parts are replaced or com-
pletely reproduced. 
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onarım ve restorasyonlarda müdahale-
lere uğramıştır (İ.T.Ü, 2011).

6. Müdahaleler
Restorasyon sürecinde, yapıya özgü de-
tayların büyük oranda korunduğu görül-
müştür. Özgün detaylar tespit edilerek 
parça değişimleri yapılmış veya tama-
men yeniden üretilmiştir. 

Bozulmaya açık detaylara müdaha-
le edilmiştir. Çatı saçaklarında sehimler 
oluştuğundan, küçük frontonların bu-
lunduğu yerlerdeki damlalık aşıklarına, 
büyük frontonların bulunduğu yerlerde 
hem damlalık hem ara aşıklara I pro-
fi l çelik putreller ve ahşap destekler ile 
oluşturulmuş yeni detaylar uygulanmış-
tır. Ayrıca buralarda, saçaklarda bulunan 
merteklerin yüzlerine ahşap takviyeler 
çakılmıştır (Şekil 25). Yine saçaklarda, 
büyük payandalara denk gelen yerlerde, 
mertek ve kiriş aralarına, 10cmx 10cm 
boyutlarında ahşap takozlar çakılmıştır.

Dolgulu ve dolgusuz ahşap karkas 
duvarlarda, özgün, balta kertmesi, meşe 
taşıyıcıların boyutları, 20cm x 20cm’yi 
bulmaktadır. Bu boyutlar yeni malze-
meler ile yakalanamadığından lamine 
ahşap elemanlar kullanılmıştır. Fakat, 
yapıda kullanılacak olan lamine ahşap 
elemanlar üzerlerinde yapılan testler-
de ahşapların yapışma direnci değerle-
ri düşük bulunmuştur (Diri ve Seçkin, 
2014). Bu yüzden lamine ahşap parçalar 
birbirlerine, ana dikmelerde 1,6cm, çap-
razlarda 1cm çapında bulonlar ile her iki 
taraftan sabitlenmiştir. Başlıkların kenar 
detayları da kolay kırıldıklarından de-
ğiştirilmiştir. Ayrıca bu sayede 2014 yılı 
restorasyonunda yapılmış olan başlıklar, 
özgün olanlardan ayırt edilebilmektedir.

Interventions are made to details 
exposed to decay. Since sagging oc-
curred on eaves, new details crated 
with I profi le steel girders and wooden 
supports are applied to wall purlins at 
places with small frontons and to both 
wall and interim purlins at places with 
large frontons. Also, wooden reinforce-
ments are nailed on surfaces of supports 
available at eaves (Figure 25). 10 cm x 10 
cm wooden wedges are nailed between 
supports and beams at places corre-
sponding to large supports on eaves.

Dimensions of authentic, axe cut 
oak structural elements reach to 20 cm 
x 20 cm on fi lled and unfi lled wooden 
carcase walls. Since these dimensions 
cannot be achieved with new materi-
als, laminated wooden elements are 
used. However, adhesion resistance 
values of woods are found low during 
tests applied on laminated wooden el-
ements to be used in the structure (Diri 
and Seçkin, 2014). Therefore, laminat-
ed wooden parts are fi xed to each oth-
er on both sides with bolts having 1,6 
cm diameter for main masts and 1 cm 
for crosses. Side details of headers are 
replaced due to easy breaking. Also, 

Şekil 25: Saçaklara uygulanan yeni detaylar (Binan 

vd., 2015) Figure 25: New details applied to eaves 
(Binan vd., 2015).
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Dolgulu ahşap karkas duvarlarda, 
lamine ahşap taşıyıcılar, birleşim yer-
lerinde birbirlerine 4cm genişliğinde, 
2mm kalınlığında çelik lamalar ile bağ-
lanmıştır (Anemo Rest. Tem. İnş. San. 
Tic. Ltd. Şti.). Tüm ahşap aksamda, bir-
leşim yerlerinde, PA360 PU, tek kom-
ponentli poliüretan ahşap yapıştırıcısı 
kullanılmıştır (Akfi x, 2012).      

headers applied in 2014 restoration can 
be distinguished from original ones.

Laminated wooden structural el-
ements are tied to each other at joint 
points with 4 cm wide, 2 mm thick 
PA360 PU, single component polyure-
thane wood adhesive is used at joining 
points of the entire wooden structure 
(Akfi x, 2012).      
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Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Tunuslu Hayreddin Paşa Mansion

*Mustafa İskender, Mimar/ Architect

History of The Building and 
Hayreddin Pasha 
Tunuslu Hayreddin Pasha (Mahmud 
Pasha) Mansion is at the west exit of 
Sultanahmet Bazaar and the Qibla side 
(Southeast) of Sultanahmet Mosque. 
This area also coincides with some of 
the stages of the Byzantine period’s large 
palace spread between Hagia Sophia, 
Hippodrome and the Sea of Marmara. It 
is known that vizier palaces, which were 
mostly masonry, were built in this region 
in the 16th and 17th centuries. Sokullu 
Mehmed Pasha Palace was also located 
in this area, the Tunuslu Mansion was 
built as an addition to the ruins of the 
palace as well as to the sections such as 
kilns and baths and used these places. 
Sokullu Palace was described in detail in 
a court record in 1579.

The fi rst construction of the mansion 
dates back to the mid-19th century. The 
building was bought by Tunuslu Hayred-
din Pasha who was the Grand Vizier in 
1878.

Hayreddin Pasha, who was of Cir-
cassian origin, had fallen into the hands 
of slave traders at a young age and was 
sold to the governor of Tunisia, Mehmed 
Sadık Pasha, as a slave. He grew up with 
Mehmed Sadık Pasha and drew atten-
tion with his intelligence and diligence. 
For this reason, he was sent to Europe 
for education and expanded his military 
knowledge by attending military schools 
there. When he returned to Tunisia, he 

Yapının Tarihçesi ve Tunuslu 
Hayreddin Paşa 
Tunuslu Hayreddin Paşa (Mahmud 
Paşa) Konağı, Sultanahmet Camii’nin 
kıble yönünde Sultanahmet Arasta-
sı’nın batı çıkışındadır. Bu alan aynı 
zamanda Ayasofya, Hipodrom ve 
Marmara Denizi arasında yayılmış 
olan Bizans dönemi büyük sarayının 
da kademelerinden bir kısmına denk 
gelmektedir. 16. ve 17. yüzyılda büyük 
bölümü kârgir olan vezir saraylarının 
bu bölgede inşa edildiği bilinmektedir. 
Sokullu Mehmed Paşa Sarayı da bu 
arazide yer almış, Tunuslu Konağı sa-
rayın kalıntıları yanı sıra fırın, hamam 
gibi bölümlerine eklemlenerek inşa 
edilmiş ve bu mekânları kullanmıştır. 
Sokullu Sarayı, 1579 tarihli bir mah-
keme zabtında oldukça ayrıntılı olarak 
tarifl enmiştir.

Konağın ilk inşası 19. yüzyılın or-
talarına tarihlenmektedir. Yapı; 1878 
yılında sadrazam olan Tunuslu Hayred-
din Paşa tarafından satın alınmıştır.

Çerkes asıllı olan Hayreddin Paşa, 
küçük yaşta esir tüccarlarının eline 
düşmüş ve köle olarak Tunus Vali-
si Mehmed Sadık Paşa’ya satılmıştır. 
Mehmed Sadık Paşa’nın yanında yetiş-
miş, zekâsı ve çalışkanlığı ile dikkatleri 
üzerine toplamıştır. Bu sebeple, tahsil 
için Avrupa’ya gönderilmiş ve orada 
askerî okullara yazılarak askerliğe ait 

Mustafa İskender*
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bilgilerini genişletmiş ve tekrar Tunus’a 
döndüğünde önce askerî garnizonlarda 
görev almış, daha sonra başarılarından 
dolayı Tunus valiliğinin idare reisliğine 
seçilmiştir. Böylece başbakanlık göre-
vini bilfi il yürütmeye başladı. Sonra İs-
tanbul’a, Ayan Meclisi üyesi olarak gel-
miş, ferik rütbesi vezirliğe çevrilmiş ve 
II. Abdülhamid’in sadrazamı olmuş, bu 
makamda 7 ay 26 gün kaldıktan sonra, 
29 Temmuz 1879’da azledilmişti. Doğ-
ru sözlü, güvenilir ve oldukça güçlü bir 
sadrazam olan Hayrettin Paşa; Bâb-ı 
Âli’yi iyi tanımıyordu. İstanbul’a Tu-
nus’tan geldiği için kendisine Tunus’lu 
denilirdi. Zamanı, 93 Harbi de denilen 
1877-1878 Osmanlı–Rus harbinin yara-
larını sarmakla geçti. 

Tunuslu Hayreddin Paşa; birkaç ya-
bancı dil bilen, bilgili bir devlet adamı 
olarak tanınırdı. Yazılı bir eser bırakma-
mıştır. 1890 yılında İstanbul’da ölmüş 
ve Eyüpsultan’da gömülmüştür.

Hayreddin Paşa’dan sonra 1900 yı-
lında Mülkiye Baytar Mektebi Âli’sinin 

fi rst served in the military garrisons and 
was later elected head of the Tunisian 
governorate for his accomplishments. 
Thus, he started to work as prime minis-
ter. Then he came to Istanbul as a mem-
ber of the Assembly of Notables, and his 
rank was promoted from “ferik” to vizier. 
He became the grand vizier of Abdul-
hamid II and was dismissed on 29 July 
1879 after working in this position for 7 
months and 26 days. 

He was a truthful, trustworthy and 
very powerful grand vizier. However, he 
did not know the Sublime Porte well. He 
came to Istanbul from Tunisia that’s why 
he was called Tunisian (Tunuslu). He 
spent his time picking up the pieces after 
the Ottoman-Russian war in 1877-1878, 
which was also called the ‘93 War.

Tunuslu Hayreddin Pasha was known 
as a wise statesman who knew several 
foreign languages. He did not have any 
written works. He died in 1890 in Istan-
bul and was buried in Eyüpsultan.

The building, which was allocated for 

Şekil 1: Tunuslu 
Hayreddin Paşa
Figure 1: Tunuslu 
Hayreddin   
Pasha

Şekil 2: Pervitich haritalarında yapı ve yakın çevresi 
Figure 2: The building and ıts surroundings in historical maps
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Şekil 3: 20.yüzyıl başlarında Sultanahmet Camii ve çevresi ile Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nın durumu
Figure 3: Sultanahmet Mosque and its Surroundings and Tunisian Hayreddin Pasha Mansion in the Early 
20th century

Şekil 4: 20.yüzyıl başlarında Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı ve yakın çevresi
Figure 4: Tunisian Hayreddin Pasha Mansion and Its Surroundings in the Early 20th century
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kullanımına tahsis edilen yapı 1911 yılı 
İshakpaşa yangınında kısmen tahrip 
olmuştur.

Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı, 
planda yaklaşık 15,50 m x 28 m boyut-
larında, 2 katlı, ahşap bir yapıdır. Bay-
tar Mektebi’ne tahsis edildikten sonra 
özellikle zemin katında kapsamlı deği-
şiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır.

Deniz tarafındaki odaların duvarları 
kaldırılarak geniş bir salon haline geti-
rilmiş ve bu salon kapalı bir teneffüsha-
ne olarak kullanılmıştır.

Rekonstrüksiyon Çalışması
Konağın inşa edildiği alan üzerinde 
restitüsyon projesinde detayları ayrın-
tılı olarak gösterilen, çeşitli dönemlerde 
inşa edilmiş yapıların kalıntıları bulun-
maktadır. Bu kalıntıların korunabilmesi 
ve zarar görmemesi için yeniden inşa 
sürecinde özen gösterilmiş, gerek taşı-
yıcı sistem seçimi gerekse söz konusu 
yapı kalıntıları ile irtibat noktasında bir 

the use of the Mülkiye Baytar Mektebi 
Âli (Veterinary School) after Hayreddin 
Pasha, was partly destroyed during the 
Ishak Pasha fi re in 1911.

Tunuslu Hayrettin Pasha Mansion 
is a 2-storey wooden structure measur-
ing around 15,50 m x 28 m in plan. It is 
understood that there have been exten-
sive changes, especially on the ground 
fl oor after it was allocated to Veterinary 
School. The walls of the seaside rooms 
were removed and turned into a large 
hall; this hall was used as a closed re-
cess room.

Work of Reconstruction
On the area where the mansion was con-
structed, there are remains of the build-
ings constructed in various periods, with 
details shown in the restitution project. 
In order to protect these remains and 
prevent any damage, care has been taken 
in the reconstruction process and atten-
tion was paid to certain points in terms 

Şekil 5: Baytar 
Mektebi’ne tahsis 
edildikten sonra 
teneffüshane 
olarak kullanılan 
zemin kat salonu
Image 5: Ground 
Floor Hall Used 
as a Recess 
Room After It 
Was Allocated to 
Veterinary School
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takım hususlara dikkat etmek gerekmiş-
tir. Bina ve bitişiğinde bulunan hamam 
arasında fonksiyonel ilişki sağlanırken 
bu yapıya yük verilmemesine çalışılmış, 
binaların özgün halleri ile korunması ve 
yaşatılabilmesi amaçlanmıştır.

Yapının yok olmuş ana binası, öz-
gün taş temellerinin üzerine ahşap 
karkas olarak inşa edilmiştir. Araştırma 
kazısında bulunan sağlam taş temeller 
özgün haliyle korunmuş, yapısal olarak 
zayıf olan ya da yok olmuş temeller ise 
özgün terkibinde yapılan harç ile Pınar-
hisar küfeki taşı ile tamamlanıp, tüm 

of the selection of carrier system and the 
connection of the building remains in 
question. While the functional relation-
ship between the building and the ad-
jacent bath was ensured, any load was 
tried to be avoided on this structure and 
the buildings were aimed to be protected 
and kept in their original condition.

The destroyed main building of the 
structure was erected as a wooden car-
cass on the original stone foundations. 
The solid stone foundations found in the 
excavation were preserved in their orig-
inal form, and the structurally weak or 

Şekil 6: Yeni yapı ile mevcut kalıntılar arasında kurulan bağlantı
Figure 6: The connection between new structure and current remains

Şekil 7-8: Araştırma kazısından çıkan temel kalıntılarının özgün malzeme ile tamamlanması 
Figure 7-8: Completion of foundation remains discovered in research excavations with original material
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temeller üstten betonarme hatıl ile bir-
birine bağlanmıştır. Kuzeydoğuda bu-
lunan ve yangın duvarı olarak yapılmış 
olan üzeri sıvalı taş duvarda ciddi yapı-
sal sorunlar olduğu için bu duvarın te-
mel hatıl seviyesine kadar sökülüp ye-
rine 50 cm genişliğinde yeni bir duvar 
yapılmış ve binanın kuzeydoğu cephesi 
bu duvar üzerine oturtulmuştur.

Yapıda 10,50 m’ye varan açıklıklar 
ve 4 m’yi aşan kat yükseklikleri nede-
niyle “tutkallı lamine ahşap” strüktür 
elemanları tercih edilmiştir. Strüktürel 
kurgu, yapının genel ve detay mimarî 
özellikleri gözetilerek tasarlanmış ve 
hesap edilmiştir. Böylece modern ve 
teknolojik ahşap yapı elemanları ile ge-
leneksel ahşap inşaa teknikleri birlikte 
tecrübe edilmiştir.  Bina karkasında çatı 
da dahil yaklaşık 180 m3 ahşap kulla-
nılmıştır. Kullanılan tutkallı ahşap ele-

unfi nished foundations were completed 
with the mortar prepared in the original 
composition and Pınarhisar limestone; 
all the foundations were connected to 
each other from above with ferroconcrete 
fl ank. Since there were signifi cant struc-
tural problems on the plastered stone 
wall which was built as a fi re wall on the 
northeast side, it was removed and a new 
wall with a width of 50 cm was erected 
and the northeast front of the building 
was placed on this wall.

The glued laminated timber struc-
ture is preferred due to openings up to 
10,50 meters and storey heights exceed-
ing 4 meters. Structural construction 
is designed and calculated considering 
the general and detailed architectural 
features of the building. Thus, modern 
and technological wooden construction 
elements and traditional wooden con-

Şekil 9: Tutkallı lamine ahşap elemanlarla yapı karkası rekonstrüksiyonu
Figure 9: Structural carcass reconstruction with laminated timber elements
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manların kesit ölçüleri kullanıldığı yere 
göre 60x100 mm’den 240x400 mm’ye 
kadar değişmektedir. Taşıyıcı dikme-
ler 140x160 mm kesitinde uygulanmış 
olup, ara dikmeler kaplamaya uygun 
aralıklarda ve 60x160 mm ebadında 
kullanılmıştır. Döşeme ve çatıda kulla-
nılan ana kirişler 240x400 mm ebadın-
da olup, tali kirişler 100x200 mm ola-
rak tatbik edilmiştir. Zemin kat tavanı 
restitüsyon projesine uygun olarak pa-
yandalı geçişlerle teşkil edilmiştir.

Çatı dahil olmak üzere geniş açık-
lıklarda ve duvar konstrüksiyonunda 
“tutkallı lamine ahşap yapı elemanla-
rı” ile geleneksel detaylar ve teknikler 
kullanılarak yapı karkası oluşturulması 
statik ve mimari açılardan en elverişli 
yöntem olarak tercih edilmiştir. Tutkallı 
lamine ahşap teknolojisi piyasada yapı 
karkas malzemesi olarak kullanılabile-
cek ahşaba göre bir çok avantaja sahiptir.

struction techniques have been experi-
enced together. Approximately 180 m3 
of wood, including the roof, is used in 
the building carcass. The cross-sectional 
dimensions of the glued timber elements 
vary from 60x100 mm to 240x400 mm 
depending on where they are used. Sup-
porting pillars are applied with 140x160 
mm sections and intermediate pillars are 
used at the intervals suitable for coating 
and 60x160 mm size. The main beams 
used in the fl oor and roof are 240x400 
mm and the secondary beams are ap-
plied as 100x200 mm. The ground fl oor 
ceiling has been formed by cantilevered 
transitions according to the restitution 
project.

Glued laminated timber construction 
elements, traditional details, and tech-
niques are preferred in large openings 
and wall constructions for forming the 
framework as the most convenient meth-

Şekil 10: Tutkallı lamine ahşap elemanlarla yapı karkası uygulaması
Figure 10: Construction carcass application with glued laminated timber elements
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Piyasada 4 m’den daha uzun ve orta-
lama 15x15 cm kesitinden daha büyük 
masif ahşap eleman temin etmek kolay 
ve ekonomik değildir. Özellikle kiriş 
ve döşeme elemanlarında bu kesitle-
rin yetersiz kaldığı durumlarda zaten 
geleneksel laminasyon yöntemleri ile 
daha büyük kesit ve uzunlukta yapı 
elemanları üretildiği bilinmektedir. 

od in terms of static and architectural as-
pects. Glued laminated timber technol-
ogy has many advantages compared to 
wood which can be used as building car-
cass material in the market. It is not easy 
and economical to provide solid wood 
elements larger than 4 meters in length 
and 15x15 cm in section. It is known that, 
especially in beam and fl oor elements, 

Şekil 11: Sistem kesiti ve detaylar/ Figure 11: System section and details

Şekil 12: Sistem kesiti/ Figure 12: System section Şekil 13: Cephe kaplama/Figure 13: Facing
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Lamine ahşap taşıyıcı elemanlar, em-
prenye edilmiş, yangına dayanıklı (ye-
terli kalınlıkta kesitler ve yangın gecik-
tirici kimyasallar kullanılarak yangın 
dayanımı arttırılmış,) ve inşa ederken 
geleneksel yöntem ve detayların kulla-
nılmasına elverişlidir.

larger structural elements are produced 
with conventional laminating methods 
when these sections are insuffi cient. 
Laminated timber bearing elements are 
impregnated, fi re resistant and suitable 
for the use of traditional methods and 
details during construction.

Şekil 14- 15: Tesisatlar, tesisat boşluğu teşkili için yapılan ilave karkas
Figure 14-15: Installations Additional carcass for installation space 
construction

Şekil 16: Sistem detayları/ Figure 16: System details
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Karkas üzerine dıştan 20 mm marin 
kontra kaplanarak karkas diyafram ha-
line getirilmiştir. Taşıyıcı sistem hesap-
larında bu kaplamanın dinamik yükler 
karşısında önemli katkısı olduğu değer-
lendirilmiştir. 

Isı yalıtımı olarak karkas içerisinde 
60 mm taş yünü kullanılmıştır. Kapla-
ma tahtası için projesine uygun detay 
ve ebatta 1. sınıf çam kerestesi kulla-
nılmıştır. 

The carcass was made into diaphragm 
by coating outside the carcass with 20 
mm marine-grade plywood. It was eval-
uated that this coating had an important 
contribution to dynamic loads in carrier 
system calculations. 

60 mm stone wool was used in the 
carcass as thermal insulation. First grade 
pine was used for clapboard with details 
and sizes according to the project.

The fact that it will serve as a public 

Şekil 17: Pencere detayları/ Figure 17: Window details

Şekil 18: Üst salon barok bezemeler/ Figure 18: Upper hall baroque decorations
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Kamu binası olarak hizmet verecek 
olması ve günümüz konfor talepleri 
yapının elektromekanik tesisat yükü-
nü arttırmış, bu yükün ortaya çıkardı-
ğı yapısal ve mimarî sorunlara uygun 
çözümler aranmıştır. İç duvarlarda bu 
amaçla tesisatın geçirildiği özel bir boş-
luk oluşturulmuş bu şekilde yoğun tesi-
satın ana taşıyıcıları ve duvar sistemini 
zayıfl atmasına meydan verilmemiştir.

İç kaplama olarak tesisat karkasının 

building and the current comfort de-
mands increased the electromechanical 
installation load of the structure, and 
solutions were tried to be found to these 
structural problems. For this purpose, a 
special space was created on the inner 
walls, so that the intensive installation 
did not weaken the main carriers and the 
wall system.

Plaster board was coated on the carcass 
of the installation carcass as interior lining 

Şekil 19: 
Giriş cephesi
Figure 19: 
Entrance front

Şekil 20: 
Güney cephesi 
Figure 20: 
Southern front
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üzerine bağdadi çıtası kaplama yapıl-
mış, özgün sıva ile tamamlanmıştır.

Genel olarak yalın bir karakter arz 
eden mimari detaylar restitüsyon proje-
sine ve belgelere göre aslına uygun ola-
rak üretilmiştir. Üst kat salon tavanın-
daki barok tarzı ahşap bezemeler masif 
ahşaptan oyma tekniği ile üretilmiştir.

16.yy’dan kalan ve 19.yy’da devşi-
rilerek kullanılan hamamın; sıcaklık, 

and fi nished with sweet lime plaster.
Generally, the architectural details 

which had a simple character were pro-
duced in accordance with the restitution 
project and documents. Baroque style 
wood decorations on the upper hall ceil-
ing were made of solid wood with carving 
technique.

The bath, which dates back to the 16th 
century and was used in the 19th centu-

Şekil 21: Sokullu 
Mehmed Paşa Saray 
Hamamı kalıntıları
Figure 21: Ruins of 
Sokullu Mehmed 
Pasha Palace Bath

Şekil 22: 
Hamam kısmının 
restorasyondan 
sonraki fotoğrafı/ 
Figure 22: 
Turkish Bath after 
restoration
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ılıklık,hela, hamam aralığı, külhanı ve 
hamam altı odası günümüze ulaşmıştı. 
Yapının duvarları klasik tuğla ve hora-
san harcı ile yapılmıştır. Duvarlarda cid-
di yapısal bir sorun bulunmamaktaydı. 
Duvarların yatay bağlantı elemanları 
olan ahşap hatıllar çürümüş ve yok ol-
muştu. Dış duvarlar kireç harçlı sıvay-
mış ancak zamanın tahribatına uğraya-
rak sıvalar dökülmüş, çok az bir kısmı 
günümüze kadar kalmıştır. 8  cm kalın-
lığında som Marmara mermerinden ya-
pılmış olan döşeme taşları altta bulunan 
Hypocaust ayaklarına oturtulmuştur. 

ry, had its hot room, warm room, lavato-
ry bath separation, furnace and room un-
der bath. The walls of the building were 
made with classical brick and brick dust 
mortar. There were no signifi cant struc-
tural problems on the walls. The wooden 
beams which were horizontal connection 
elements of the walls had been rotten and 
destroyed. The outer walls were covered 
with lime mortar; however, plasters fell 
off in time, and only a few remained until 
today. The fl agstones made of 8 cm thick 
massive Marmara marble were placed at 
the bottom of the Hypocaust feet.

Şekil 23: Merdivenin eski ve yeni durumu/ Figure 23: Condition of the Stairs then and now

Şekil 24: Yapı çevresinin dünü ve bugünü/ Figure 24: Surrounding of the Building then and now
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Geleneksel Arhavi Evlerinin Yapım Teknikleri
Construction Techniques of Traditional Arhavi Houses

*Tolga İlhan, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Architect, Middle East Technical University
Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Danışman/Advisor Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültürel Mirası 
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Eastern Black Sea region has unique 
architectural interpretations depending 
upon its distinctive tradition, geography 
and nature. Regional characteristics of 
the area both share with and differen-
tiate from each other in the local scope. 
In this regard, Arhavi hosts numerous 
examples of qualitative variations of 
traditional Black Sea region residen-
tial architecture. The study examines 
construction techniques of tradition-
al timber houses of Arhavi in terms of 
material uses, structural systems and 
spatial organizations. For this purpose, 
11 houses were analyzed to cover ar-
chitectural features and their variations 
seen in the region. 4 of these buildings 
are in Arılı, 3 of them are in Dereüstü, 
2 of them in Yolgeçen and one each in 
Yukarı Hacılar and Şenköy.

Traditional Arhavi House
Building inventory in Arhavi and its vil-
lages dates to 19th century at the earli-
est. While most of them are still in good 
condition, they were subjected to divi-
sions, additions and alterations due to 
changing life conditions.

All buildings have the “hayatlı 
aşhaneli” plan scheme. Aşhane is the 
center of daily life. Food is cooked and 
eaten in here. In winter people use this 
space as living room. Hayat is used 
more in summer and provides access 
to bedrooms. Toilets and mostly sofas 
extrude from the building’s rectangle 

Doğu Karadeniz Bölgesi, kendine özgü 
geleneğine, coğrafyasına ve doğasına 
bağlı olarak özgün mimari yorumlara 
sahiptir. Bölgenin bölgesel özellikleri, 
yerel kapsamda aynı anda paylaşım ve 
başkalaşım gösterir. Bu bağlamda, Ar-
havi, geleneksel Karadeniz bölgesi ko-
nut mimarisinin niteliksel çeşitliliklerinin 
çok sayıda örneğini barındırmaktadır. 
Çalışmada, Arhavi’nin geleneksel ahşap 
evlerinin malzeme kullanımları, yapısal 
sistemler ve mekânsal organizasyonlar 
açısından yapım teknikleri ele alınmıştır. 
Bu kapsamda 11 geleneksel evin belge-
lenmesi yapılmıştır. Bu yapıların 4 tanesi 
Arılı köyünde, 3 tanesi Dereüstü köyün-
de, ikisi Yolgeçen köyünde, bir tanesi 
Yukarı Hacılar mahallesinde ve bir tanesi 
Şenköy’dedir. 

Arhavi Geleneksel Evi
Arhavi ve köylerinde bulunan geleneksel 
yapı stoku en erken 19. yüzyıl sonuna ta-
rihlenebilir. Çoğu kullanılabilir durumda 
olmasına rağmen değişen yaşam şartla-
rıyla bölünmeler, eklentiler ve değişiklik-
lere maruz kalmışlardır. 

Tüm yapıların yaşam katlarında ha-
yatlı aşhaneli plan tipinin varyasyonları 
görülmektedir. Günlük hayatın merkezi 
aşhanedir. Yemek burada pişer ve yenir. 
Kışın burada oturulur. Hayat bölümü 
çoğu zaman yazlık oturma odası olarak 

Tolga İlhan, Neriman Şahin Güçhan*
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kullanılır ve odalara buradan ulaşım sağ-
lanır. Tuvaletler ve genellikle sofalar ya-
pıların dışına taşarak plan dikdörtgenini 
kırarlar.

Zemin katı ise ahır ve depo olarak kul-
lanılmıştır. Girişi hayvanların da girebile-
ceği şekilde dışarıdandır. Yapıların hiçbiri-
nin aslında zemin (ahır) katı ile üst (yaşam) 
katı arasında içeriden bağlantı yoktur. İn-
celenen evlerden iki adet örneğe sonradan 
merdiven eklenerek alt katlarının fonksi-
yonu değiştirilmiş ve iç mekândan ulaşım 
sağlanmıştır.

Yapım Tekniği
1. Zemin Katlar
Zemin kat duvarları çoğunlukla yığma taş 
duvarlardır. Daha ince işçiliğe sahip yapı-
larda zemin kat duvarının dış cephesinde 
ince yonu veya kesme taşlar kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Kimi zaman üst katın 
duvar tekniğinin aşağı duvarda zemin ka-

plan, thus break its shape.
Ground fl oor was used as barn 

and storage. The entrance of it is from 
outdoors to provide access to the an-
imals. No buildings have access be-
tween ground and upper fl oors at 
their original states. Two of the ex-
amined instances have stairs between 
these fl oors as later additions to ena-
ble direct access form indoors.

Construction Techniques
1. Ground Floors
Nearly all ground fl oor walls are 
stone masonry walls. The buildings 
with fi ner craftmanship are observed 
to have cut-stone and rough cut-
stone types at their outer walls at the 
ground fl oors. Most of these cases still 
have rubble stone walls at places not 
seen from the elevations, which are 
only can be perceived from the inside 

Şekil 1: Şenköy 
No:3 Üst Kat 
Planı
Figure 1: 
Şenköy 3  
Upper floor plan
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tın subasmanına kadar inerek devam et-
tiği görülebilir. Çoğu örnekte zemin kat 
duvarının dış cephesinde ince yonu veya 
kesme taşlar kullanıldığı durumlarda, iç 
mekânda ve cepheye girmeyen duvarlar-
da ise moloz taş kullanılmıştır. Duvarla-
rın kalınlığı 50-60 cm. yüksekliği 3 ila 3,5 
metre kadardır. Bu kat penceresiz, göz 
pencereli veya bazen yaşam katındakilere 
denk pencerelere sahip olabilir.

2. Üst Katlar
Yaşam katının dış duvarlarında dört farklı 
teknik görülmektedir: dolma göz, çakatu-
ra, muskalı ve ahşap yığma. Ahşap yığ-
ma haricinde bu teknikler ahşap karkas 
arasına taş dolgular şeklinde inşa edilir. 
Kireç harcı ile de derz ve sıvaları yapılır. 
Dış duvar kalınlıkları 10-12 cm arasında-
dır. Kapılar, pencereler ve diğer açıklıklar 
dikmeler ve yataylar arasında boyutlarına 
göre konumlanıp örgüye uyarlar.

Bu katın inşa süreci zemin katın ve 
subasmanın yığma taş duvarlarının üze-
rine ahşap kirişler yerleştirilmesiyle baş-
lar. Kestane ağacından elde edilen bu 
kirişler tek veya üst üste iki-üç kalastan 
oluşabilir. Toplam kiriş yükseklikleri ve 
genişlikleri 20 ila 40 cm arasında değiş-

on the ground fl oors. In some cases, 
wall technique of the upper fl oor may 
extend downwards to the ground fl oor 
walls. Wall thicknesses vary between 
50-60 cms, ground fl oor heights are 
between 3 and 3,5 meters. This fl oor 
may be without openings, with small 
openings or with windows very similar 
to the ones on the upper fl oor.

2. Upper Floors
There are four different techniques at 
the exterior walls of the upper fl oors: 
Dolma göz, Çakatura, Muskalı and 
Timber masonry. These techniques are 
built with stone infi lls between timber 
grids except timber masonry. They are 
pointed and plastered with lime mor-
tar. Thicknesses of the exterior walls 
are between 10.12 cms. Doors, win-
dows and other openings are situated 
according to the grid.

Construction of this fl oor starts by 
placing wooden beams on the walls of 
ground fl oor and plinth. The beams, 
made from chestnut tree wood, may be 
placed on top of each other as doubles 
or triples to form one system of beam. 
Total height of the beam systems var-

Şekil 2:  Arılı 
Köyü’nde karma 
teknik bir ev 
Figure 2:  A mixed 
technique house at 
the village of Arılı
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mektedir. Birden fazla kalas kullanıldıysa 
köşe geçmelerinde hem birbirlerine hem 
de dik kirişlere sabitlenirler.

2.1.  Dolma Göz
Bu duvar tekniğinde ahşap karkas ör-
güsündeki dikdörtgen gözlere blok taş 
yerleştirilir. Parça blok taş ve kırma taşlı 

ies from 20 cms to 40 cms. If there are 
more than beam in the system, they are 
bonded together at the ends with each 
other and perpendicular beams.

2.1. Dolma Göz
In this wall technique, block stones are 
placed in the timber grids. Even though 

Şekil 3: Dereüstü 
58 (Osman Ağa 
Konağı)
Figure 3: Dereüstü 
58 (Osman Ağa 
Konağı)

Şekil 4: Duvar 
örgüsü çeşitleri 
(Özgüner, 1970)
Figure 4: Types 
of grids (Özgüner, 
1970)
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varyasyonları da örneklerimizde olma-
masına rağmen bulunmaktadır. Genel-
likle taşların dış yüzeyi sıvanmaz. Kireç 
harcıyla taşların kenarlarına derz atılır.

İnşası zemin kirişlerinin üzerine 
oyuklar açılmasıyla başlar. 30 cm civa-
rında aralıklarla açılan bu oyuklara köşe-
lerde 15 ila 20 cm genişliğinde, aralarda 
10 cm civarı genişlikte dikmelerin kama 
ucu geçirilerek yerleştirilir. Pencerelere 
ve yerine göre bir metre aralıklarla yatay 
bağlantı tahtaları yerleştirilerek sağlam-
laştırılır. Köşe dikmelerine çapraz bir şe-
kilde çalma denilen çapraz taşıyıcılar ek-
lenebilir. Bu dikmelere açılan çentiklere 3 
santimetrelik çıtalar çakılarak 25x30 cm 
boyutlarında elde edilen dikdörtgenlere 
ön ve arka yüzeyleri düz taşlar yerleştiri-
lir. Bu taşların kenar boşlukları daha son-
ra kireç harcıyla derzlenir. Duvar istenen 
yüksekliğe ulaştığında daha önce anlatı-
lan kiriş sistemi duvarın üstüne de yapıla-
rak sabitlenir. Duvarın iç tarafı ise sıvanıp 
ahşap kaplama tahtaları ile kaplanır.

2.2. Muskalı Dolma
Muskalı tekniğinde dikey iskelet 20 ila 
35 cm aralıklarla kurulur. Bu aralıklarda 
çıtalar çapraz ve zıt yönlerde kirişlere ça-
kılır. Sümerkan’a göre bu örgüye dolma 
göz tekniğindeki kadar titizlik gösteril-
mesi gerekmez. 1-2 santimetrelik hatalar 
çıtaların eğimini değiştirerek giderilebilir. 
(Sümerkan, 1990) Ortaya çıkan üçgenler 
şeklin zorluğu ve değişkenliği sebebiyle 
kırma taş ile doldurulur. Muskalar harçla 
sıvanıp kireç badanasıyla boyanır. Gene-
linde bu teknik dolgulu ve sıvalı olmasına 
rağmen, Özgüner’in örneklerinde mus-
kalı dolma tekniğinin sıvasız veya tama-
men dolgusuz çeşitleri de vardır. (Özgü-
ner, 1970)

there are variations with divided mul-
tiple block stones and crushed rocks, 
our area doesn’t have with those mate-
rials. Outer faces of the stones are not 
plastered, but edges are fi lled with lime 
mortar. 

The construction starts by drilling 
mortises on the fl oor beams with 30 
cms intervals. Timber posts with ten-
ons are placed on these mortises which 
are 15-20 cms at the edges and around 
10 cms at the intervals. At some inter-
vals on the elevation and at windows 
secondary timber beams are placed to 
strengthen the structure. Timber col-
umns on the edges can be supported 
by diagonal timber elements called 
“çalma”. Later, indentations are made 
to these vertical posts and 3 cms wood-
en bars are placed in between to cre-
ate 25x30 rectangular grids. Flat stones 
are placed in these grids and edges 
are fi lled with lime mortar. When the 
grid reaches the fl oor height, another 
beam system added on top to fasten 
the structure. Inner faces of the walls 
are plastered and covered with timber 
planks.

2.2. Muskalı Dolma
In the Muskalı Technique, vertical 
frame is built with 20 to 35 cms intervals. 
Wooden bars are nailed to the posts at 
diagonal reversing angles. According 
to Sümerkan there is no need for a fi ne 
workmanship. 1-2 cms of error margin 
can be fi xed by changing the angles of 
the bars. (Sümerkan, 1990, s.73) Gen-
erated triangles are fi lled with crushed 
stones due to diffi culty of the shape. 
Muska’s are plastered and painted with 
lime. While this technique is generally 
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2.3. Çakatura
Özgüner’in karkas dediği sistem buna 
karşılık gelmekte olup, Sümerkan bunu 
dolma göz tipine katmaktadır. (Özgüner, 
1970; Sümerkan, 1990) Daha önce bahse-
dilen muskalı ve dolma göz sistemlerin-
den farkı örgüsüz olması olup, dikmeler 
ve yataylar arasında sadece ve daha fazla 
miktarda taş dolgusu kullanılmaktadır. Bu 
dolgu blok taş, parça blok taş, tuğla veya 
kırma taş olabilir. Kırma taş haricindeki 
varyasyonlarda sıva kullanılmaması ih-
timali yüksektir. Arhavi’deki örneklerde 
dikmeler arası 30 cm iken, bazı bölgeler-
de bu aralık 80 cm’ye kadar çıkıp yapıya 
daha konstrüksiyona yönelik bir hava kat-
maktadır. Dolayısıyla Arhavi’deki örnekler 
dolma duvarların çıtasız ve nakışsız türü 
olarak görülebilir.

2.4.  Ahşap Yığma
Bu duvar tipi sürekli olarak iç duvarlarda 
kullanılmasına rağmen, nadiren dış du-
varlarda başkalaşarak kullanılabilir. Dış 
duvarlarda kullanılan çeşidinde dikmeler 

plastered, Özgüner have unplastered 
examples or even examples without 
stone fi llings. (Özgüner, 1970)

2.3. Çakatura
Özgüner’s karkas (frame) system 
corresponds to this technique, while 
Sümerkan puts it into dolma göz 
technique. (Özgüner, 1970; Sümer-
kan, 1990) The difference of Çakatura 
mainly comes from bars that create 
smaller grids which leads to the use of 
greater amount of stones. The fi lling 
may be block stones, divided block 
stones or crushed rocks. The possibil-
ity of leaving the fi llings unplastered 
is high other than crushed rock types. 
While examples in Arhavi have 30 
cms intervals between posts, in some 
areas these intervals can rise to 80 cms 
causing an aesthetic more structure 
oriented than ornamentation. Thus, 
examples in Arhavi might be another 
variation of dolma göz without notch-
es and grids. 

Şekil 5: Çakatura 
duvar kesiti
Figure 5: Çakatura 
wall section 

Şekil 6:  Şenköy 3 
- İç mekânda ahşap 
yığma duvarlar
Figure 6: Şenköy 
3  Interior timber 
masonry partition 
walls
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plana uygun şekilde 80-100 cm aralıklarda 
kurulur. Bu dikmelerin bazıları plandaki iç 
duvarların yerlerine göre daha büyük ana 
dikmelerdir. Dikmeler iki, üç veya dört 
kanallı olabilir. Eğer bu dikmeler yapı-
nın köşelerinde ise bunlara armoz direği, 
diğerlerine orta direği denir. (Özgüner, 
1970) Bu dikmelere bağlantı amacıyla ka-
nallar açılır ve 3-5 cm kalınlığında, 25-40 
cm genişliğinde ahşap keresteler bu kanal-
lara oturtulur. Yörede kestane ağacından 
elde edilen bu yığma kerestelerine “dara-
ba” denmektedir. Bu duvarın iç cephesine 
ise 80-100 cm’de bir devam eden küçük 
dikmeler içeride kalacak şekilde kaplama 
tahtaları çakılır.

Yapıların neredeyse tamamı iç duvar 
olarak ahşap yığma tipini kullanır. Orta 
direkler plana göre belirli mesafelerde 
döşeme kirişlerine dikilerek daraba tah-
talarıyla duvarları oluşturur. Bu tekniğin 
adı geçmedir. Daraba tahtalarının başla-
rına ve ortasına 5 cm derinliğinde delikler 
açılarak “kumar çubuğu” denilen kalem 
şeklinde pimler yerleştirilir. Bu pimler 
tahtaları birbirine sabitleyerek duvarı 
eğilme ve bükülme gibi sorunlara karşı 
sağlamlaştırır. (Özçakmak, 2014) Kapılar 
ve açıklıklar genişliklerine göre geçme di-
reklerinin arasına otururlar.

2.5. Taş Yığma
Bazı evlerde yaşam katının yukarı taraf du-
varında açıklıksız taş yığma duvar kullanı-

2.4. Timber Masonry
Although this type of walling is in-
variably used as interior walls, it can 
rarely be exterior walls with altera-
tions. As an exterior wall, the timber 
posts are placed with 80-100 cms in-
tervals suitably to the plan. Some of 
these posts are thicker than others 
and they correspond to interior walls. 
These posts may have two, three or 
four grooves on different faces. If 
these posts are at the corners, they are 
called “armoz direği”. The others are 
called “orta direk”. (Özgüner, 1970, 
s.36) The grooves are used as joints to 
slide and lock 3-5 cms thick and 25-
40 cms wide timber boards to create a 
wall. These wooden boards are chest-
nut tree timbers and named “daraba” 
by the locals. The secondary posts that 
are placed at 80-100 cms put into the 
interior side of these boards, and clap-
boards are nailed onto them.

Nearly all the buildings utilize 
timber masonry as an interior parti-
tion wall technique. Posts are placed 
at planned intervals on fl oor beams, 
then walls are created by placing 
timber boards between them. This 
locking technique is named “geçme”. 
Timber boards have corresponding 
5 cms drilled holes between them 
which are used to put pen shaped 
bolts called “kumar çubuğu”. These 

Şekil 7: Direklerde 
kanal sistemi 
(Özgüner, 1970)

Figure 7: Grooving 
systems at timber 
posts 
(Özgüner, 1970)
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lır. Bu duvar 50 ila 80 cm genişliğinde ola-
bilip, aşhane ocağı bu duvara denk gelir. 
Bu duvar kesme taştan moloz taşa kadar 
her türlü işçiliği gösterebilir. Yükseklikleri 
ise kimi örnekte çatıya kadar, kimi örnekte 
tavan kirişlerine kadardır.

Bir diğer farklı kullanım ise zemin kat-
tan yükselen duvarın, üst katta yukarı taraf 
duvarında döşemeden 50-100 cm kadar 
daha yükselerek aşhane mekânına katıl-
masıdır. İç mekânda kimi zaman bu 40-50 
cm genişliğindeki duvar sıvanarak oturma 
elemanı olarak kullanılır. Bu duvar daha da 
yükseldiğinde pencereler bu duvarın üstü-
ne oturmaktadır. 

3. Döşemeler
Döşemeler çoğunlukla ahşaptır. Nadiren 
korunmuş eski örneklerde aşhane zeminin 
toprak olduğu görülmektedir. Ahşap döşe-
meler zemin kattan görülebilen kolon kiriş 
sistemiyle taşınır. Kirişler 15x15’ten baş-
layıp 30x30’a varan ebatlardaki kolonlara 
geçme yapar ve uçlarda taş yığma zemin 
duvarına ve yapının kenar kirişlerine otu-
rurlar. Genelde 20 ila 30 cm genişliğinde 
olan ana kirişler kare, dikdörtgen veya yarı 
işlenmiş profi llerde olabilirler. Yapının kiriş 
sistemi taşıyıcı ana kiriş üstüne yaklaşık bir 
metre aralıklarla dizilen ikincil kirişlerle bi-
tebileceği gibi, iç mekandaki döşeme yük-

bolts are at the ends, also in the mid-
dle if the boards are long. They secure 
the boards against bending and dis-
tortion. (Özçakmak, 2014) Doors and 
openings are located between the 
posts.

2.5. Stone Masonry
In some houses, stone masonry wall is 
used similar to a retaining wall at the 
upper side of the building. This wall 
varies between 50-80 cm in thickness 
and runs along aşhane space. This 
wall can be at all degrees of quality 
from fi nest stone walling to a rubble 
masonry wall. Their heights differ 
according where they rise to, roof or 
ceiling beams.

Stone masonry of the plinth wall 
may sometimes rise over the fl oor lev-
el between 50-100 cm. The extending 
portion of this wall can be seen from 
aşhane space and can be used as a 
stone sitting bench. If this wall rises 
up to 100 cm, windows can be placed 
directly on it.

3. Floors
Floor materials are mostly timber. 
Rarely earth ground is seen in the 
aşhane rooms of preserved exam-
ples. Timber fl oors’ loads are carried 

Şekil 8: Arılı 105 zemin katı 
Figure 8: Arılı 105 ground floor

Şekil 9: Arılı 33 -üst katta taş yığma duvar
Figure 9: Arılı 33 -Stone masonry at the upper floor
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sekliğine göre bir üçüncül bir kiriş katmanı 
daha olabilir. Kolonlar 50 cm genişliğindeki 
dikdörtgen prizması şeklinde taban taşları 
üstünde dururlar. Zemin katın zemini toprak 
olduğu için taban taşları kolonların oynama-
larını engeller ve sağlamlığını arttırırlar.

4. Çatılar ve Saçaklar
Arhavi’de çatıları semer çatı, üç omuz çatı 
ve dört omuz çatı olarak gruplayabiliriz. Üç 
omuz çatıların bazılarında üçgen alın duva-
rının olduğu kısımda çatının V şekli ovalle-
şerek veya yeni bir omuz yaparak sağrıcık 
denen şekli oluşturur. Sümerkan’a göre 
sağrıcık kullanımının sebebi yüksek alın 
duvarındaki aşırılıktan kaçınmaktır. En çok 
kullanılan çatı türü üç omuzdur. Böylece çatı 
katındaki depoya daha kolay ulaşım sağla-
nabilir ve alınlık olan taraf eğime göre yuka-
rıda kaldığı için buraya su akmayacağından 
evin duvarı en hassas olduğu yerde daha 
korunaklı olur (Sümerkan, 1990).

Çatıların inşası şu şekildedir. Duvar üs-
tündeki bağlama kirişlerinden sonra makas 
dikmeleri oturtulur ve aşıklarla birbirleri-
ne bağlanırlar. Bunların üstüne mertekler 
eğimle yerleştirilir. Direkler yanlama, aşıklar 
ise göğüsleme ile güçlendirilebilir. Özgüner 

by column-beam system seen at the 
ground fl oors. Beams are joined at 
the timber columns which vary be-
tween 15x15 and 30x30 They end 
on the stone masonry walls and join 
exterior beams. Primary beams gen-
erally have between 20-30 cm width. 
Their profi le may be square, rectan-
gle or partially shaped. The beam 
system can have secondary or ter-
tiary beams running perpendicular 
to each other. Columns are placed 
on stone pads with around 50x50 
cms measures. These stone pads 
make up for a fi rm base to columns, 
compared to the earth ground.

4. Roof 
Roofs are built starting by placing 
binding joists and truss posts. These 
are connected by ridge beams and 
purlins. Rafters are put on these 
beams and binding beams with 
angle of the roof. Then battens are 
put onto rafters perpendicularly to 
carry the roof cover. Posts may be 
supported by bracings. Özgüner 
names ridge beams as “omuz başı” 

Şekil 10: Şenköy 3 zemin katı
Figure 10: Şenköy 3 ground floor

Şekil 11: Şenköy 3 -Sağırcıklı çatı
Figure 11: Şenköy 3 -Roof with sağırcık
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mahya aşığını “omuz başı”, ara aşıklarını ise 
“kar bastı” olarak tanımlamıştır. (Özgüner, 
1970) Saçaklar merteklerin açıkta olduğu ve 
kaplandığı iki farklı tipe göre açık saçak ve 
kapalı saçak olarak çeşitlenebilir. Çatı kapla-
maları hartama denilen ahşap elemanın ar-
tık yasak, kiremitin ise zahmetli oluşundan 
dolayı metal kaplamalarla kapatılır.

5. Arazi Oturumu
İncelenen 11 örnekte tüm yapılar eğimli ara-
ziye oturmaktadır. Yapılar yukarı cepheden 
hep bir kat eksiktir. Eğimin verdiği imkân 
dahilinde, ahır katı planı yaşam katının pla-
nına göre yarıda kesilir. Yaşam katı kareye 
oturur iken, ahır katı dikdörtgen veya L şekli 
alır. Eğime oturan bu türde bir yapıya yöre 
dilinde mezonlu bina denir (Özçakmak, 
2014). Yapının aşhane odası eğime göre yu-
karıda, hayat ve yatak odaları eğime göre 
aşağıda bulunur. Bunun sebepleri aşhane-
nin girişe yakın ve zemininin toprak olması 
gerekliliğidir. Sonraki dönem tipolojisinde 
zemin toprak olmasa da aşhanenin büyük 
bir ocağa sahip olması bunu gerektirir.

Karşılaştırma Tablosu   
ve Değerlendirme
Karşılaştırma sonucunda şu sonuçlar göz-
lemlenmektedir:

and purlins as “kar bastı”. (Özgüner, 
1970) According to the visibility of 
the rafters, two different eaves types 
may be observed; open eaves and 
closed eaves.

5. Settling of the Buildings
All 11 examined buildings built on 
sloped grounds. They have one less 
fl oor on the backside. Ground fl oor 
shapes in the limits of the upper 
fl oor and the slope. When the up-
per fl oor has a nearly square shape, 
ground fl oor has a rectangle or L 
plan. A building on sloped site is 
called “mezonlu yapı” by the locals. 
(Özçakmak, 2014) Upper portion 
point of the ground slope belongs to 
aşhane room, lower portion belongs 
to hayat and bedrooms. This may be 
because of the need of earth ground 
in the aşhane space. Even if later ty-
pologies doesn’t have earth grounds, 
existence of fi replace in aşhane cre-
ate this need.

Comparison Table and 
Evaluation
These conclusions may be drawn 
from the comparisons.

Şekil 12: Şenköy 
3 - Kesitte arazi 
oturumu
Figure 12: Şenköy 
3 - Section
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 Karkas duvarların zemine indiği 
cephelerde, yığma duvarda ince işçilikli 
ince yonu taş kullanılmıştır.

 Tüm iç bölme duvarları boğazlı direk-
ler ile ahşap yığma olarak yapılmış. Yapı-
lar ne kadar müdahale görse de buralarda 
başka bir sistem kullanılmamıştır.

 Arazi oturumunda her örnekte me-
yil görülmüştür. Zemin katlarında bu 
meyilin yönüne göre plan değişikliği 
gözlemlenmiştir.

 Göz dolma duvarlı yapıların hepsin-
de açık saçak vardır.

 Sağrıcıklı çatıların a havalandırma 
delikleri veya pencereleri gözlemlenmiş-
tir. Bunlar toprak zeminde yemek pişir-
mek ve ısınmak için yakılan ateşin gerek-
tirdiği havalandırma pencereleridir. 

Bu çalışma, Arhavi yöresi geleneksel ev-
lerinin yapım tekniklerini ve birbiriyle olan 
ilişkilerini örnekleyerek, bölgedeki  yapı 
stokunun belgelenmesine katkı sağlamaya 
çalışmaktadır. Bu konuda yapılacak araş-
tırmalar, karakteristik özelliklerini yitirme 
tehlikesinde olan Karadeniz geleneksel mi-
marisinin korunmasında ve gelecekteki uy-
gulamalarda önemli rol oynamaktadır.

 When the frame walls continue 
downward to ground level, neighbor-
ing masonry walls are cut stone walls.

 All interior walls are “geçme, 
boğaz” system timber masonry walls. 
Even if the plan is altered, the same 
technique is used.

 All of the buildings are placed 
on sloping land. Ground fl oor plans 
adapt to the angle and direction of the 
slope.

 If a building has göz dolma tech-
nique, it has open eaves.

 The gable wall of a sağrıcıklı roof 
always have ventilation openings or 
windows. These are used ventilation 
for the ventilation of the open fi re in-
side the house for cooking and heating.

This study attempts to contribute 
towards documenting Arhavi tradition-
al houses by illustrating their construc-
tion techniques and relations between 
these techniques. Researches on this 
topic, play a key role conserving tradi-
tional Black Sea architecture which is in 
danger of losing its characteristics, and 
direct future interventions.
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