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Sevgili Ahşap Dostları, 
İstanbul gibi bir şehirde yüzyılların, im-

paratorlukların izlerinin sürdürülmesine, 
tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına 
ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük 
önem veriyoruz. Yürüttüğümüz projeler bu 
önemin en büyük göstergesidir. 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Alanla-
rı içersinde yer alan Süleymaniye Cami ve 
Çevresi, Zeyrek Camii ve Çevresi alanların-

daki ahşap sivil mimari örneklerimiz, 1950’li yıllarında başlayan göçler sebebiyle 
hızla tahrip olmuş ve ne yazık ki bu süreçte yapılan hatalı onarımlar ve yaşam ko-
şullarının iyileştirilmesi adına yapılan yanlış eklentiler tahribatı hızlandırmıştır. 

Ahşap yapılardaki tahribatların önlenmesi, yapılacak onarımların kültür mi-
rasına saygılı, sürdürülebilir koruma prensipleri çerçevesinde yürütülmesi için 
yetişmiş, kalifiye ahşap ustalarına olan ihtiyacı düşünerek KUDEB Müdürlüğü-
müz bünyesinde Ahşap Eğitim Atölyesi kurulmuştur.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nde ahşap ustası adaylarına farklı sürelerde ve içerikler-
de verilen kurslar, üniversitelerimizin desteği, uzman mühendis ve mimarlarımız, 
ahşapla yaşayan yaşlanan ustalarımızın tecrübeleri ile şekillenmiş ve yeni ahşap 
ustaları yetiştirilmiştir. Ahşap yapıların korunması adına atılan bu önemli adımlar 
ilçe belediyelerimizin desteği ve sahiplenmesiyle artarak devam edecektir. 

Atölye çalışmalarının paylaşıldığı kitabın yararlı olmasını temenni ediyor, ha-
zırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

           

 Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 





Ahşap Eğitim Atölyemiz,
KUDEB’in Süleymaniye ve Zeyrek’teki 

Ahşap Eğitim Atölyeleri’nde meslek lisesi, 
meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerin-
deki gençlere, geleneksel ahşap ustalığı, ah-
şap yapım teknikleri ve ahşap yapıların ko-
runması adına verilen teorik ve uygulamalı 
eğitimler 2009 yılında da devam etti. 

Ahşap Eğitim Atölyelerimiz vasıtasıyla 
başta Süleymaniye olmak üzere Zeyrek, Kadırga ve Sulukule’de 62 tarihi ahşap 
yapının restorasyonu tamamlanmış olup, 5 yapıda onarım devam etmektedir. 
Yine Suriçi ve Eyüp’teki ahşap camilerimiz onarım programına dahil olup, 2010 
yılında 13 ahşap caminin onarılmasının bitirilmesi öngörülmektedir. 

Ahşap Eğitim Atölyelerimizde şu ana kadar 360 kursiyer geleneksel ahşap 
işçiliğini öğrenmiş ve sertifika almıştır.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nin çalışmaları Almanya’dan Sudan’a, Rusya’dan 
Endonezya’ya kadar birçok ülkenin ilgisini çekti. Yapılan örnek uygulamalar 
UNESCO’nun İstanbul Çalışma Raporu’nda geniş bir şekilde yer aldı ve takdir 
edildi. Atölye çalışmalarımız, örnek çalışmalar olarak gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında ilgi görmeye devam ediyor. 

Sizlere sunduğumuz bu çalışmada, Ahşap Eğitim Atölyesi 2009 yılı eğitim 
faaliyetlerinin özetini göreceksiniz. Ayrıca değerli akademisyenlerimiz, mimar 
ve mühendis meslektaşlarımız, tekniker, restoratör arkadaşlarımız ve ahşap 
sektörünün katılımları ile gerçekleşen 1. Ahşap Yapılar Koruma Restorasyon ve 
Sürdürülebilirlik Kriterleri Paneli ve 2. Ahşap Yapılar Koruma Restorasyon ve 
Sürdürülebilirlik Kriterleri Panelleri’ne ait konuşmacı metinlerini sizlerle paylaş-
mak istedik. 

Görüş ve önerilerinizle çalışmalarımıza destek olacağınızı umuyor, saygılar 
sunuyorum.

   
M. Şimşek DENİZ 

 İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürü
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 ÖĞRENCİ- MEZUN- USTA EĞİTİMLERİ
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Bünye-
sinde ahşap ustası yetiştirilmesi amacıyla, 
meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve 
ilgili üniversitelerin mimarlık, ağaç işleri 
teknikerliği, restorasyon bölümü, öğren-
ci ve mezunlarının oluşturduğu kursiyer 
gruplara farklı süre ve içeriklerde eğitim-
ler verilmektedir. Yeni nesil ahşap ustası 
adaylarına verilen bu eğitimlerin dışında 
ahşap işleri yaparak geçimini sağlayan kal-
fa ve çıraklara ahşap mimari ve restoras-
yon, onarım konularında doğru bilgilerin 
verilmesini amaçlayan iki günlük eğitimler 
de düzenlenmektedir.

Ahşap malzemenin tanınması, gele-
neksel ahşap yapım sistemleri, ahşap dış 
cephe kaplamaları, furuşlar, eliböğüründe-
ler, silmeler vb. gibi ahşap yapı elemanları-
nın üretimi, ahşap koruma, ahşap onarımı, 
çatı onarımı, ahşap süsleme sanatları, ah-
şap işleyen el aletlerinin kullanılması, ah-
şap kapı, pencere doğraması onarımı, ah-
şap karkas sistemler ve onarımları, ahşap 
profillerin yapılması, eski eserdeki ahşap 
elemanların kopyalanarak yeniden üretil-
mesi gibi konularda uygulamalı ve teorik 
eğitimler alan kursiyerler Zeyrek, Süley-
maniye mahallelerinde gerçekleştirilen ba-
sit onarımlar sayesinde sokak ve mahalle 
ölçeğindeki ahşap yapı şantiyelerinde de 
uygulamalı eğitimlerini sürdürmekteler.  

Eğitimlerin teorik çalışmaları 
İstanbul’daki ilgili üniversitelerimizden 
akademisyenlerinin desteği, ahşap res-
torasyonu konusunda çalışan mimarla-
rın deneyimlerini paylaştıkları sunum-
larla sürerken, ahşap yapı malzemeleri 
ve ahşap işleme sektörlerinin temsilcileri 
de kursiyerlerle zaman zaman bir araya 

getirilmektedir. 
Yenilenebilir tek yapı kaynağı olan 

ahşabın düzgün işlenmesi, hünerli eller-
de şekillenmesi, yapı detaylarının doğru 
çözümlenmesine katkı sağlayacak ahşap 
ustalarının yetiştirilmesi özellikle ahşap 
yapı stoğunun her geçen gün azaldığı 
İstanbul’da bir zorunluluk haline gelmiş-
tir. Ahşap ustası adayları ile yürütülen ça-
lışmaların kısa zamanda olumlu sonuçlar 
doğurması eğitimlerin yerinde ve doğru 
olduğunun da göstergesidir. 

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, eğitim 
faaliyetleri kapsamında 2008-2009 yılları 
boyunca 300 kişi geleneksel ahşap yapıla-
rın sürdürülebilirliği kapsamında verdiği-
miz eğitimlere katılmıştır. 

Eğitimler sırasında seminerler ve su-
numlar yapan kişiler arasında, Prof. Dr. 
Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Cengiz Eruzun, 
Prof. Dr. Reha Günay, Prof. Dr. Oğuz Cey-
lan, Doç. Dr. Sibel Onat Hattap, Doç. Dr. 
Tuncer Dilik, Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobanca-
oğlu, Yrd. Doç Dr. Adile Binnur Kıraç,  Yrd. 
Doç. Dr. Rabia Özakın, Öğr. Gör. Hüseyin 
Kaya, Öğr. Gör. Hülya Dışkaya,  Orman 
Endüstri Yüksek Mühendisi Demet Sürü-
cü, Hakan Milli, Sinan Aykut- Reis Maki-
ne A.Ş. El Aletleri  Eğitim Uzmanı, Noyan 
Eser- Bosch San Tic A.Ş.  El Aletleri Eğitim 
Uzmanı, Yüksek Mimar Hatice Karakaya, 
Tekniker İsmail Önen, Mimar İlyas Terzi, 
Mimar Cafer Bozkurt, İnşaat Yüksek Mü-
hendisi Onur Önal- UPM Türkiye, Kün-
dekar Mehmet Ali Tüfekçi, Yüksek Mimar 
Özcan Gürsel, Yüksek Mimar Kevork Öz-
karagöz, Yüksek Mimar Güney Akgül, Mü-
hendis Nuri Akgül, Kimyacı- Ulusal Ahşap 
Birliği Kurucu Başkanı Emine Erdoğmuş, 

KUDEB AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ 
EĞİTİM FAALİYETLERİ 
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Mimar Azmi Delibalta, Mimar Serap Ti-
maş Koçak, Mimar Kürşat Öztek, Mimar 
Veysi Cengiz, Y. Mimar Çelik Erengezgin, 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Çetin Kü-

çükçelebi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 
Engin Ejder, Ağaç İşleri Endüstri Mühen-
disi Mehmet Kocatürk,  Üst Yüzey İşlem-
leri Danışmanı Cem Kanat sıralanabilir. 
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UZMAN SEMİNERLER 
2009 yılı içerisinde sektörde koruma, ona-
rım, restorasyon konusunda çalışan mi-
mar, mühendis meslektaşlarımıza yöne-
lik beş adet uzman seminer düzenledik.  
Seminerlere toplam 78 kişi katılmıştır.

İSTANBUL KUDEB BİRİMLERİ         
TOPLANTILARI
KUDEB’lerin kuruluşları, çalışma yön-
temleri, mevzuatlardaki eksikliklerin ve 
örnek çalışmaların paylaşıldığı toplantı-
lar düzenlenmektedir. Bu toplantılarla,  
İstanbul ili sınırları içerisinde hizmet 
veren KUDEB birimlerinin biraraya ge-
lip fikir alışverişinde bulunmasına, ortak 
sorunlara ortak çözümler üretilmesine 

zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
1. İstanbul KUDEB Birimleri toplantısı 
16 Temmuz 2009 Perşembe günü Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 75 ki-
şinin katılımı ile gerçekleşirken, 2. İstan-
bul KUDEB Birimleri Toplantısı, 24 Ara-
lık 2009 tarihinde KUDEB Süleymaniye 
Eğitim Salonu’nda 65 kişinin katılımı ile 
gerçekleşmiştir. 

MAHALLERDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ETKİNLİKLER
Ahşap Eğitim Atölyeleri’nin bulunduğu 
semtlerde yaşayan çocuklara ahşabı sev-
dirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler, 
çocuklar ile ahşap oyuncaklara oyunlar 
oynanıyor. 
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AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ TEKNİK GEZİSİ 
07-11 TEMMUZ 2009 

 GEZİNİN İLK DURAĞI CUMALIKIZIK
UNESCO dünya tarihi miras listesine 
aday olan Cumalıkızık, Türkiye’nin ve 
dünyanın önemli bir kültür mirasıdır. Os-
manlı sivil mimarisinin en görkemli köy 
yerleşimini günümüze ulaştıran Osmanlı-
ların Bursa’da ilk yerleştikleri bölgelerden 
olan Cumalıkızık, 180’i halen kullanılan, 
bazılarında ise koruma ve restorasyon 
çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile 
Osmanlı dönemi konut dokusunu günü-
müze taşımaktadır. Bursa yakınlarında 
kurulan Osmanlı Beyliği kuruluşundan 
kısa zaman sonra bölgeye hakim olma-
yı başarmış, 1326 yılında Bursa’yı, 1331 
yılında İznik’i fethederek yörede varlığı-
nı kesin olarak kabul ettirmiştir. Böylece 
Osmanlı halkının bu topraklara yerleşerek 
kentler ve köyler oluşturması sağlanmış-

tır. Cumalıkızık vakıf köyü olarak kurul-
muştur ve bu özelliğini yerleşim dokusu 
konut mimarisi, yaşam biçimine yansıt-
mıştır. Uludağ’ın kuzeyindeki dik etekler 
ile vadilerin arasında sıkışıp kalan yöre 
köylerine bu konumlarından dolayı ‘’kı-
zık’’ adı verilmiştir. Köylerin birbirlerin-
den ayrılması için de dereye yakın olanı-
na Derekızık, Fidye verene Fidyekızık ve 
Kızık köylerinden topluca gidilerek cuma 
namazı kılınan köye de Cumalıkızık ad-
ları verilmiştir.

CUMALIKIZIK EVLERİ
Cumalıkızık evleri genelde üç katlıdır; 
birbirine akraba olan ailelerin birlikte, 
tam bir işbirliği ve uyum içinde yaşam-
larını sürdürdüğü bilinmektedir.Evler 
yapılırken aile mahremiyetine son derece 
özen gösterilmiştir. Evlerin dış kısımların-

Cumalıkızık’tan bir sokak
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Cumalıkızık Belediyesi onarım çalışmaları hakkında bilgi alırken

Cumalıkızık sokakları
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da zemin ve birinci katlar ile avlular, so-
kak döşemesine uygun moloz taş ve ah-
şap hatıllı duvarlarla örülmüştür. Üst kat 
ahşap taşıyıcı hımış dolgu, üstü alaturka 
kiremitli kırma çatılıdır. Sokaktan ev içinin 
görülmesi mümkün değildir. Pencereler 
üst katlarda kafesli veya cumbalıdır. Cu-
malıkızık evlerinde genelde iki türlü plan 
uygulanmıştır. Bunlardan birincisi etrafı 
moloz taşlarla yüksek şekilde örülmüş bir 
duvarla çevrili dış avludur. Buradan eve gi-
riş kapısına ve hayat kısmına geçilir.

Evin girişi, böylece sokakla doğrudan 
ilişkili değildir, ikinci tip evlerde ise dış 
avlu yoktur. Sokaktan kapı yardımı ile 
doğrudan hayat kısmına girilir. Dış kapı 
üzerinde dikey konulan ahşap hatıllar-
la ızgaralanmış, camsız bir aydınlatma 
ve havalandırma boşluğu yer alır. Hayat 
bölümünden iç avluya, ahıra, depolara ve 
merdivenlere geçilir. Evlerin ana giriş ka-

pıları çift kanatlıdır. Genellikle ceviz ağa-
cından yapılan bu kanatlar dövme demir 
kuşaklar ve iri başlı çivilerle bağlanmıştır. 
Kapı kulpları ve tokmak da dövme de-
mirdendir. Kapıların çift kanatlı yapılışı 
elde edilen ürünün ve tarım araçlarının 
kolaylıkla içeriye taşınmasını sağlamaya 
yöneliktir. Gerek dış avludan ve gerekse 
doğrudan sokaktan girilen hayat kısmı, 
üst katı taşıyan sağlam ahşap direklerle 
çevirilidir. Zemini yassı ve geniş taşlar-
la döşelidir. Hayat bölümü Cumalıkızık 
evlerinde en çok kullanılan mekândır. 
Elde edilen ürünler burada geçici olarak 
depolanır, ayrılır, bakımı yapılır. Kestane-
ler dikenli kılıflarından burada ayıklanır. 
Düğün dernekler burada yapılır. Kış ay-
larında ısıtmayı sağlayacak malzeme de 
burada kendisine ayrılan bölümde usta 
ellerce düzenli şekilde istiflenir. Hayat 
bölümünün yüksekliği fazla ise bir asma 

Cumalıkızık Belediyesi yetkilileri tarafından yapılar hakkında bilgilendirme
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kat yapılarak, burada uzun süre koruna-
cak malzeme depolanır. 

Hayattan geçilen iç avludaki fırınlar-
da ekmekler, börekler ve çörekler pişiri-
lir. Şaraphane denilen ahşap teknelerde 
üzümler sıkılır, kazanlarda pekmezler 
kaynatılır. Çamaşırlar burada yıkanır ve 
kurutulur. Küçükbaş hayvanların kümesi 
buradadır. Birçok işlerin yapıldığı zemin 
kısmında, depolar, mutfak, tuvalet, ahır, 
kümes, ocak ve fırın yer alır. Kat yüksek-
liği az olan birinci kat, kışlık bölümdür. 
Burada yatak odaları, oturma odaları, 
banyo ve ocak yer alır.

İkinci kat yazlık kısımdır. Burada da 
değişik tip sofalara sıralanmış odalar, ey-
van, seki ve sedirler yer alır. Üst katta so-
kağa uzanan en özenli yer başodadır. Bu 
odalar ile hayat arasında eyvanlar yer alır. 
Birinci ve ikinci katlardan hayata doğru 
yapılan çıkmaların üzerine oturtulan köşk 
odalar ayrı özellik taşır. Ev döşemeleri ki-
rişler ve bunların üzerine çakılmış kapla-
ma tahtaları ile sağlanmıştır. Evlerin ısın-
ması ocaklarla sağlanmıştır. Bu ocakların 
son derece güzel işlenmiş olanları vardır. 
Çatının üzeri alaturka kiremitlerle kaplı-
dır. Çatılar genellikle dört meyilli, bazen 
iki meyillidir. Saçaklar oldukça dışa çıkık-
tır. Cumalıkızık evlerinde kullanılan yapı 
malzemesi başta moloz taş olmak üzere, 

ağaç ve kerpiçtir. Duvarlarda bağdadi ara-
sında kerpiç ve çamur sıva görülür. Evler 
sarı, beyaz, mor ve mavi renklerle bada-
na edilmiştir. Genellikle ahşap bölümler 
boyasız bırakılmıştır. Köyün kuzeyinde 
Deliçay kıyısında bugün defin yapılmayan 
Koca Mezarlık’ta köyün geçmişini vurgu-
layan birçok Osmanlı devri mezar taşı gö-
rülmektedir. Köydeki ahşap revaklı cami 
uzaktan dikkati çeker. Burada görülen ah-
şap direkler, başlıklar, kemerler ve kalem 
işleri son derece mükemmeldir.

Cin Aralığı, dünyanın en dar aralığıdır. 
Yunan askerlerinin Bursa’yı işgali sırasın-
da köy halkının eşkiyalara ulaşmaşarak 
şehrin kurtulmasını sağladıkları anlatılır. 

Gezi sırasında Cumalıkızık Belediyesi 
tarafından yapılan onarım, restorasyon 
çalışmaları da ziyaret edilmiştir.

GEZİNİN İKİNCİ DURAĞI FOÇA
Foça (Phokaia); İon yerleşimlerinin en 
önemlilerinden biriydi. Bugünkü batı 
uygarlığının temelleri, İ.Ö. 6. yüzyıl’da 
İonya’da atıldı. Dönemin İonya’sı fel-
sefe, mimarlık ve heykeltraşçılıkta öncü 
oldu. Phokaia’lı Telephanes (İ.Ö. 5.yy) 
Pers saraylarını yapıtları ile donaymış bir 
heykeltraştı. Theodoros (İ.Ö. 4.yy) ünlü 
bir mimardı. İ.Ö. 494 yılındaki “Lade De-
niz Savaşı”nı yöneten komutan Diony-
sos Phokaia’lıydı. Bu komutan da ismini 
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mitolojinin en büyük kahramanlarından 
“Şarap Tanrısı” Dionysos’tan alıyordu. 
Bugün Foça’nın bucağı konumunda olan 
Yenifoça’yı Cenevizliler kurdu ve burada-
ki şap madenini işlettiler.

Foça Evleri
Foça’daki ilk yerleşim MÖ. VI. yüzyılda 
başlamış, Klasik, Helenistik, Pers ege-
menliği, Makedonya Krallığı, Roma ve 
Bizans dönemlerinden sonra XIII. yüz-
yılda Çaka Bey tarafından Selçuklu top-
raklarına katılmıştır. Beylikler döneminde 
Saruhan Beyliği yönetiminde kalan bu 
bölgeyi Fatih Sultan Mehmet 1455’te Os-
manlı topraklarına katmıştır. 

Foça 1867’de Manisa eyaletine bağ-
lanmış, 15 Mayıs 1919–11 Eylül 1922’ye 
kadar Yunanlıların işgali altında kalmış, 
11 Eylül 1922’de de Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından işgalden kurtarılmıştır. Bu dö-
nemde yapılan sivil mimari örneklerinden 
bazıları günümüze kadar gelebilmiştir. 

Foça’da Prof. Dr. Ömer Özyiğit’in 
yapmış olduğu kazılarda Arkaik, Kla-
sik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 
yerleşimler ortaya çıkarılmıştır. Bunların 
arasında MS. IV. yüzyıl sonu ile V. yüzyıl 
başlarına tarihlenen Roma dönemine ait 
bir villanın taban mozaikleri ortaya çıka-
rılmıştır. Günümüzde bu mozaik İzmir 
Arkeoloji Müzesinde teşhir edilmektedir. 
Bunun yanı sıra Roma dönemine ait çe-
şitli yapıların temel kalıntıları da ortaya 
çıkarılmıştır. Foça’da günümüze gelebilen 
sivil mimari örnekleri XIX. yüzyılın ikinci 
yarısına aittir. Osmanlı döneminden gü-
nümüze gelebilen evler deniz kıyısı ile 
arkasındaki yamaçlara kadar yayılmıştır. 
Bunlar bitişik düzende veya tek ev olarak 
bahçe içerisinde yapılmış evlerdir. Ayrıca 
Kule Evler diye tabir edilen evlere de rast-
lanmaktadır. Yöredeki yerleşim toplu du-
rumda veya dağınık olarak yapılmışlardır. 

Bazılarının yükseklikleri cephe genişliğin-
den daha fazla olmasından ötürü de Kule 
Ev olarak isimlendirilmişlerdir. Bitişik dü-
zende yapılan evler sokağın iki yanında, 
karşılıklı olarak yapılmıştır. Bu tür evlerde 
ön bahçeler olmadığı gibi yapılar doğru-
dan doğruya sokağa açılmaktadırlar. Tek 
ev olarak isimlendirilen sivil mimari ör-
nekleri ise geniş bir bahçe ortasında yer 
almıştır. Evlerde yapı malzemesi olarak 
temellerde taş, üst katlarda da hımış kâgir 
ve ahşap kullanılmıştır. Bazı Rum evleri 
ise kâgir ve taş yapılardır. Bütün bu evle-
rin üzerleri ahşap çatı ile örtülüdür. Evle-
rin giriş katlarında mutfak, kiler ve depo 
gibi birimlere yer verilmiştir. Buradaki bir 
taşlıktan çıkılan merdivenle de karnıya-
rık düzeninde, sofanın çevresinde odalar 
sıralanmıştır. Bu odaların cepheye bakan 
kısmında çıkmalara oturtulmuş şahniş ve 
balkonlar dikkati çekmektedir. İlk beze-
mede ahşaba geniş yer verilmiştir. Ayrıca 
tavanlar, kapılar, yüklük ve dolap kapak-
ları çeşitli motiflerle bezenmiştir.

GEZİNİN ÜÇÜNCÜ DURAĞI ŞİRİNCE
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı ve Selçuk’a 
8 km. mesafede tarihi mimarisi korun-
mayı başarılmış turistik bir köydür.

Özgün adı olan Kırkınca’nın efsanevi 
bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen 
verildiği rivayet edilir. Rum telaffuzun-
da Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince 
gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında dönemin İzmir Valisi Kazım 
Dirik’in talimatıyla Şirince şeklinde res-
mileştirilmiştir.

Şirince, 19. yüzyılda, özellikle ihra-
cata yönelik incir üretimiyle ünlü, 1800 
haneli bir Rum kasabasıymış. 1923’te 
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi 
sonucu Rumların ayrılmasıyla Kavala’nın 
Müştiyan (Moustheni) ve Somokol (Do-
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Demetrius Kilisesi 

Şirince genel görünüm
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matia) köylerinden gelen mübadillerle 
iskân edilmiştir. Köyün evvelce bağcılık, 
şarap üretimi ve zeytinciliğe dayalı olan 
ekonomisi, bir tütün bölgesinden gelen 
yeni sakinlerinin elinde bir süre sekteye 
uğramış, ancak son yıllarda artan turistik 
önemine paralel olarak, bu sektörler yeni-
den gelişmeye başlamıştır. 1950’li yıllarda 
2000-3000 civarında iken sonradan 700’e 
kadar düşen köy nüfusu, 1990’lı yıllardan 
itibaren turizmin gelişmesiyle birlikte tek-
rar yükseliş eğilimi içine girmiştir. Köyde 
halen bazı Rum evleri pansiyon olarak 
hizmet vermektedir.

GEZİNİN DÖRDÜNCÜ DURAĞI EFES
Efes, kuruluşu Cilalı Taş Devri M.Ö. 6000 
yıllarına dayanan, İzmir’in Selçuk ilçesinin 
3 km uzağında bulunan antik kenttir.

Antik Efes: İzmir ili Selçuk ilçesi sınırları 

içindeki Efes Antik Kenti’nin ilk kurulu-
şu M.Ö.6000 yıllarına, Neolitik Dönem’e 
(Cilalı Taş Devri) kadar inmektedir. Son 
yıllarda yapılan araştırmalar ve kazılarda 
Efes çevresindeki höyükler ve kalenin bu-
lunduğu Ayasuluk Tepesi’nde Tunç Çağla-
rı ve Hititler’e ait yerleşimler saptanmıştır. 
Hititler Dönemi’nde kentin adı Apasas’tır.

Helenistik Efes: M.Ö. 1050 yıllarında 
Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de ya-
şamaya başladığı liman kenti Efes, M.Ö. 
560 yılında Artemis Tapınağı çevresine 
taşınmıştır. Bugün gezilen Efes ise Büyük 
İskender’in generallerinden Lysimakhos 
tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurul-
muştur. Şehir Roma’dan özerk bir şekil-
de Apameia Kibotos şehri ile ortak para 
bastırmıştır. Bu şehirler klasik dönemdeki 
Küçük Asya’da çok parlak yarı özerk dav-

Handiran Tapınağı



23
AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ TEKNİK GEZİSİ İBB-KUDEB

Traianus Çeşmesi

Celcius Kütüphanesi ve 
KUDEB teknik personeli
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ranmaya başlamışlardı. Lysimakhos, kenti 
Miletli Hippodamos’un bulduğu “Izgara 
Plan”a göre yeniden kurar. Bu plana göre, 
kentteki bütün cadde ve sokaklar birbirini 
dik olarak keser.

Roma Dönemi Efes: Helenistik ve Roma 
çağlarında en görkemli dönemlerini ya-
şayan Efes, Roma İmparatoru Augustus 
zamanında, Asya Eyaleti’nin başkenti ol-
muş ve nüfusu o dönem (M.Ö. 1.- 2. yüz-
yıl) 200.000 kişiyi aşmıştır. Bu dönemde 
her yer mermerden yapılmış anıtsal ya-
pılarla donatılır. M.Ö. 4.yüzyılda limanın 
dolmasıyla Efes’te ticaret geriler. İmpara-
tor Hadrian limanı birkaç kez temizletir. 
Liman kuzeyden gelen Marnas Çayı ve 
Küçük Menderes nehrinin getirdiği alüv-
yonlarla dolar. Efes denizden uzaklaşır. 
7. yüzyılda Araplar bu kıyılara saldırır. Bi-
zans döneminde tekrar yer değiştiren ve 
ilk kez kurulduğu Selçuk’taki Ayasuluk 
Tepesi’ne gelen Efes, 1330 yılında Türk-
ler tarafından alınır. Aydınoğulları’nın 
merkezi olan Ayasuluk, 16.yüzyıldan 
itibaren giderek küçülmeye başlamıştır. 
Günümüzde bölgede, 30.000 nüfuslu tu-
ristik Selçuk ilçesi bulunmaktadır.

Hadrian Tapınağı: Efes ören yerinde, 
Hadrianus Tapınağı girişindeki frizde 
Efes’in 3 bin yıllık kuruluş efsanesi şu 
cümlelerle yer alır: 

Atina kralı Kodros’un cesur oğlu 
Androklos, Ege’nin karşı yakasını keşfet-
mek ister. Önce, Delfi kentindeki Apol-
lon Tapınağı’nın kahinlerine danışır. Ka-
hinler ona, balık ve domuzun işaret ettiği 
yerde bir kent kuracağını söyler. And-
roklos bu sözlerin anlamını düşünürken 
Ege’nin lacivert sularına yelken açar. 
Kaystros (Küçük Menderes) Nehri’nin 
ağzındaki körfeze geldiklerinde karaya 
çıkmaya karar verirler. Ateş yakarak tut-
tukları balıkları pişirirlerken çalıların ara-

sından çıkan bir yabandomuzu, balığı ka-
parak kaçar. İşte kehanet gerçekleşmiştir. 
Burada bir kent kurmaya karar verirler.
Doğu ile Batı arasında başlıca kapı duru-
munda olan Efes önemli bir liman kenti 
idi. Bu konumu Efes’in çağının en önemli 
politik ve ticaret merkezi olarak gelişme-
sini ve Roma Devrinde Asya eyaletinin 
başkenti olmasını sağlamıştır. Efes, antik 
çağdaki önemini yalnızca buna borçlu 
değildir. Anadolu’nun eski ana tanrıça- 
Kybele geleneğine dayalı Artemis kültü-
nün en büyük tapınağı da Efes’te yer alır. 
Efes’teki Artemis Tapınağı dünyanın yedi 
harikasından biri olarak kabul edilir. 

M.Ö. 6.yüzyılda bilim, sanat ve kül-
türde en ön sırada yer alan Efes, bilge 
Herakleitos, rüya tabircisi Artemidoros, 
şair Callinos ve Hipponaks, gramer bil-
gini Zenodotos, hekim Soranos ve Rufus 
gibi ünlü kişileri yetiştirmiştir.

Efes, tarihi boyunca birçok kez yer de-
ğiştirdiğinden kalıntıları yaklaşık 8 kilo-
metrelik geniş bir alana yayılır. Ayasuluk 
Tepesi, Artemision, Efes ve Selçuk olarak 
dört ana bölgedeki harabeler yılda orta-
lama 1,5 milyon turist tarafından ziyaret 
edilmektedir. Tümüyle mermerden yapıl-
mış ilk kent olan Efes’teki başlıca yapılar 
ve eserler aşağıda açıklanmıştır

Artemis Tapınağı: Dünyanın yedi hari-
kasından biridir. Antik dünyanın mer-
merden inşa edilmiş ilk tapınağıdır. Bü-
yüklüğü 130 x 68 metre ve ön cephesi 
diğer Artemis (Ana Tanrıça) tapınakları 
gibi batıya dönüktür.

Magnesia Kapısı (Üst Kapı) ve Doğu 
Gymnasiumu: Efes’in iki girişi vardır. 
Bunlardan biri kentin çevresindeki sur du-
varlarının doğu kapısı olan, Meryemana 
Evi Yolu üzerindeki Magnesia Kapısı’dır. 
Doğu Gymnasiumu, Panayır Dağı eteğin-
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deki Magnesia Kapısı’nın hemen yanında-
dır. Gymnasion, Roma Çağı’nın okuludur.

Odeion: Efes’in iki meclisli bir yönetimi 
vardı. Bunlardan biri olan Danışma Mec-
lisi toplantıları zamanında üzeri kapalı 
olan bu yapıda yapılmış ve konserler ve-
rilmiştir. 1.400 kişilik kapasiteye sahiptir. 
Bu nedenle yapı “Bouleterion” olarak da 
adlandırılır.

Yukarı Agora ve Bazilika: İmparator Au-
gustus tarafından inşa ettirilmiş, resmi 
toplantıların ve borsa işlemlerinin yapıldı-
ğı yerdir. Odeion’un önündedir.

Prytaneion (Belediye Sarayı): Prytan, ken-
tin belediye başkanı gibi görev yapardı. En 
büyük görevi kalın sütunları bulunan bu 
yapının içindeki kentin ölümsüzlüğünü 
simgeleyen kent ateşinin sönmemesini 
sağlamaktı. Prytan, Kent Tanrıçası Hes-
tia adına bu görevi üstlenmişti. Salonun 
çevresinde tanrı ve imparator heykelleri 
sıralanmıştı. Efes müzesindeki Artemis 
heykelleri burada bulunmuş ve daha son-
ra müzeye getirilmiştir. Yanındaki yapılar 
kentin resmi misafirlerine ayrılmıştı.

Domitianus Meydanı: Meydanın güne-

yinde, teras üzerinde İmparator Domitia-
nus adına Efesliler tarafından yaptırılmış 
büyük bir tapınak ve altında Efes yazıtlar 
galerisi vardır. Doğuda Pollio Çeşmesi ve 
olasılıkla hastane yapısı, kuzeyinde cadde 
üzerinde Memnius Anıtı yer alır.

Herakles Kapısı: Roma Çağı sonların-
da yaptırılmış olan bu kapı Kuretler 
Caddesi’ni yaya yolu haline getirmiştir. 
Ön cephesindeki Kuvvet Tanrısı Herakles 
kabartmaları dolayısıyla bu ismi almıştır.

Traianus Çeşmesi: Cadde üzerindeki iki 
katlı anıtlardan biridir. Ortada duran İm-
parator Trainus’un heykelinin ayağı altın-
da görülen küre dünyayı simgeler.

Yamaç Evler: Teraslar üzerine inşa edilmiş 
olan çok katlı evlerde kentin zenginleri 
oturuyordu. Peristilli ev tipinin en güzel-
leri olan bu evler modern evlerin konfo-
runda idi. Duvarlar mermer kaplama ve 
fresklerle, taban ise mozaiklerle kaplıdır. 
Evlerin hepsinde kalorifer sistemi ve ha-
mam bulunmaktadır.

Hamam ve Umumi Tuvalet: Romalıların 
en önemli sosyal yapılarındandır. Soğuk, 

Nike heykeli Celcius Kütüphanesi ve genel görüntü
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ılık ve sıcak kısımlar vardır. Bizans döne-
minde tamir görmüştür. Ortasında havuz 
olan umumi tuvalet yapısı, aynı zamanda 
toplanma yeri olarak da kullanılmıştır.

Oktagon: Kleopatra’nın kız kardeşine ait 
anıtsal bir mezardır.

Heroon: Efes’in efsanevi kurucusu And-
roklos adına yaptırılmış bir çeşme yapısı-
dır. Ön kısmı Bizans döneminde değişti-
rilmiştir. 

Celcius Kütüphanesi: Roma dönemi ya-
pılarının en güzellerinden birisi olan yapı 
hem kütüphane, hem de mezar anıtı gö-
revini üstlenmiştir. M.S.106 yılında Efes 
valisi olan Celsus ölünce, oğlu kütüpha-
neyi babasının adına mezar anıtı olarak 
yaptırmıştır. Celsus’un lahdi kütüphane-
nin batı duvarı altındadır. Cephesi 1970-
1980 yılları arasında restore edilmiştir. 
Kütüphanede kitap ruloları, duvarlardaki 
nişlerde saklanıyordu.

Serapis Tapınağı: Efes’in en ilginç yapıla-
rından biri olan Serapis Tapınağı, Celcius 
Kütüphanesi’nin hemen arkasındadır.

Anıtsal Çeşme: Odeion’un önündeki 
meydan kentin “Devlet Agorası” (Yukarı 
Agora)’dır. Tam ortasında Mısır tanrıları 
tapınağı İsis bulunuyordu. M.Ö. 80 yılla-
rında Laecanus Bassus tarafından yaptı-
rılan Anıtsal Çeşme, Devlet Agorası’nın 
güneybatı köşesinde yer alır. Buradan 
Domitian Meydanı’na ve bu meydan et-
rafında kümelenmiş bulunan Pollio Çeş-
mesi, Domitian Tapınağı, Memmius Anıtı 
ve Herakles Kapısı gibi yapılara ulaşılır.

Mazeus Mithridates (Agora Güney) Ka-
pısı: Kütüphaneden önce, İmparator Au-
gustus zamanında inşa edilmiştir. Kapıdan 
Ticaret Agorası’na (Aşağı Agora) geçilir.

Mermer Cadde: Kütüphane meydanından 
tiyatroya kadar uzanan caddedir.

Agora: 110 x 110 metre boyutlarında or-
tası açık, çevresi portikler ve dükkanlar-
la çevrili bir alandır. Agora, kentin ticari 
ve kültürel merkeziydi. Agora Mermer 
Cadde’nin başlangıç noktasıdır.

Büyük Tiyatro: Mermer Cadde’nin so-
nunda bulunan yapı, 24.000 kişilik kapa-
siteyle antik dünyanın en büyük tiyatro-
sudur. Çok süslü ve üç katlı sahne binası 
tamamen yıkılmıştır. Oturma basamakları 
üç bölümlüdür. Tiyatro, St. Paul’ün vaaz-
larına mekan olmuştur.

Tiyatro Gymnasiumu: Hem okul, hem 
de hamam işlevine sahip büyük yapının 
avlu kısmı açıktadır. Burada tiyatroya ait 
mermer parçalar restorasyon amacıyla sı-
ralanmıştır.

Liman Caddesi: Büyük Tiyatro’dan, bu-
gün tamamen dolmuş olan Antik Liman’a 
uzanan, iki yanı sütunlu ve mermer dö-
şeli Liman Caddesi- Arcadiane Cadde-
si, Efes’in en uzun caddesidir. 600 metre 
uzunluktaki cadde üzerine kentin Hristi-
yanlık döneminde anıtlar yapılmıştır. Her 
birinde havarilerden birinin heykeli olan 
dört sütunlu Dört Havari Anıtı, caddenin 
hemen hemen ortasındadır.

Liman Gymnasiumu ve Liman Hamamı: 
Liman Caddesi’nin sonundaki büyük ya-
pılar grubudur. Bir bölümü kazılmıştır.

Saray Yapısı, Stadyum Caddesi, Stadyum 
ve Gymnasium: Bizans sarayı ve caddenin 
bir bölümü restore edilmiştir. At nalı bi-
çimindeki Stadyum, antik devirde sportif 
oyunların ve yarışmaların yapıldığı yerdir. 
Geç Roma döneminde gladyatör oyun-
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ları da yapılmıştır. Stadyumun yanındaki 
Vedius Gymnasiumu ise hamam-okul 
kompleksidir. Vedius Gymnasiumu ken-
tin kuzey ucunda, Bizans dönemi surları-
nın hemen yanında yer almaktadır.

GEZİNİN BEŞİNCİ DURAĞI BİRGİ
Birgi İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı 
5000 nüfuslu bir beldedir. Aydınoğulları 
Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. Zamanın 
yöredeki en büyük şehirlerindendir. Ka-

Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener  ve KUDEB Teknik Personeli  

Aydınoğlu Mehmet Bey Camii’nin Kündekari tekniği ile yapılmış minberi
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Çakırağa Konağı 

Birgi Evleri 
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Çakırağa Konağı -İstanbul Odası

Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ana giriş kapısı
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sabada, İmamı Birgivi Türbesi, Çakırağa 
Konağı, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii 
birçok kale ve hamam yıkıntısı gibi eserler 
mevcuttur. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, 
Ege bölgesinin en eski camilerindendir ve 
minberi ve hutbe kapısı ve pencere kanat-
ları birer şaheserdir.

GEZİNİN ALTINCI DURAĞI KULA

Kula Evleri
Kula Evleri 18.yy Osmanlı İmparatorlu-
ğu himayesindeki hemen her bölgede 
karşımıza çıkan ve Türk evi olarak tabir 
edilen ahşap evlerdir. Gerek plan, kuru-
luş ve gerekse ahşap, alçı ve kalem işi gibi 
zengin sistemleriyle bu dönem Osmanlı 
Sanatı’nın başarılı örnekleridir. 19. yy.’da 
devam eden yapı tipiyle Kula tipik bir Os-
manlı kent dokusuna sahiptir.

Kula evleri, genellikle iki katlı olup, 
ahşap olarak yapılmışlardır. Üst katlar so-
kağa doğru çıkıntılı olup, kiremitle örtülü 
çatılar bir saçak ile biter. Bu saçakların alt 

kısmında süslemeler vardır. Pencereler 
ahşap kepenklidir, iç kısmı avlu ya da bah-
çe ile bir bütün olup günlük yaşam biçimi 
ile uyumlu bir yapıdadır. Tarihi Kula Evleri 
kerpiç dolgulu zemin katı genellikle taş, 
taşıyıcı sistemi ağaç yapı tekniği ile inşa 
edilmiştir. Alt katları genellikle penceresiz 
ya da az pencerelidir. Evlerde baş ve köşk 
odaları vardır. Bu odalarda ahşap işlemeli 
davlumbazlar bulunmaktadır. Tavanlar iş-
lemelidir. Oda kapılarında hayata bakan 
dış kapıları çok parçalı ve işlemelidir. 

Kula Evleri’nin hepsinde bir avlu yer 
alır. Avlu en az 3 m. yükseklikte bir duvar 
ile çevrelenmiştir. 18.yy. ile 19.yy. ilk ya-
rısındaki örneklerde eve giriş çoğunlukla 
avludaki çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağ-
lanır. Kula Evleri genellikle iki katlıdır. Ze-
min katta ahır, kiler, mutfak gibi mekânlar 
yer alır. Fırın ve tuvalet çoğunlukla avlu-
nun bir köşesindedir. Sofalı evlerde tuva-
let evin içine alınmıştır. Evin plan tipini 
belirleyen üst katta günlük yaşamın geç-

Kula Sokakları
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tiği oturma mekânları bulunur. Açık sofalı 
evlerde genellikle üst katın bir cephesi so-
kağa, bir cephesine avluya bakar. Hayatın 
sokağa bakan cephesi kapatılarak buraya 
ahşap kafesli ya da parmaklıklı pencereler 
yerleştirilmiştir. Avluya bakan yönü bazı 
evlerde açık, bazı evlerde ise kapalıdır. Üst 
kattaki odalardan bir veya ikisi başodadır. 
Bunlar daha özenle süslenmişlerdir ve 
genellikle sokak tarafındadırlar. Türk ev-
lerinde çeşitli amaçlara göre düzenlenen 
odalara rastlanmaz. Her oda yemek yeme 
oturma ve benzeri eylemleri karşılar. Kula 
evlerindeki odalar muhtelif şekillerde kul-
lanılmıştır. Bununla birlikte baş oda ge-
nellikle misafirler için ayrılmıştır. Odalar, 
Türk Evi odalarının bütün özelliklerine sa-
hiptir. 18.yy. ve 19.yy.’ın ilk yarısındaki ör-
nekler diğer merkezlerdeki Türk evlerinde 
görüldüğü genellikle seki üstü ve seki altı 
olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bu 
ayrımın hem kot farkı ile hem de ahşap 
parmaklık ve kemerlerle belirtilmiştir. 

Kula Evleri’nde odalar hayata ve sokağa 
açılan pencereleri sayesinde bol ışık alır-
lar. Hayata açılan pencereler genellikle üç 
tanedir. Üst kattaki pencereler üst sırada 
duvarın iç ve dış yüzünü sınırlayan alçı şe-
bekeli tepe pencereleri vardır. 

Kula Evleri büyük aile yapısına ve ya-
şamın önemli bölümünü evde geçiren 
kadına göre düzenlenmiş, günlük yaşam, 
yazları avluda, bahçede ve hayatta; kışları 
ise ara katta ya da ikinci katta geçer. Bah-
çede sebze-meyve yetiştirilir. Dolaplar 
işlevlerine göre yüklük, çubukluk, testi-
lik, peşkirlik, lambalık, tembel deliği gibi 
adlarla anılır. Seki altı yönündeki yüklük-
lerin yanlarında gözenek denilen kandil 
şişe ve bunu gibi eşya konulan bezemeli 
ahşap gözler bulunur. Dolapların bazıları 
tavana kadar uzanır. Bazılarının üst kor-
kuluklu asma kat biçimindedir.

Kula, çeşitli nedenlerle günümüze ka-
dar bozulmadan gelebilmiş bir anıt kent-
tir. Yapılar mimari açıdan eski kent yerleş-

Kula Belediyesi yetkilileri ve KUDEB Teknik Personeli 
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memizin bozulmamış tipik örneği teşkil 
etmesi ve bu niteliklerin belge açısından 
değeri Kula’ya ‘’Anıt Kent’’ özelliğini ka-
zandırmaktadır. Kula ve benzerlerinin 
korunması kentsel yaşam ve kültürel sü-
reklilik ve örnek açısından önemi büyük-
tür. Yıllardır o çevrede oturmuş, aldığı ge-
leneksel yaşamını sürdürmekte olan Kula 
halkı içinde ‘’Tarihi Kula’’ kent dokusunu 
korunması bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Kula aslında kale içi bir yerleşimdir. 
Çünkü bugün dahi kullanılan isimler De-
mircikapı, Seferkapı bu kanıyı doğrulamak-
tadır. Bugün için kale kalıntıları görünmü-
yorsa da kalenin varlığı açıktır. Bu nedenle 
de doku çok sıkışıktır. Şehir merkezi ve 
çekirdekler düzlükte yer almaktadır. Ev-
ler ise çekirdek etrafında mahalle birimler 
halinde görülmektedir. Sokakların ancak 
bir yük hayvanının geçebileceği kadar dar 
oluşu evlerin sokak kenarında sıralar ha-
linde yer alması, meydan olmaması ve yer 
yer sağlık koşullarına uymayan yerleşme-

lerin bulunması karakteristik bir kale içi 
dokusunu oluşturmuştur. Sokakların en 
çok 100m.’den sonra kıvrılma ve kırılması 
organik dokuyu yaratmıştır. Kula’da evler 
iç içe gelecek şekilde sıkı bir doku görünü-
mündedir. Hatta evlerin çatıları sokakları 
örtmüştür. Kula’da yaşam, sokakla direkt 
ilişkilidir. Her evin sokağı gören penceresi 
vardır. Bunun yanında bahçenin varlığı da 
gözden uzak tutulmamalıdır. 17.yy’a ka-
dar maksimum genişlemesini kale içinde 
ve dışında sürdüren şehir 17.yy’dan sonra 
Kula’dan geçen kervan yolunun önemini 
kaybetmesi nedeniyle, kale dışı genişle-
mesi olmamıştır. 17. ve 18.yy’da büyük 
bahçeli evler sonradan kardeşler arasında 
bölünerek küçüldüğü ve hatta bahçelere 
yeni yapıların yapıldığı tespit edilmiştir.

GEZİNİN YEDİNCİ DURAĞI ODUNPAZARI
Odunpazarı Evleri, Eskişehir’in ilk yerle-
şim yerini oluşturan Odunpazarı semtin-
deki Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi 

Belediye Yetkilileri ve 
KUDEB Teknik Personeli
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evlerdir. Safranbolu, Beypazarı, Göynük 
gibi yerlerdeki mimari özellik ve motifle-
ri taşırlar. Eskişehir’in Odunpazarı semti 
kentin güney kesimindeki tepelerin üze-
rine kurulmuştur. Bademlik denilen böl-
geye uzanır. Bir rivayete göre Eskişehir’e 

yerleşmeyi düşünen ilk halk Odunpazarı 
ve şimdiki Porsuk Çayı’nın olduğu bölge-
ye birer koyun ciğeri asar. Hangisi çok da-
yanırsa orayı yerleşim bölgesi seçecekler-
dir. Odunpazarı’na asılan ciğer daha geç 
bozulur ve ilk yerleşim burada oluşur.

Osmanlı örneklerini koruyan kent, 
kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap 
süslemeli bitişik düzenli, cumbalı evleri 
ile örf, adet ve geleneklerini koruyarak 
bir bütün olarak günümüze kadar gel-
miştir. Odunpazarı konutları genelde iki 
tip olarak yapılanmıştır. İlk tip konutların 
girişleri sokaktan, bahçeleri arkadadır. 
İkinci tip konutlar ise bahçeler önde, ko-
nutlar bahçe içinde olacak şekilde; 1, 2 
veya 3 katlı olarak yapılmışlardır. Konut-
lar genelde bir sofa ve etrafındaki odalar-
dan oluşmaktadır. Çok katlı konutlarda 
zemin kat, mutfak, depo gibi servis hiz-
metlerine ayrılmış olup, yaşam üst katta 
sürmektedir. Konutların ön cephelerin-
deki iki tarafa pencereli köşe odası, daha 
büyük ve önemlidir.

Odunpazarı Meydanı’na bakan ve 
yoldan görünür bir bölgede Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından bir kültür 
merkezi projesi kapsamında evler aslına 
uygun olarak restore edilmiş ve bu kap-
samda ilk olarak 1 Aralık 2007 tarihinde 
Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi 
faaliyete geçmiştir.

GEZİNİN SEKİZİNCİ DURAĞI TARAKLI
Gezinin sekizinci durağı, koruma al-
tına alınmış 80’i aşan yapısı ile Türk 
Mimarisi’nin güzel örnekleri ve tarakçı-
lığı ile tanınan kent Taraklı.

Taraklı’nın geleneksel el sanatların-
dan olan “tarakçılık” günümüzde 80-90 
yıl öncesine kadar Taraklı Çarşısı’nda 2-3 
dükkanda yapılmaktaymış. Tarakçı Meh-
met ve Tarakçı Ahmet bu sanatın 80-90 
yıl öncesinin tanınmış ustalarıdır. Yörede 

Odunpazarı’ndan belediye tarafından restore 
edilmiş bir sokağın genel görünümü

Lületaşı Müzesi’nden bir örnek
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Taraklı Sokakları
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Çakırlar Konağı
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tarak; şimşir, gürgen, armut ve iyi cins 
ceviz ağacından yapılırmış. Şimşir ağacı 
beyaz renk, sert ve dayanıklı olduğundan 
daha çok tercih edilmektedir. Şimşir aynı 
zamanda tespihçiler tarafından tespih 
yapımında da kullanılmaktadır.

Taraklı Belediyesi tarafından kurulan 
restorasyon atölyesi restorasyon çalışma-
larını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı katkılarıyla projelendirilen ve TOKİ 
kredisi ile restore edilen Çakırağa Konağı.

GEZİNİN DOKUZUNCU DURAĞI GÖYNÜK

Göynük Evleri 
Köşebaşı çeşmeleri, eski, hafifçe yosun-
laşmış alaturka kiremitlerin dokusu, 
birbirinin üzerinden ileriye bakan evler, 
yamaçlardan yararlanılarak kurulmuş in-
sancıl boyutta bir yerleşim yeri; işte Göy-
nük ve Göynük Evleri...

Anadolu da Türk yaşayışının, yer-
leşme kültürünün önemli örneklerini 
Göynük’te görebilirsiniz. Göynük için-

Göynük Saat Kulesi



Göynük’te KUDEB Teknik Personeli      

den geçen derelerin yamaçlarına kurul-
muş daracık sokaklarda karşınıza çıkar bu 
güzel evler. İlk Osmanlı yapılarının este-
tik, sade ve insana coşku veren özellikleri 
var, Göynük evlerinde. Bu evler bir biri 
üstünden ileriye bakmaya çalışan, zaman 
zaman % 40’ı bulan bir eğim üzerinde ve 
dar sokakların çevresinde bahçeler içeri-
sinde kurulmuştur.

Evler genellikle zemin kat üzerine 1 
veya 2 kattır. Yaşları 100-150 yılı bulan 
Göynük evlerinde giriş katı depo ve kiler 

olarak kullanılır. Ara katta gündelik ki-
lerler, hizmetçi odaları, mutfak, bayram 
günlerinde şölen yemeklerinin pişirildiği 
ocaklı “fırın evi” yer alır. 

Zengin evlerinde fırın evi bahçenin 
ayrı bir köşesinde kurulmuştur. Birinci 
katta ise geleneksel Türk evindeki boş 
oda ile öbür odalar bulunur ve günde-
lik yaşam bu katta geçer. Genellikle her 
odanın ocağı, yüklüğü, sedirleri, gusul-
hanesi vardır.
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Eve gelecek yeni gelin bu odada kıs-
men bağımsız bir yaşam sürdürebilir ya da 
bir konuk bu tip bir odada rahat ettirici bir 
şekilde ağırlanabilir. Göynük’teki bu evle-
rin sıcak iç yapısını dışa yansıtan en güzel 
örneğini pencereler oluşturur. Eski Göy-
nük evlerinin pencereleri önce sayılarıyla 
içeriyi, dışarıya yansıtırlar üç pencere bir 
oda demektir. Şayet pencere sayısı daha 
çok ise ve pencereler dışarıya taşmışsa 
açık sofalı bir oda tipini düşünebiliriz. Ay-
rıca pencere etrafındaki kafesler, cumbalar 
sıcak görünüm sağlayan ve dışa yansıyan 
özellikleridir. Evlerin çatıları genellikle 
kırma çatı türünde olup, üzerleri yerli ki-
remitlerle örtülüdür. Bazı evlerin odaların-
da, kapı ve pencerelerindeki ahşap işleme 
ve motifler görülmeye değer. Bazı evlerin 
odalarında, kapı ve pencerelerindeki ah-
şap işleme ve motifler görülmeye değer. 

Göynük Evleri arasında, 1890 yılında 
yapılan Hükümet Konağı uyumlu bir ih-
tişamı yansıtır. Bugünlerde bu evler res-
tore edilmekte ve turistik pansiyon olarak 
kullanılmaktadır. Göynük’teki bu evler 
koruma altındadır. Göynük ilçesi, sahip 
olduğu bu sivil mimari nedeniyle “Kent-
sel Sit Alanı” olarak ilan edilmiştir. Göy-
nük evleri Safranbolu evleri ile yarışacak 
kadar güzeldir.

GEZİNİN ONUNCU DURAĞI   
BEYPAZARI EVLERİ 
1800’lü yıllardan günümüze ulaşan mima-
ri yapılar bugüne dek 7 kez büyük yangın 
geçirmiş. Yaklaşık 200 yıllık olan bugünkü 
evlerin büyük bölümü aslına uygun ola-
rak yeniden yapılmış. Bu yapım aşama-
larında Safranbolu’dan getirilen ustaların 
çalışması sonucunda Beypazarı evlerinde 
Safranbolu evlerine benzerlikler oluşmuş. 
Sarp araziye kurulan evler için tarım arazi-
sinin işgal edilmemesi göz önüne alınmış. 

Beypazarı’nda 400 adet restore edilerek 
yaşama kazandırılmış eski ev bulunurken 
toplam proje için 3500 adet ev seçilmiş. 
Cumbalı veya guşganalı (tavan arasındaki 
bölümünün çatıdan yükselerek çıkması) 
olarak anılan evlerin içinde oturanlardan 
maddi çıkar alınmazken, kendilerinden 
sadece oluk suları ve çatı onarımları yap-
maları istenmiş. Taban ve zemin katları 
taştan inşa edilen Beypazarı evleri 3 katlı 
olup ikinci ve üçüncü katları ağaçlı “zeme” 
olarak yapılmış. Birbirinin güneş görmesi-
ni ve görüş açısını kapamasına dikkat edi-
lerek inşa edilen evlerin bir başka özelliği 
de sert zemine oturtulan evlerin tabanla-
rına arazi içine oyularak yapılmış 2X3 ve 
3X3 ebatlarındaki mahzenler kazılmış ol-
ması. Bu mahzenler soğuk hava deposu 
ve yangında kıymetli eşyaların korunması 
amacıyla kullanılmış.

Eski ve yeni olmak üzere ikili bir yer-
leşim düzeni gösteren Beypazarı engebeli 
bir yapıya sahiptir. Eski kesim Ankara-
İstanbul yolunun kuzeyinde, dağların dik 
yamaçlarına ve vadilerine yerleşmiştir. 
Yerleşmeye uygun olmayan balık veya di-
nozor sırtı görünümündeki kalker tepeler, 
eski konut dokusu içinden fışkırarak gör-
sel bir etki yaratır. Yeni gelişen kesim ise 
eski İstanbul yolunun güneyindeki düz-
lüklerde ve batıya doğru karayolunun ke-
narında yer almaktadır. Çarşı ve gelenek-
sel konutlardan oluşan mahalleler, eski 
kesimdeki karakteristik yapıyı oluşturur. 
Misafirperverliği, yerel dilleri, evleri, sun-
durmalı basit kapılarla geçiş veren bah-
çe duvarları, çıkmaz sokakları, Osmanlı 
kaldırımları ile Beypazarı dışarıdan gelen 
herkesin dikkatini çekmektedir.

Geleneksel Türk kültüründe sosyal 
hayatın samimi bir şekilde gerçekleşmesi, 
karşılıklı ilişkilerin üst düzeyde tutulması 



Beypazarı genel görünüm    



ve gerektiğinde ihtiyaçların en kısa za-
manda karşılanması düşüncesiyle iç içe 
yerleşim tarzı benimsenmiş ve bu eğilim 
mimariye ve şehir planlarına yansımış-
tır. Beypazarı evlerinin birbirine yakın 
ve bitişik olması kapıların, pencerelerin, 
guşganalarının birbirine bakar şekil-
de düzenlenmesi bu sebeptendir. Dini 
ve kültürel sebeplerden dolayı yerleşim 
birimleri cami, medrese ve çesme mer-
kezli olarak kurulmuştur. Eski yıllarda 
Beypazarı’ndaki mahalle çeşmelerinde ve 
bitişiğinde çamaşırhanelerin de bulundu-
ğu söylenmektedir.

Beypazarı evleri genellikle üç katlıdır. 
Binanın dış yüzünü örten ahşap pervazlar 
harç sıva ile sıvanmıştır. Bu sıvaya şamdol-
ma denir. Evde zemin katları taş, üst kat-

ları ahşap iskelet içine ahşap veya kerpiç 
dolgu sistemi ile yapılmıştır. Evlerin planı 
yerel özelliklerle yoğrulmuş geleneksel 
Türk evi planını yansıtır. Büyük evlerde ya 
da konaklarda zemin katında taşlığa bağlı 
hizmetkâr bölümü de bulunur, zemin kat 
dışa ufak pencerelerle açılır. Evlere giriş-
ler meyilli kesimlerde doğrudan sokak-
tandır, bazı küçük bahçesi olan evlerde 
ise ana giriş ve bahçe girişi sokakla bağ-
lantılıdır. Meyili az olan kesimlerde önce 
bahçeye, sonra eve ulaşılır ve ana cephe 
sokak yönündedir. Cephelerdeki çıkma-
lar sokaklara canlılık kazandırmıştır. Ev-
lerin girişinde, hayatta genellikle demir 
kapılı mahzenler bulunur. Bu mahzen-
lerde kıymetli eşyalar, yağmacılardan ve 
yangınlardan korumak için kullanılmıştır.

Restore edilmiş Beypazarı Evleri



41
AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ TEKNİK GEZİSİ İBB-KUDEB

Geleneğe göre Beypazarı halkı dünyada 
yapacak bir şeylerin kaldığını vurgulamak 
için üst katların bir kısmını ya da tamamı-
nı işletmeden bırakırlar. Buna çantı denir. 
Çıkma alt payandaları ahşap kaplamalarla 
şekillendirilmiştir. Cephelerdeki pencere 
ve kapılar yörede aynı özellikleri gösterir-
ler. Pencereler dikdörtgen veya kemerli, 

dörtlü veya altılı bölmeli, giyotin veya iki 
kanatlıdır. Çoğu evde pencere pervazının 
üstü üçgen bitirilmiştir. Pencerelerde ah-
şap ve demir korkuluklar yaygındır ancak 
cumba, kafes ve kepenk gibi elemanlar az 
olmakla beraber mevcuttur. Kapılar çift ya 
da tek kanatlı üstü ahşap kafeslidir. Bu ka-
fesli açıklık zemin kata hava ve ışık sağlar.



K U D E B 
U Z M A N 
SEMİNERİ 

10 Haziran

2 0 0 9
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
KUDEB-Koruma Uygulama Denetim 
Müdürlüğü, Ahşap Eğitim Atölyesi fa-
aliyetleri kapsamında 2009 yılı içinde 
uzman seminerler adı ile toplamda beş 
defa düzenleyeceğimiz seminerimize 
yönetimimiz adına hoş geldiniz. Olası 
aksaklıklar ve gecikme için hepinizden 
özür diliyorum. Seminer sonunda diğer 
seminerlerimiz ve faaliyetlerimiz için 
önerileriniz olursa değerlendirelim. 

KUDEB- Koruma Uygulama ve De-
netim Müdürlüğü, 11 Haziran 2005 tarih 
ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Yasası’nın 13. maddesine 
dayanarak İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi Meclisi kararı ile kurulmuştur. 
Görevlerimiz; taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarında yapılacak olan tadilat ve 
tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı 
incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin 
koşulların belirlendiği onarım ön izin 
belgesini düzenlemek, yapılan onarım ve 
restorasyon çalışmalarını denetlemek-
tir. Benzer şekilde koruma amaçlı imar 
planlarının uygulanmasını denetlemek, 
tarihi mekânların korunması için proje 
ve programlar yürütmek, koruma mev-
zuatı doğrultusunda tüm sit alanlarında 
bulunan yapılardaki imar mevzuatına 
aykırı yapılarda devreye girerek bunları 
düzenlemek ve onarımını çeşitli neden-
lerle gerçekleştiremeyen mahallelilere 
teknik destek de görevlerimiz arasında-
dır. Görev ve yetkilerimiz konusunda bir 

KUDEB UZMAN SEMİNER 1 
ŞEHİR PLANCISI
LEVENT SIĞIRCI
İBB KUDEB

10 HAZİRAN 2009 ÇARŞAMBA
KUDEB EĞİTİM ATÖLYESİ-SÜLEYMANİYE

Onarım İzin Belgesi Düzenlenmiş Yapı Örneği Beyoğlu 38 Ada 14 Parsel 
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çok yasa var, detaylara girmeyeceğim…. 
Bizler, görev ve yetkilere biraz daha geniş 
yorumlar katarak yürütmeye çalışıyoruz 
çünkü kültür varlıklarımızın hızla tahrip 
olması, koruma alanlarında sürdürülebi-
lir yöntemlerin azlığı, kalifiye iş gücünün 
yetersizliği artık zaman kaybetmeden bir 
şeyler yapmayı zorunlu kılıyor. 

KUDEB’in yaptığı çalışmalar; tadilat, 
onarım izinleri, restorasyon ve konser-
vasyon laboratuvarı faaliyetleri, Ahşap 
Atölyesi faaliyetleri, Taş ve Metal Atöl-
yesi faaliyetleri, proje paydaşlığı faaliyet-
leri, kurumsal ve teknik eğitim faaliyetle-
ri, eski eser envanter oluşturma, İstanbul 
eski eser sayısal arşiv ve otomasyon 
faaliyetleri, vakıf işgalleri ile mücadele 
gözlem ve denetim faaliyetleri, Miras Evi 
faaliyetleri, koruma bilincini artırıcı çalış-
malar şeklinde özetlenebilir. Bu çalışma-
ları 240 kişilik bir ekiple yürütüyoruz.  

Şimdi, öncelikli konumuz ya da ya-
sanın bize öncelikli olarak destek oldu-
ğu konu; grup kararı alınmış, tescili eski 
eserlerde ve bunların komşuluğundaki 
yapılarda tadilat tamirat izinlerinin ve-
rilmesi. Bu izinlerin verilmesinin tabii 
ki bir sebebi var. Prosedür, genel olarak 
mal sahibinin bizlere başvurarak evin-
de onarım yapmak istediğini bildirmesi 
ile başlıyor.  Yapıya ait grup kararı yok-
sa ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli 
yazışmalar yapılarak grup kararı Anıtlar 
Kurulu’ndan alınır ve yerinde yapılan 
tespitte de yapı, bakım onarım kapsa-
mında onarılacak ise teknik uygulama 
sorumlusu denetiminde onarım yapıl-
ması için onarım ön izin belgesi düzen-
lenir. Daha sonra uygulama çeşitli aşa-
malarda kontrol edilir. En sonunda eğer 
izin belgemize göre onarılmışsa onarıma 
uygunluk belgesi düzenlenir.

Türkiye’de ahşap yapıların onarımı ve 
restorasyonu konusunda çalışan ahşap 
ustalarının yeterli sayıda olmaması, za-
man içinde edinilmiş tecrübelerin ileriye 
aktarılamıyor olması ve yasal belirsizlik-
ler uygulamaların uzun yıllar ertelenme-
sine veya onarımların yapılamamasına 
sebep olmuştur.

Günümüzde koruma kuramının gel-
diği aşamada, sürdürülebilir korunmayı 
sağlayabilmek için görünürde üretilir 
malzemeyi karşılayacak ve aynı zaman-
da üretimin paylaşılması, yaygınlaştırıl-
masını sağlayacak bir eğitim kurumunun 
olması kültürel mirasımızı yaşatarak ko-
rumada önemli bir adım olacaktır. Koru-
ma altında ancak onarımı yapılamadığı 
için yıkılmak üzere olan eski eserlerin 
tamirata ihtiyaç duyulan çatılarında ve 
diğer süslemelerde yenilenmesinde ve 
onarımının sağlanmasıyla yapılarda ya-
şam koşullarının hızla iyileştirilmesi ve 
barınma ihtiyacının karşılanması he-
deflenmelidir. Kentsel çöküntü haline 
gelmiş olan sağlık ve güvenlik sorunları 
olan alanları da sağlıklı kentsel mekânlar 
haline getirilerek yaşam kaliteleri arttırıl-
makta geçmişten devralınarak, gelecek 
kuşaklarımıza miras bırakacağımız tes-
cilli mimarlığın korunması için toplumsal 
bilincin oluşturulması gerekmektedir. 

Bu yaklaşım doğrultusunda Ahşap 
Eğitim Atölyesi faaliyetleri genel olarak 
Süleymaniye’deki ahşap atölyemizde 
yapılan uygulamalar, üretimler yapıların 
ahşap elemanlarının onarımında meslek 
lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversi-
telerin ilgili bölümlerindeki öğrenci ve 
mezunlarına farklı sürelerde hazırlanan 
eğitim ve uygulama olanağı sağlamaktır. 
Ayrıca ahşap usta, kalfası olarak çalışan 
kişilere de kısa süreli teorik eğitimlerle 
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  Parmaklık Sokak Onarım Sonrası

  Parmaklık Sokak Onarım Öncesi
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koruma bilinci ve doğru uygulama ör-
nekleri gösterilmektedir. 

2008 yılı içerisinde toplam 250 kişiye 
ahşap mimari örneklerinin onarılması 
konusunda eğitimler verilmiştir. Bu eği-
timde genel olarak, ahşap ve onunla ilgili 
detaylar, üretilmesi, korunması vb. gibi 
bilgilerdir, bu bilgiler verildikten sonra 
derslerin teorik uygulamaları atölyele-
rimizde yapılmakta ve bu uygulamalar 
doğrultusunda elde edilen ürünler yine 
bölgedeki onarım kapsamında değer-
lendirilecek yapılara uygulanmaktadır. 
Bu durumdaki 31 ahşap yapı değerlen-
dirilmiş, 21 adet yapının cephe ve çatıla-
rında onarımlar tamamlanmıştır.  Ahşap 
Eğitim Atölyesi’nde bir orman endüstri 
yüksek mühendisi, 23 ahşap ustası, 2 
adet boya ustası, 1 adet metal ustası ça-
lışmaktadır. 

Uygulamasını yaptığımız ve tamam-
lanan yapılardan detaylar, Ahşap Eğitim 
Atölyesi Koordinatörümüz Demet Sürü-
cü tarafından anlatılacak. 

Zeyrek, Parmaklık Sokak’ta yapılan 
onarım çalışmaları ile bir sokak silueti 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Burada 
çalışmalar sona ermek üzere. 

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi usta-
larının çalıştığı Süleymaniye 571 Ada 6 
Parsel, 569 Ada 13 parsellerde restoras-
yon çalışması yürütülüyor.

Ahşap Eğitim Atölyesi olarak, sektör-
deki uzman meslektaşlarımıza, mimar, 
mühendis, restoratör ve diğer ilgili mes-
lek gruplarına, ahşap ustalarına ve ilçe 
belediyelerinde görevli KUDEB persone-
line farklı seminer ve eğitimler de düzen-
lenecek. Atölyemiz, 2009 yılı faaliyetleri 
içerisinde resmi kurumlar, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları, özel sektör tem-
silcilerinden oluşan bir platformda, ah-

şap yapıların korunmasına yönelik çalış-
maları değerlendirip, tartışacağımız iki 
ahşap paneli düzenleyeceğiz. 

Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalış-
malardan bir diğeri de proje paydaşlığı, 
Tarihi Evler- Çeşmeler Onarım Prog-
ramı adını verdiğimiz bu çalışmada, İs-
tanbul 2010 Avrupa Başkenti Ajansı’na 
sunduğumuz iki ayrı proje kapsamında 
tarihi evler ve çeşmelerin onarımı için 
mali destek sağlandı. Bu konuda proto-
koller imzalandı. Önümüzdeki dönemde 
ihaleleri yapılarak 18 ayrı ev ve çeşmede 
onarımları yapılacaktır.

Müdürlüğümüzün bir diğer atölyesi 
de Taş ve Metal Eğitim Atölyesi, şu anda 
Taş ve Metal Eğitim Atölyesi’nin bina-
sında bulunmaktayız. Bu atölyemiz de 
çeşmeler ve türbelerde onarımlar yapılı-
yor. Bugüne kadar 16 adet bina hakkın-
da inceleme yapılmış, 6 adet yapıda da 
onarım tamamlanmıştır. Burada da yine 
meslek liselerinden, yüksek okullardan, 
üniversitelerden öğrencilerin, mezunla-
rın oluşturduğu çeşitli birimler ve piyasa-
da çalışan çeşitli kalfa ve ustalara resto-
rasyon gibi konularda eğitimler veriliyor. 
4 taş ustamız, 2 sıva ustası, 2 restoratör, 
2 arkeolog, 1 konservatör, 2 çini onarım 
ustası, 1 seramik ve cam ustası olmak 
üzere 17 kişi bu birimde çalışmaktadır. 
Bu eğitimlerde genel olarak öğrencilere, 
taş bozulma nedenleri ve temizlenmesi 
konularında detaylı bilgi verilmektedir. 
Taşların tanınması, ve  uygulamalı ola-
rak öğretilmesi sağlanmaktadır. Bu kap-
samda onarılan cephe, çeşme ve benzeri 
yapılarda öncelikle belgeleme çalışması, 
cephe temizliği ve onarımı yapılır. Çeş-
melerimiz yeniden su içilebilir hale ge-
tirilmektedir. 

Kurumumuzun bir diğer birimi de 
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Restorasyon ve Konservasyon Labora-
tuvarı, harç, sıva ve ahşap gibi malzeme 
analizleri yapılıyor ve raporlanarak iste-
yen kurum, kuruluşa iletiliyor. Günümü-
ze kadar 140 adet rapor düzenlenmiştir. 
Bu raporlar için öncelikle yapı inceleni-
yor. Analizi yapılacak ahşap, taş, harç, 
sıvı, boyadan çeşitli örnekler alınıyor. 
Malzemelerin analizi yapılarak değer-
lendiriliyor. Yapının maruz kaldığı ha-
sarlar ve onarımlar tespit ediliyor. Mal-
zeme bozulmalarının nedenleri sonuçta 
yapıya müdahale yöntemleri ve özüne 
uygun olarak onarım, özüne uygun ona-
rım malzemeleri belirlenerek raporlanır. 
Gerek İstanbul içinde, gerekse İstanbul 
dışındaki eski eserlerin malzeme analiz-
leri laboratuvarımız tarafından yapılıyor. 

Diğer bir birimimiz ise Proje Grubu, 
rölöve, restütisyon ve restorasyon proje-
leri, ahşap yapı onarım metodolojisinin 
geliştirimleri gibi çalışmalar yürütüyor. 

İstanbul’un Anadolu Yakasında yer 
alan Şile İlçesi ile köylerindeki geleneksel 
yerleşme ve mimari özelliklerini günü-
müze kadar taşımış özgün mimari eser-
lerin korunması, yaşatılması ve kültür 
varlığı olarak tescile önerilmesi amacıyla 
öneri tescil dosyaları hazırlanmıştır.

Ayrıca, Çatalca ilçesinde de tescile 
öneri eser arazi çalışması tamamlanmış, 
sonuç raporu ve yapılara ait fotoğraf al-
bümleri hazırlanmıştır.

Özgün mimari detayların bozulması, 
tarihi ve geleneksel doku ile uyumsuz 
yeni yapılar yapılması bu çalışmalara hız 
kazandırmaya neden olmuştur. 

Koruma, uygulama, denetim görev-
lerinin işlerinin yürütülmesi için, zama-
na ve mekâna bağlı olmadan ortak ve-
ritabanında CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) 
üzerine entegre edilmiş Yönetim Bilgi 

Sistemi-Dijital Arşiv ve Karar Destek 
Sisteminin kurulacağı, İstanbul bütü-
nünde görevlerin etkin ve verimli şekilde 
yönetim-takip ve devamlılığının sağla-
nacağı, gerektiğinde diğer KUDEB Bü-
roları ve Koruma Bölge Kurulları’nın da 
ortaklaşa kullanabilecekleri bir otomas-
yon sistemi olup ilk aşama tamamlanmış 
ve 2. aşaması devam etmektedir.

2. Aşama da Koruma Bölge 
Kurulları’nın arşivlerinde sayısallaştırma 
büroları oluşturulmuş olup 4. Bölge ve 
Yenileme Alanları Bölge Kurulları’nda 
çalışmalar devam etmektedir. Mart 
2009’da 6 numaralı KTVKB Kurulu’nda 
ve Haziran 2009’da 1 numaralı KTVKB 
Kurulu’nda arşiv sayısallaştırma çalışması 
tamamlanmıştır. Haziran 2009 itibariyle 
5 numaralı KTVKB Kurulu’nda ve Tem-
muz 2009 itibariyle 7 numaralı KTVKB 
Kurulu’nda arşiv sayısallaştırma çalışma-
sına başlanmıştır. Gerek evraklar gerekse 
projeler sayısallaştırılarak veri tabanına 
alınıyor. Bugüne kadar bu arşivlerden 10 
binin üstünde belge tarandı. 

KUDEB arşivinde de bir yandan ta-
rama yapılıyor. Sayısallaştırılıyor, burada 
da yaklaşık 200 bin adet evrak tarama-
sı yapıldı. Taranan evraklar otomasyon 
sisteminde kullanılabilir hale getiriliyor. 
Tamamlandığında tüm ilgili kullanıcı-
ların hizmetine sunulacak. Müdürlü-
ğümüzün görevlerinden biri de tescilli 
eserlerdeki işgallerle mücadele. Bunlar 
gerek anıt eserleri oluyor, gerek kendi 
parselinde de olsa yapılmış bir takım ek-
lentiler oluyor. 

Bütün bu faaliyetlerimizle çeşitli med-
ya olanaklarını kullanarak topluma ve 
ilgili kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bun-
lardan bir tanesi KUDEB broşürümüz. 
Geçen sene başlarında hem Türkçe hem 
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de İngilizce olarak basıldı. Ahşap Eğitim 
Atölyesi olarak, sizlere şu anda CD’leri 
dağıtılan “Geleneksel Ahşap Yapı Uygu-
lamaları” kitabı basıldı. Koruma bilincini 
arttırmaya yönelik ve KUDEB’in faali-
yetlerinin de özetlendiği tanıtım CD’miz 
ulusal kanallarda yayınlanmaya devam 

ediyor. Önümüzdeki dönemde de Resto-
rasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi 
ve çeşitli kitaplarda basılarak yayınlana-
caktır. Katıldığınız için teşekkür ederim. 

Şimdi de Ahşap Eğitim Atölyesi Ko-
ordinatörü Demet Sürücü sizlere ahşap 
bir evin onarım serüvenini anlatacak… 

 KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi faali-
yetleri kapsamında ahşap ustalarımız ve 
genç nesil ahşap usta adayları ile birlikte 
onardığımız ahşap evin onarım serüve-
nine yeniden hoş geldiniz. 

Fatih, Zeyrek’te, 2418 Ada 22 
Parsel’de bulunan 180 yıllık bir geçmişe 
sahip olan ahşap sivil mimarlık örneği-
ninin onarım öncesi fotoğrafını görü-
yorsunuz.

Yapıda yerinde yapılan incelemede 
yapının bakım onarım izni açısından bir 
sorun oluşturmadığı tespit edilmiş ve 
KUDEB tarafından bakım onarım izni 
verilen yapıda onarıma başlanmıştır. Ya-
pıda gerçekleşen ön incelemede yapının 
strüktürel olarak bir sorununun olmadı-
ğını, özgün mimari detayların yapı üze-
rinde çok az bozunmalarla da olsa kaldı-
ğını tespit ettik, ardından yapıdan alınan 
detaylarla bir taraftan atölyede üretime 
başladık bir taraftan da ana taşıyıcı sis-
temi daha yakından görmek için kısım 
kısım dış cephede sökümler başlatıldı. 

ORMAN ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
DEMET SÜRÜCÜ
KUDEB AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ KOORDİNATÖRÜ

Onarım Öncesi Ön Cephe
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Dış cephe kaplamalarında yapılan kısmi 
sökümlerin ardından yine aynı cins ah-
şap malzeme kullanılarak aynı kalınlık 
ve genişlikte ahşap dış cephe kaplama-
ları ile tamamlamalar yapıldı Dış cephe 
kaplamalarını söktükten sonra ana kar-
kasta mantar ve böcek tahribatına maruz 
kalan ahşap elemanlarda önce püskürt-
me ve fırça ile sürme yöntemi ile  emp-
renye işlemi yapıldı. Ardından da kısmi 
tamamlamalar, bütünlemeler yapıldı. 
Kullanılan tüm yeni ahşap malzeme dal-
dırma yöntemi ile emprenye edildi.

Süleymaniye ve Zeyrek mahallerin-
de yaptığımız onarım çalışmalarında bu 
bölgede kullanılan ahşap malzemenin 
birkaç ağaç cinsi ile sınırlı olduğunu söy-
leyebiliriz. Ana taşıyıcı ve diğer düşey 
strüktür elemanlarının meşe kerestesin-
den, döşeme kirişlerinde çam ve gök-
nar, ana giriş kapıları, bahçe kapılarında 
sedir, karaağaç ve çam kerestesinden, 
pencere doğramaları, silmeler, süsleme 
elemanların da çam, iç mekânlarda ise 
oda kapılarında göknar, merdiven kü-
peşteleri ve merdiven kaplamalarının 
ıhlamur kerestesinden üretildiğini gör-
dük. Bu bilgilere çıplak gözle yaptığımız 
teşhislerle sahip olduğumuz gibi KUDEB 
Ahşap Konservasyonu Laboratuvarında 
yapılan mikroskopik analizlerle de des-
teklenmiştir.

Bu tamamlayıcı ek bilginin ardından 
bakım onarım uygulamasını yaptığımız 
ahşap evimize yeniden döndüğümüzde, 
daldırma yöntemi ile emprenye işlemin-
de kaldığımızı anımsıyorum…evet kul-
lanılan tüm ahşap elemanları son şekli-
ni aldıktan sonra daldırma işlemine tabi 
tuttuk. Binada sökümler yaptığımızda dış 
cephenin altında kalan yapı konstrük-
siyonunu oluşturan ahşap elemanlara 

da fırça yoluyla sürme ve püskürtme ile 
emprenye işlemi uyguladık. Bu yapının 
giyotin pencerelerinde onarımlar yaptık. 
Özellikle ahşap denizliklerin neredeyse 
tamamını değiştirdik. 

Yapının sol cephesinde dış cephele-
ri kaldırdığımızda tahribatın ön cepheye 
oranla daha fazla olduğunu gördük sürre 
açısından bizi en çok yoran cephe sol cep-
heydi. Yapının özgün saçak altı destekleri 
çok da bozulmamıştı, atölyemize getirdiği-
miz bir desteği kopyalayarak hemen üreti-
mine başladık, birkaç tanesinde de ona-
rımlar yaptık. Saçak altı süslemelerinde de 
yeniden üretimler ve onarımlar yaptık.

Ahşap yapılarda onarımlar yaparken 
ilk fark ettiğiniz ahşap malzemenin üs-
tünlükleri oluyor. Mesleğim ahşap oldu-

Dış cephe kaplamalarının sökümü 

Dış cephe kaplamalarını onarımlarının tamamlanış hali 
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ğu için çok büyük şaşkınlıklar yaşamış 
değilim ama zaman zaman malzemeye 
olan hayranlığım da artmıyor değil…. 
Ahşap, kullanım yeri isteklerine uygun 
malzeme seçilip, doğru detaylandırılarak 
doğru uyguladığında olağanüstü bir mü-
hendislik malzemesidir. Yüzyıllar boyu 
bozulmadan ayakta kalan ahşap yapı 
örnekleri var, Büyükada’daki Rum Ye-
timhanesi Binası, Anadolu’daki en eski 
yapı malzemesi olan M.Ö. 800 yılı olarak 
tarihlendirilen Gordion Kral Mezarı bu 
örneklerden sadece ikisi…

Onardığımız bu yapıda da ahşabın en 
büyük düşmanının rutubet olduğunu gö-
rüyoruz. Ahşap yapılardaki genel sorun 
periyodik bakımların yapılmamış olması, 
bu yapı örneğinde de görüldüğü gibi ya-
pının sol cephesinde yaşadığımız sorun-
ların temelinde de bu yatıyor.  Özellikle 

rüzgarın ve kuşların tahrip ettiği yağmur 
inişlerindeki çatlaklar zamanla büyüyor, 
dereler ve inişler parçalanıyor ve su doğ-
rudan çatıya ve/veya yapıya akıyor. 

Yapıda onarımlar devam ederken ana 
giriş kapısının yerine geçici bir kapı takı-
larak, kapı,  atölyede onarılmaya başlandı. 
Öncelikle kapı üzerinde yıllarca üst üste 
uygulanmış yağlı boya tabakası ısı ta-
bancası yardımı söküldü, kapıdan kalkan 
boya tabakası altında bozulmadan duran 
ahşap dokusu ortaya çıktı. Makroskopik 
olarak yaptığımız teşhiste ana giriş kapı-
sının sedir kerestesinden üretildiğini gör-
dük. Atölyemizde sedir kerestesi olmadığı 
için alt kayıtlardaki çok küçük onarımları 
yavaş büyümüş çam özodunundan aldı-
ğımız kereste ile yaptık. 

Ahşap yapıda tüm onarımlar tamam-
landıktan sonra boya için hazırlıklara 

Meşe payandanın üretimi 
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Saçak altı konsollarının montajı 

başlanıyor, önce bir kat koruyucu astar 
boya uygulaması yapıldı, ardından vida 
ve çivi başlarını kapatmak için parmak 
ucu ile küçük macunlamalar yapıldı. 
Zımpara işleminin ardından son kat boya 
uygulamasına geçildi. Bu yapıda ve diğer 
onarımlarımızın tamamında su bazlı ko-
ruyucu ahşap astar ve boya uygulaması 
yapıyoruz. Yapıdaki sökümler sonrasında 
dış cephe kaplamaları aynı kesit ve aynı 
profille aynı cins ahşap malzeme kullanı-
larak yeniden üretildi ve eski kaplamala-
rın yanına çakıldı. 

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi ku-
ruluş amaçlarına da sadık kalarak ahşap 
yapıların sürdürülebilirlik kriterleri kap-
samında geleneksel ahşap yapı işçiliğinin 
gelecek nesillere aktarılmasını uygulama-
larımız ile de destekliyoruz. Yıllar sonra 
yapılarda yapılmak istenen bir onarım, 
yapıda inceleme yapan mimara ve ustaya 
ahşap ustalığına olan saygımızı bir kez de 
bu yolla iletmiş olacağız.

Binanın altında bulunan eczane, bakkal 
ve terzi dükkanları için de küçük bir ahşap 
kaplama yaparak yapının tamamında bir 
görsel uyum yakalamaya çalıştık. Dükkan 
cephelerinin kenarında seramik kaplama-
lar vardı, seramik kaplamaları söktük ve 
ahşap giydirmeler uyguladık. 

Gerek ahşap kapının boya söküm iş-
lemimde gerekse diğer dış cephe, pen-
cere onarımlarının tamamında atölye-
mizde kursiyerler de bire bir uygulama 
fırsatı bulmuşlardır. Böylece hem tescilli 
bir ahşap sivil mimarlık örneği korun-
muş hem de yeni nesil ahşap ustalarına 
uygulama yapacakları doğru detaylara 
bilgilere ulaşacakları alanlar açılmakta-
dır.  Ahşap Atölyemiz eğitim uygula-
maları kapsamında bu şekilde Zeyrek, 
Süleymaniye’de bakım onarım çalışma-
ları yürütüyor, ev sahiplerine teknik bil-
gi desteği sunuyor. Bilgiler paylaşıldıkça 
hem onarımlar daha doğru yapılıyor 
hem de ahşap işleyen genç nesil usta 
adayları tanıyarak, öğrenerek meslek-
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lerini sevmeye başlıyor. Ahşap Eğitim 
Atölyemizin sadece kursiyerleri değil 
zaman zaman şehir dışından hatta yurt 
dışından gelen ahşap ustası, mimar mi-
safirleri, kısa süreli öğrencileri de oluyor. 
Şuanda Kadırga Şehsuvarbey Sokak’ta 

onarım, atölye uygulamaları yapmak 
üzere ön hazırlıklarımız sürüyor. 

Atölye eğitimlerimiz 2010 yılı içeri-
sinde de devam edecek. Ahşap mimari-
nin korunması adına gidilmesi gereken 
çok uzun bir yolumuz var. 

Beyşehir Eşrefoğlu Camii-yapılış 1298 
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Demet Sürücü: Bugünkü seminerimi-
zin şimdiki sunumunda Prof. Dr. Oğuz 
Ceylan, Ayazağa Kasırları Onarım Çalış-
maları hakkında bir sunum yapacaktır. 
Hoşgeldiniz hocam...teşekkür ederiz..

Ben teşekkür ederim.
Hepiniz hoş geldiniz. 
Ayazağa Kasırları, Şişli İlçesi Ayazağa 

Köyü yakınında, eski Haznedar Çiftliği 
arazisi üzerindedir. Levent’ten Sarıyer’e 
giderken Maslak’ta Teknik Üniversite’nin 
orada yeni yapılan alt geçitten sola döner-
seniz Ayazağa Köyü’ne giden Ayazağa-
Cendere Yolu’na sapmış olursunuz. Aya-
zağa Kasırları içerisinde Mimar Sarkis 
Balyan tarafından yapılmış, ikisi kagir biri 
ahşap olan üç köşk var. Ahşap olan; Çini-
li Köşk, diğerleri Ayazağa Kasrı ve Süvari 
Köşkü’dür. 

Ayazağa Kasırları Onarım Çalışma-
ları, bir konsorsiyum çalışması şeklinde 
yürütüldü.   İşveren yani yaptıran Ecza-
cıbaşı Holding’in bir vakfı olan İstanbul 
Kültür Sanat Vakfıydı. Yüklenici BAYTUR 
firmasıydı. Ben BAYTUR’un yani müte-
ahhit firmanın danışmanlığını yaptım. 
İKSV’nin de danışmanları vardı. Bir de bu 
iki grubu denetleyen AROG Uluslararası 
Müşavirlik firması vardı. Onarım çalış-
malarında, tüm toplantıları bu üç grup 
çalışması şeklinde yürüttük. 

Onarım çalışmaları, 1998-2000 yılları 
arasındadır, 1999 Marmara Depremi’ni 
de bu binalarda yaşadık, bu depremin 
sonuçlarını da burada irdeleme şansı-
mız oldu. 

Şimdi geliyoruz esas konuşmamızın 
ağırlık binasına Çinili Köşk’e. Çok kısa 

bir metin okuyacağım size... Bu bildi-
ri I.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve 
Sergisi kapsamında 09.11.2002 tarihin-
de Sadettin Ökten hocamız ile birlikte 
sunulmuştur. . Şimdi ben size kısa bir 
metin okuyacağım Çinili Köşkün tarih-
çesi ve Serkis Balyan ile ilgili ilginç bir 
konu çünkü. 

Geç dönem geleneksel Osmanlı 
Köşk mimarisinin ahşap karkas olarak 
inşa edilmiş nadir örneklerinden birini 
oluşturan Çinili Köşk; Ayazağa Köyü ya-
kınlarında eski Haznedar Çiftliği olarak 
bilinen arazide yer almaktadır. Değişik 
dönemlerde olumsuz mimarilere maruz 
kalarak günümüze gelen Çinili Köşk çe-
şitli kaynaklarda değişik adlar kullanıla-
rak tanımlanmıştır. Çinili Köşk adı; iç ve 
dış mekânlarda panolar şeklinde tasar-
lanmış olan çiniler nedeniyle kullanıl-
maktadır. Günümüzde onarımı yapılarak 
bir kültür merkezinin sergi holü olarak 
işlevlendirilen yapının önünde büyük bir 
havuz yer almaktadır. Havuzun üç kenarı 
rıhtımlı olarak düzenlenmiş, köşke uzak 
ve paralel olan dördüncü kenarda ise taş 
bloklar yerleştirilerek tores bir görüntü 
sağlanmaya çalışılmıştır. Havuz çevre-
sinde yapılan açmalar şeklindeki kazı-
larda havuzun büyük kenarına paralel 
tuğla kenarlı su kanalları tespit edilmiştir. 
Onarım çalışmalarının başlangıcında yapı 
çelik karkas ve örtü sistemiyle örtülerek 
konforlu bir çalışma ortamı oluşturulmuş 
ayrıca yapı bu çelik karkas sisteme asıla-
rak tüm yüklerin örtü tarafından taşın-
ması sağlanmıştır. Yapının arka cephesi 
önünde bulunan günümüzde suyu mev-
cut olmayan havuz tüm tamir ve bakım 
ünitelerinin içinde oluştuğu bir platform 
olarak değerlendirilmiştir.

PROF. DR. OĞUZ CEYLAN 
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
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Şimdi size Çinili Köşk’ün tarihi ile 
ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Çinili 
Köşk’ün bulunduğu arazinin II. Mahmud 
döneminden itibaren rağbet gördüğü 
ve özellikle padişahların bu bölgeye sık 
sık gelerek avlandıkları bilinmektedir. 
Hazine-i Hassa’ya ait olan bu arazide ilk 
yapılamanın da bu tarihlerde başlamış 
olabileceği, arazide bulunan 1831 tarihli 
bir nişan taşından anlaşılmaktadır. Gü-
nümüzdeki mevcut yapı bu tarihlerde 
inşa edilmiş bir yapının temelleri üzerine 
Sultan Abdülaziz döneminde Ser Mimarı 
Devlet olarak tanınan Osmanlı Devleti-
nin son baş mimarı Sarkis Balyan tara-
fından inşa edilmiştir. Bu durumda Çinili 
Köşk’ün yapım tarihi olarak 1860-1870 
yılları verilebilir. Cumhuriyet dönemin-
de süvari okulunun denetimine verilen 
yapı bir süre sonra 3. Kolordu’nun kulla-
nımına geçmiş daha sonra bir sergi holü 
olarak işlevlenmesi amacıyla İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı’na devredilmiştir. 
Çinili Köşk’ün onarımı ve işlevlendiril-
mesi 1999-2000 yılları içerisinde Ayazağa 
Kasırları’nın onarımı ile birlikte gerçek-
leştirilmiştir. 

Şimdi size Çinili Köşk’ün mimari özel-
liklerini kısaca anlatacağım. Mimar Sarkis 
Balyan’ın Çinili Köşk’ün plan şemasın-
da geleneksel Osmanlı Köşk Mimarisi 
geleneğinin devam ettirdiği görülür. Çi-
nili Köşk bir ana mekân ve onu destek-
leyen destek mekânları ile Sedat Hakkı 
Eldem’in oluşturmuş olduğu köşk tipo-
lojisinde kökenini Edirne ve Topkapı Sa-
rayı, az odanın oluşturduğu tek elemanlı 
eklemli köşk tipine referans vermektedir. 
Ahşap karkas bir yapıya sahip olan Çinili 
Köşk, ortasında fıskiyeli havuzun yer al-
dığı salon, bu salonun gerisinde iki küçük 

mekân bu mekânların üzerini örten ve 
müzisyenlere ait olan bir galeri katından 
yani musandıradan oluşmaktadır. Giriş 
mekânının sağında yer alan odalar içe-
risinde galeri katına çıkan bir merdiven 
bulunmaktadır. 

İlginç bir konu; bodrum katının varlı-
ğını hiçbir kaynakta köşkün bodrum ka-
tının varlığına ilişkin bir veri yoktu ama 
onarıma başladığımızda bodrum katının 
varlığını tespit ettik ve daha sonra bu ka-
tın da kullanılmasını sağladık.  

Sarkis Balyan Çinili Köşk plan çözüm-
lemesinde salon ile küçük mekânı ayıran 
iç duvarı bodrum katta önceden mevcut 
olan ve daha önde yer alan taş duvara ta-
şıtmayıp kendisinin inşa etmiş olduğu iki 
almaşık ayağa taşıtmıştır. Bu çok entere-
san Sarkis Balyan kesinlikle eski bir yapı-
nın temellerini kullanıyor fakat yapının iç 
bölme duvarı kendi tasarımına uymadığı 
için ayrı iki almaşık ayak inşa ediyor. Gi-
riş holünün her iki yanında yer alan iki 
küçük mekân geçildikten sonra gelinen 
salonun iç köşelerinde mermerden bir 
sersefil kahve ocağı bulunmaktadır. 

Salonun ortasında fıskiyeli bir ha-
vuz dikkat çekmektedir. Yapının çevre 
platformu değişik renkte yuvarlak dere 
taşlarının desen oluşturacak biçimde 
dizilmesi ile elde edilen ve podima dö-
şeme olarak adlandırılan bir cins kapla-
ma ile oluşturulmuştur. Çinili Köşk’ün 
plan çözümlemesi Validebağı’nda yer 
alan ve Sarkis Balyan tarafından aynı 
tarihlerde inşa edilen Abdülaziz Av 
Köşkü’nün plan çözümlemesi ile aynı-
dır. Validebağı’ndaki Köşk ile Çinli Köşk 
inanılmaz benzerlikler taşıyor. 

Cephe özellikleri; Çinili Köşk’ün cep-
he mimarisinde öne çıkan özellikler daha 
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çok yaz aylarında kullanıldığı düşünülen 
köşkün cephelerinde gölgelik alanların 
oluşumunu hedefleyen deniz saçaklarının 
mevcudiyeti ve panolar şeklinde kullanılan 
çinilerin oluşturduğu renkli görüntüdür. 
Tüm cephelerde tornada motiflendirilmiş 
48 adet ahşap dikme ve zengin profili pa-
raçollar tarafından taşınan saçak olasılıkla 
köşkün inşa tarihinden kısa bir süre sonra 
sarkmış ve saçak uçlarında aynı mimar ta-
rafından destek dikmeleri konmuştur. 

Fotoğrafta destek dikmelerini görü-
yorsunuz. Onarım sırasında saçakların 
altındaki muşambaların doğrudan üzeri-
ne oturmuş dikmelerin saçağın yapımın-
dan kısa bir süre sonra sarkması sebebi ile 
konulduğunu bize gösterdi. Saçağın sark-
maması mümkün değil Sarkis Balyan’ın 
kurmuş olduğu makas sistemi son derece 
yanlış ve saçak mesafesi 4.20 cm, inanıl-
maz uzun, saçak alt alanı köşkün planın-
dan daha büyük. 

Yapının havalanmasını önlemek için 
çok ilginç, Sarkis Balyan,biz her zaman 
yapı ağırlığını düşünerek tedbirleri alırız. 
Sarkis Balyan tam tersi yapı havalanmasın 
diye tedbir almış yani yapıyı zemine bağ-
lamış, çok enteresan çünkü çok rüzgârlı 
bir bölge, hafif bir bina havalanma ihti-
mali çok yüksek.

Çinili Köşk cephe mimarisinde güçlü 
profillerle bölünen üç büyük yüzey bir 
yüzey ve bu yüzeylerin aralarına yerleş-
tirilmiş çini panolar öne çıkar. Saçağa ya-
kın bölgede yer alan ve cephe yüzeyinin 
üst bölümü oluşturan alanda sivri kenar 
formunda metal ve renkli camlı tepe pen-
cereleri içeren yüzey bulunur. 

Bu bölmede ayrıca iki kapının üstle-
rinde yer alan güneş, şemse motifi dikkat 
çeker. Cephenin orta bölümünde pencere 
bölümünün yer aldığı yüzey bulunmak-
tadır. Pencere üst bölümlerinde ise ince 
profilli ve sivri kenar formunda tasarlan-
mış neolatik formu anımsatan ahşap çı-
talar mevcuttur. Alt yüzeyimizin tamamı 
çini panolar olarak tasarlanmıştır. Dış 
cephe mimari kurgusu benzer düzende 
olmak üzere iç planda da tekrarlanmıştır. 
uygulanmıştır. Ana mekânı oluşturan sa-
lon tavanı çapraz çıtalı renkli bir düzen-
de oluşturulmuş, saçak altında muşamba 
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üzeri geçmeli yıldız motiflerinin işlendiği 
kalemişi desenlerle süslenmiştir. Çini pa-
nolarda ise İngiliz çinilerinin kullanıldığı, 
doğadan alınan motiflerin, tomurcuk, çi-
çek, dal, yaprak gibi geometrik unsurlarla 
kaynaştırıldığı bir kurgunun mevcudiyeti 
görülmektedir. 

Size ilginç bir bilgi vereyim; çinilerin 
imal edildiği İngiliz firmasını bulduk, te-
masa geçtik. Ancak firma 1920’lerde ka-
panmış, bu firmanın tüm desen kalıpla-
rını farklı bir firma almış, bu yeni firmaya 
da ulaştık ama inanılmaz yüksek bir fiyat 
verdiler. Ayrıca bize ilginç bir de bilgi ver-
di; köşkün duvarlarında kullanılan pano-
ların çinilerinin 4.-5. sınıf döşeme çinileri 
olduğunu söyledi. Sarkis Balyan, döşeme 
çinilerini duvar panosu olarak kullanmış. 

Yapısal özellikler; Çinili Köşk, kagir 
bir bodrum katı üzerinde ahşap karkas 
sisteme sahiptir. Kagir bölümün yer yer 
metal yamalar kullanılarak ahşap karkas 
kısım ile bağlandığı görülmüştür. Ahşap 
dikmelerin arasında yatay bağlantı ele-
manlarının kullanıldığı tespit edilmiş,  
meşe, kestane gibi ahşapların balta ile şe-
killendirilerek kullanıldığı görülmüştür.

Çinili Köşk uygulamasında görülen 
ahşap karkaslar üzerine çini pano uyarla-
ması geleneksel ahşap karkas mimarisin-
de sıklıkla rastlanan bir uygulama değildir. 
Bu yazıyı hazırlarken bütün yaşlı hocala-
rıma sordum, Cahide Tamer’e, Hüsrev 
Tayla hocalarıma danıştım. Birkaç yerde 
ahşap karkas üzerine çini uygulaması 
yapıldığını söylediler. Cahide Tamer Ha-
nım, Alay Köşkü’nün bir duvarında hatır-
ladığını söyledi, de, Hüsrev Tayla Hoca da 
sarayın hareminde bir duvarında böyle bir 
uygulamaya rastladığını hatırladı. 

Hemen Hünkar Kasrı aklınıza geliyor, 

Yeni Cami Hünkar Kasrı kagir üzeri ah-
şaptır. Ahşap karkas bir bünye üzerinde 
çini pano uygulaması yok. 

Yapı çeşitli boyutlarda, uygun olama-
yan onarımlar yapılarak günümüze gel-
miştir. Onarım detaylarını sistematik bir 
şekilde inceledik ve onarım ilke kararları-
nın alınmasında temel  göre kararlar alın-
ması temel unsuru oluşturmuştur. Tarihi 
kesin olarak saptanamayan bir dönemde 
büyük bir ihtimalle 50’li yıllarda, yapıya 
adını veren tüm çini panoların söküldüğü 
görülmüştür. Bu uygulama sırasında kırı-
lan veya kaybolan çiniler, seramikler kul-
lanılarak tamamlanmış veya oluşturulan 
alçı yüzeyler üzerine kalemişi ile çinilerin 
benzeri motifler uygulanmıştır. Çimento 
esaslı harç uygulaması yapıya önemli öl-
çüde zarar vermiş ve ahşap karkas siste-
minin hızla çürümesine neden olmuştur. 
Yapıyı yıpratan bir diğer uygulama ise öz-
gün ahşap işlemesinin ve kaplamasının, 
sökülerek yerine betonarme bir döşeme-
nin uygulanmasıdır. Ayrıca yapının bazı 
bölümleri örneğin pencere denizliklerinin 
özgün detayları yok etmiştir. Onarımlar 
sırasında bizi en çok zorlayan konulardan 
biri özgün denizliklerin olmayışı oldu, 
Validebağı’ndaki köşkten dönem analiz-
leri alarak yeni denizlikler ürettik.

Onarım kararlarımız doğrultusunda 
yıkımın yapılmaması, özgünlüğün ola-
bildiğince korunması ön görülmüştür. 
Ayrıca yapıda eksik veya özgünlüğünü 
yitirmiş olduğu tespit edilen detayların 
dönem analizi yapılarak yeniden üretil-
mesi için görüşe varılmıştır. Öncelikle 
yapının askıya alınması ve bir koruma 
çatısının oluşturulması hedeflenmiş daha 
sonra ise yapıya ileride zarar verecek tüm 
eklerin yapıdan uzaklaştırılması ilke ola-
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rak kabul edilmiştir. 
Bu çerçevede olmak üzere tüm çini 

panolarının arka yüzeylerinde uygulanan 
çimento esaslı harç ve yapının tüm zemi-
nini kaplayan betonarme döşeme ayıkla-
maya tabi tutulmuştur. 

Çinili Köşk onarımında çağdaş malze-
me kullanımı ile ilgili öncelikle ortak bir 
fikir geliştirelim istedik. Yapının statiği ile 
ilgili bazı hesaplamalar yaptık. Mademki 
saçaklar sarkıyor, çelik tellerle gererek 
kaldırmaya çalışalım istedik fakat bu fikir 
çok rağbet görmedi.

Saadettih Hocamız’ın yaptığı hesap-
lamalar sonucunda yaz ve kış mevsimleri 
arası bu saçakların 20-25 cm esneyeceğini 
söyledi. Bu hesaplamaların ardından çelik 
tel uygulamasından vazgeçtik. Uygulama 
sırasında yapının çatı karkas sistemi ko-
rundu ve yapıya ilave bir ek sistem geti-
rildi. Şimdi şöyle söylenebilinir yapıya ek 
bir yük gelmedi mi? Şüphesiz geldi. Bu-
nun tedbirleri alındı.

Bu çalışmada mimari özellikleri ve 
onarım çalışmaları hakkında bilgi veri-
len Çinili Köşk tarihi ve özgün bir mi-
mari olup, taşınmaz bir kültür varlığı-
dır. Dolayısıyla bu yapının restorasyonu 
aşamasında özellikle mimari öğelerin 
onarımında özgünlüğünün korunma-
sı konusunda hassasiyet gösterilmiştir. 
Çatı taşıyıcı sisteminde ise istenen per-
formansın elde edilebilmesi için çağdaş 
malzeme kullanımı gündeme gelmiş ve 
çalışmalar bu yönde geliştirilmiştir. Bü-
yük konsol saçakların aşırı çökme yap-
maması için çatı sistemi radyal ahşap 
makaslar ve bunları birleştiren çelik bir 
kasnak olarak tasarlanmıştır. Ancak 
bunların biçimlendirilmesinde yenilen-
mesi ile özgün çatının ana elemanlarının 

ve iç mekânı ayakta tutan tavanın oldu-
ğu gibi korunması hedeflenmiş, çözüm-
ler bu yönde geliştirilmiştir. 

Teşekkür ederim.
Demet Sürücü: Seminerimizin öğ-

leden sonraki bölümünde Jotun Boya 
A.Ş.’den Üst Yüzey İşlemleri Danışmanı 
Cem Kanat, Ahşap Koruma ve Koruyu-
cu Kimyasal Maddeler hakkında bir su-
num yapacak.  

Cem Kanat: Hepinize Merhaba…
Jotun firmasını tanımayanlar için 

kısa bir açıklama yapayım; Jotun, 1936 
yılında Norveç’te kurulmuş, şirket 1987 
yılından beri Türkiye’de faaliyet göste-
riyor. Ahşap koruyucu kimyasal mad-
deler ve dekoratif boylar konusundaki 
faaliyetine 1998’de başladı.  Jotun, dün-
yanın en büyük boya üreticilerinden 
biri, kurulduğu ülkenin bir İskandinav 
Ülkesi olması yani yapıların %60’ının 
ahşap olması firmanın ahşap koruma 
ürünlerinde çok büyük tecrübeye sahip 
olmasını sağlamıştır. 

Bugün sizlere ahşap malzemenin kul-
lanımı sırasında yaşanan çürümeler ve 
koruma sistemleri hakkında bir sunum 
yapacağım. Yüzey problemleri nelerdir? 
Boya öncesi ve boya sonrası yaşanan 
problemler nelerdir?  Problemlerin çö-
zümünde nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi 
hep beraber bakalım…

AHŞABA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Ahşap yaşayan bir malzeme ve ahşa-
bı ham bir şekilde dış hava koşullarına 
maruz bıraktığımızda ultraviyole ışınlar, 
sıcaklık ve rutubet ahşap malzemenin 
önce yüzeyinde ardından da ahşabın ya-
pısında bozunmalara sebep olur. Güneş 
ışığı ve rutubet ahşabın yapı taşlarından 
biri olan lignini suda çözünür hale ge-
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tiriyor ve böylece ahşap dokusunda za-
yıflama meydana geliyor. Dokudaki bu 
bozulmalar yüzeyde erozyonlar şeklinde 
görülür. Tırnak testi olarak tabir edilen 
testte lif erozyonunun olup olmadığını 
anlamak için tırnağınız ile basit bir çen-
tik attığınızda zayıflamış doku ahşaptan 
ayrılır. Eğer şartlardaki olumsuzluklar 
devam ederse ahşap yüzeyi içerisinde de 
bozunmalar başlar. 

Yapıda kullanılan ahşap malzemede 
görülen genel problemler; renkte deği-
şim, ahşabın deformasyonu ve yüzeyde 
mantar oluşumu olarak sıralanırsa çö-
züm; ahşap koruyucu malzemelerdir. 
Ahşap koruyucu kimyasal malzemeler; 
yüzeyi tamamen örten boyalar yani opak 
boyalar, yarı şeffaf koruma sistemleri ve 
şeffaf koruma sistemleri olarak sıralana-
bilir. Ahşap koruyucu sistemlerin içeri-
sinde reçine, pigment, dolgu ve solvent 
katkı maddeleri mevcuttur. Boyalar, re-
çine, pigment, dolgu, solvent ve katkılar 
içerirken, yarı şeffaf ahşap koruyucular 
içerisinde sadece dolgu maddesi bulun-
maz. Verniklerde ise pigment ve dolgu 
maddesi bulunmamaktadır. Ahşap yü-
zeylerde maksimum korumayı bu beş 
malzemenin birleşiminden oluşan boya 
sağlamaktadır. Renkli ahşap koruyucu 
diye tabir ettiğimiz stain boyalar ve ver-
nikler daha az koruma sağlarlar. 

Reçine bağlayıcıların; alkit, akrilik, 
epoksi, polirüretan gibi farklı bağlayıcı 
tipleri vardır. Bu bağlayıcı tipleri malze-
meye ismini verir. Pigmentler, farklı boya-
lar için farklı kimyasal yapılara sahiptirler 
ve korozyona, UV ışınlarına karşı koru-
ma sağlayan tipleri olduğu gibi sadece 
dekoratif amaçlı kullanılanları da vardır. 
Boya içerisine eklenen katkı maddeleri ile 
mantar ve böceklere karşı etkili hale gelir. 
Tüm bu malzemeler toz şeklinde oldu-

ğundan bir çözücü içerisinde karıştırmak 
gerekir. Bu çözücü boyanın solvent bazlı 
veya su bazlı olmasını belirler.

AHŞAP KORUYUCU MALZEMELERDE 
ARANAN BEŞ ÖZELLİK
1. Buhar geçirgenlik
2. Suya dayanım
3. Esneklik
4. Nüfuz Etme 
5. Yapışma şeklinde sıralanabilir. 

Ahşap dış cephe kaplamalarında en 
sık rastlanan durum yıllarca üst üste boya 
uygulaması yapılması ve bu uygulamalar-
da yanlış boya tercihidir. Bu sebeple boya 
öncesinde yüzey hazırlığı çok önemlidir. 
Yüzeylerde kabarmalar ve çürümeler 
mevcut olduğunda boyanın yüzeyden 
uzaklaştırılması gerekmektedir. Uzaklaş-
tırma işlemi yakma, el ile veya mekanik 
zımparalam ile yapılabilir. Tercih edilen 
boyanın da ahşap malzeme için özel ola-
rak üretilmiş boyalar olması gerekir. Şu 
anda İstanbul’daki ahşap yapıların %90’ı 
alkid boya ile yani yağlı boya ile boyalı, 
yağlı boyalı sistemlerin buhar geçirgenliği 
minimum düzeydedir ve yüzeyde kırılgan 
film tabakası oluştururlar. Kırılgan yapı 
çatlamalara sebep olurken bu çatlaklarda 
içeri giren su dışarı atılamayacaktır.

Ahşap dış cephe kaplamaları üzerine 
buhar geçirgenliği iyi olan boyalar uygu-
lanırsa ahşap yüzeyinden içeri giren su 
ahşap malzemede hapsolmadan dışarı 
atılabilecek, nefes almaya izin verecek ve 
böylece çürüme başlamayacaktır. 

Ahşap yüzeylerde yaşanan bir di-
ğer sorun da kötü yüzey hazırlığı ve kirli 
yüzeye yeniden boya uygulaması yap-
maktır. Kirli yüzeylerde boyada yapışma 
sorunları ve aşırı kalın boya tabakası se-
bebi ile kabarmalar, özellikle de ahşap 
birleşim yerlerinde kabarmalar oluşur. 
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Kabaran kısımlar kazınır, yüzey yıkanır 
ve zımparalama işlemi tekrarlanır ve yü-
zey boya uygulamasına hazır hale getiri-
lir.  Yıkama işlemi ardından belli bir süre 
bekleyerek ahşap malzeme içerisindeki 
rutubetin %20 olması sağlanır. 20°C sı-
caklıkta bir yıkama işlemi yaptıysanız bir 
gün beklemek yeterli olabilir. Ahşap mal-
zemenin nemi ölçülerek bir diğer işleme 
geçilebilir. 

İyi bir ön hazırlık gelecekte yapıla-
cak bakımların daha az masraflı ve ko-
lay yapılmasını sağlar. Ahşap yüzeylerde 
karşılaştığımız bir diğer problem ise yü-
zeyde mantarlaşmadır. Böyle bir durum-
la karşılaşıldığında yüzey boya öncesi 
mutlaka özel deterjanlarla yıkanmalıdır. 
Bu yüzeyler önce Jotun Pingo Clean ve 
Paint ile temizlenmeli ardından duru su 
ile yıkanmalıdır. Kuruduktan sonra Jotun 
Pingo and Algea Killer ile yüzey dezen-
fekte edilmeli ve boyanmalıdır.  Yüksek 
basınçlı sprey uygulaması durumunda 
ahşaba zarara verilmemelidir. Basınç ve 
yüzeye olan mesafe kontrol edilmelidir. 
Geniş çatlakların bulunduğu yüzeylerde 
basınçlı su kullanımından kaçınılmalıdır. 
Basınçlı su ile yıkadıktan sonra yüzeydeki 
mantarlar, yosunlar tamamen temizlen-
miş oluyor daha sonraki yüzey hazırlama 
işlemlerine rahatlıkla geçebiliyoruz. Bura-
da en önemli husus mantarlaşmanın ah-
şap malzemenin içerine inmemiş olması 

sadece yüzeyde bir kararma ve yosunlaş-
ma şeklinde olmasıdır. Eğer daha derin 
bir mantar tahribi veya tespiti varsa farklı 
yöntemler ve kimyasal maddeler kullanıl-
malıdır.  Birkaç tavsiye ile sunumumu ta-
mamlayacağım ve ardından size astar ve 
boyalarımızı kısaca tanıtacağım. 

Kullanılacak astar ve boya ahşap malz-
me için özel olarak üretilmiş olmalıdır. 

Ahşap yüzeylerde asla macun uygu-
laması yapmamalıyız. Esnek olmayan bir 
kapatıcı ileride ciddi çürüme ve bozun-
maların başlamasına alt yapı oluşturur. 

Kesinlikle ve kesinlikle ahşap boyala-
rı fırça ile uygulanır, rulo uygulamalarına 
hiçbir zaman izin vermemeliyiz. çünkü 
fırça uygulamalarında malzeme yüzeye 
daha kalın ve daha iyi nüfuz eder. 

Ahşap dış cephe kaplamaları ve di-
ğer yüzeylerde illa ki vernik uygulaması 
yapılmak isteniyorsa pigmentlendirilmiş 
vernikler kullanılmalıdır. Diğer durumda 
vernik 1-2 yıl sonra yüzeyden sökülüp, 
sıyrılacaktır. 

Ahşap malzemenin kullanım yerine 
uygun seçimi, işlenmesi üst yüzey işlem-
lerinin performansını doğrudan etkiler. 
Bu sebeple ahşap işçiliği ve malzeme 
çok önemlidir. Mimar ve mühendisle-
rin malzemeyi daha yakından tanımaları 
gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple bizi 
buluşturan Demet Hanım’a ve sizlere çok 
teşekkür ederim.
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1. GÜN- 14 Ekim 2009 Çarşamba 

1. OTURUM 
AHŞAP YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KRİTERLERİ-İLKELER
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HÜSREV TAYLA
1. Konuşmacı
10.00-10.30 Y. Mimar M. Şimşek Deniz- İBB 
KUDEB Müdürü
Açılış Konuşması-KUDEB Ahşap Atölyelerinin 
Çalışmaları ve Uygulamaları
2. Konuşmacı
10.30-11.00 Prof. Dr. Ahmet Ersen-Y. Mimar 
Esra Kudde
Ahşap Yapılarda Proje Metodolojisi
3. Konuşmacı
11.00-11.30 Doç. Dr. Can Binan-YTÜ
Ahşap Yapıların Restorasyonunda Yasal 
Çerçeve ve Çağdaş Koruma Arasındaki İlişkiler 
4. Konuşmacı
11.30-12.00 Yrd. Doç. Dr. Rabia Özakın-Yrd.
 Doç.Dr. Ayten Erdem-YTÜ
Ahşap Yapılarda Koruma İlkeleri
12.00-13.00 Yemek Arası

2. OTURUM
RESTORASYON,  KONSERVASYON, ONARIM 
UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. REHA GÜNAY
5. Konuşmacı
13.00-13.30 Y.Mimar M. Nüvit Bayar-Çekül Vakfı
Malatya İstanbulluoğlu Konağı Restorasyonu
6. Konuşmacı
13.30-14.00 Y. Mimar İbrahim Canbulat
Safranbolu: 4 Konak
7. Konuşmacı
14.00-14.30 Orman Endüstri Yüksek Mühendisi 
Demet Sürücü
Zeyrek’te Bir Basit Onarım
14.30-14.50 Ara

3. OTURUM
RESTORASYON,  KONSERVASYON ONARIM 
UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI: MİMAR OKTAY EKİNCİ
8. Konuşmacı
14.50-15.20 Mimar Seda Öztek-
Kürşat Öztek-Öztek Mimarlık
Baltalimanı’nda Bir Yalı Restorasyonu
9. Konuşmacı
15.20-15.50 Restoratör İsmail Önel
Yeni Cami Hünkar Kasrı Restorasyonunda 
Taşıyıcı Meşe Dikmelerinde Yaşanan Sorunlar
10. Konuşmacı
15.50-16.20 Y. Mimar Asuman Divan
Ahşap Yapı Restorasyonunda Uygulama 
Sorunları

2.GÜN- 15 EKİM 2009 Perşembe

4. OTURUM 
AHŞAP MALZEME VE KORUNMASI
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. AHMET ERSEN 
11. Konuşmacı
10.00-10.30 Kimyacı Emine Erdoğmuş-Senkron A.Ş.
Ahşap Malzemenin Çürüme Nedenleri ve Korunması 
12. Konuşmacı
 10.30-11.00 Orman Mühendisi-Peyzaj Mimarı N. 
Papatya Seçkin
Ahşap Malzeme Sorunları ve İnceleme Teknikleri
11.00- 11.20 Ara
13. Konuşmacı
11.20-11.50 Doç. Dr. Ahmet Güleç-Ziraat Yüksek 
Mühendisi Hayrettin Selçuk
Süleymaniye Cami Ahşap Kapı ve Kepenklerinde 
Koruma
14. Konuşmacı 
 11.50-12.20 Prof. Dr. Ayşil Yavuz-ODTÜ 
Ahşap İskelet Sistemi Kullanılan Yapılarda 
Duvar-Dolgu-Yüzey
12.20-13 20 Yemek Arası

5. OTURUM 
ÇAĞDAŞ MİMARLIK VE AHŞAP MALZEME
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. CENGİZ ERUZUN

15. Konuşmacı 
13.20-13.50 İnşaat Yüksek Mühendisi 
Ünal  Ataç-Mitek Türkiye Genel Müdürü  
Bir Rekonstrüksiyon Önerisi: İleri Teknoloji 
Ahşap Yapım Sistemleri
16. Konuşmacı 
13.50-14.20 Y. Mimar Barış Çokcan-IIA Mimari 
Tasarım
Her Zaman Güncel Yapı Malzemesi Ahşabın 
Günümüz Mimarisindeki Yeri
17. Konuşmacı
14.20-15.30 Y. Mimar Çelik Erengezgin-
Çaba Tasarım
Ahşap ve Enerji Mimarlığı
15.30- 16.00- KUDEB ULAŞIM
16.00- 17.00- Gezi ve Kokteyl

AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ PANELİAHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ PANELİ

Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi-Beyoğlu

Katılım ücretsiz olup, sınırlı sayıda yer olduğundan 

rezervasyon yaptırılması rica olunur. 

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Demet Sürücü

Tel: (212) 455 37 87-(533) 327 07 35 

www.ibb.gov.tr/kudeb
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 Müdürlüğümüz 11 Haziran 2005 tarih 
ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Yasası’nın 13. maddesine 
dayanılarak, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde 13.07.2006 tarih ve 1323 
sayılı meclis kararı ile kurulmuştur. 

KUDEB, Kasım 2006’da Süleyma-
niye, Molla Hüsrev Mahallesi, Kayserili 
Ahmet Paşa Konağı’nda Kurucu Müdür  
Y. Mimar M. Şimşek Deniz ve 81 perso-
nelle faaliyete geçmiştir. 

BAKIM ONARIM İZİNLERİ   
VE DENETİM BÖLÜMÜ

Yetki ve Yükümlülük
KUDEB Yönetmeliği hükümleri gereğin-
ce, KUDEB Müdürlükleri koruma amaç-
lı imar planı olan sit alanları ve onların 
koruma alanlarında, taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları olan yerlerde, bakım ona-
rım izinlerini vermekle ve denetim yetki-
sini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

KUDEB’in görev ve yetkileri arasında, 
tarihî eser olarak tescillenmiş yapılar ile 
komşuluklarında yer alan tescilsiz yapı-
ların bakım ve onarımlarına izin vermek 
bulunmaktadır. Bakım ve onarım izni için 
mülkiyet sahibinin; tapu örneği, yapıya 
ait fotoğraflar, İstanbul Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mü-
dürlüğü tarafından alınmış tescil kararı ve 
grup kararı örneği ile bir dilekçe yazarak 
KUDEB’e başvuruda bulunması yeterlidir. 
Bu başvuru, arşivde bulunan diğer belge-
lerle birleştirilerek dosya oluşturulur. Bu 
dosya, teknik personel tarafından ince-
lendikten sonra, yerinde tespit yapılır. Ye-
rinde yapılan tespitlerde, binanın mevcut 
durumu fotoğraflanır. 

Bir sonraki aşama ise onarım ön izin 
belgelerinin düzenlenmesidir. Binanın 
sahibi, Teknik Uygulama Sorumlusu ola-
rak bir mimar ya da inşaat mühendisi ile 
anlaşarak, uygulamanın sorumluluğunu 
almak üzere KUDEB’e yönlendirir. TUS’a 
tadilat süresince uyulması gereken koşul-
lar açıklanır ve yazılı olarak sunulur. TUS 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORUMA 
UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TANITIMI
Y. MİMAR M. ŞİMŞEK DENİZ
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tarafından imzalanan evraklar, daha sonra 
Müdürlük onayından geçer ve mülkiyet 
sahibinin adresine postalanır. Onarım ön 
izin belgesinin geçerlilik süresi, belgelerin 
onaylanmasından itibaren bir yıldır. Ona-
rım sürecinde, izin verilen binalar her-
hangi bir istismara engel olmak için, sü-
rekli denetlenmektedir. Onarım sürecinde 
yapılan denetimlerde aykırılıkların tespit 
edilmesi durumunda, onarım derhal dur-
durulur ve yasal süreç başlatılır. Onarım 
süreci tamamlandığında, onarımın veri-
len koşullara uygun yapılması durumun-
da, onarım uygunluk belgesi hazırlanır ve 
mülk sahibinin adresine postalanır. 

İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 
onaylı projeleri ile yapılan işler için iskân 
görüşü de KUDEB tarafından verilmek-
tedir. İskân izni için İstanbul Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün onaylı proje örneği ile 
TUS’un binanın projeye uygun yapıldı-
ğına dair raporu istenmekte ve başvuru 
kabul edilmektedir. Proje yerinde kont-
rol edilerek, uygulamanın projeye uygun 
yapılıp yapılmadığı tespit edilir. Herhangi 
bir aykırılığın gözlenmediği durumlarda, 
ilçe belediyesine görüş bildirilir. İlçe be-
lediyesi, KUDEB’den gelen görüş doğrul-
tusunda iskân iznini verir. Eğer aykırı bir 
durum var ise aykırılıkların düzeltilmesi 
yönünde görüş bildirilir.

Gelen başvurular dışında, sit alanla-
rında denetimler yapılmaktadır. Arazide 
yapılan denetimlerde, sit alanlarında ve 
tescilli eski eser yapılarda yasal olmayan 
katlar, terk edilen yapılar, yıkılma tehli-
kesi olan yapılar, izinsiz yapılan onarım-
lar tespit edilmektedir. Sahipsiz ve terk 
edilmiş binalar için,  sahiplerinin bulu-
narak, bakım ve onarımlarının yapılması 
sağlanmaktadır. İzinsiz yapılan onarımlar 
için ise yasal süreç başlatılmaktadır.

Hangi durumlarda bakım onarım izni 
verilebilir
Yapıların yaşamını sürdürmeyi 
amaçlayan;   

 derz, iç ve dış sıva
 boya, badana
 oluk, dere 
 doğrama, döşeme 
 sanat tarihi açısından özellik arz 

etmeyen tavan kaplamaları 
 elektrik tesisatı ve sıhhî tesisat tamirleri 
 çatı onarımı ve kiremit aktarılması 
 taşıyıcı unsuru etkilemeyen         

müdahaleler

TESCİL VE ÖNERİ    
HAZIRLAMA BÖLÜMÜ

Kültürel Mirasa  Kaybolmadan        
Sahip  Çıkmak
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan 
Şile İlçesi ile köylerindeki geleneksel yer-
leşme ve mimarî özelliklerini günümüze 
kadar taşımış özgün mimarî eserlerin 
korunması, yaşatılması ve kültür varlığı 
olarak tescile önerilmesi amacıyla, öneri 
tescil dosyaları hazırlanmıştır.

Ayrıca, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 
yer alan Çatalca İlçesi’nde tescile önerilen 
eserlerin arazi çalışması tamamlanmıştır; 
sonuç raporu ve yapılara ait fotoğraf al-
bümleri hazırlanma aşamasındadır.

Uygulanan ve Planlanan  Faaliyetlerin 
Dağılımı
Tescil Fişlerinin Hazırlanması: Arazide 
yapılan tespit çalışmalarında, kayıt altı-
na alınması önerilen korunacak tarihî ve 
mimarî eserlerin; 

 geleneksel mimarî nitelikleri, 
 özgün karakteristik özellikleri, 
 yapım tekniği, 
 kullanılan malzemeler, 
 taşıyıcı sistemi, 
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 yapının fonksiyonu, 
 dış cephe elemanlarının özellikleri, 
 süsleme elemanları, 
 özgün kapılar, 
 ahşap doğrama ya da düşey sürme 

pencereler,
 pervaz, çatı, balkon, saçak özellikleri, 
 cumba ve payandalarla destekli çıkma-

ların bulunması, 
 cephe kaplama malzemelerinin 

nitelikleri, 
 doluluk-boşluk ve kütle oranları, 
 içinde bulundukları tarihî doku 

ile uyumları incelenmiş; tescil fişleri ve 
fotoğraf albümleri hazırlanmıştır.

RESTORASYON VE KONSERVASYON 
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

 Islak Kimya Laboratuvarı
 Aletli Analiz Laboratuvarı
 Petrografi Laboratuvarı
 Fiziko-Mekanik Laboratuvarı
 Ahşap Konservasyon Laboratuvarı 

Islak Kimya Laboratuvarı 
Eski eserlerden alınan örnekler üzerinde, 
kimyasal (kızdırma kaybı, asitle muamele, 
spot testler) ve fiziksel (agregaların elekle 
boyut dağılım analizi, tipleri ve yaklaşık 
oranları, örneklerin yoğunluğu, açık gö-
zenek miktarı vb) analizlerin yapılarak; 
eserin üretim malzemesinin içeriği, bağla-
yıcı, agrega ve katkıların niteliği ve oran-
ları ile korunmuşluk (ne oranda ayrışmış 
olduğu) durumu ve problem kaynaklarını 
tespit etmek, bu sonuçları değerlendirerek 
konservasyon laboratuvarı ile birlikte ya-
pılacak koruma uygulamasını ve alınacak 
önleyici tedbirleri projelendirmek.

Aletli Analiz Laboratuvarı
Müdürlüğümüz Koruma ve Restorasyon 
Araştırma Laboratuvarlarında, konu-
sunda uzmanlaşmış çalışanlarıyla, tarihî 
eserleri oluşturan malzemelerin içerikleri, 
problemleri ve problem nedenleri araş-
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Şekil 2 
Tescile 
Önerilen 
Yapıların 
Fotoğraf 
Albümü

tırılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda 
elde edilen verilere göre, eserlerdeki prob-
lemlerin uzaklaştırılması ve eserlerin daha 
sağlıklı yaşayabilmeleri için yapılacak ko-
ruma ve onarım uygulama önerileri ge-
rektiğinde de projeleri hazırlanmaktadır. 

Kültürel varlıkların içerik ve prob-
lem teşhisine yönelik bu çalışmalarda, 
basit analiz teknikleri hızlı ve genel bil-
giler verirken; gelişmiş cihazlarla yapılan 
spektroskopik ve kromatografik analiz 
yöntemleri, kesin ve detaylı bilgiler ver-
mesi bakımından önemli rol oynamak-
tadır. Araştırma laboratuvarlarında eser-
lerden alınan örneklerde bulunabilecek 
boya, bağlayıcı, sağlamlaştırıcı vb. orga-
nik maddelerin analizleri HPLC (High 
Performance Liquid Chromatograph / 
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatogra-
fisi) cihazı ile daha detaylı ve kısa süre-
de yapılmaktadır. Az miktarda örnekle 
çalışılabilir olması, bu yöntemin önemli 
avantajlarından biridir. Özellikle uluslar 
arası kabul görmüş yöntemlerle çalışma 
yapılması yanında, HPLC ile yapılan böl-
gesel nitelikli, tarihi boya ve bağlayıcıların 

analizlerinde, yeni yöntemlerin araştırıl-
ması ve geliştirilmesi, bu çalışmaların öz-
gün, kalıcı olmasını ve devamlılığını sağ-
lamaktadır. Bu nedenlerle, HPLC cihazı 
ile yapılan kromatografik  çalışmalar her 
geçen gün ivme kazanmaktadır.

İBB KUDEB Laboratuvarı’nda bulunan 
HPLC cihazı ile, boyar maddelerin, bağ-
layıcılar ve yan ürünlerinin, protein, yağ 
asidi ve kalıntıları ile yüzey aktif ajanların 
nitelik ve miktarlarının araştırılması için 
analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 Hayvancılık, gıda, ilaç ve kimya sek-
töründe 70’li yıllardan günümüze kadar 
kullanılan HPLC cihazı, günümüzde 
konservasyon ve restorasyon çalışmala-
rında kalitatif (nitelik) ve kantitatif (mik-
tar) analiz uygulamaları ile önemli yer 
bulmuştur. 

Fizikomekanik Laboratuvarı
Eser malzemelerinin,

 A. Fiziksel; 
 Agrega Tipi- Boyut Dağılımı
 Agrega / Bağlayıcı Oranı
 Yoğunluk, Özgül Ağırlık
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 Gözenek Miktarı- Dağılımı
 Su Emme- Kuruma Hızı
 Kılcallık Katsayısı

B. Mekanik;
 Basınç,
 Eğilme,
 Çekme, dayanımları

Özellikleri araştırılarak, sonuçları de-
ğerlendirilir ve konservasyon-restorasyon 
çalışmaları için proje oluşturmak üzere 
veriler sağlanır.

Petrografi Laboratuvarı

Stereo Mikroskop ile
Örnek kesitinin:

 Doku
 Parçacık boyutu
 Tipi ve oranı gibi görünür özellikleri 

tespit edilir. 

Polarizan Mikroskop ile
 Minerallerin nitelikleri

 Ayrışmaları
 Yeni oluşan mineraller
 Oluşturdukları doku, vb. özellikleri in-

celenerek eserin niteliği ve problemleri 
mikro düzeyde tespit edilir.

Ahşap Konservasyon Laboratuvarı
Mikroskop altında, ahşap hücreleri ve bi-
yolojik oluşumlar gözlemlenerek; ahşap 
cinsi ve malzemenin bozulma durumu 
hakkında bilgi sahibi olunur.

KUDEB PROJE BİRİMİ
İBB KUDEB birimleri arasında yer alan 
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Stereo mikroskopta görüntü analizi Mikroskopta ahşap görüntü analizi

proje birimimiz, eski eser koruma-
restorasyon konularında uzman mimar, 
restoratör ve iç mimarlardan oluşan bir 
ekiple çalışmalarını devam ettirmekte-
dir. Proje birimi, bakım onarım izni almış 
mülk sahiplerine, kamu kuruluşlarına ve 
KUDEB Ahşap ve Taş Eğitim Atölyeleri 
kapsamında yapılan eğitim ve uygulama 
çalışmalarına çizim ve teknik bilgi des-
teği vermektedir. İstanbul’da bulunan 
ilçe belediyelerinde faaliyet gösteren ilçe 
KUDEB personeli için seminer ve eği-
tim çalışmaları düzenlenmektedir. Bu 
kapsamda il-ilçe KUDEB’lerinde çalışan 
personel başta olmak üzere, diğer ilgili-
lere yardımcı olmak üzere temel yayınları 
hazırlamaktadır. 

Ayrıca KUDEB Restorasyon ve Kon-
servasyon Laboratuvarı bünyesinde ha-
zırlanmakta olan raporlar için gerekli çi-
zim ve teknik destek verilmektedir. Proje 
birimimiz, KUDEB bünyesinde yer alan 
diğer birimlerle koordineli olarak, bakım 
onarım izinleri konusunda da çalışmakta-
dır. KUDEB kullanımında bulunan iki adet 
tescilli eski eserin restorasyon projelerini 
hazırlamıştır. Proje birimimiz danışman 
akademisyenlerle birlikte, özellikle gele-
neksel ahşap yapım yöntemleriyle yapılmış 

olan eserlerin projelendirilmesi konusunda 
standart oluşturabilmek için, örnek proje ve 
uygulama çalışmaları yapmaktadır.

AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ
Ahşap yapılarda restorasyon ve kon-
servasyon, yapıda tahrip olan malze-
me oranında çeşitlilik gösterir. Prensip, 
özgün detaylara ve malzemeye bağlı 
kalmaktır. Ahşap cinslerinin tayini ve 
bozulmuşluk derecesi, yapılacak mü-
daheleler bakımından önem arz eder. 
Biyolojik tahribatın yoğun olduğu ve 
malzemenin sağlamlığını yitirdiği yer-
lerde, ahşap elemanların özgün ile aynı 
cinsteki malzeme ile değiştirilmesi ge-
rekmektedir. Yenilenecek tüm ahşap 
elemanlar, emprenye edilmiş olmalı-
dır. Hastalıklı hiçbir malzeme ortamda 
bırakılmamalıdır. Özgün malzemenin 
mümkün olduğu kadar kurtarılması 
amacıyla, hastalıklı kısımlar kesilerek 
alınmalı; tamamen hastalıklı olup kurta-
rılamayacak kısımlar çıkartılmalıdır. Ya-
pılacak eklerde, aynı cins ve nitelikteki 
ahşap malzemenin kullanılması esastır.

Ülkemizdeki geleneksel sivil mimarlık 
örneklerinin büyük çoğunluğu ile sayısı 
fazla olmamakla birlikte anıtsal eserleri-
nin bazıları, ahşap yapım tekniğiyle inşa 
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edilmiştir. Modern yapım tekniklerinin 
öne çıkması, hızlı kentleşme ve birçok 
karmaşık faktörler sonucunda, ahşap ya-
pım tekniğiyle yeniden yapım uygulama-
ları kalmadığı gibi; varolan örnekler de 
hızla yok olma sürecine girmiştir. 

Bunun yanında, son yıllarda koruma 
konusundaki toplumsal bilincin yüksel-
mesiyle birlikte, yasal süreçte ve uygula-
ma konusunda özgün olanı koruma; yok 
olanların ise belgelere dayalı restitüsyon 
uygulamalarında özgün form yapım tek-
niği ve malzemelerine göre inşası için 
doğru çalışmalar yapılmaktadır. Genel 
inşaat faaliyetlerinde modern yapım tek-
niği ve malzemelerinin yaygınlaşmasına 
bağlı olarak, geleneksel yapım tekniğine 
ilişkin malzeme üretimi ve uygulaması 
konularında gerek iş gücü gerekse teknik 
bilgi açısından sıkıntı çekilmektedir. 

Bu sebeplerle İBB KUDEB Müdürlüğü 
çatısı altında, Ahşap ve Taş Eğitim Atöl-
yeleri kurulmuştur. Bu atölyelerde, konu-
sunda uzman akademisyen ve sahasında 
yıllarca çalışmış ustalarla birlikte, teorik 
ve uygulamalı eğitim verilmektedir. 

Ahşap ustası yetiştirilmesi amacıyla, 
meslek liseleri, meslek yüksek okulları 
ve ilgili üniversitelerin mimarlık, ağaç iş-
leri teknikerliği ve restorasyon bölümle-
ri, öğrenci ve mezunlarının oluşturduğu 
kursiyer gruplara farklı süre ve içeriklerde 
eğitimler verilmektedir. 

Eğitim çalışmalarına paralel olarak, 
örnek uygulamalar gerçekleştirilerek usta 

adaylarının deneyim kazanmaları ve böy-
lece ülkemizin bu konudaki yetişmiş ka-
lifiye eleman ihtiyacını gidermede katkısı 
olması amaçlanmaktadır.

TAŞ EĞİTİM ATÖLYESİ RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI
Taş Eğitim Atölyesi, KUDEB Koruma 
Uygulama Denetim Müdürlüğü’nün 
bünyesinde kurulan Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuvarı ile Ahşap 
Eğitim Atölyesi tarafından sürdürülen 
çalışmaların görev ve amaçlarını daha 
kapsamlı olarak yerine getirebilmesi için 
bu birimlere ek olarak kurulmuştur.

Amacı, kentimizin “Kültürel 
Değerleri”nden, eski eser niteliği ka-
zanmış anıtsal ve sivil mimarî taş ya-
pıların yürürlükte olan mevzuatlar ve 
uluslararası restorasyon ilkeleri doğ-
rultusunda tarihi bir belge olarak kalıcı 
nitelikte korunmaları, sürekliliklerinin  
sağlanması, bütün bilim ve teknikler-
den yararlanılarak gerektiğinde tadilat, 
tamirat ve esaslı onarımlarının yapıla-
bilmesine  yardımcı olmak üzere; ilgili 
meslek liseleri ve meslek yüksek okul-
larının restorasyon, inşaat teknolojisi ve 
yapı ressamlığı bölümlerinden öğrenci 
ve mezunların oluşturduğu gruplara, 
farklı süre ve içeriklerde “Geleneksel 
Taş İşçiliği” uygulamalı eğitimlerini ve-
rerek yeni nesil taş ustaları yetiştirmek 
ve kültürel mirasımızın korunmasına 
katkı sağlamaktır.
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 GİRİŞ
Ahşap yapılarda koruma ve proje meto-
dolojisinin oluşturulması konulu çalışma, 
İstanbul’un tarihi kent kimliğinin en önemli 
yapı taşlarından biri olan ahşap konut mi-
rasının “özgün detaylarını yitirmeden” ko-
runması ve ömrünün uzatılması amacıyla 
ele alınmıştır. Bu yapı mirasının korunmuş 
olarak günümüze ulaşabilen örnekleri ne 
yazık ki oldukça sınırlı sayıdadır. Mimari 
ve tarihi belge değeri kayıplarını durdura-
bilmek ve bozulma süreçlerini yavaşlatabil-
mek amacıyla, bugüne ulaşan ahşap yapıla-
rın özgün malzeme ve yapım teknikleri ile 
belgelenerek korunmaları ve onarılmaları 
için örnek bir şema oluşturma ihtiyacı or-
taya çıkmıştır. Çalışma, ulusal ve evrensel 
koruma ilke ve yöntemlerinin, uygulamaya 
yönelik ve konuya özgü olarak derlenmesi 
ve metodlaştırılması niteliğindedir. Söz ko-
nusu metodoloji kapsamında; Türkiye’nin 
çeşitli eğitim kurumlarında ön lisans, lisans 
ve lisans üstü düzeylerde verilen eğitimlere 
de dayanak sağlayan evrensel koruma il-
keleri, mevzuatta belirtilen proje hazırlama 
metodu, mimari belgeleme teknikleri, ko-
ruma yaklaşımları ve yapı ile alanın özellik-
leri bir arada değerlendirilmiştir. 

Süleymaniye Camii ve çevresi, bilin-
diği üzere, Zeyrek Kilise Camii ve çevre-
si, Sur-u Sultanî’nin içi ve İstanbul Kara 
ve Deniz Surları ile birlikte, 1985 yılında 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
alınmıştır; 2006 yılında Tehlike Altındaki 
Miras Listesi’ne geçirilmesi gündeme ge-
len İstanbul, bu tarihten itibaren gözlem 

sürecindedir (Kudde ve Aksoy, 2009, s.16). 
Çok sayıda tescilli anıt eser ve sivil mimar-
lık örneğinin yer aldığı bu dünya miras 
alanı, özellikle son otuz yıl içinde tanık ol-
duğu kentsel, sosyal ve mimari değişimle 
uğradığı kayıplara rağmen (Şekil 1); 19.yy 
sonu- 20.yy başı geleneksel Osmanlı ko-
nut mimarisinin bugüne ulaşabilen sayılı 
örneklerini barındırmaya devam etmekte-
dir. Bu durum, metodoloji örneğinin Sü-
leymaniye merkezli olarak ele alınmasını 
öncelikli kılmıştır. Uygulaması sürmek-
te olan çalışmanın, özgün detaylarını ve 
varlığını yitirme tehlikesi altındaki kültür 
varlıkları için ortak bir koruma yaklaşımı 
oluşturması hedeflenmektedir. 

KORUMA İLKELERİ
Koruma yaklaşımının konuya özgü ola-
rak hassasiyetle belirlenmesi kadar, uy-
gulanabilirliği ve uzun vadedeki etkinliği 
de önemlidir. Korumanın temel prensi-
bi, çalışılan her konunun kendi koşulları 
içinde değerlendirilmesidir; bu anlam-
da, her koruma yaklaşımı kendi çapın-
da “tek örnek” olacaktır (Brandi, 2005, 
s.81). Bununla birlikte, söz konusu ünik 
yaklaşımlara yön verecek olan temel alt 
yapı, evrensel koruma ilkeleri olmalıdır. 
Metodoloji çalışmasının çıkış noktası, 
esas alınan ve her ölçekteki onarım ya da 
koruma uygulamalarında benimsenmesi 
gereken temel koruma ilkeleridir:

Özgünlük / Otantiklik; Vene-
dik Tüzüğü’nde1 değinilen ve Nara 
Konferansı’nda belge haline getirilerek 

AHŞAP YAPILARDA KORUMA ve PROJE METODOLOJİSİ
Y.MİMAR ESRA KUDDE,
İBB KUDEB REST. VE KONS. LAB.-PROJE GRUBU
PROF.DR. AHMET ERSEN
İTÜ MİM. FAK. RESTORASYON ANA BİLİM DALI

1  Venedik Tüzüğü (1964), 9. madde: “Onarım uzmanlık ge-
rektiren bir iştir. Amacı, kültür varlığının estetik ve tarihi de-
ğerini korumak ve ortaya çıkarmaktır. Onarım kendine temel 
olarak aldığı özgün malzeme ile güvenilir belgelere saygıyla 
bağlıdır. Faraziyenin başladığı yerde onarım durmalıdır…” 
(çeviri: C. Erder)
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Şekil 1. Süleymaniye’nin yaklaşık 30 yıl içindeki değişimini gösteren fotoğraflar

 566 ada 1 parsel, İBB Arşivi

566 ada 1 parsel, 2009

568 ada 13 parsel, İBB Arşivi

568 ada 13 parsel, 2009
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kabul edilen2, evrensel bir koruma ilke-
sidir. Döneminin mimari ya da süsleme 
anlayışını, yapı malzemesinin kullanım 
biçimini, diğer bir deyişle tüm niteliklerini 
günümüze değin bozulmadan ve değiş-
meden sürdürmüş olmak anlamına gelen 
“özgünlük değeri”ne (Madran ve Özgönül, 
2005, s.65-66), Dünya Miras Listesi seçim 
kriterlerinde de işaret edilmektedir.3 Dün-
ya Miras Sözleşmesi, kültür varlıklarının 
taşıdığı “evrensel değer”lerin korunması-
nı garanti altına almayı amaçlamaktadır; 
bu değer, zaman içinde meydana gelen 
tüm bozulma ve değişimlere rağmen, 
eserin “aura”sından kaynaklanmakta-
dır. Özgünlük de, eserin anlamını, bü-
tünlüğünü ve ait olduğu kültürün par-
çası olma özelliğini koruyan “aura”sına 
işaret etmelidir.4 Benzer şekilde, Cesare 
Brandi’nin koruyucu restorasyon teorisi: 
eserin bize ulaştığı haliyle otantikliğini 
ortaya koymanın ve geleceğe aktarma-
nın önemle altını çizmektedir (Brandi, 
2005, s.80). Restorasyon, tarihi değerine 
zarar vermeden ve zamanın izini silme-
den, eserin “potansiyel bütünlüğü”nü, 
mümkün olduğu kadar uzun süre bo-
yunca devam ettirmeyi amaçlamalıdır 
(a.e., s.50)

Sürdürülebilirlik; korumanın uzun 
vadede etkili ve kalıcı olabilmesi anla-
mını taşır. Bunun sağlanması, ustadan 

kullanıcıya kadar koruma sürecinin tüm 
katılımcıları dikkate alınarak, “eğitim” 
başta olmak üzere gerekli alt yapının, 
başka bir deyişle “ortak akıl”ın oluştu-
rulabilmesine bağlıdır. Sürdürülebilir 
Koruma anlayışı, Venedik Tüzüğü’nden  
başlayarak5 çeşitli uluslararası toplantı ve 
tüzüklerde resmi olarak dile getirilen6, 
evrensel olarak kabul görmüş bir koru-
ma ilkesidir. Temeli; koruma sürecinin 
devamlılığını sağlamak adına, ortak mi-
rası koruma bilincinin oluşturulmasına, 
yaygınlaştırılmasına ve aktarılmasına 
dayanır. 

Korumanın sürdürülebilirliği söz 
konusu olduğunda, ilgili meslek grup-
larının tümü ile birlikte, mevcut ve po-
tansiyel kullanıcılar da sürece dahil 
olmaktadır. Örnek olarak, 1975 tarihli 
Amsterdam Bildirgesi’nde, personel eği-
timinin yanında, özellikle halkın ve genç 
kuşağın mimari mirasın korunmasındaki 
etkin rolü vurgulanmış; bu amaçla eği-
tim programlarının düzenlenmesine ve 
kamunun ilgisini artırmaya yönelik ulu-
sal ve uluslararası bağımsız örgütlerin 
teşvik edilmesine değinilmiştir. Kulla-
nıcıların, mimari mirasın korunmasın-
daki sorumluluklarının ve yılda 1-2 kez 
yapabilecekleri bakım işlerinin değerinin 
farkında olmaları ilk aşamadır. Bu far-
kındalığın hayata geçirilebilmesi ise; her 
türlü uygulamada görev alacak kaliteli 
usta, işçi, zanaatkar gibi kişilerle, bu iş-
lerin yürütülmesinden ve denetiminden 

2   Nara Özgünlük Belgesi (1994), 10.madde: “Her türlü bi-
limsel çalışmada, koruma ve restorasyon müdahalelerinde, 
Dünya  Mirası Listesi’ne kabul edilme sürecinde, ya da kültür 
mirasıyla ilgili her türlü envanterde özgünlük çok önemli bir 
işlev yüklenir.” 
     13.madde: “Bir anıtın ya da sitin doğasına ve kültürel bağ-
lamına bağlı olarak; özgünlük yargısı çok çeşitli bilgi kaynak-
larına bağlıdır. Bu kaynaklar; tasarım ve biçimi, malzeme ve 
nesneyi, kullanım ve işlevi, gelenek ve teknikleri, konum ve 
yerleşimi, ruh ve anlatımı, ilk tasarım ve tarihsel evrimi içerir.” 
(çeviri: D.Mazlum)
3    http://whc.unesco.org/en/criteria
4   Penna De Almeida Cunha, M.D., 1995, “On Authenticity”, 
Nara Conference on Authenticity: Proceedings, Nov.1-6, 1994, 
Japan, (ed. K.E.Larsen), Tapir, Norway, pp.261-263.

5  Venedik Tüzüğü (1964), 4.madde: “Kültür varlığının korun-
masındaki temel tutum, korumanın kalıcı olması, sürekliliğinin 
sağlanmasıdır.” (çeviri: C.Erder)
6   1975 Amsterdam Bildirgesi (Madde i, j), 
    1976 UNESCO Nairobi Toplantısı (Madde 2, 35, 47-53), 
    1987 ICOMOS Washington Tüzüğü (Madde 3, 15, 16), 
    1999 ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (Başlık 7), 
   1999 ICOMOS Ahşap Tarihi Yapıların Korunması İçin İlke-
ler (Madde 15),
    2008  The ICOMOS Charter for the Interpretation and Pre-
sentation of Cultural Heritage Sites (Pr. 5; www.icomos.org).
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sorumlu uzmanların yetişmesiyle müm-
kün olabilir: 

 Koruma yaklaşımlarının tanım-
lanması, açıklanması ve anlaşılırlığının 
sağlanması, 

 Belirlenecek ortak çalışmalarla ko-
rumanın devamlılığının sağlanması,

 Benzer işleri ileride de gerçekleş-
tirebilecek çeşitli meslek gruplarından 
kişilerin yetişmesi, 

 Onarım tekniklerinin uygulamalı 
olarak aktarılması, 

 Uzman ve eleman eğitimi için ge-
rekli programların (yerinde uygulamalı 
meslek içi eğitimler, seminer etkinlik-
leri, atölye çalışmaları, vb.) düzenlen-
mesi,

 Deneyimlerin çeşitli yayınlar ara-
cılığıyla paylaşılması,

 Ustalıkların ve geleneksel tek-
niklerin devamı ile ustaların beceri ve 
birikimlerinin doğru şekilde yönlendi-
rilebilmesi için7 usta eğitim ve yetiştir-
me programlarının düzenlenmesi gibi 
etkinlikler, bu ilke kapsamında ele alı-
nabilir.

Bütüncül koruma yaklaşımı; ele 
alınan her bir kültür varlığının, insan-
lığın ortak mimarlık ve kültür mirasının 
bir parçası olduğu gerçeğinden hare-
ketle, korumayla ilişkili diğer tüm konu 
başlıkları (mimarlık, kent planlama, kül-
tür, sosyal yaşam, toplumsal yapı, hukuk, 
vb.) kapsamında, ortak mirasın bütü-
nüne hizmet edecek ve örnek oluştura-
cak şekilde değerlendirilmesidir. 1975 
tarihli Amsterdam Kongresi’nde belge-
leştirilen bütüncül/ bütünleşik koruma, 
özetle:

 Yalnız anıtsal nitelikli eserlerin 
değil; bütün olarak bir doku ve karakter 

oluşturan sivil mimarlık örneklerinin, 
kırsal dokunun ya da geleneksel zana-
atleri barındıran işlik, atölye, vb. ögele-
rin de korunması,

 Yapıların yakın çevrelerinin ve etki 
alanlarının da koruma programına da-
hil edilmesi,

 Koruma yaklaşımlarının, bölgeye 
ilişkin planlama kararları içindeki et-
kinliğinin sağlanması,

 Mimari korumanın, uygun işlev-
lendirme ile, toplumsal yaşama katkısı-
nın sağlanması,

 Mimari mirasın yanında, sosyal 
yaşamın ve kültürün parçası olan de-
ğerler ile geleneksel yapı malzemeleri, 
teknikler ve zanaatlerin de korunması8,

 Koruma sürecinin eğitim faali-
yetleriyle desteklenmesi; böylece, hem 
genç neslin, hem de personelin koru-
maya katkısının artırılması,

 Bugünün mimarisinin de yarının 
mirası olacağının göz önünde bulundu-
rulması,

 Koruma mevzuatının genelinde 
gerekli yasal, idari ve parasal düzenle-
melerin yapılması gibi çeşitli konu baş-
lıklarını içine alır.

Katılım ve işbirliğinin sağlanması; 
hem korumayla ilgili farklı disiplinlerden 
uzmanların, kurum-kuruluşların ve eği-
tim birimlerinin sürece dahil edilmesini, 
hem de uluslararası düzeyde bilimsel ve 
teknik bilgi alışverişini ifade eder. “Ko-
ruma, estetik, tarihi, bilimsel ve teknik 
yöntemlerin koordine edileceği uzman-
lıklar arası bir disiplindir, takım çalışma-
sıdır” (Feilden, 2003, s.22).

Ulusal koruma mevzuatında ve koru-
ma ile ilişkili olan tüzüklerin tamamına 

7   Feilden, B., 1979, “A Possible Ethic for the Conservation of 
Timber Structures”, ICCROM (Charles, 2003, s.241).

8   1999 ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (Koruma 
ilkeleri: Madde 5; Uygulama ilkeleri: Madde 3).
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yakınında9, korumanın disiplinler arası 
bir çalışma olduğuna değinilmektedir. 
Koruma bilimi, malzeme karakterizas-
yonu, bozulma süreçleri ve bunların bir-
birleriyle ilişkilerini doğru verilere da-
yanarak tanımlamak ve yapılacak olan 
konservasyon uygulamasını tespit et-
mek amacıyla; farklı uzmanlık alanları-
nın (mimarlık, restorasyon, sanat tarihi, 
konservasyon, jeoloji, kimya, biyoloji, ar-
keoloji, malzeme bilimi, vb.) birlikte ça-
lışmasına dayanmaktadır (Ersen, vd., 
2009, s.3). 

Koruma mevzuatının oluşturulması, 
proje ve uygulamaların denetimi amaçlı 
kurumsallaşma, alanın turizm potansi-
yeli ve tarihi doku içindeki yerel kulla-
nıcılar ile şehirde yaşayanlar göz önüne 
alındığında; korumanın sosyal ve top-
lumsal hayat içindeki yerinden ötürü, 
başka disiplinlerin (siyaset, sosyoloji, hu-
kuk, insan ve toplum bilimleri, vb.) de et-
kinliği söz konusudur.

Paylaşım; tasarlanan, uygulanan 
ve deneyimlenen koruma süreçlerinin, 
çeşitli şekillerde sunularak ortak değer-
lendirmeye açılmasıdır. Bir konu, benzer 
koşullardaki başka durumlar için de ör-
nek oluşturabileceğinden, sürecin çeşitli 
aşamalarda ve tercih edilen yollarla pay-
laşılması önemlidir. Koruma sürecinde, 
ilkesel alt yapının, genel yaklaşımın ve 
karar alma mekanizmalarının ortak bir 

kalitede olması idealdir; bununla birlik-
te, her konu için ünik olan bu süreçlerin 
paylaşılması, farklı çözüm seçenekleri 
ile ortak akla katkı sağlamak demektir. 
Konunun çalışıldığı sürece paralel ola-
rak ihtiyaç duyulan bazı farklı meslek 
gruplarına danışılarak görüş ve öneri 
alınması, proje ve uygulama aşamala-
rını anlatan makale, rapor, albüm gibi 
yayınların hazırlanması, konuya ilişkin 
toplantı, seminer, sempozyum, vb. et-
kinliklerin düzenlenmesi ya da bunlara 
katılımın sağlanması ve özellikle bu ko-
nuda eğitim alan kişilerin şantiyelerden 
bilgi alabilmesi; sürdürülebilirlik ilkesi-
ne  de gönderme yapan önemli payla-
şım biçimleridir.

Açıklanan koruma ilkeleri, evrensel 
ve güncel olup; en son 2008 tarihinde, 
ICOMOS’un Kanada’daki toplantısında 
da vurgulanan temel prensipler arasında 
yer almaktadırlar (The ICOMOS Charter 
for the Interpretation and Presentation of 
Cultural Heritage Sites, www.icomos.org).

 BELGELEME

 MALZEME Analizleri ve Konservasyon Önerileri

RESTİTÜSYON Önerileri ve Araştırma Yöntemleri

 RESTORASYON ve Yeni İşlev Önerileri  

 MÜDAHALE Tekniklerinin Belirlenmesi 

 Uygulama Öncesi BELGELEME

  Söküm Envanteri    Üretim Envanteri

 ÖN UYGULAMALAR

  Örnek Üretim   Yerinde Koruma   Onarım 

 UYGULAMA

 Malzeme Temini  Özgün Detaylar  Belgeleme

  Yerinde Koruma   Atölyede Onarım

 DENETİM

EĞ
İT

İM
 v

e 
YA

YI
N

 Tespit     Envanter     Tipoloji

Şekil 2. Proje ve uygulama metodolojisinin genel şeması

9   1964 Venedik Tüzüğü (Madde 2),
    1975 Amsterdam Bildirgesi, 
    1976 UNESCO Nairobi Toplantısı (Madde 17, 54),
    1987 ICOMOS Washington Tüzüğü (Madde 3, 5), 
    1990 ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve  
    Yönetimi Tüzüğü (Madde 8, 9),
    1994 Nara Özgünlük Belgesi (Ek I: Madde 2),
    1999 ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü  
    (Koruma ilkeleri: Madde 1), 
    2002 ICOMOS Üyeleri için Etik Yükümlülükler Belgesi         
   (Madde 5, 6),
    2008  The ICOMOS Charter for the Interpretation and Pre-
sentation of Cultural Heritage Sites (Pr. 2; www.icomos.org).  
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PROJE METODOLOJİSİ
Çalışma Süleymaniye’de, Kirazlı Mes-
cit ile Ayşe Kadın Hamamı sokakları-
nın köşesindeki 571 ada 6 parsel’de yer 
alan ahşap sivil mimarlık örneği yapılar 
üzerinde gerçekleştirilmiştir; uygulama 
aşamasına devam edilmektedir. Pro-
je ve uygulama öncesi hazırlık süreçleri 
(2008-09); mevcut rölöve üzerinde ger-
çekleştirilen malzeme, dönem ve hasar 
tespitlerini, yerinde ve laboratuvar or-
tamındaki çalışmalarla yapılan malzeme 
analizlerini ve konservasyon önerileri-
ni geliştirilen restitüsyon önerilerini ve 
projelendirmede kullanılan yöntemleri, 
yeniden kullanım önerisi ve restorasyon 
projesini, uygulama öncesinde yapılan 
tespit- söküm envanteri- üretim detayı 
hazırlığı gibi belgeleme çalışmalarını10, 
ve yerinde ya da atölyede gerçekleştirilen 
ahşap onarım uygulamaları ile ilk üretim 
örneklerini11 içermektedir. Proje ve uy-
gulama süreçlerini oluşturan aşamalar, 
Şekil 2’deki şema ile örneklendirilmiştir:

BELGELEME
Evrensel koruma metodolojisi, eserin 
durumunun, herhangi bir müdahale-
den önce detaylı olarak incelenmesini 

ve belgelenmesini gerektirir (Feilden, 
2003, s.6). Ahşap yapının mevcut duru-
munu, hasarların ve yapısal bozulmanın 
nedenlerini araştıran ayrıntılı bir çalışma 
yapılmalı, teşhis güvenilir olmalıdır. Teşhis 
kesin verilere, fiziksel inceleme ve analize 
dayandırılmalı; gerekirse hasar vermeyen 
deney yöntemleri kullanılmalı ve fiziksel öl-
çümler yapılmalıdır.12 Geleneksel bir yapıya 
yapılacak her tür müdahalede tedbirli olun-
malı; işe başlamadan önce yapının biçimi 
ve strüktürü ayrıntılı olarak incelenmelidir. 
Bu çalışma sonunda hazırlanacak rapor ve 
belgeler, halkın rahatça ulaşabileceği bir ar-
şivde saklanmalıdır.13 

Belgelemenin ölçek ve kapsamı, ese-
rin tarihi değerine, korunmuşluk du-
rumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. 
Proje çizimlerine ve raporlarına ek ola-
rak; konservasyon raporu, eski ve güncel 
fotoğraf albümleri gibi tüm yazılı, görsel, 
mimari ve bilimsel dokümanlar bu aşa-
mada bir araya getirilir (Ersen, vd., 2009, 
s.5). Belgeleme ile, hem yapının ulaşa-
bildiği tarihteki güncel durumunu ar-
şivleme ve kayıt altına alma olanağı elde 
edilerek varlığı bir anlamda sürekli hale 
getirilmiş; hem de yapıyla ilgili ayrıntılı 
tanımlamalar yapılmış ve proje- uygula-
ma süreçlerinin ilerleyen aşamalarında 
kullanılabilecek bir veri bütünü sağlan-
mış olacaktır. 

Analitik Rölöve
Yapının durumu, dönem farklılıkları, 
malzeme çeşitliliği ve bozulmalar bazın-
da tespit edilir;  belirlenen alt başlıklar 
maddeler halinde listelenerek, lejanda 
göre rölöve çizimleri üzerine işlenir. Böy-

10  Belgeleme sürecinde, mevcut rölöve (Konak Mimarlık) esas 
alınarak Analitik Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projele-
ri, raporları ve üretim detaylarının hazırlığı, İBB KUDEB Res-
torasyon ve Konservasyon Laboratuvarı- Proje Grubu*, buna 
paralel olarak malzeme analizleri ve konservasyon önerileri 
ise, İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuva-
rı** bünyesinde, çeşitli disiplinlerde eğitim almış kişilerin ortak 
çalışması sonucunda gerçekleştirilmiştir. 
 * Proje Ekibi: Rest. Çiğdem Köroğlu, Rest.-İç Mimar Feyza 
Köse, Y.Mimar Pınar Aksoy, Y.Mimar Esra Kudde
          Danışmanlar: Prof.Dr. Ahmet Ersen, Doç.Dr. Ahmet Güleç, 
Kim.Müh. Nimet Alkan
          Metinde  ayrıca kaynağı belirtilmeyen tüm çizim ve görseller, 
İBB KUDEB Proje Grubu tarafından hazırlanmıştır.
     **  Restorasyon ve Konservasyon Raporu- Rapor No: 2008/ 
0037, Tarih: 05/06/2008.
11   Ahşap yapı elemanlarının bakım onarımı ve tamiri ile yapı-
daki onarım uygulamaları, İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölye-
si bünyesindeki ustalar tarafından, çeşitli sürelerde eğitim gö-
ren stajer ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

12   1999 ICOMOS Ahşap Tarihi Yapıların Korunması için İl-
keler (Madde 2)
13   1999 ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (Uygula-
ma İlkeleri: Madde 1)
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lece, grafik bir anlatımla yapı tanımlanır; 
ayrıca, hangi yapı elemanının hangi ko-
runmuşluk durumunda olduğu da açıkça 
gösterilebilir. Bu tespitler, ileriki belgele-
me aşamalarında ve koruma önerilerinin 

belirlenmesinde de kullanılacaktır. Üze-
rinde çalışılan parselde, yapım tekniği, 
malzeme ve mimari nitelikler açısından 
farklı üç yapı (Şekil 3), dolayısıyla üç ayrı 
DÖNEM karakteri görülür (Şekil 4): 

Şekil 3. Parseldeki yapıların genel görünümü     Şekil 4. Dönem Analizi paftalarından bir örnek

Şekil 5. Batı ve Güney Cepheleri; dönem analizi

Konak Mimarlık, 2006

I

III

II
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parselin köşesindeki üç katlı cumbalı 
ahşap yapı (I.Dönem: 19.yy sonu); doğu-
sundaki bodrumlu ve üç katlı ahşap ek 
yapı (II.Dönem: 1935 öncesi) ve batısın-
daki iki katlı betonarme iskeletli kargir 
yapı (III.Dönem: 1935 sonrası- 2007). İlk 
iki dönem yapılarında da, III.Dönem 
eki olarak bölme duvar, merdiven, vb. 
elemanlar ile değişiklikler yapılmıştır. 
Dönem analizi:

 Yapım tekniği ve malzemelerdeki 
farklar,

 Mimari üslup ve cephe düzenin-
deki farklar (Şekil 5),

 1935 Pervititch Haritası’nda (Şekil 
6) ahşap ek yapı görülürken, muhdes 
kargir yapının yerinde başka bir ahşap 
yapının görülmesi gibi işaretlere daya-
narak oluşturulmuştur.

Dönemsel farklara bağlı olarak, ya-
pıda çeşitli türlerde MALZEME kulla-
nımı gözlenmiştir. Bunlar: 

 ana ahşap yapıdaki özgün “yarma 
tekniğinde bağdadi” çıtaları (ort. kalın-
lık: 0.5-1cm), 

 II.Dönem eki ahşap yapıdaki “çak-
ma tekniğinde bağdadi” çıtaları (ort. 
kalınlık: 1.2-1.5cm), 

 döşeme, tavan ve cephelerdeki 
“özgün ahşap kaplama”, 

 bölme duvar, merdiven gibi “ah-
şap ekler”, 

 yangın duvarı ile III.Dönem ekle-
rinin inşasında kullanılan “harman tuğ-
lası” (boyut: 23x11x6cm),

 ıslak hacimler ve zemin kat döşe-
mesindeki “mermer”, 

 muhdes ıslak hacimdeki “erken 
beton” döşeme, 

 muhdes merdiven ve döşemeler-
deki “dökme/karo mozaik”, 

 bazı muhdes duvarlardaki “delikli 
tuğla” ve 

Şekil 6. 1935 tarihli Pervititch Haritası

Şekil 7. Yapıda görülen malzeme türleri 

Şekil 8. Malzeme Tespiti paftalarından bir örnek (Ana yapı, 
1.Kat planı)
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 zemin kattaki bazı mekanlara son-
radan dökülmüş olan “şap” olarak sıra-
lanmıştır (Şekil 7, 8). 

Belirlenen malzeme türleri, plan çi-
zimleri üzerine işlenmiş; dönem analizi 
ile gösterdiği paralellik yardımıyla, resti-
tüsyon aşaması için önemli veri sağlamış-
tır. Harç ve sıvaların kullanım yerleri dö-
nem farkı ile birebir örtüştüğü için, bunlar 
malzeme lejandında ayrıca belirtilmemiş; 
karakterizasyonlarına laboratuvar çalış-
masında yer verilmiştir (bkz. Malzeme 
Analizi ve Konservasyon Önerileri).

Yapıda, malzeme bozulmaları ağır-
lıklı olmak üzere, bir kısmı önemli yapı-
sal sorunlara yol açacak dereceye ulaşan 
çeşitli HASAR biçimleri gözlenmiştir. 
Bunların, dönem ve malzeme tespitle-
rinde olduğu gibi tanımlanması, neden-
lerinin anlaşılması ve koruma önerileri 
için bilgi sağlamak üzere yıpratıcı etkile-
rine göre ayrıştırılması gerekir. 

 Yapıda özellikle bakımsızlık ne-
deniyle ileri seviyeye ulaşan su, nem 
ve atmosfer etkilerinden kaynaklanan 
hasarlar, ahşabı çürüterek direncini za-
yıflatan mantarlaşma ve böceklenme ile 
dönme-burkulma gibi mekanik bozul-
malar, deformasyon, yüzey aşınması ve 
renk değiştirme gibi bozulmaların tümü 
“malzeme ve strüktür bozulması” başlı-
ğı altında toplanmış; ayrıca,

 yapının yakın geçmişte uygun ol-
mayan kullanımlar nedeniyle maruz kal-
dığı müdahaleler ve “niteliksiz onarım”,

 çeşitli sürelerde ve amaçlarla yapı-
lan “niteliksiz ekler”,

 özellikle dengesiz yük dağılımı ve 
oturmalar nedeniyle oluşan “sehim ve 
düşeyden sapma”,

 bugüne ulaşamayan ancak varlığı 
yerindeki detay ya da kaynaklarla belli 
olan “eksik elemanlar”,

Şekil 10. Hasar Tespiti paftalarından örnekler (üst: 1.Kat 
planı, alt: Batı Cephesi)

Şekil 9. Yapıda görülen bozulma biçimleri 

1. Kat planı “HASAR TESPİTİ”

Kirazlı Mescit Sokağı görünüşü “HASAR TESPİTİ”
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 yapı cephelerini örtecek düzeye va-
ran “bitkilenme”,

 “sıva dökülmesi”,
 özellikle eklerin inşa edildiği yer-

lerde kısmi “yıkılma/ çökme” ve
 “moloz” yığını ile örtülü kısımlar, 

plan, kesit ve cephe çizimleri üzerinde 
gösterilmiştir (Şekil 9, 10).

MALZEME ANALİZİ VE KONSERVASYON 
ÖNERİLERİ
Geleneksel yapı malzemelerinin (ahşap, 
taş, tuğla, harç, sıva, vb.) karakterlerinin 
belirlenmesi ve sınıflandırılması ile fizik-
sel ve mekanik özelliklerinin bulunması 
ve karşılaştırılması; koruma yaklaşımı 
için belirleyici aşamalardır. Özgün mal-
zeme ve yapım tekniklerinin korunma-
sı, ömürlerinin uzatılması ve koruyucu 
önlemlerin saptanması, analiz ve öneri 

süreçleriyle desteklenen bilimsel ve di-
siplinler arası çalışmanın bir ürünüdür.

Yapıdaki malzemelerin karakterizas-
yonu için, gerekli görülen yerlerden ilk 
etapta 3 adet harç, 5 adet sıva, 5 adet boya 
ve 8 adet ahşap örneği (Rest. ve Kons. Ra-
poru, 2008); ikinci etapta ise 10 adet ah-
şap örneği alınarak analizleri yapılmıştır. 
Bu örnekler üzerinde uygulanan amaca 
yönelik test programları ile, iki dönem 
bağdadi harcı, iç sıva ile üzerindeki boya, 
yangın duvarının örgü harcı ve sıvası ile 
dikme, kiriş, döşeme- cephe kaplaması, 
kasa ve doğrama gibi çeşitli elemanlar-
da kullanılan ahşap malzemelerin türleri 
belirlenmiştir. Harç ve sıvaların analizin-
de içerik, bağlayıcının türü, agregaların 
cinsi, bağlayıcı/agrega oranı ve sağlam-
lık gibi nitelikler araştırılırken (Şekil 11); 
ahşaplarda cins tayini, nem oranı, varsa 

Onarımda kullanılacak bağdadi üzeri sıva bileşimi:   2 ölçü söndürülmüş kireç , 1 ölçü 3 mm elek altı kara kumu
                                                                            1/5 ölçü 125µ tuğla tozu, 20L için 20 gr kıtık 

Şekil 11. İç sıva analizi örneği- 2K09 mekanı (Restorasyon ve Konservasyon Raporu, 2008)

-5000µ- Örneğin genel dokusu -2000µ- Bitkisel lif, tuğla kırığı -500µ- Feldspat ve kuvars

Örnek 1 Örnek 1
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mantar/böcek faaliyeti, çürüme gibi bo-
zulmaların derecesi ve derinliği gibi ko-
nular (Şekil 12) önem kazanmaktadır. İç 
mekanda gerekli görülen yerlerde kısmi 
boya araştırma raspası yapılarak, özgün 
boya-astar tabakaları ile renkler de tespit 
edilmeye çalışılmıştır (Şekil 13).

Malzemelerin cinsleri tanımlandık-
tan sonra, yerinde korunacak olanlar 
için hangi önlem ve müdahalelerin ge-
rektiği; kısmi bütünleme ya da yenileme 
durumunda ise hangi tür malzeme ile ve 
hangi koşullarda uygulama yapılacağı 
öngörülebilir. Söz konusu işlerin tümü, 
bilimsel veriler ile yapının kendisinden 
edinilen bilgilere ve ihtiyaçlara göre be-
lirlenmektedir. Dolayısıyla yapıda böyle 
bir araştırma ve öneri süreci sonucunda, 
uygulama aşamasının malzeme temini, 

bütçe, uygulama koşulları, iş programı 
ve zaman gibi temel riskleri önceden 
tahmin edilebilir, yapılan işin kalitesi ve 
kontrol imkanı yükseltilebilir; ayrıca lite-
ratüre, yapı ile ilgili ayrıntılı bir bilimsel 
doküman ve örnek belge kazandırılmış 
olur  (Ersen, vd., 2009, s.16).

Analiz çalışmalarından edinilen so-
nuçlar değerlendirilerek; onarım harç ve 
sıvalarının reçeteleri oluşturulmuş, yapı-
da kullanılacak ahşap cinsleri belirlenmiş 
ve uygulama koşullarına yönelik öneri-
ler geliştirilmiştir. Ahşabın kullanılacağı 
yere ve cinsine göre, uygun emprenye 
yöntemi ve şekli ile konservasyon için 
boya sökümü, bütünleme, parça değiş-
tirme ve ek detayları gibi öneriler belirle-
nir (Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları, 
2009, s.137-155).

2K04 mekanının güney duvarındaki ara dikmeden alınmış olan ahşap örnepinin cinsi:  Çam (Pinus spp.)
* Onarımda kullanılacak ara dikmelerin cinsi: Çam, ana dikmelerin cinsi: Meşe’dir.

 Transversal Kesit -4x-   Tanjansiyel Kesit -10x-   Radial Kesit -25x-

Örnek 4

Örnek 4

Şekil 12. Ahşap analizi örneği- 2K04 mekanı (Restorasyon ve Konservasyon Raporu, 2008)
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 Yerinde korunacak ahşap eleman-
lar için, uygun emprenye maddeleri em-
dirilerek zararlılara karşı koruma sağla-
nır. Sökümü yapılmayacak ahşap yapı 
elemanlarına, fırça ile sürme veya püs-
kürtme yöntemleri ile gerekli kimyasal 
koruyucular uygulanır ve doğal havalan-
dırma ile kurumaları sağlanır.

 Onarılarak tekrar yerinde kullanıl-
mak üzere sökülen elemanlar, temizlik 
ve boya sökümleri yapıldıktan sonra, ye-
rine göre fırça ile sürme, püskürtme veya 
daldırma yöntemleri ile emprenye edile-
bilir. Yapı elemanının yapıdaki işlevine 
ve niteliğine göre, varsa böcek delikle-
rine emprenye maddesinin şırınga ile 
enjekte edilmesi yoluyla daha iyi koruma 
sağlanabilir. Kuruması için bekletildikten 
sonra, yeniden yerine monte edilebilir.

 Parça ekleme/ değiştirme/ bütünle-
me gibi kısmi onarım gerektiren eleman-
larda, yerindeki ile aynı cinste ve yeterli 
kurulukta (nem oranının ort. %20’nin al-
tında olması önemlidir.) ahşap, lif yönleri 

paralel olacak şekilde ve uygun birleşim 
detayı ile yerine yerleştirilir. Bu işlemden 
önce, çürük kısımlarından arındırılan 
elemanların özellikle birleşim yapılacak 
ara kesitleri emprenye edilmiş olmalıdır. 

 Yeniden üretimi yapılacak ahşap 
yapı elemanlarında ise, varsa özgün ör-
neğinde görülen ile aynı cinste ve müm-
künse hava kurusu (ideal nem oranı: %12-
15) ahşaptan, belirlenen özgün profil ve 
detaylara birebir uyacak şekilde parçalar 
hazırlanır; her türlü biçme ve profil açma 
işleri bittikten sonra kullanım yerine göre 
gerekli yöntemle emprenye edilir, birkaç 
gün havalandırılarak fazla suyunu bırak-
ması sağlanır, ardından parçalar birbirine 
monte edilerek yerine yerleştirilir. Uygu-
lama tamamlandığında, yapıda genel bir 
fümigasyon yapılması faydalı olur.

RESTİTÜSYON ÖNERİLERİ
Önceki aşamalarda mevcut durumun 
ayrıntılı olarak tanımlanabilmiş olması, 
yapının özgünlüğünü ve korunmuşluk 
derecesini bozan tüm elemanların ko-

Alçı üzeri
toz yaldız

Şekil 13. Boya araştırma çalışmaları (F.F. Akaydın, 2008)

 Boya sökücü uygulaması              
 Bisturi ile mekanik temizlik
 Aseton ile muamele
 Malzemenin pamuk ile uaklaştırılması

“İŞLEM ÖNCESİ”
1. Kireç sıva üzeri mavi boya 2. Alçı üzeri açık pembe boya 3. Bezemeye rastlanmadı

“İŞLEM SONRASI” 
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laylıkla ayırt edilebilmesi demektir; bu da 
restitüsyon önerilerinin oluşturulmasında 
önemli ilk adımdır. Öncelikle restitüsyon 
sorunları belirlenir; ardından sorunla-
ra çözüm getirmek üzere ilk yapıma dair 
tahminlerde bulunulur. Bu tahminlerin, 
belli bir kaynağa dayalı olması gerekir. Bu 
kaynaklar: yapıdaki izler, tipoloji, yapıya 
ilişkin yazılı ya da görsel malzemeler, eski 
fotoğraflar ya da yapı ve çevresini anlatan 
anı, günlük gibi yazılı belgeler olabilir. 
Herhangi bir belgenin bulunmadığı du-
rumlarda, yapının en yakın çevresinden 
başlayarak, benzer mimari özellikteki ya 
da aynı döneme ait yapılar ile karşılaştır-
ma (analoji) yönteminden faydalanılabi-
lir. Yerinde korunmuş izlerin bulunması, 
restitüsyon için en güvenilir kaynaktır. Bu 
yapı da, önemli ölçüde bozulmuş ve çe-
şitli müdahalelere maruz kalmış olmasına 
rağmen, özgün durumuna işaret eden iz-
lerin büyük bir bölümünü üzerinde barın-
dırmaktadır.

Dönem analizinde tespit edildiği gibi, 
yapıda üç ayrı döneme ait izler bulun-
maktadır; buna göre, yalnız bir döneme 
ait restitüsyon önerisinin yapının değişim 
sürecini tam olarak tanımlamadığına ve 
her iki dönemin de restitue edilmesine 
karar verilmiştir. I.Dönem Restitüsyonu, 
ilk yapım tarihidir (19.yy); II.Dönem Res-
titüsyonu ise, yapıya ikinci bir ahşap yapı-
nın eklendiği 1935 öncesi döneme aittir. 

Restitüsyon Sorunları 
Yapıda belirlenen temel restitüsyon 

sorunları şunlardır:
 Parselin içindeki yerleşim (kütlenin 

özgünlüğü)
 Eklentiler ve bölme duvarlar (plan 

şemasının özgünlüğü)
 Boyutu değiştirilen ya da kapatılan 

pencereler (cephe düzeninin özgünlüğü)
 Dükkan cephesinin restitüsyonu

Kütle bazında; Alman Mavileri Harita-
sı, Kirazlı Mescit Sokağı üzerindeki kargir 
bahçe duvarından yararlanılarak (Şekil 
14) ve aplikasyon krokisindeki (Şekil 15) 
parsel sınırları ile çakıştırıldığında, Per-
vititch Haritası’nda parselin kuzeyinde 
görülen yapıya bitişik iki katlı ahşap ya-
pının müştemilat olarak tanımlanmasına 
karar verilmiştir (Şekil 16). Bahçe duvarı 
ve kapısı için ise analoji yöntemine baş-
vurulmuş; bazı eski fotoğraflarda (Şekil 
17) görüldüğü gibi, alaturka kiremit ör-
tülü saçakla bitirilen sıvalı bahçe duvarı 
önerilmiştir. Yapının güneyindeki köşe-
de yer alan ahşap yapıda bahçe kapısı, 
giriş kapısı ile aynı tiptedir (Şekil 18). 
Yapıya yakınlığı ve eldeki tek kaynak 
oluşu nedeniyle, giriş kapısının bir örne-
ğinin bahçe kapısı olarak önerilmesine 
karar verilmiştir. Muhdes kargir yapının 
yerinde; her iki dönem restitüsyonunda 
da bahçe duvarı ve kapısı gösterilmiş ve 

Şekil 14. 
Alman Mavileri 
Haritası (1913)  

Şekil 15. 
Aplikasyon 
krokisi (KTVKK 
Arşivi, 2005)
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Şekil 16. 
Pervititch 

Haritası’na 
(1935) 

dayanarak 
vaziyet planın-

da gösterilen 
müştemilat

Şekil 18. 
Kirazlı 
Mescit Sokağı 
üzerinde bir 
ahşap yapı 
(sol: bahçe 
kapısı, sağ: 
giriş kapısı)

müştemilat, cephesine dair hiçbir belge 
olmadığından, yalnız kütle olarak belir-
tilmiştir (Şekil 19).

Plan şeması bazında; öncelikle dönem 
analizi aşamasında tespit edilen niteliksiz 
III.Dönem ekleri kaldırılmıştır (Şekil 20). 

I.Dönem restitüsyonunda kesintiye uğ-
ramış olan özgün tavan planları devam 
ettirilerek plan oluşturulmuş; yapı, üst 
iki katta bahçenin doğu yönüne doğ-
ru çıkmalı olarak bitirilmiştir (Şekil 21). 
Zaman içinde eklenen merdivenler kal-

Şekil 17. 
Bahçe duvarı 
örneklerin-
den bazıları 
(sol: KTVKK 
Arşivi, sağ: 
Abdülhamid 
Albümleri, 
380)
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Şekil 19. Mev-
cut ve önerilen 
durum (sol: 
muhdes yapı, 
2008, sağ: 
II.Dönem 
cephe resti-
tüsyonu)

Şekil 20. Restitüsyon önerilerinde kaldırılan niteliksiz eklerden birkaçı

Şekil 21. I.Dönem Restitüsyon Önerisi tavan planları (sol: 1.kat, sağ: 2.kat)
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dırılarak (Şekil 22), birinci-ikinci katlar 
arasındaki özgün ahşap merdiven zemin 
kata kadar devam ettirilmiştir (Şekil 23). 
II.Dönem restitüsyonunda kısaca, kendi 
içinde ayrı merdiveni olan ek ahşap yapı 
gösterilmiş, dönem ekleri korunmuş; 
çıkmaların kapatılmış olan yan pencere-
leri de mevcut boyutlarinda projeye yer-
leştirilmişlerdir (Şekil 24).

Cephe düzeni bazında; özgün düzenini 
koruyan birinci ve ikinci kat cephelerinde, 
pencerelerin çoğunda mevcut özgün ah-
şap kafes, diğerlerinde de tekrar edilmiş-
tir. Kirazlı Mescit Sokağı’na bakan batı 
cephesinin zemin kat seviyesinde, giriş 
kapısının solundaki pencere ve çimento 
sıvalı kargir duvar muhdestir. Buradaki 
özgün cephe düzeni için yerinde korun-
muş bir ize rastlanmadığından, dönemin 
ahşap sivil mimarlık örneklerinin eski 
fotoğrafları üzerinden bir araştırma yapıl-
mıştır (Şekil 25). Bunlara göre zemin kat 
pencereleri, genellikle genişlikleri üst kat-
takiler ile aynı fakat yükseklikleri küçül-
tülmüş olan pencerelerdir. Fotoğraflardan 

yaklaşık birer yükseklik oranı belirlenerek 
ortalaması alınmış; bu bölüme 157cm 
yüksekliğinde iki adet ahşap kafesli pen-
cere yerleştirilmiştir (Şekil 26). Ayşe 
Kadın Hamamı Sokağı’na bakan güney 
cephesinde, III.Dönem eklerinin kaldırıl-
masından sonra, iki ahşap yapı da kendi 
cephe karakterine uygun olarak restitue 
edilmiştir (Şekil 27).

Dükkan cephesinin restitüsyonu; kar-
şılaştırma yapılabilecek bugüne ulaşan 
özgün bir örneği bulunmadığından, res-
titüsyon sorunları arasında en karmaşık 
olanıdır. Yapının bulunabilen en eski 

Şekil 23. Zemin kata kadar devam ettirilen özgün ahşap merdiven 

Şekil 22. Yapıdaki muhdes merdivenler
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Şekil 25. Eski fotoğrafların bazılarında pencere düzeni- yükseklik ilişkileri (KTVKK Arşivi, 1970’ler)

Şekil 26. Batı 
cephesinin 
mevcut (2008) 
ve projede 
önerilen 
durumu

Şekil 24. II.Dönem Restitüsyon Önerisi (sol: zemin kat planı, sağ: 2.kat tavan planı)

Pervititch Haritası
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Şekil 29. Eski fotoğrafların bazılarında dükkan cepheleri (Abdülhamid Albümleri: 342, 358, 521)

Şekil 28. Yapıya ait 
eski fotoğraflar (sol: İBB 
Arşivi, 1970’ler, sağ: 
Alman Ark. Ens. Arşivi, 
1972)

durumunu gösteren fotoğraflarda, dükkan 
cephesinin zaten özgünlüğünü yitirmiş ol-
duğu görülmektedir (Şekil 28). Bu durum-
da kaynak olarak, Abdülhamid Albümleri 
(Şekil 29) ve KTVKK Arşivleri’ndeki (Şekil 

30) eski fotoğraflar ile Ali Talât’ın kitabın-
daki ahşap yapı detayları (Şekil 31) üze-
rinden bir araştırma yapılmıştır. Yerinde-
ki mevcut açıklığın boyutları korunarak, 
kaynaklardan edinilen cephe tipolojisine 

Şekil 27. II.Dönem Restitüsyon Önerisi cephe çizimleri (sol: Batı Cephesi, sağ: Güney Cephesi)
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Şekil 30. Eski fotoğraflarda dükkan cepheleri (sol: KTVKK Arşivi, sağ: İstanbul Fotoğrafları, 1999)

Şekil 31. Dükkan cephelerine ilişkin ahşap yapı detaylarından bazıları (Ali Talât, 1927)

14   Feilden, B., 1979, “A Possible Ethic for the Conservation of 
Timber Structures”, ICCROM (Charles, 2003, s.240).

göre, iki cephe de üç eşit parçaya ayrılarak 
ara kayıtlarla bölünmüş giyotin pencereli 
birer ahşap vitrin önerilmiştir (Şekil 27). 
Vitrinin ortalama 1/3’lük alt kısmı, ahşap 
tablalı ve sağır bırakılmıştır. Dükkanın 
girişi, Pervititch Haritası’nda (Şekil 16) 
görüldüğü şekilde, Kirazlı Mescit Sokağı 
cephesindeki açıklığın ortasına yerleştiril-
miş; pencerelerdeki bölümlendirme kapı-
da da tekrar edilmiştir (Şekil 27).   

Tarihi belge değeri olan dönem ek-
lerinin korunması gereği14 göz önünde 
bulundurularak, restitüsyon önerileri, 
restorasyon projesine dönüştürülebilecek 
şekilde ele alınmıştır.

YENİDEN KULLANIM ÖNERİSİ   
VE RESTORASYON PROJESİ
Bildirinin ilk bölümünde tanımlanan ko-
ruma ilkeleri bağlamında, yapının hem 
eğitime hem de içinde bulunduğu çev-
reye katkı sağlaması amacıyla, “kitaplık” 
olarak işlevlendirilmesi uygun görülmüş-
tür. Restorasyon süreci de dahil olmak 
üzere, yapıya ait bütün aşamalar koruma 
bilincine bir katkı sunmalı; yeni işlev de 
bu yaklaşımı ve sürdürülebilirliğini des-
teklemelidir. Restorasyon projesinde, 
plan şeması ve cephe düzeni, II.Dönem 
restitüsyon önerisi esas alınarak oluş-
turulmuştur (Şekil 32). Özgün yapı ele-
manlarıyla birlikte değer taşıyan dönem 
ekleri de korunmuş; yeni işlev, mekanla-
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Şekil 32. Restorasyon Projesi (sol: 1.kat planı, sağ: 2.kat planı)

rın ve özgün düzenin yeterli olabileceği 
şekilde belirlendiği için, buna aykırı yeni 
ve ağır eklere yer verilmemiştir. Yapının 
kullanım biçiminin, sergilemekte olduğu 
özgün ahşap yapı karakterinin önüne 
geçmemesi özellikle öngörülmüştür. Ana 
yapı, kitaplık, okuma salonları, fotoğraf 
arşivi, ahşap yapı elemanları ve detayla-
rının üretimine ilişkin sergi bölümü, ge-
çici sergi salonu gibi birimleri barındıra-
caktır. Mekanlarda ağır bir tefrişlendirme 
yapmaktan özellikle kaçınılmış; özgün 
oda, okuma salonu gibi birimlerin hafta-
nın belirli günlerinde kitaplık bünyesin-
de düzenlenecek küçük çaplı etkinliklere 
ev sahipliği yapabilmesi öngörülmüştür: 
Yapı, ahşap ve taş eğitim atölyelerinde 
yetişmekte olan öğrenci ve ustalar için 
yapı elemanı ve detay örnekleri ile ma-
ketlerinin görülebileceği küçük bir yapı 
müzesi, araştırmacılar içinse koruma ve 
ilişkili olduğu bilimlere ait yayınları içe-
ren bir kitaplık olmasının yanında; sem-
tin çocuklarına yönelik okuma ve eğitim 
faaliyetleri, yapının kendi proje ve uygu-
lama süreçlerini anlatan gösterimler gibi 
eğitim ağırlıklı çeşitli etkinlikler için de 
kullanılabilecektir. II.Dönem eki olarak 
tanımlanan bodrumlu ahşap yapı ise, 
bağımsız bir girişe ve merdivene sahip 

olmasından yararlanılarak, idari ofis ve 
toplantı salonu olarak işlevlendirilmiştir. 
İşlev önerisi, yapının özgün karakterine 
aykırı geri alınamaz ek yükler getirme-
mektedir; öngörüldüğü şekilde uygula-
nabilirse geleneksel mimari örneklerin-
den birinin, özellikle çocuklar, gençler, 
araştırmacılar ve bilgi sahibi olmak iste-
yen kişilerin kullanımına sunulması, ko-
rumanın sosyal hayata katkısı anlamında 
da değer taşımaktadır.

Uygulama esnasında yapılacaklara ve 
müdahale tekniklerine ilişkin açıklama-
lara da restorasyon projesinde ve rapo-
runda özellikle yer verilmiştir. 

 Dönem eki özelliği taşımayan “ni-
teliksiz eklerin kaldırılması”,

 Malzeme seçimlerinde, hazırlanan 
“konservasyon raporuna bağlı kalınması”,

 Ahşabın, “uygun cinste, uygun 
nem oranında ve uygun teknikle emp-
renye edilerek” kullanılması,

 Sağlamlığını koruyan yapı eleman-
larının mümkün olduğu kadar yüksek 
oranda “yerinde tutulması”,

 Yerinde korunacak elemanların 
“koruma uygulamalarının yapılması”,

 Sökülerek konservasyonu yapıla-
cak ve tekrar kullanılacak elemanların 
“envanterinin çıkarılması”,
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 Bütünleme gibi uygulamalar sı-
rasında, ahşabın temizlenmesine, aynı 
cinste ve kuru ahşabın, lif yönüne paralel 
olacak şekilde kullanılmasına ve mutlaka 
elemanın kullanım yerine uygun “gele-
neksel birleşim detayının  (kurt ağzı, 
kertme, kırlangıç kuyruğu gibi) uygu-
lanmasına dikkat edilmesi” ve bunların 
kontrol edilmesi,

 Yeniden üretimi gereken elemanlar 
için varsa özgün örneği, yoksa restitüs-
yon kaynakları kullanılarak 1:1 ölçekli 
“üretim detaylarının hazırlanması ve 
üretimin kontrolü”,

 Üretimlerde “özgün boyut ve de-
taylara sadık kalınması”,

 Uygulama esnasında “belgelemeye 
devam edilmesi” ve arşivin zenginleşti-
rilmesi,

 Süreç boyunca konu ile ilgili olarak, 
çeşitli eğitim kurumlarına, meslek grup-
larına ve öğrencilere “bilgi verilmesi, ya-
yın hazırlanması ve koruma uygulama 
örneklerinin paylaşımına katkı sağlan-
ması”,

 Yapının çeşitli sürelerde “ilaçlan-
ması”,

 İleriki süreçler için nem kontrolü, 
yıllık ilaçlama ve “bakım programının 
belirlenmesi”, proje sürecinde öngörü-
lerek restorasyon raporunda altı çizilen 
temel restorasyon kararlarıdır15. 

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK VE   
BELGELEME 
Belgeleme, koruma sürecinin tüm aşama-
ları için geçerli ve gereklidir. Mimari, görsel 
ve yazılı dokümanların her aşamada gün-

cellenmesi, süreci kolaylaştıran ve kontro-
lünü mümkün kılan bir işlemdir. Belgele-
me teknikleri, mimari çizimlerin yanı sıra; 
yerine göre eskizler, alınan notlar, tutulan 
şantiye günlük defterleri ya da düzenli ola-
rak çekilen ve arşivlenen fotoğraflar olabi-
lir. Önemli olan, koruma uygulaması süre-
sinde ihtiyaç duyulacak detay ve bilgilerin 
önceden edinilmesi; böylece işlerin ve iş 
programının planlanabilmesidir.

Taşıyıcı Sistemin Araştırılması 
Restorasyon kararları içinde belirtilen 
müdahale tekniklerinin ve koşulları-
nın belirlenebilmesi için gereklidir. Bu 
amaçla, yapının ahşap karkas taşıyıcı 
sistemini oluşturan elemanların cinsle-
ri ile boyutlarını tespit edebilmek üze-
re, sıvası dökülmüş olan bir mekanda, 
ortalama 50cm yüksekliğinde bir bant 
halinde bağdadi çıtaları dikkatle açılmış 
ve gerisindeki elemanlar belgelenmiş-
tir (Şekil 33). Böylece ana taşıyıcıların 
10x10, 10x12cm gibi değişen kesitlerde 
meşe, ara taşıyıcıların ise 3x11, 4x12cm 
gibi çeşitli boyutlarda çam ile yapıldığı 
tespit edilmiştir. 

Söküm Envanterinin Çıkarılması 
Yapının duvarlarının, elemanlarının ve 
malzeme analizleri için örnek alınan 
yerlerin çizim üzerinde tanımlanma-
sında gereklidir. Hangi duvarın muh-
des olduğu ve kaldırılacağı ya da hangi 
pencerenin yerinde korunacağı gibi ka-
rarların verilmesinde ve uygulamanın 
kontrolünde işe yarar. Söküm envanteri 
çıkarılırken, önce mekanların duvarları 
belirli bir yöne doğru sırayla numara-
landırılmış; ardından yapı elemanları, 
özgün ve muhdes olanlar için ayrı bir 
kodlama sistemi ile isimlendirilmişler-
dir (Şekil 34). Böylece, yapının pencere 
ve kapı tipolojileri çıkarılmış; sökümü 
yapılan elemanların onarılarak tekrar 

15   Yapının Rölöve çizimleri ve iki dönem Restitüsyon Proje-
leri ile Raporları, Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.04.2008 tarih ve 117 sayılı 
kararı ile; Restorasyon Projesi ve Raporu ise, aynı kurulun 
12.06.2008 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
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yerlerine yerleştirilmesi için ön hazırlık 
yapılmış olur. Örnek olarak, 1K09 me-
kanının D4 duvarında bulunan P9-1K09 
adlı pencerenin alt ve üst parçaları, kafe-
si ve pervazları özgündür ancak kısmen 
hasarlıdır; bunlar envantere göre dik-
katle sökülecek, taşıyıcı karkas sistemin 
onarımı bittiğinde, boya sökümü, ona-
rım ve ilaçlamaları atölyede yapıldıktan 
sonra tekrar buraya yerleştirileceklerdir. 
Özgün ahşap dolap (AD01-2K02) için 
de benzer bir söküm envanteri hazır-
lanmıştır (Şekil 35). Ayrıca, uygulama 
sırasında daha önce tanımlanmamış bir 
malzeme görüldüğünde ya da malzeme-

ler arasında karşılaştırma yapmak gerek-
tiğinde, envanter paftalarındaki numune 
yerlerine dair bilgiler kullanılabilecektir. 
Söküm envanteri, uygulama sırasında da 
güncellenmeye devam eder.

Üretim Detaylarının Hazırlanması
Uygulama aşamasını da kapsayan bir 
süreçtir. Sistem detayı (Şekil 36) ile tüm 
kesiti mimari olarak tarif edilen yapının 
elemanlarının üretimi için, nokta detay-
larına ihtiyaç duyulacaktır. Yapıda, ele-
manların çoğu yerinde bulunmuş; yok 
olanlar için de yapıdaki başka örnek-
lerin üzerinden detayın restitüsyonu 
mümkün olmuştur. Hazırlanan üretim 

Şekil 33. Kısmi açma ve belgeleme örnekleri (sol: 1K09-Güney duvarı, sağ: 1K09-Batı duvarı)
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Şekil 35. Sö-
küm öncesinde 
özgün ahşap 
dolap parçaları-
nın kodlanması 
(AD01-2K02, 
Ekim 2008)

Şekil 34. 
Söküm 
envanteri 
örneği (1.kat 
planı)

detayları, 1:1’e kadar çeşitli ölçeklerde-
dir (Şekil 37); atölyedeki üretimler, bu 
detay ve profil çizimlerine ve verilen 
ölçülere göre gerçekleştirilmektedir. 
Atölyede yapılan koruma ve onarım 
uygulamaları (Şekil 38), eğitim faaliyet-

leri ile paralel olarak sürdürülmektedir; 
yapıdaki ve atölyedeki işler, özellikle 
öğrenciler için önemli bilgi kaynakla-
rıdır. Stajer öğrenci ve usta adaylarının 
da aktif olarak üretime katılması, hem 
geleneksel detayların devamlılığını sağ-

ta
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Şekil 38. Atölye-
de ahşap kafes-
lerin onarımı ve 
gerekli kısımların 
bütünlenmesi

Şekil 36. Ana ahşap yapıya ait sistem detayı çizimi

Şekil 37. Pen-
cere üretimi için 
hazırlanan nokta 
detayları
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layabilecek ustalıkların yaşatılmasına, 
hem de koruma alanında çalışacak ye-
tişmiş elemanların sayısının artırılması-
na katkı sağlayacaktır.

SONUÇ
Bildiride, koruma ilkeleri çerçevesinde 
ve “belgeleme” esasına tüm aşamalar-
da bağlı kalınarak oluşturulan bir proje 
metodolojisi tarif edilmiştir. Yapıyla ilgili 
koruma sürecine, uygulama aşaması ile 
devam edilmektedir. Ahşap yapıların 

korunmalarının, mimarlığın yanı sıra 
çeşitli başka disiplinlere ait problemleri 
de barındırması; sürecin mutlaka farklı 
konularda deneyimlerin paylaşımı, katı-
lım ve eğitim programlarıyla birlikte ele 
alınmasını gerektirmektedir. Her uygu-
lama, aslında başka uygulamalar için bir 
deneyim örneğidir ve ortak bir koruma 
bilincinin oluşturulması, ancak koruma 
süreçlerinin eğitimle desteklenmesi ile 
mümkün olabilir. 

* Yapının belgeleme süreci ve projeleri hakkında detaylı bilgi için: bkz. Kudde ve Aksoy, 2009, s.16-37.
Uygulama öncesi gerçekleştirilen hazırlık işlemleri için: bkz. Köroğlu ve Kudde, 2010, s.3-13.
Uygulama aşamaları ve onarımlar Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi’nin ilerleyen 
sayılarında aktarılmaya devam edecektir.
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 KAVRAMLAR
1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nün temel 
kavramsal yapısı ve üzerinde konsen-
süs sağlanmış ilkeleri içinde görünmekle 
birlikte, mimari koruma ve restorasyon 
günümüzde bu yapının çok üzerinde ve 
başka alanlar ile ilişkilenen bir görünüm 
sergilemektedir. En basit yorum ile 1964 
sonrasında mimari koruma konuları ile 
ilgili ortaya çıkan ilkesel metinler dahi bu 
alanın küçük ve sınırlı bir çerçevenin dı-
şında boyutları olduğunu göstermektedir. 
Mimari koruma alanının yapı taşları ara-
sında sayılabilecek Avrupa Mimari Miras 
Yılı (1970-75) ve bu tarihlerde yapılan 
tartışmalar kültürel ve mimari miras kav-
ramındaki genişleme ve buna bağlı ola-
rak kimlik  kavramının tartışılması önemli 
aşamalardan sayılmalıdır. (Binan, 1999) 
1990’lı yılların ortasına damgasının vuran 
özgünlük tartışmaları her kavramsal baş-
lık gibi bunun da kültürel ve tarihsel bir 
arka plan üzerinde bir anlam kazanabile-
ceğini ortaya çıkarmıştır. Bilimsel ve tek-
nolojik gelişme, doğru koruma kararları 
verilmesi şartıyla, gerek analitik çalışma-
lar gerekse uygulamaya yönelik çok daha 
olumlu sonuçların alınmasına olanak ver-
mektedir. Mimari mirasın korunması ve 
restorasyonu alanında, maddi varlığına 
ilişkin karar ve uygulama sürecindeki bu 
netleşme arka planda yatan başka bir so-
ruyu gün ışığına çıkarmıştır; tüm bu koru-
ma çabaları gerçekten mimari mirası tüm 

özellikleri ve ruhu ile koruyabilmekte ve 
anlatabilmekte midir? (Turgeon, 2009).  
Geleneksel konut mimarisi, tüm yerkü-
re üzerinde bu anlamda maddi varlığının 
ötesinde maddi olmayan kültür verilerine 
sahip olması ve bunların anlaşılabilmesi-
nin nesnenin ötesine geçen bir bakış ve 
koruma anlayışı ile yaklaşılmasını gerek-
tiren en önemli örnek olarak karşımıza 
çıkmaktadır ki bu yaklaşımı geliştirme ve 
uygulamanın kolay olduğunu savunmak 
mümkün değildir. Mimari mirası koru-
manın en önemli problemlerinden biri 
tüm dünyada toplumsal konsensüsü sağ-
lama sorunudur. Toplumların çeşitli ke-
simleri ile katılmadığı koruma program-
larının başarılı olma şansları ne yazık ki 
azdır. Öte yandan toplumu yönlendirme 
ve mirasına karşı duyarlılık geliştirmek 
de modern devletin görevleri arasına gir-
miştir. Koruma konularının saptanması 
konusunda ise belirli kimliklerin, dönem-
lerin veya inançların ön plana çıkarılma-
sını hedefleyen koruma yerine evrensel 
düzeyde geçerli olabilecek argümanların 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlam-
da kültürel koruma kavramının vardığı 
noktada tanımı;  “insanoğlunun bu hızlı 
değişen dünyada bıraktığı izlerin ömrünü 
uzatarak günümüz ve gelecek kuşakların 
kullanımına evrensel çeşitlilik adına sun-
mak” olarak anlaşılır olmuştur.

AHŞAP KENT
Bu çerçevede konuya İstanbul ve gelenek-
sel konut mirası açısından baktığımızda, 
karşımıza 19.yy. sonunda neredeyse tü-
müyle ahşap olan bir kentten geriye ne-

İSTANBUL’DA AHŞAP MİMARİ’NİN KORUNMASINDA 
YASAL ÇERÇEVE VE KORUMA KAVRAMLARI   
ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

DOÇ. DR. CAN BİNAN 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
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yin kalabildiği sorusu öne çıkmaktadır. 
Ülkemizde mimari korumanın kökleri 
bağlamında yapılan bir değerlendirme, 
yasal süreçlerin oldukça eski olmasına 
rağmen kendi içinde birtakım aşama ve 
kırılma noktalarını barındırdığı ve bunla-
rın yansımalarının hala yaşadığı gerçeği-
ni ön plana çıkarmaktadır. Buna rağmen 
günümüzün yasal ve yönetsel çerçevesi 
gerçekten de bir gelişmenin var olduğu-
nu ispat  etse dahi uygulama sürecinin 
ve kurumsal yapılarının bir bölümünün 
bu çerçeve ile aynı paralelde çalışabilmek 
için kendi içinde gelişme sağlaması ge-
rekmektedir. Ahşap konut mimarisinin 
İstanbul’daki serüveni konusundaki ça-
lışmalar dayandırıldıkları nesnel tarihsel 
veriler açısından henüz yeterli düzeyde 
değildir. Solomon Schweigger’in, 1608 
tarihli seyahatnamesi içinde yer alan 
basit bir gravür bize bugün ahşap çatkılı 
“hımış” yapı türünün o tarihlerde de var 
olduğunu göstermekte daha da önemlisi 
İstanbul’da geleneksel konut mimarisinin 
Kula veya Safranbolu benzeri özelliklere 
sahip olduğunu anlatmaktadır. (Tanyeli, 
2004,  s.76-77)  

19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde ah-
şap kaplamalı yapıların tüm kentte yay-
gın hale geldiği ve buna bağlı olarak yan-
gınların da artış gösterdiği bilinmektedir. 

Bu durumun sonucunda kargirleştirme 
çabaları ile birlikte özellikle Hocapa-
şa yangını sonrasında yangın yerlerin-
de ahşap bina yapımının 1866 tarihli bir 
Meclis-i Vala mazbatasıyla yasaklanması 
önemlidir. (Tanyeli, 2004, s.91) Ancak bu 
karara rağmen günümüzde Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde yapılan yüzeysel bir 
katalog taraması dahi 19.yy. sonlarına ait 
bir dizi belge’nin yangın yerlerinde yapı-
lacak yeni yapıların ahşap olabileceğine 
ilişkin izin, yani bugünkü anlamıyla özel 
imar izinleri olduğunu göstermektedir. 
Bu durumun ortaya çıkışının arka pla-
nı henüz tam aydınlanmamış olsa dahi, 
ahşap malzeme kaynakları ve maliyeti ile 
ilgili olduğu ilk bakışta görülebilmektedir. 
19.yüzyılın son çeyreği ile 20.yüzyıl başla-
rına tarihlenen tüm görsel belgeler karşı-
mıza anıtsal yapıların dışında neredeyse 
tümüyle ahşap bir kent çıkarmaktadır. 

Kent açısından yarattığı sorunlara 
rağmen gelişen ahşap mimarinin Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında özellikle 1920-
30’lardan sonra üretiminin büyük ölçüde 
ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Üretimin 
yapılmaması doğal olarak zamanla mal-
zeme ve işlenmesine ilişkin geleneksel 
teknik ve ustalığın da ortadan kalkmasına 
neden olmuş, sürekli bakım ve yenileme 
ile yaşamakta olan bu geleneksel mimari 

Salomon Schweigger , 1608 Rumelihisarı İskelesi 
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en basit örneklerinden, en muhteşem ve 
eski olanlarına kadar bir çöküş sürecine 
girmiştir. Ahşap yapının İstanbul’da ilk 
yenilgisidir bu.

Günlük yayın organlarında, gelenek-
sel şehir dokularının sağlıksızlığı ve köh-
neliği üzerine çeşitli yorumlara rastlanan 
erken Cumhuriyet yıllarında yönetimin, 
Atatürk’ün 19 Şubat 1931 tarihli Konya 
telgrafına kadar, Osmanlı dönemi mima-
ri mirasına karşı kayıtsız bakışının da bu 
çöküşü hızlandırdığı unutulmamalıdır. 
(Binan, 2000; Madran,2002, s.105) Daha 
sonra dahi ilginin çoklukla anıtsal mima-
ri üzerine odaklanması o tarihlerde za-
ten koruma konusu olarak neredeyse hiç 
gündemde olmayan geleneksel ahşap mi-
mariyi her zaman arka planda bırakmıştır. 
1940’larda başlayan ve kanımca 2. Dünya 
Savaşı’nın yapı malzemesi ile ilgili sıkıntı-
larından kaynaklanan geleneksel teknik-
lere dönüş süreci kısa sürmüş ve ahşap 
yapım teknikleri, özellikle İstanbul’da ne-
redeyse tamamen unutulmuştur. 2. Dünya 
Savaşı sonrası yıllarında yaşanan göreceli 
ekonomik iyileşme ve ülkeye dışarıdan 
kaynak girişi, yapı sektörünü canlandır-
mış, ancak 1950’lerde başlayan yap-sat 
müteahhitliği hem mimarlık kalitesinde 
düşüşe hem de özellikle İstanbul’da gele-
neksel ahşap mimarinin bulunduğu alan-

larda önemli tahribata neden olmuştur. Bu 
dönemde Boğaziçi kıyılarında, köylerinde, 
tepelerinde, ahşap yalıların, evlerin, köşk-
lerin yıkılıp yerine yeni yapıların yapıldığı 
görülür.  Ayrıca Tanzimat sonrasında baş-
layan ve kent içi araç ulaşımını güçlendir-
meyi ve kente modern bir görünüm ka-
zandırmayı amaçlayan yol açma faaliyeti 
hızını kesmeden bu dönemde de devam 
etmektedir. (Güzelleşen İstanbul, 1943) 
Boğaziçi kıyılarında açılan yeni yollar ile 
ahşap yapı geleneğinin en önemli temsil-
cileri olan yalılar ve yalılar arkasında bu-
lunan setli bahçeler, köşkler ve kameriye 
ve korular ile oluşmuş mimari ve kültürel 
çerçevenin hızla parçalandığı ve ilişkilerin 
koptuğu görülmektedir. 

YASALAR
Türkiye’de koruma konusundaki yasal 
çerçevenin Osman Hamdi Bey’in 1869 
tarihli Asarı Atika Nizamnamesi’nden, 
1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 1983 
tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Yasası’na önemli mesafeler kay-
dettiği görülür. (Madran, 2002) Türkiye, 
1917 yılında kurulan Muhafaza-i Asar-ı 
Atika Encümeni Daimisi’nden beri kül-
türel varlıklarının korunması konusunda 
uzman ve yetkili bir kurul sistemi ile ça-
lışmayı tercih etmiştir. Daha sonra “Gay-

Ayasofya Civarında Ahşap Evler
Arnavutköy-Bebek Yolu açılırken Sait Paşa Yalısı’nın 
yıkılışı 1935
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rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu”na dönüşecek sistem 90 
yıllık süreçte işlevini ve sürekliliğini isim 
değişiklikleri ve görev tanımındaki bazı 
değişikliklere rağmen korumaktadır.

Ancak Türkiye’deki geleneksel ko-
nut mimarisi açısından ve özellikle de 
İstanbul’daki ahşap mimari açısından ko-
nuya bakıldığında bir başarı hikayesinden 
söz edilemez.

Günümüzde 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ve bu 
yasanın yürütülmesi için oluşturulmuş 
olan yönetmelik ve ilke kararları halen 
Türkiye’de mimari koruma uygulama-
larına yönelik olan temel yasal çerçeveyi 
oluşturmaktadır. Özellikle 5.11.1999 tarih 
ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıkla-
rının Gruplandırılması, Bakımı, Onarım-
ları” ilke kararı bu konuda önemli tanım 
ve ilkesel başlıkları içermektedir. İlke ka-
rarı kapsamında mimari koruma ile ilgili 
oldukça ayrıntılı olarak koruma ve res-
torasyon uygulamalarının ilkeleri tanım-
lanmaya çalışılmıştır. Koruma kurulları 
sıklıkla bu ilke kararı referanslı olarak ka-
rarlar üretmekte olup neredeyse tüm ko-
ruma uygulamalarının temel yaklaşımı bu 
ilke kararı üzerine oturmaktadır. Aslında 
bu hali ile ilke kararı sağduyu sahibi, mi-
mari koruma ve restorasyon uygulamaları 
konusunda çağdaş kavramlara hakim bir 
koruma kurulu açısından yeterli sayıla-
bilir. Ancak konu ne yazık ki bu kadar 
basit değildir; tescilli yapı sahipleri, mü-
teahhitler, mimarlar ve yerel yöneticilerin 
bakış açıları içinde hala az dahi olsa eski 
dönemlerin uygulamalarına ilişkin bir öz-
lem yaşamaktadır. Bu durumun kökenle-
rine baktığımızda belgeler bizi 1710 sayılı 
yasa ile kurulmuş olan Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Kurulu’nun 14.01.1978 
tarihli 10200 sayılı kararına görülür ki bu-
nun arka planında TAÇ -Türkiye Anıt ve 
Çevre Değerlerini Koruma Vakfı tarafın-
dan 1976 yılında uygulamalara yardımcı 
olacağı düşünülerek hazırlanan bir rapor 
ve 1950’lerde başlayan yapsat müteahhit-
liği bulunmaktadır. Bu karar korunması 
gerekli mimari kültür varlıklarını 3 ana 
gruba ve 9 alt gruba ayırmakta ve yapı-
lacak müdahalenin ölçek ve derinliğine 
göre sınıflamaktaydı. İlk bakışta özellikle 
uzman olmayanlar açısından, uygulama-
lar için yol gösterici olarak düşünülebi-
lecek bu karar çok kısa süre içinde, ah-
şap yapıları tümüyle yıkıp yeni bir plan 
düzeni ile yeniden kargir (betonarme) 
olarak inşa edip dış cephelerini de ahşap 
kaplayarak yapmaya izin veren 2A2 gru-
bunun, dönemin yap-sat furyası içindeki 
yüklenicileri, mal sahipleri ve projeciler 
tarafından keşfi ve yönetsel yapının da 
buna desteği ile kısa süre içinde özellikle 
İstanbul gibi geleneksel ahşap mimarinin 
en güzel örneklerine sahip kentlerimizde 
büyük bir yıkıma neden olmuştur. 

1983 yılında yürürlüğe giren 2863 sayılı 
yasa sonrasında da taşınmaz Kültür ve Ta-
biat Varlıkları Yüksek Kurulu GEEAYK’ın 
bu kararını referans alarak 6.01.1984 ta-
rih ve 61 sayılı ilke kararını oluşturmuş, 
daha sonraki dönemde bu yaklaşım biçi-
mi 4.03.1988 tarih ve 14 sayılı ilke kara-
rında da grup sayısı 4’e çıkarılarak devam 
etmiştir. Bu süreç sonrasında ortaya çıkan 
hilkat garibesi olarak adlandırılabilecek 
bir mimari tür Türkiye’yi ve ahşap kenti 
İstanbul’u sarmaya başlamıştır.   

1995 yılına kadar yoğun olarak de-
vam eden bu yaklaşım ve uygulama bi-
çimi 28.02.1995 tarih ve 378 sayılı ilke 
kararı ile değişmiş, tüm yapıları kapsa-
yan genel sınıflandırmaya bağlı bir  uy-
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gulama biçiminin yanlış sonuçlar verdiği 
bu kararda özellikle vurgulanmış ve her 
yapının kendine özgü şartları içinde ko-
ruma yaklaşımları geliştirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Doğal olarak uygulama ala-
nında eski alışkanlıklar bir süre daha ge-
rek koruma kurulları zorlanarak gerekse 
yasal çerçevenin arkasından dolanılarak 
devam etmiş olup son dönemde özellikle 
ahşap yapı stoğunun gittikçe azalmasına, 
mimarlık eğitiminde koruma bilincinin 
daha fazla yer almasına, genç mimar ku-
şağının uluslararası literatürü çok daha 
fazla takip edebilmesine ve mal sahipleri-
nin kültür varlığı bir yapıya sahip olmanın 
anlamını giderek daha fazla anlamalarına 
bağlı olarak azalmış ancak tamamen yok 
olmamıştır. Bu tarihsel süreç uygulama 
alanında ortaya çıkardığı örnekler ile sade 
vatandaşın bilincine öylesine kazınmıştır 
ki politikacılar ve yöneticiler de dahil ol-
mak üzere önemli sayıda kişi günümüzde 
dahi mimari restorasyonu yıkıp benzerini 
yeniden yapmak olarak bilmektedir.  

Kanımca, Türkiye’de ahşap mimari-
nin yok olma süreci içinde en önemli yeri 
tutan bu durum Türkiye koruma tarihi 
içinde özellikle bilinmesi ve unutulma-
ması gereken ve konjonktüre bağlı ola-
rak her an geriye dönebilir bir yakın tarih 
gerçeğidir.

Boğaziçi Alanı, İstanbul açısından ba-

kıldığında tarihsel ve kültürel kimliğin en 
önemli parçasıdır. Bu özellikleri nedeni 
ile ve 1980’lere kadar yaşadığı süreçler bu 
alanın özel bir yasa ile korunması gerek-
tiği düşüncesini ortaya çıkarmış ve 1983 
tarihinde 2960 sayılı “Boğaziçi Yasası” 
TBMM’de kabul edilmiştir. Öte yandan 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nı Koruma Yasası hedeflediği konunun 
hassasiyeti ülke bütünündeki yaygınlığı 
ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar 
açısından çok önemli olup, ülke bütününe 
hizmet eden genel bir yasadır. Aynı ama-
ca hizmet eder görünmelerine rağmen iki 
yasanın aynı alanda aynı anda uygulan-
ması bazı çelişkiler ile uygulayıcılar ara-
sında çatışmaları ortaya çıkarmaktadır.  
2960 Sayılı Boğaziçi Yasası ve 2863 Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 
bu durumları nedeniyle  uygulamada or-
taya çıkan çelişkileri inceleyen Danıştay 
1. Dairesi’nin 17.05.1993 tarih ve 1993/88 
sayılı kararı ile 2960 yani özel yasalar 2863 
vb. genel yasaların önünde olup öncelikle 
uygulanacaktır. Hukuki olması nedeniy-
le uygulanmasında herhangi bir tartışma 
yapılamayacak bu karar ülke bütününe 
hizmet etmesine rağmen, ülkenin bütün-
lüğünü tamamlayan Kültürel Mirası konu 
edinen özel bir yasa olan 2863 Sayılı ya-
sayı TBMM’nin özel cezai müeyyideler ile 
desteklemiş olduğu ve tartışmasız her-
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kesin bu yasaya uymasını zorunlu kılan 
maddelerine rağmen özel yasaların yay-
gınlaştığı şu son yıllarda zayıf bırakmış-
tır. Özellikle Koruma Bölge Kurulları’nın 
çalışmaları sırasında ve alınan kararların 
uygulanabilirliği açısından 2960 sayılı 
yasaya bağlı olarak çalışan kurumlar ile 
önemli çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum halihazırda Türkiye’de yaşanan 
koruma alanındaki parçalanmanın en 
önemli göstergelerinden biridir.

Boğaziçi alanı, 2960 sayılı Boğaziçi 
Yasası’nda 3 temel bölgeye ayrılmıştır; 
“öngörünüm bölgesi” ki hala önemli 
miktarda ahşap mimari örneğine sahiptir, 
“geri görünüm bölgesi ve “geri görünüm 
etkilenme bölgesi.”  1980’li yılların başın-
da yapılan bu çalışmanın 2010 yılında or-
taya çıkardığı manzara şudur; Boğaziçi’ni 
koruma amacıyla yapılan bu düzenleme-
ler “geri görünüm”  ve “geri görünüm 
etkilenme” bölgelerinde başarısız olmuş-
tur, dev bir metropol haline dönüşmüş 
olan kentin etkilenme bölgesi dışındaki 
bölgelerinde oluşan gelişme ve yapılaş-
ma baskısı bu iki tampon bölgeyi nokta-
sal koruma alanları dışında yok etmiştir. 
Öngörünüm bölgesinde ise 27 yıl içinde 
amaca kısmen ulaşılmış görünmektedir, 
bu bölgede Boğaziçi’nin topografyası, ya-
lılardan oluşan kıyı mimarisi, köyleri, ko-

ruları ve köşkleri ve bitki örtüsü ile hala 
eski kimliğinin bir bölümünün korunmuş 
olduğunu göstermektedir. Ancak, 2010 
yılında, bu önemli kültürel ve doğal miras 
eksikleri olan 1983 tespitleri ve yetersiz 
tescilleri üzerine temellenen ve büyük 
bölümü iptal edilmiş bir imar planı ve 
onun sürekli değişen plan notları ile yö-
netilmektedir. Bu, İstanbul gibi bir ken-
tin tarihsel kimliğini oluşturan unsurların 
en başında gelen Boğaziçi için zavallı bir 
görünüm oluşturmaktadır.  Bu yetersiz 
plan ve plan notlarının hele katı bir bakış 
açısı ile uygulanması ortaya Boğaziçi’nin 
korunması gerekli değerleri adına uy-
gunsuz ve hatta komik durumları ortaya 
çıkarmaktadır. Örnek olarak boğaziçi kıyı 
bandında konut yapmak yasaklanmıştır, 
bu plan notuna restorasyon konuları da 
dahildir, yani plan notu açıkça tüm yalı-
ların (ki az sayıda kaldı) kamuya açık iş-
levler (otel, lokanta, sergi salonu vb.) ile 
kullanılmaları gerektiğini söylemektedir.

Varlıkları konut, hatta 2. konut yani 
sayfiye olarak başlamış olan bu mira-
sı, taşıyamayacağı hatta tahrip olmasına 
neden olabilecek bir plan işlevine zorla-
mak en basit deyimle buradaki kültürel 
kimliğin plan yapıcıları ve uygulayıcılar 
tarafından anlaşılmamış olduğunu gös-
termektedir. Aynı durum koru alanla-

Kalamış İkiz Yapılar 1984 Kalamış İkiz Yapılar 2009
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rındaki tarihi köşklerin restorasyonu 
söz konusu olduğunda da karşımıza 
çıkmaktadır. Koru alanlarında yer alabi-
lecek işlevler de kıyı bandındaki işlevler 
gibi sınırlamalara sahiptir, yani konut yer 
alamaz oysa ki Boğaziçi’nde koru alanları 
daima bir yalıya veya köşk ve müştemi-
latına bağlı yapay olarak oluşturulmuş-
tur, yani içinde bulunan yapıların özgün 
işlevleri ile kullanılmaları kadar doğal bir 
şey olamaz. Tabii ki bu plan ve notlarının 
hatalı yönler ile ilgili düzeltmelerin ya-
pılması yolları tanımlanmıştır, ancak bu 
süreçler korunması gerekli yapıların hele 
ki ahşap ve harap durumda ise bekleye-
meyeceği kadar uzundur. 1983 yılında 
yapılmış olan tespit ve tescil işlemlerinin 
yetersizliği günümüze kadar yansıyan so-
runları ortaya çıkarmaktadır. Bu tesciller 
kapsamında yer almamış ve 1983 planları 
üzerine işlenmemiş kültür varlığı özel-
liklerine sahip yapılar ki çoğu ahşaptır, 
günümüzde Koruma Bölge Kurulları ta-
rafından tescil edilmiş olsalar dahi restore 
edilebilmek için ne yazık ki yukarıda ifade 
edilen plan tadilatı sürecinin sonunu bek-
lemek zorundadır. Bu bekleyiş çoğunluk-
la yok oluşu getirmektedir. Ne yazık ki bu 
üzücü durum herkes üzerinde aynı etkiyi 
yapmamakta, özellikle ahşap mimarinin 
restorasyonu konusunda yıkıp yeniden 
yapma geleneği ve buna inançlar bu yan-
lış sürece tepkileri yumuşatmaktadır.

Ahşap yapı sayısının hızla azalması 
koruma bölge kurulları ve yerel yönetim-
ler ile toplum kesimlerinde bu konuya 
daha hassas bakılmasına neden olmuştur, 
ancak bu konuda özellikle tescil ve tespit 
konularının yürütüldüğü koruma bölge 
kurullarının kararları arasında faklılıklar 
ve farklı bakış açıları veya daha iyi bir 
ifade ile “farklı üsluplar” bulunduğu gö-
rülmektedir. Bu farklılıklar İstanbul’dan 

Adana’ya olduğunda dikkati çekmeye-
bilir, ancak durum Boğaziçi’nin iki yaka-
sında verilen kararlar arasında fark olarak 
ortaya çıktığında daha önemli olmaktadır. 
Günümüz İstanbul’unda 7 adet Koruma 
Bölge Kurulu görev yapmaktadır, yerel 
yönetim sınırları ile yapılan bölgeleme 
dışarıdan bakıldığında mantıklı görünse 
dahi, konu koruma olduğunda özellikle 
Boğaziçi alanında öngörünüm bölgesi-
nin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki 
parçalarının bütünlüğü tartışılamaz. İs-
tanbul gibi bir kültür kentinin süreklilik-
leri açısından bu alandaki parçalanmayı 
başvuru yoğunluğu ile gerekçelendirmek 
gerçekçi değildir. Arnavutköy veya İstin-
ye yalıboyu ile Kandilli, Çengelköy veya 
Anadoluhisarı’nın ilişkisi Levent, Maslak, 
veya Sarıyer’deki geri görünüm alanları ile 
olduğundan daha fazladır. Boğaziçi’nde 
Koruma Bölge Kurulları görev alanları ta-

Boğaziçi’nde koruma bölgeleri
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nımı yerel yönetim sınırlarından bağımsız 
olarak mimari kültürel ve tarihsel sürek-
lilikleri bağlamında yeniden yapılandırıl-
malıdır. Aslında tüm Türkiye’de  Koruma 
Bölge Kurullarının görev alanları tespit 
edilirken mimari, yapısal, tarihi,  doğal ve 
yerel kültür sürekliliklerini dikkate almak 
gerekmektedir, bu anlamda ülke çapında 
bir revizyona ihtiyaç vardır.

İstanbul’da ahşap yapıların yok olması 
sürecinin tarihsel nedenleri ve yasal çeliş-
kiler yanında günümüzde hala geçerli olan 
yönetmelikler ve bunların uygulanması ile 
ilgili hatalar veya eski alışkanlıklar da yer 
almaktadır. Bu konuda gösterilebilecek en 
basit örneklerden biri deprem bölgelerin-
de yapılacak yapılar ile ilgili yönetmeliğin 
uygulanmasıdır. Bu yönetmeliğin 7.1.4 
maddesi açık olarak “tarihi ve kültürel 
değeri olan tescilli yapıların ve anıtların 
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu 
yönetmelik kapsamı dışındadır” demesi-
ne rağmen bazı yerel yönetimlerin hala 
ahşap mimarinin korunması ve restoras-
yonu konusunda yönetmeliklerin kısıtla-
malarını gerekçe göstererek restorasyon 
projelerini “korunarak restore edilen ah-
şap bir yapının kat yüksekliği 3.90 m’yi 
geçmektedir” gibi gerekçeler ile onayla-
madığı görülebilmektedir.

Binaların yangından korunması ile il-
gili yönetmelik uzun süre kültür varlıkları 
konusundaki eksiklikleri ile uygulanmış, 
bu konuda önemli sorunlar ortaya çık-
mış, çok değerli yapılar yangın önlemleri 
alındığı gerekçesi ile hoyratça bozulmuş 
neden sonra 10.08.2009 tarihinde yönet-
melik değişmiş ve kültür varlıkları ile ilgili 
167-C maddesi bu alanlarda özel çalışma-
lar yapılması vurgulanarak yer almıştır. 

BİR ÜMİT
Son olarak belirtmek gerekir ki Türkiye’de 
kültürel ve doğal varlıkların korunması 

konusunda kullanılan koruma kurulu 
yöntemi neredeyse başından beri pasif 
bir koruma sistemidir. Mülkiyet temelli 
olup mal sahiplerinin talebi ile bir konu 
incelenmekte ve koruma kararı alınmak-
tadır. İncelenen projelerin niteliği önemli 
olmakta birlikte sonuçta hepsi birer kağıt 
belgedir. Yakın zamana kadar uygulama 
süreci proje onayını yapan Koruma Ku-
rulları tarafından aktif olarak denetlene-
memekte idi. Yerel yönetimlerin bu ko-
nuda yetkileri olmasına rağmen sonucun 
özellikle koruma ve restorasyon uygula-
maları açısından başarılı olmadığı açıktır. 
2004 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma yasasını değiştiren 
5226 sayılı yasa bu konuda önemli bir 
açılım sağlamış ve bahsedilen boşluğun 
doldurulması konusunda önemli bir adım 
atılmıştır. Başlangıçta ortaya çıkabileceği 
düşünülen bazı sakıncalı durumların ve 
ülkenin mimari koruma alanında oluşa-
bilecek parçalanmanın aracı olabileceği 
endişeleri özellikle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Koruma Uygulama Denetim 
Bürosu (KUDEB) ve ekiplerinin çalışma-
ları incelendiğinde ortadan kalkmaktadır. 
Uzman personelin varlığı ve bilimsel yak-
laşımları onurlandıran yönetim kademe-
leri, yapılan uygulamaları bilim çevrele-
rinde tartışmayı ilke edinen yayınları ile 
İstanbul açısından önemli bir şans olması 
yanında, KUDEB bürolarının yetkileri ile 
ilgili sınırlar içinde kalma gereklilikleri 
özellikle ahşap yapı koruma ve restoras-
yon uygulamaları söz konusu olduğunda 
biraz zor olsa da sonuçta uygulamanın 
koruma bilgi ve tecrübesine sahip perso-
nel tarafından yapılıyor olması sonuçla-
rın olumlu olmasını sağlamaktadır. An-
cak büyük kentler dışında bu uygulama 
örneğinin başarılı olabileceği konusunda 
bazı endişeler yok değildir.
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AHŞAP YAPILARDA KORUMA İLKELERİ

Anıtsal yapılar, konutlar, dükkan-
lar, çeşmeler, sokaklar, bahçe duvarla-
rı, bahçeler vb. diğer öğelerden oluşan 
kentler; toplumların geçmişini anlatan 
ve kimliğini oluşturan önemli belge-
lerdir. Özellikle yapıldıkları dönemin 
sosyo-kültürel ve ekonomik yapılan-
masını, mimari ve sanat tarihi özellik-
lerini yansıtan kentsel sit alanlarında 
nicelik olarak diğer yapılara üstünlük 
sağlayan konutların özgün niteliklerini 
koruyabilmiş olmaları, mimari bütünlük 
ve homojenlik sağlar.

Ülkemizdeki geleneksel konut mi-
marisinde; sosyal gelenekler, yerel 
teknikler ve iklim koşullarından dolayı 
bölgesel farklılıklar görülmekle birlik-
te, genellikle ana malzeme ahşaptır. 
Bir konutun ahşap olmasından dolayı 
kazandığı özgün görünüm birkaç ahşap 
konutun yan yana gelmesiyle daha da 
değerlenmekte, sokağa ve yöreye özgü 
mimari bir karakter oluşturmaktadır. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler, 
geleneksel kentleri ve çevrelerini bütü-
nüyle değişime zorlamaktadır. Kentler-
deki anıtsal yapılar büyük ölçüde günü-
müze kadar varlıklarını sürdürebilmiş, 
ancak ahşap yapılar ve ahşap yapılardan 
oluşan yerleşimler özellikle 1970’li yıl-
lardan itibaren hızlı bir yok oluş süreci-
ne girmiştir (Resim:1,2). Bu yok oluşun 
nedenlerini; yangınlar, doğal etkenler, 
hatalı imar planları, yanlış yerel yönetim 
uygulamaları, yetersiz envanter çalış-
maları, yasal sürecin eksiklikleri, mail-i 
inhidam kararları, rant isteği, yapıyı terk 
ederek işlevsiz bırakma, kasıtlı tahrip ve 
bilinçsiz-hatalı onarımlar vb. olarak sı-
ralamak mümkündür (Resim:3-8).

TÜRKİYE’DE KORUMA ANLAYIŞININ  
GELİŞİMİ VE AHŞAP YAPI ONARIMLARI
Osmanlı döneminde, anıtların bakım 
ve onarımları yüzyıllar boyunca devle-
tin ve vakıfların sorumluluğunda, yasal 
bir temele dayandırılmadan yapılmıştır. 
Osmanlı kentleri; 19. yüzyıldan itibaren 
batıdaki şehircilik hareketlerinden etkile-

YRD. DOÇ. DR. RABİA ÖZAKIN
YRD. DOÇ. DR. AYTEN ERDEM
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Resim 2: Boyabat’ın Erenlik Tepesi’nden görünümü, 
2002 (A.Erdem)

Resim 1: Boyabat Kenti’nin Erenlik Tepesi’nden görünümü, 
20. yy. başları (M.N.Yılmaz)
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nilerek imar düzenlemeleri ile değiştiril-
meye başlanmış, ancak bu düzenlemeler 
geleneksel doku ve yapılarda tahribata 
neden olmuştur. Örneğin; 1848, 1849 
ve 1864 tarihli Ebniye Nizamnameleri 
ile mevcut geleneksel dokunun yenilen-
mesine, yangın geçiren bölgelerde ona-
rılabilecek nitelikteki yapıların yolları 
genişletmek amacıyla geriye çekilmesi-
ne, bir başka deyişle tümüyle yıkılarak 
yeniden yapılmasına olanak tanınmıştır. 
1864 yılında çıkarılan “Turuk ve Ebniye 
Nizamnamesi”nde ise yangınları önle-
mek amacıyla yapı cephelerinde saçak, 
kepenk vb. onarımlarda ahşap kullanıl-

ması, yola çıkıntı yapan merdivenler ile 
belirli yükseklikteki şahnişinlerin, dük-
kan, saçak ve kepenklerin onarımı yasak-
lanmıştır (Madran, 2002: s.17-18). 1876 
tarihli “Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye” de 
ve 1882 tarihli “Ebniye Kanunu”nda da 
benzer nitelikte, geleneksel konut doku-
sunun bozulmasını özendiren hüküm-
ler yer almıştır (Madran, 2002: s.67). Bu 
önlemler ahşap yapıların ve dolayısıyla 
geleneksel dokuların harabiyetine ve yok 
olmalarına neden olmuştur.

Bu dönemde çıkarılan 1869, 1874, 1884 
tarihli “Asar-ı Atika Nizamname”leri ar-
keolojik kazıların izne bağlanmasına, sı-

Resim 6:  Süleymaniye, Hoca Gıyaseddin Çıkmazı, 
mail-i inhidam kararı verilen bir yapı, 2009 (R.Özakın)

Resim 4:  Boyabat, Çay Sokak, 2008 (R.Özakın)
Resim 3:  Boyabat,Çay Sokak’ta geleneksel bir konut, 
doğal etkenler ve terk edilme, 2002 (A.Erdem)

Resim 5:  Boyabat, hatalı imar planları (R.Özakın)
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nırlanmasına ve bulunan eserlerin payla-
şımına ilişkin hükümler içeren ilk koruma 
yasalarıdır (Zeren, 1981: s.29). 1906 tarihli 
4.Asar-ı Atika Nizamnamesi’nde eski eser 
kapsamı içine ilk kez İslam uygarlığına ait 
eserler de alınmış “eski eser” olarak nite-
lendirilen yapı türleri arasında “evler” de 
sayılmıştır (Zeren, 1981: s.30). Sonuç ola-
rak Osmanlı döneminde koruma; önce-
likle müzecilik boyutuyla algılanmış, daha 
sonra anıtsal boyuttaki yapılar koruma al-
tına alınmıştır. 

1923-1973 YILLARI ARASINDA   
KORUMA ANLAYIŞI 
Cumhuriyetin ilk yıllarında da kültür var-
lıklarının korunmasında müzecilik faali-
yetlerine önem verilmiştir. Bu dönemde 
Osmanlı döneminde çıkarılan 1906 tarih-
li Asar-ı Atika Nizamnamesi yürürlükte 
kalmış, koruma uygulamaları 1950 yılın-

dan sonra yoğunluk kazanmıştır. 
Cumhuriyet’in ilk kapsamlı imar mev-

zuatı olan 1933 tarihli “Belediye Yapı ve 
Yollar Kanunu”nda kültür varlıklarının 
korunmasına ilişkin bölümler bulun-
makla birlikte henüz geleneksel ahşap 
konutların korunması ve değerlendiril-
mesi söz konusu değildir (Madran, 2002: 
s.158). Ahşap konutların korunması için 
yapılan ender uygulamalardan biri 1947 
yılında Amcazade Hüseyin Paşa Yalı-
sı Divanhanesi’nde gerçekleştirilmiştir. 
Yalının korunması için yapıya mümkün 
olduğunca az müdahale edilerek sadece 
sağlamlaştırma yapılmış ve yalının deni-
ze doğru kayması önlenmiştir (Tamer, 
2001: s.15,26) (Resim:9). 

Eski eserlerin korunmasıyla ilgili ça-
lışmaları yönlendirmek, denetlemek ve 
çözüm bulmak amacıyla 1951 yılında 
Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Kuru-

Resim 8: Bilinçsiz onarım: Zeyrek, İbadethane sok. 
No:34, 2004, (R.Özakın).Resim 7:  Zeyrek, İbadethane Sok. No:34, 1996 yılı. 
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lu (GEEAYK) oluşturulmuştur1. 1950’li 
yıllardan itibaren kırsal alandan kentlere 
yaşanan göçle birlikte kent topraklarının 
rantı artmış, çok katlı yapılara olanak 
veren imar hakları ahşap konutlar üze-
rindeki baskıları arttırmıştır. Hızlı kent-
leşme baskıları sonucunda hazırlanan 
imar planı uygulamaları ile Anadolu’da 
geleneksel dokuların içinden “devlet ka-
rayolları”, geniş bulvarlar geçirilmiş, so-
nuç olarak ahşap konutlar “devlet eliyle” 
yıkılmıştır. Türkiye’de bu dönemde form 
ve boyutları ile “modern” kentler oluş-
turmaya, dolayısıyla yolların genişletil-
mesine, anıtsal yapıların çevrelerindeki 
doku temizlenerek onarımlarına öncelik 
verilmiş, sonuç olarak geleneksel doku-
lar korunamamıştır. 

1970 sonrasında yaşanan hızlı kent-
leşme sürecinde konut üretiminde beto-
narme yapım sisteminin tercih edilmesi 
Anadolu’da usta çırak ilişkisi ile oluşmuş 
geleneksel ahşap yapım tekniklerinin 
unutulmasına, ahşap ustalarının ise gi-
derek azalmasına neden olmuştur. Gü-

1 Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Kurulu (GEEAYK), 
02.07.1951 tarih ve 5805 sayılı kanunla oluşturulmuştur (Ako-
zan, 1977: s.21). 

nümüzde ahşap karkas bina yapabilecek 
nitelikli usta bulabilmek nerede ise im-
kansız hale gelmiştir.

1973-1983 YILLARI ARASINDAKİ   
KORUMA ANLAYIŞI 
1973 yılında çıkarılan 1710 sayılı “Eski 
Eserler Yasası”, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk koruma yasasıdır (Akozan, 1977: s. 
50-51). Yasa, getirdiği tanımlar ve uy-
gulamaya yönelik hükümleriyle ülke-
mizdeki koruma anlayışını uluslararası 
standartlara taşımaya çalışmıştır. Bu yasa 
ile koruma kavramının ölçeği genişletile-
rek eski eserler “anıt”, “külliye” ve “sit” 
olarak sınıflandırılmış, ancak sit çeşitleri 
içinde “kentsel sit” tanımı yer almamıştır. 
Bir başka deyişle geleneksel yapım siste-
mi ile yapılmış köşkler, kasırlar ve evler 
koruma altına alınmamıştır. 

Bu dönemde Türkiye’deki taşınmaz-
ların; saptama, belgeleme ve tescil iş-
lemleri yapılmaya başlanmakla birlikte  
“imar çalışmaları” adı altında geleneksel 
dokuya uyumsuz yol açma, imar hakla-
rını arttırma vb. kararlar içeren koruma 
hedefi olmayan uygulamalar devam et-
miştir. Kentlerdeki modernleşme çalış-

Resim 9: 1947 
yılında Y. 
Mimar C.Tamer 
tarafından 
sağlamlaştırılan 
Amcazade Hü-
seyin Paşa Yalı-
sı (Tamer,1947: 
36).
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maları sonucunda yaygınlaşmaya baş-
layan betonarme apartmanlar nedeniyle 
boğaz içindeki ve sayfiye yerlerindeki 
ahşap köşklerin büyük bir kısmı daire 
karşılığında yapsatçılara verilerek yıkıl-
mıştır (Resim:10,11). Ahşap yapıların bir 
kısmı ise köyden kente göç edenler tara-
fından düşük ücretlerle kiraya verilmeleri 
veya depo vb. işlevlerle kullanılmaların-
dan dolayı tahrip edilmiştir. 

1976 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu, 
“yerleşik alanların” dolayısıyla geleneksel 
konutların korunması için “kentsel sit” 
tanımının yasada belirtilen “sit kavramı” 
içinde yorumlanmasını kabul etmiş2 ve 
eski eser üzerinde yapılacak müdahale-
lerde I., II. ve III. grup yapıların ayırım 
2 GEEAYK’nun 13.02.1976 tarih ve 8891 sayılı kararı  (Ze-
ren, 1981: s. 40).

ilkelerini ve dolayısıyla müdahale biçim-
lerini belirlemiştir3.  Müdahale biçimleri-
nin önceden belirlenmesi, günümüzdeki 
“korunması gerekli olan her yapı için 
farklı çözümler üretilmesi gereklidir” an-
layışına aykırı bir tutum olup, geleneksel 
konutların tahribatına, özgünlük değer-
lerinin yitirilmesine neden olmuştur. 

Özellikle II. grup koruma uygula-
maları, ahşap yapılarda kâgir yapılardan 
daha çok tahrip edici olmuştur. Ahşap 
yapılarda dış cephe mimarisini koruyarak 
iç kısmı betonarmeye çevirmek olanaksız 
olduğu için eski ahşap konutlar tümüyle 
yıkılarak, yerlerine dış cephe özellikle-
ri eskisinin benzeri olan betonarme bi-
nalar yapılmıştır (Resim:12-13). Ortaya 
3 GEEAYK’nun 14.01.1978 tarih ve 10200 sayılı kararı (Ze-
ren, 1981: s. 47-48).

Resim 10-11: 
Üsküdar’da yıkılan 
bir ahşap konut 
ve yerine yapılan 
betonarme 
bina (Şentürer, 
1995:65).

Resim 12-13: Eyüp, 
Zekai Dede Sokağında  
(57 Ada, 6 Parsel) 
yer alan tescilli ahşap 
yapının restorasyon 
öncesi (Kurul Arşivi, 
1977) ve restorasyon 
sonrası durumu 
(Erdem 2001:151).
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çıkan bu yeni yapılar “korunmuş eski 
eser” sayılmıştır. Örneğin Soğukçeşme 
Sokağı’ndaki ahşap yapılar, “II. grup eski 
eser” kapsamına alındığı için 1980’li yıl-
larda tümüyle yıkılıp, betonarme tekniği 
ile yeniden yapılmıştır. Bu onarımlarda 
çıkma, payanda, pencere boyutları de-
ğiştirilmiş, kat yükseklikleri ile oynanmış, 
ortaya çıkan yapılar eski yapıların kötü 
bir kopyası olmuştur (Resim:14,15).

1710 sayılı yasanın yürürlükte oldu-
ğu 1973-1983 döneminde,  Anadolu’da 
bulunan bazı tepe pencereli, “hayat”lı 
ve bezemeli evler; I. grup yapılar olarak 
müze ev kapsamında değerlendirilip 
koruma altına alınmışlardır. Günümüze 
kadar gelebilen, örnekleri çok az sayıda 
olan bu evler ağır bir işlev verilmeden ve 

yıkılmadan özgün nitelikleri ile korun-
maya çalışılmış, ancak tümüyle başarılı 
olunamamıştır. Örneğin, Bursa’daki II. 
Murat Evi onarımında eve verilen müze 
işlevinden dolayı yarı açık bir mekan olan 
“hayat” kapatılmış ve böylece binanın 
avlu cephesinin karakteri tamamen de-
ğişmiştir. Yenişehir Şemaki Evi’nde de 
benzer anlayışla restorasyon yapılmış, 
yapıya verilen müze işlevinden dolayı 
“hayat” mahalli kapatılmıştır.

1983-2009 YILLARI ARASINDAKİ   
KORUMA ANLAYIŞI

1983 yılında çıkarılan 2863 sayı-
lı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu”na, koruma alanındaki uluslara-
rası gelişmeler yansıtılmış, bir önceki ya-
sayla belirtilen koruma gruplarına uygu-

Resim 14-15: Soğukçeşme Sokağı’nın restorasyon öncesi ve sonrası (2009 yılı) durumu (A.Erdem)

Resim 17: Göynük, aynı konutun 1993 yılındaki durumu 
(Erdem,1996: 337)

Resim 16: Göynük, Beybahçesi Deresi kenarında tepe 
pencereli bir konut, 1967 (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi)
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lanacak müdahale biçimleri, her yapının 
kendine özgü sorunları ve çözüm öne-
rileri olduğu düşünülerek kaldırılmıştır 
(TKTVM, 1996). Ayrıca, bu yasanın bazı 
maddelerinde 1987 yılında çıkarılan 3386 
sayılı kanun ile değişiklikler yapılmıştır. 
Ancak envanter çalışmalarının tamamla-
namamış olmasından dolayı bu dönemde 
de ahşap konutların yıkımı sürmüştür.

II. grup onarımlarda ve özellikle yapı 
yapma yasağı olan Boğaziçi Ön Görü-
nüm Bölgesi’nde genellikle betonarme 
yapım sistemi ile rekonstrüksiyon yön-
temi tercih edilmiştir. Yapılan bütün uy-
gulamalarda yapıların kütlesi, kat adedi, 
zemin kat kullanımı, pencere boyutları, 
sayısı ve tipi, çatı biçimleri değiştirilmiş, 
çıkmaları destekleyen konsollar, balkon 
korkulukları, kat silmeleri, köşe pervazla-
rı gibi yapı bütününü oluşturan unsurlar 
önemsiz sayılarak farklılaştırılmış veya 
yapılmamıştır (Resim:16-19).  

II. grup uygulamalarda; sit içinde doku 
karakterini oluşturan ancak dış mimarisi 
fazla özellik taşımayan iki katlı ahşap bi-
nalara çevresindeki diğer yapılara verilen 
fazla kat hakkından yararlanma imkânı 
da verilmiştir. Ancak bu karar istenildiği 
biçimde uygulanmamış ve görünüşleri 
farklılaşmış 4-5 katlı ahşap yapılar ortaya 

çıkmıştır (Resim:20-22). Ayrıca, koruna-
cak ahşap yapının bitişik düzende oldu-
ğu durumlarda, korunacak yapıların de-
rinlikleri kurul onayı ile imar durumunun 
verdiği arka çizgiye kadar arttırılmıştır.

Eski bir yapıyı rekonstrüksiyon yön-
temi ile yeniden yapmanın ancak sa-
vaş, deprem vb olaylardan sonra ulusal 
bilinci canlandırmak ya da önemli bir 
olayı ya da kişiyi hatırlamak gerektiği 
zamanlarda mümkün olduğu ve ahşap 
yapıların onarımlarla değiştirilmesinin 
sakıncaları görüldüğü için4, ahşap ko-
nut onarımlarında geleneksel malzeme 
ve yapım sistemlerinin kullanılması ilke 
olarak benimsenmiştir (Resim:23,24). 
Ancak uygulamalarda malzemede ve 
işçilikte özgünlük değerleri dikkate 
alınmayarak tümüyle yenileme tercih 
edilmektedir. Bu yöntemde yeni yapı, 
yerine yapıldığı tarihi yapının doku-
suna, özgün malzemesine ve işçiliğine 
sahip olmayan bir kopya yapıya dönüş-
mektedir.  

 2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı Yasa 
ile 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Yasası” ve korumayla ilgili 

4 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı (http://www.kultur.
gov.tr/). 

Resim 18-19: Göynük, aynı tescilli konuta 1995 yılında yapılan restorasyon uygulaması (Erdem,1996: 337) ve restorasyon 
sonrası durumu, 2005 (A.Erdem).
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diğer bazı yasalarda önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bu yasa ile “koruma amaçlı 
imar planı” tanımı ve yapım süreci, ye-
rel yönetimlere verilen yetki ve görevler, 
taşınmaz kültür varlıklarının onarımına 
yardım sağlanması konularında değişik-
likler yapılmış, ayrıca “yönetim alanı” 
“yönetim planı” gibi yeni kavramlar ta-
nımlanmıştır. 

Sonuç olarak ülkemizdeki koruma ya-
saları, Osmanlı döneminden günümüze 
kadar anıtsal tek yapı koruma anlayışın-
dan tarihi çevre, kent korumaya doğru bir 
gelişim göstererek uluslararası koruma 
anlayışına uygun bir duruma gelmiştir. 
Ancak, bütün bu yasalara rağmen tarihi 
çevreleri oluşturan ahşap yapı mirası gün 

geçtikçe yok olmakta, ahşap yapılar beto-
narme yapılara tercih edilmektedir. 

AHŞAP YAPILARIN KORUNMASI   
KONUSUNDA ICOMOS İLKELERİ VE  
ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR
 Kâgir yapılardan daha çabuk tahrip 
olan ve niteliklerini yitiren ahşap tari-
hi yapıların korunması için 1999 yılında 
Meksika’da yapılan Uluslararası Anıt-
lar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) 12. 
Genel Kurulu’nda belli ilkeler belirlen-
miş ve bazı tavsiyeler geliştirilmiştir5 
(ICOMOS,1999). 

5 “ICOMOS Ahşap Tarihi Yapıların Korunması İçin İlkeler” 
metninin çevirisi, Z. Ahunbay tarafından 2004 yılında yapıl-
mıştır (http://www.icomos.org.tr/).
 

Resim 20-21-22: Fazla kat hakkından yararlanılarak yapılmış II. grup uygulamalar (soldan sağa): Üsküdar-Salacak, 
2006 (R.Özakın), Kadıköy- Hasanpaşa, 2003 (R.Özakın), Üsküdar-İhsaniye, 2009 (A.Erdem). 

Resim 23-24: İstanbul-Fındıklı’da geleneksel malzeme ve yapım sistemi ile yapılan bir konut onarımı, 2009 (A.Erdem).
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Ahşap yapıların korunması ve onarı-
mı açısından yol gösterici olan belge, 7 
ilke ve 15 maddelik tavsiyeler bölümün-
den oluşmaktadır. Tavsiyeler; inceleme-
saptama-belgeleme, izleme ve bakım, 
müdahaleler, onarım ve yenileme, tarihi 
orman alanları, çağdaş malzeme ve tek-
nolojiler, eğitim ve öğretim olmak üzere 
7 ana başlıkta incelenir. 

İnceleme, Saptama ve Belgeleme: 
Madde 1; “Herhangi bir müdahaleden 
önce yapının ve bileşenlerinin durumu ve 
uygulama sırasında kullanılan malzemeler 
dikkatle belgelenmelidir. Yapıdan çıkarılan 
malzemelerle ilgili örnekler de dahil olmak 
üzere, her tür belge ve geleneksel sanatlar ve 
tekniklerle ilgili bilgiler toplanmalı, tasnif 
edilmeli ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekil-
de uygun bir yerde saklanmalıdır. Belgeleme 
onarım için seçilen malzeme ve yöntemlerle 
ilgili açıklamaları da içermelidir”.

Madde 1, belgelemenin öneminin 
vurgulanması açısından önemlidir. Ge-
leneksel ahşap yapılara herhangi bir 
müdahaleden önce onarılacak yapının 
ve elemanlarının mevcut durumu, so-
runları, hasarları ve değerleri ayrıntılı bir 
çalışmayla araştırılmalı, saptanmalı ve 
belgelenmelidir (Resim:25-28).  Ancak 
rölöveler çoğu kez tam ve doğru olarak 
ölçülendirilmemekte, özgün malzeme, 
dönem ve strüktür analizleri yapılma-
makta, bozulmalar, sorunlar ve muh-
desler belirtilmemektedir. Yapının beze-
meleri/bezeme katmanları, malzeme ve 

desenleri de çoğu kez belgelenmemekte, 
onarım sırasında çıkabilecek yeni bulgu-
lar ya da beklenmedik sorunlar rölöveye, 
restitüsyon ve restorasyon projelerine ak-
tarılarak değerlendirilmemektedir. Bazen 
yeni bulgular projeyi, müdahale kararını 
ve uygulamanın akışını değiştirebilmek-
tedir (Resim:29). 

Kaybolan değerleri yerine koymak 
imkânsızdır. Bu nedenle yapıdan çıkarı-
lan malzemeler veya değiştirilecek yapı 
elemanları sökülmeden önce fotoğrafla 
belgelenmeli, çizimleri yapılmalıdır. Sö-
külen parçalar kullanılmayacak durum-
daysa kataloglanmalı ve özenle saklan-
malıdır. Kullanılan yeni malzemeler de 
dikkatle belgelenmelidir. 

Restorasyon ve restitüsyon projeleri-
nin analitik rölövelere ve güvenilir bel-
gelere dayandırılmadan hazırlanması, 
uygulama aşamasında çıkan bulguların 
değerlendirilmemesi yapıları oluşturan, 
zenginleştiren ayrıntıların kaybolması ile 
sonuçlanmaktadır. 

Madde 2; “Her müdahaleden önce ah-
şap yapının mevcut durumu, hasarların ve 
yapısal bozulmanın nedenlerini araştıran 
ayrıntılı bir çalışma yapılmalı” “teşhis kesin 
verilere, fiziksel inceleme ve analize dayan-
dırılmalı, gerekirse hasar vermeyen deney 
yöntemleri kullanılmalı ve fiziksel ölçümler 
yapılmalıdır”. 

Doğru bir onarım, ön araştırmalardan 
laboratuvar analizlerine kadar restoras-
yon eğitimi almış mimar, malzeme kim-

Resim 25-26-27-28: Onarımdan önce yapı elemanlarının ve bezemelerin çizim, plastrin ve profil tarağı ile belgelenmesi, 
(R.Özakın).
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yacısı, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, 
jeolog, biyolog gibi uzmanlar tarafından 
yapılan ve uzun zaman alan bilimsel bir 
araştırmaya dayandırılmalıdır. Ahşap ya-
pılarda kullanılmış olan tüm malzemele-
rin (ahşap, tuğla, kerpiç, taş, harç, sıva, 
çini, metal, cam vs.) fiziksel, kimyasal ve 
mekanik özelliklerinin, zaman içindeki 
bozulmalarının ve özgün yapım teknik-
lerinin saptanması ilk aşamada yapılma-
sı gereken çalışmalardır. Doğru onarım 
tekniklerinin saptanması, onarım malze-
melerinin seçilmesi ve yapıya uygun yeni 
işlevin belirlenmesi bu araştırma sonun-
da belirlenmelidir.

Yapının incelenmesi, belgelenmesi 
ve projelendirilmesi aşamasında gereki-
yorsa acil önlemler alınmalıdır. Onarıma 
başlamadan önce, çöken tavanları veya 
döşemeleri, duvarları dikme ve kirişlerle 
desteklemek, çıkma altlarına destekler 
koymak, işlevle ilgili aşırı yükleme, yan-
lış kullanım gibi nedenleri ortadan kal-
dırmaya çalışmak ve yapının atmosferik 
şartlardan ve özellikle sudan etkilenme-
sini engellemek için drenaj, koruyucu 
örtü, çatı yapmak gibi geçici önlemler 
alarak yapının daha fazla tahrip olmasını 
önlemek mümkündür (Resim:30, 31). 

Madde 3; “Tarihi ahşap yapıların ve 

kültürel anlamlarının korunması için sürekli 
izleme ve bakım etkinliğini kapsayan tutarlı 
bir strateji izlenmesi gereklidir”.  

Günümüzde anıtların korunmasın-
daki temel yaklaşım, onarıma gerek kal-
madan sürekli bakım yaparak tahribatı 
önlemektir. Yapının içinde yaşamak, kı-
rılan camları veya kiremitleri yenilemek, 
yağmur oluklarının bakımını yapmak ve 
yapıyı terk etmemek onun ömrünü uza-
tan basit önlemlerdir. 

Müdahaleler: Madde 4; “Koruma ve 
yaşatmanın temel amacı kültür varlığının 
tarihi özgünlüğünü ve bütünlüğünü koru-
maktır. Her müdahale uygun araştırma ve 

Resim 23-24: İstanbul-Fındıklı’da geleneksel malzeme ve yapım sistemi ile yapılan bir konut onarımı, 2009 (A.Erdem).

Resim 29: Yıldız Sarayı, Hünkar Dairesi’nin zemin katında 
görülen sütunlar; özgün olmayan duvarların kaldırılması 
sonucunda ortaya çıkarılmıştır, 1985 (A.Erdem).
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değerlendirmelere dayandırılmalı sorunlar 
yapının estetik ve tarihi değerlerine, tarihi 
yapının veya sitin fiziksel bütünlüğüne saygı 
gösterilerek çözümlenmelidir”. 

Restorasyonda, yapının yaşamı-
nı uzatmak hedeflenmelidir. Ancak, 
bunu yaparken öncelikli olarak yapının 
belge niteliğinin ve özgünlük değeri-
nin korunmasına özen gösterilmelidir. 
(Resim:32,33). 

Madde 5; “Önerilen müdahaleler ter-
cihen; geleneksel yöntemleri izlemeli, teknik 
olarak mümkünse, geri dönüşümlü olmalı 
veya gelecekte yapılacak koruma çalışmala-
rını ve yapının bünyesinde barındırdığı iz-
lere ulaşılmasını engellememelidir” (Resim: 
34,35).  

Yapılacak sağlıklaştırma, takviye vb. 
müdahaleler geri dönüşebilir ve gerek-
tiğinde yapıya zarar vermeden sökülüp 
takılabilir olmalıdır. Onarımlarda mev-
cut tarihi verilerin sınırları içinde kala-
rak yapının özgün tasarımı ortaya çıka-
rılmalıdır (Resim:36-38). Eski ve yeni 
malzeme arasında fiziksel ve görsel 
uyum sağlanmalı, özellikle yapının gö-
rünümüne ve karakterine katkıda bulu-
nan saçak, kapı, pencere, pencere kapağı, 
parmaklık vb. öğelerin değiştirilmesinde 

özgün malzeme ve geleneksel yöntemler 
kullanılmalıdır. 

Madde 6; “İdeal olan; ahşap bir tarihi 
yapının dokusuna olabildiğince az müdahale 
edilmesidir. Bazen minimum müdahale ah-
şap yapıların tümüyle veya kısmen sökülüp 
tekrar birleştirilmesini gerektirebilir”. 

Koruma ve yaşatmanın temel amacı 
kültür varlığının tarihi özgünlüğünü ve 
bütünlüğünü korumak ve mevcut mal-
zemeyi olabildiğince yerinde tutmak, ya-
pıya olabildiğince az müdahale etmektir 
(Resim:39,40).

Madde 7; “Müdahalelerde tarihi yapı-
nın bir bütün olarak ele alınması, taşıyıcı 
öğeler, dolgu panoları, dış kaplama, çatı, 
kapı ve pencereler dahil olmak üzere tüm 
malzemenin eşit ilgi görmelidir. Temel ilke 
mevcut malzemeyi olabildiğince yerinde tut-
maktır. Koruma; sıva, boya, kaplama, duvar 
kağıdı gibi bitirme ayrıntılarını da kapsa-
malıdır. Eğer sıva vb. yüzeylerin yenilenme-
si gerekirse, olabildiğince özgün malzemele-
re, yapım tekniklerine ve yüzey dokularına 
sadık kalınmalıdır” (Resim:41-43).

Onarım ve Yenileme: Madde 9; “Tarihi 
bir yapının onarımında yeni ahşap, tarihi ve 
estetik değerlere saygı çerçevesinde kalınarak 
ve harap ve çürümüş kısımları değiştirmek 

Resim 30: Datça/Reşadiye Mehmet Ali Ağa Konağının  
(18. yüzyıl), 2002 yılında restorasyonuna başlanırken 
binanın çelik konstrüksiyonlu koruyucu bir çatı ile örtülmesi 
(Saruhan,2005:103).

Resim 31: İstanbul-Baltalimanı, Nuri Baras Yalısı, onarımı 
sırasında bezemeli tavanın desteklenmesi, 2008 (R.Özakın).
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Resim 32-33: Sinop-Gerze Yakup Ağa Konağının onarım öncesi ve onarım sonrası durumu (Samsun Koruma Kurulu Arşivi). 
Mail-i inhidam kararı bulunan bu yapı, kısmi sağlamlaştırma yapılarak, yıkılmadan, özgünlüğü ve bütünlüğü bozulmadan 
onarılmıştır. yon sonrası durumu, 2005 (A.Erdem).

Resim 34-35: Safranbolu-Saraçlar Şehir Evi onarım öncesi (Günay 1981: 37) ve onarım sonrası durumu, 2005 (A.Erdem). 
Yapı yıkılmadan onarılmış ancak, “hayat”ı kapatan düşey çubuklar yöresel ismiyle “gileste”ler azaltılarak taşlık mekanı camla 
kapatılmış, sonuç olarak yapının özgün görünümü bozulmuştur. 

Resim 36-37-38: Göynük, Varlık Evi’nin 
restorasyon öncesi (ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi Arşivi, 1988) ve restorasyon 
sonrası durumu, 2006 (A.Erdem). Resto-
rasyonda yan cephedeki özgün kafesler 
diğer cephelerde de kullanılmış, böylece 
yapının okunabilirliği arttırılmıştır. 
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Resim 39-40: 
Üsküdar Selami Ali 
Efendi Caddesi, ah-
şap bir konut ona-
rımının öncesi ve 
sonrası (A.Erdem). 
Yapıya olabildiğin-
ce az müdahale 
edilmiştir.

ya da restorasyonun gereklerini karşılamak 
amacıyla kullanılabilir” (Resim:44-47). 

Restorasyonla ilgili sorunların başın-
da malzeme sorunları gelmektedir. Ona-
rımlarda kullanılacak malzeme yapının 
özelliklerine, genel görünüşüne, rengine, 
bünyesine aykırı olmamalıdır. Kullanılan 
malzemelerin iyi nitelikli olmaması yapı-
ların bozulmasını hızlandırmaktadır. Bu 
nedenle onarımlarda geleneksel malze-
me ile uyuşmayan yeni malzemeler kul-
lanılmamalıdır.

“Yeni öğe veya parçalar aynı tür ağaçtan 
ve eğer uygunsa, yenilenecek parçalardakin-
den daha iyi kalitede ahşaptan yapılmalıdır. 
Yeni ahşabın nem miktarı ve diğer fiziksel 
özellikleri mevcut yapıyla uyumlu olmalıdır. 
Strüktürel gereksinimler açısından aykırı bir 
durum yoksa bir öğenin kısmen yenilenmesi 
gerektiğinde, mevcut ve yeni kısımlar, gele-
neksel ahşap geçme tekniği kullanılarak bağ-
lanmalıdır” (Resim:48,49). 

Madde 10; “Yeni öğelerin veya parça-
ların eskilerden ayırt edilebilir olması kabul 
edilmelidir” (Resim: 50,51). 

Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler: 
Madde 13; “Epoksi reçineler gibi çağdaş 
malzemeler ve çelikle strüktürel destekleme 
gibi yeni müdahale teknikleri, ancak malze-

melerin ve yapım tekniklerinin dayanımları 
ve strüktürel davranışları yeterli bir süre 
denenerek kanıtlandıktan sonra çok dikkatle 
seçilmeli ve kullanılmalıdır”. 

Restorasyonda çağdaş teknik ve mal-
zeme kullanımının, orijinal malzemenin 
korunmasıyla sıkı bir ilişkisi vardır. Bazı 
teknolojik uygulamaların asıl amacı tari-
hi yapılardaki orijinal malzemenin azami 
ölçüde korunmasına yöneliktir. Ahşap 
yapılara yapılacak çağdaş müdahaleler, 
onların kültürel değerlerine ve gelenek-
sel karakterlerine saygı göstermelidir 
(Resim:52,53). 

“Isıtma, yangın uyarı ve önleme sis-
temleri gibi tesisat yapının veya sitin ta-
rihi ve estetik önemi gözetilerek yerleşti-
rilmelidir”. 

Bu tür tesisatlar geri alınabilir/kaldı-
rılabilir ve değiştirilebilir nitelikte olmalı, 
yapma ve kaldırma sürecinde yapı zarar 
görmemelidir (Resim:54).

Resim 41: 
Aynalıkavak 
Kasrı, 2008 
yılı onarımı 
(R.Özakın)
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Resim 42-43:  Gerze Yakup Ağa Konağı’nın onarım öncesi ve sonrası durumu (Samsun Koruma Kurulu Arşivi). Yapının 
onarımında yüklenici, uzmanı olmadığı bir konuda onarım yapmamayı tercih ederek, kalem işi bezemeleri onarmamıştır. 

Resim 44-45-46-47: Süleymaniye-Ayrancı Sokak’taki ahşap yapı onarımlarında döşeme, pencere, kapı vb. yapı elemanla-
rında özgün malzemelerin sağlam kısımları korunmuş, çürüyen kısımları yeni malzeme ile yapılmıştır (R.Özakın).

Resim 48-49:  
Onarımlarda yeni 
eklenen parçaların 
birbirlerine geçme 
yöntemi kullanı-
larak bağlanması 
(KUDEB Ahşap 
Atölyesi Onarımla-
rı, R.Özakın).

Resim 50-
51: Yapılan 
onarımlar ayırt 
edilebilir, eski 
ve yeni parçalar 
fark edilebilir 
nitelikte olmalıdır 
(R.Özakın). 
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SONUÇ / ÖNERİLER
Geçmişten günümüze gelişen koruma 
kuram ve kavramlarına, yasal sınırla-
malara rağmen, ülkemizdeki geleneksel 
kent dokularını ve bu dokuları oluşturan 
ahşap yapıları koruyabilmek ne yazık ki 
mümkün olamamıştır. Hızlı kentleşme ve 
nüfus artışı, değişen sosyal ve ekonomik 
yaşam, teknolojik gelişmeler ve koruma 
olgusunun yeterince önemsenmemesi 
sonucunda birçok kent, geleneksel do-
kusunu kaybetmiştir. Bu nedenle, ICO-
MOS ilkeleri; ahşap yapıların korunması 
ve onarılması konusunda ortak ilkeler 
belirlemesi ve konunun uluslararası bir 
temele oturtulması açısından önemli bir 
yere sahiptir. Sonuç olarak, ahşap yapı 
onarımlarında ICOMOS ilkeleri ile bir-
likte aşağıdaki hususlara da önem ver-
mek gerekmektedir.  

 Geleneksel kent dokusunun ko-
runması her şeyden önce bir kültür 
sorunudur. Yapıların, yasa zoruyla ko-
runması kitlelerin bilinçlendirilmemesi 
durumunda yetersiz kalmaktadır. Halka 
koruma bilincinin verilmesi ve kentli-
lik bilincinin geliştirilmesi için öncelikle 
eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Tarihi 
çevrede yaşayanlar, bu çevreyi tahrip 
etmeden geleceğe aktarabilecek istek ve 
bilince sahip olmalıdır.

 Restorasyon, büyük bir bilgi biriki-
mi gerektiren uzmanlık işidir. Koruma 
konusunda uzmanlaşmamış kişilerce 
yürütülen restorasyonlarla ahşap yapı-
lara geri dönüşümü olmayan zararlar 
verilmekte, yapının inşa dönemine ait 
izler yok edilmektedir. Bu nedenle, ah-
şap yapı onarımlarının çağdaş koruma 
ve onarım ilkelerini esas alan ve bilimsel 
yöntemleri kullanan uzman kişiler tara-
fından gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Ahşap yapıların onarımları; güve-
nilir belgelere, yapının sağladığı kesin 
verilere ve özgün malzemeye dayandırıl-
malıdır. Olasılığın başladığı yerde onarım 
durmalıdır 6. 

 Onarımlarda yapının tarihi, estetik 
ve kültürel değeri göz önünde bulundu-
rulmalı, yapıya zarar verecek gereksiz ve 
uygun olmayan uygulamalardan kaçınıl-
malıdır. Özgün malzeme, doku, gelenek-
sel yapım tekniği özenle korunmalıdır. 
En az müdahale ile yapının tarihi belge 
ve estetik değerini bozmayacak şekilde 
en iyi korumayı sağlayacak yöntem sap-
tanmalıdır (Resim:55,56).

 Yeniden yapmak yerine özgün mal-
zemeyi, işçiliği ve plan şemasını koruya-
rak sağlamlaştırma yapmak tercih edil-

6 Carta del Restauro, madde 2, ICOMOS 1931 (Erder,1975: 
s.284).

Resim 52-53: Onarımlarda döşeme kirişlerinin çağdaş malzeme ile değiştirilmesi 
ve takviyesi (soldan sağa):  Baltalimanı, Nuri Baran Yalısı Onarımı, 2008 ( R. 
Özakın), Beykoz Kasrı Onarımı, 2007 (R. Özakın). 

Resim 54: Onarım aşamasında döşeme 
kirişlerinin altına yerleştirilen tesisat 
boruları geri alınabilir ve değiştirilebilir 
niteliktedir (A.Erdem). 
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melidir. Gerektiği hallerde yapılacak tüm 
ilavelerin; mevcut yapı bütününün değer 
ve niteliklerine aykırı olmayan bir şekilde 
ve geri alınabilir olmasına dikkat edilme-
lidir (Resim:57,58). 

 Yenilenmesi zorunlu kısımlarda, 
yenilemenin eski malzeme ile uyum 
içinde olmasına, aynı malzeme kullanılsa 
bile onarımın ilk bakışta anlaşılabilecek 
şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. 
Onarılan kısımlar çeşitli belirtme teknik-
leri ile orijinalden ayrılmalıdır. Bir resto-
rasyon asla onu inceleyenleri yanıltacak 
veya tarihi bir belgeyi değiştirecek şekil-

de yapılmamalıdır 7. 
 Basit onarımlarda yapının özgün 

elemanlarına bağlı kalınmalı, biçim, de-
tay, malzeme ve işçilikte farklılık yaratıl-
mamalıdır. Basit onarımlarda daha çok 
mutfak, banyo, tuvalet gibi mahallerin 
sağlıklaştırılması ve konutun içinde bu-
lunduğu çevrenin yaşanabilir duruma ge-
tirilmesi sağlanmalıdır 8. 

 Korunması gerekli kültür varlıkları 
7 Carta del Restauro, Madde 8, ICOMOS 1931 (Erder,1975: 
s. 284). 

8 Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yük-
sek Kurulu, 05.11.1999 tarih ve 661 sayılı ilke kararı. 

Resim 55-56: Ordu-Bolaman Şerefnur Kademoğlu Evi’nin restorasyon öncesi ve sonrası durumu, 2008 (A.Çiftçi). Bir 
sur duvarı üzerine oturan yapının onarımında sağlamlaştırma, yenileme ve yeni işleve uyarlama müdahaleleri yapıl-
mıştır. Ancak yapı, yeni görünümü ile eskilik, özgünlük ve belge değerlerini yitirmiş ve üzerine oturduğu sur duvarının 
harabe estetiği içinde korunması başarılamamıştır. 

Resim 56-57: Sinop-Boyabat, Nuriye Genç Evi’nin onarım öncesi, 2005 (A.Erdem) ve onarım sonrası (A.Erdem) durumu 
görülmektedir.
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kapsamına giren bütün yapılar özgünlük, 
eskilik, estetik, belge, kullanım ve duygu-
sal değerlerin en az birine ya da birkaçı-
na sahiptir. Ahşap yapı onarımlarında bu 
değerlerin korunmasına özellikle dikkat 
edilmeli, yeni malzeme ile yeniden ya-
pım/rekonstrüksiyon yöntemi tercih edil-
memelidir. Halk ve yöneticiler tarafından 
“eskisi gibi aynen korunmuş” olarak ni-
telendirilen ve beğenilen rekonstrüksiyon 
uygulamaları savaş, deprem gibi istisnai 
durumlar dışında tercih edilmemelidir. 

 Yapıları sadece onarmakla sorun 
çözülmemektedir. Ahşap bir yapının ya-
şatılması için çağdaş anlayış içinde yapıya 
yeni bir kullanım verilmesi gerekmekte-
dir. Restorasyona başlarken yapının işlevi 
de belirlenmeli, verilen işleve göre yapı-
lacak düzenlemelerin ve kullanılacak olan 
yeni malzemelerin günümüz insanının 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek standartlara 
uygun olması düşünülmelidir. Ancak ve-
rilecek yeni işlevin çevre şartlarına uygun, 
yapının genel karakterini, görünen dış 

malzeme dokusunu bozmayacak çözüm-
ler içermesi gerekmektedir. Yapının öz-
gün işlevinden çok uzak olan ve yapının 
bünyesine uygun olmayan ağır işlevler-
den kaçınılmalıdır 9. 

 Korunması gerekli tarihi ahşap yapı-
lar, özgün nitelikleri ile korunurken çevresi 
ile bir bütün oluşturdukları unutulmamalı; 
özgün bahçe duvarları, harpuştaları, so-
kak kaplamaları, bahçe içinde veya sokak 
üzerinde bulunan kuyuları ve sarnıçları 
da dikkatle korunmalıdır. Ahşap yapıların 
çevreleriyle birlikte sağlıklaştırılmaları ve 
korunmaları, bulundukları kentin tarihi 
yapısının ve görünüşünün korunması açı-
sından da büyük bir önem taşımaktadır. 

 Şüphesiz bütün bu koruma ilkeleri 
genel kabullerdir. Her yapının sorunları 
ve çözüm yolları farklıdır. Çağdaş koru-
ma ilkeleri çerçevesinde her yapı için yeni 
çözümler üretilmelidir.

9 Carta del Restauro, Madde 4, ICOMOS 1931 (Erder,1975: 
s.284).
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MALATYA, İSTANBULLUOĞLU KONAĞI
Y.MİMAR A.NÜVİT BAYAR
RESTORASYON UZMANI 

 YAPININ KONUMU VE TARİHÇESİ
Malatya’nın merkezinde, Hüseyinbey 
Mahallesi’nde bulunan bu konak Sedad 
Hakkı Eldem’in Türk evi plan tasnifine 
göre tek yüzlü iç sofalı plan tipine sa-
hip, yan taraflarında başka evlere bitişik, 
altta ve üstte odaların yer aldığı, doğru-
dan sokağa açılan bir şehir evidir. Mül-
kiyeti Prof.Dr.Metin Sözen’in desteği ile 
dönemin Malatya Valisi Halil İbrahim 
Daşöz’ün İl Özel idaresi tarafından satın 
alınan tescilli bir eski eser olan İstanbul-
luoğlu Konağı, ahşap karkas olarak inşa 
edilmiştir. 

İstanbulluoğlu Konağı Malatya’nın 
yerli ailelerinden birine mensup olan Hacı 
Hamdi İstanbulluoğlu’nun babası Hacı 
Ali Bey tarafından 1903 yılında yaptırıl-
maya başlanmıştır. Hacı Ali Bey’in ölümü 
üzerine yapımı oğlu tarafından devam 
ettirilmiştir. Ermeni Ahşap Ustası Kirkor 
Usta tarafından yapımına başlanan ko-
nağın Kirkor Usta’nın Suriye’ye gidişiyle 
yapımına ara verilmiş daha sonra Orducu 

Beldesi Çarşıbaşı Mahallesi’nden Bayram 
Oğlu Hacoş Usta tarafından tamamlan-
mıştır. Duvar ustalığını Gelelili Mahmut 
Usta’nın yaptığı konak, 1916 yılında ta-
mamlanmış ve aile konağa taşınmıştır. 
Hacı Hamdi İstanbulluoğlu ve ailesi 1980 
yılına kadar konakta ikamet etmiştir.  
ÇEKÜL’ün kentlerdeki doğal-tarihi ve 
kültürel mirasın korunması ve yaşatılması 
adına Karakaş Konağı’nın onarımı ile baş-
lattığı süreç doğrultusunda bu konağın da 
onarılarak kent kültürüne katılmasını sağ-
lanmıştır.

Yapı özgün konumuna zarar verme-
den geleneksel yöntemlerle onarılarak 
Malatya Valiliği tarafından kültürel amaçlı 
kullanılmak üzere donatılmaktadır.

Resim 1: İstabulluoğlu Konağı 1970-1974 yılları genel 
görünümü

Resim 2: Konağın restorasyon öncesi genel 
görünümü
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YAPININ MİMARİ TANIMI VE MALZEME 
KULLANIMI
Kesme taştan oluşan temel üzerinde yük-
selen, kerpiç dolgulu ahşap karkas, iç 
sofalı plan tipine sahip olan konağın iki 
girişi olup girişler sokağa bakmaktadır. 
Yapı, zemin kat, 1. kat, 2. kat ve cihannü-
madan oluşmaktadır. Yapının cumbaları, 
duvarları ve cihannüma duvarları bağdadi 
tekniğiyle yapılmıştır. Bağdadiler kıtıklı 
kerpiçle sıvanmıştır. Cihannümanın ah-
şap direkleri ve çatı çıkması arasında eğri 
ahşap çıtalar kullanılarak kavisler oluştu-
rulmuştur. Tavan ve cumba altı kirişleri, 
yer döşemeleri, kapı ve pencere doğrama-
ları, merdivenler ve merdiven korkulukla-
rı, çatıdan sarkan ters tepelikler ahşaptır. 
Ana giriş kapısı çift kanatlı olup üzerin-
de kendisine bitişik, kemerli bir pencere 
vardır. Onun üzerinde de eliptik bir ay-
dınlatma penceresi bulunmaktadır. Gele-
neksel Malatya evinin en önemli mekan-
larından biri olan aralık zemini bu evde alt 

kottadır. Buradan ayrı ayrı beş basamaklı 
merdivenlerle çıkılan sağlı sollu odalara 
geçilmektedir. Asma katın altında ortada 
yerinde olmayan küçük bir havuz bulun-
maktadır. 

Girişin solundaki oda kış odasıdır, bu 
odanın sol duvarında davlumbazlı ocak 
ve bir yüklük yer almaktadır. Pencere ön-
lerinde ve arka bölümünde ahşap sekiler 
bulunmaktadır. Kışları bütün hayat bu 
odada geçtiği için yatma, yemek yeme gibi 
işlevlerin bütünü bu odada gerçekleşir.

Malatya’da sayıları bilinen eski ev-
lerden biri olan ‘’İstanbulluoğlu Konağı’’ 
uzun süre boş kaldığı ve bitişik parseller-
deki evlerin konağı hiçe sayarak yapılma-
sından dolayı oldukça zarara uğramıştır.

Bitişik nizam plana sahip olan evler 
konağın bitişiğine saçak payını bile zede-
leyerek yapılmıştır. Bundan dolayı bozu-
lan çatının su alması ile komşu yapılara 
yapışık olan beden duvarları çökmüştür. 
Buna bağlı olarak da bazı odalardaki dö-

Resim 3. Konağın giriş kapısının genel görünümü Resim 4 Restorasyon Öncesi Konak İçinden Bir Görüntü
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şemeler zedelenmiştir. Bu nedenle yapı 
metruk hale gelmiştir.

YAPISAL SORUNLAR, KORUMA VE   
SAĞLIKLAŞTIRMA ÖNERİLERİ VE   
UYGULAMASI
Yapının belgelenmesi ve halihazır duru-
munun analizinde geleneksel yöntem-
lerle ölçüm yapılmıştır. Yatay ve dikey 
ölçüler hazırlanan krokilerin üzerine iş-
lenmiş, yerinde belirlenen kesit ölçümleri 
yapılmış ve nokta detayları ölçülmüştür.
Sivas Koruma Kurulu’nun onayından 
sonra Malatya İl Özel İdaresi tarafından 
ihale edilmiştir.

Saçağın yer yer kırılması yapıya ol-
dukça zarar vermiştir. Bu nedenle çöken 
arka duvar ve döşemeler askıya alınarak 
yapının onarımına başlanması önerilmiş-
tir. Yeni yapılan çöken duvarlar komşu 
parselden yaklaşık 20cm geri çekilerek 
tuğla örülerek yapılmıştır.

Çatı tamamen sökülmüştür. Mevcut 
çatı sistemi korunarak bozulan taşıyıcılar 
yenileri ile değiştirilmiştir. Daha önce ki-
remit altına kaplama yapılmadan kiremit 
döşenmiştir. Yeni kullanımda bu kapla-
ma yapılarak binanın izolasyonu sağlan-
mıştır. Cihannüma katında açık olan çatı 
sistemi yine aynı düşünce ile kapatılarak 
gerekli yerlerine kapı açılmıştır.

Özgün saçağın bozulan yerleri itina 
ile sökülmüştür, bozulan yerleri aslına 
uygun olarak onarılmıştır. Eksik olanlar 
özgün detaylarla yeniden yapılmıştır.

Yeni kullanımında gereksinim duyu-
lan ıslak hacimler (mutfak ve tuvaletler) 
yapının plan özelliğini bozmadan plan-
lanmıştır. Bunlar için gerekli alt yapılar 
(su bağlantısı, kanalizasyon) onarım aşa-
masında yapılmıştır. Bütün sıvalı yüzeyler 
oda duvarları, dış cephe duvarları itina ile 
raspa edilmiştir. Bozulan ahşap taşıyıcılar 

ve bağdadiler yenilenmiştir. Yeni kulla-
nımda gereksinen elektrik, tesisat, izolas-
yon gibi işlemler bittikten sonra tatlı kireç 
sıva ile sıvanmıştır. 

Cephedeki sıva üzerindeki ahşap süs-
lemeler sökülmüş, gerekli onarımlar ya-
pıldıktan sonra sağlam olanlar yerlerine 
yerleştirilmiş eksik olanlar aslına uygun 
olarak yapılmıştır. Cumba altlarında yer 
alan ahşap kirişlerde oyma tekniğinde 
çiçek ve yaprak motifleri ile süslüdür, 
oldukça iyi durumda olan bu kirişler bö-
ceklenmeye karşı ilaçlanmış ve belirlenen 
renge göre boyanmıştır. Aralık zeminin 
üstündeki şap kırılarak özgün döşemenin 
tespitine çalışılmıştır fakat özgün döşe-
meye ulaşılamamıştır. Belirlenen kota 
göre doğal taş ile döşenmiştir. Odalara 
çıkan merdivenlerin ahşap taşıyıcıları ve 
basamakları kırıldığı için yeniden yapıl-
mıştır. Mevcut korkulukların bozulanları 
tamir edilmiş, eksik olanlar aslına uygun 
olarak yeniden yapılmıştır. Çöken mer-

Resim 5: Konağın restorasyon sonrası genel görüntüsü



127
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

divenler kalan izlerinden sağlıklı bir çıkış 
sağlayacak hale getirilmiştir.

Mevcut ahşap döşemeler söküldükten 
sonra, bozulan ahşap kirişler değiştirilmiş-
tir. İyi durumda olanlar yerinde değerlen-
dirilmiştir. Kiriş altına ses ve toz geçirme-
mesi için tavan kaplaması yapılmıştır. Bu 
işlemlerden sonra taban döşemesi aslına 
uygun olarak yeniden yapılmıştır.

Mevcut doğramaların çoğu yok olmuş, 
olanların çoğu da çürümüş ve kullanılmaz 
haldedir. Kullanım kolaylığı sağlanması 
açısından aynı ebatlarda çift kanatlı açılır 
pencere olarak detaylandırılmış, ahşap 
doğramalar detay projelerine göre yeni-
den imal edilerek yerine takılmıştır.İkinci 
katta bulabildiğimiz kapılar tamir edilerek 
yerinde değerlendirilmiştir. Diğer kapılar 
ve yeni ilave olanlar bu kapının detayları-
na göre yeniden yapılmıştır.Kapı, pencere 
ve odaların duvarlarındaki mevcut per-

vazlar mümkün olduğunca korunmuştur. 
Eksik olanlar aslına uygun olarak yeniden 
yapılmıştır. Yapının en belirgin özelliği 
olan giriş kapısı yerinde değerlendirilerek 
korunmuştır. Aralık zeminin arka duva-
rındaki eliptik pencere sökülerek onarıl-
mış, endirekt olarak aydınlatılmıştır.

Üçüncü katta bulunan cihannüma 
yazlık bölüm olarak kullanıldığı için pen-
cerelerde doğramalar yoktur. Yeni kulla-
nımda doğramalarla kapatılmıştır. Yine 
çatının açık olan bölümleri bu kısımda da 
kapatılmıştır.

Yol kotu yapının giriş seviyesinin üs-
tünde kalmıştır. Onarım sırasında drenaj 
çalışmaları yapılarak binanın önünde 
yaklaşık 1m.’lik bir bant oluşturulmuştur. 
Toprağa gömülü olan kesme taş temel or-
taya çıkarılmış, bozulan taşlar aynı ebatta 
ve cinste yeni taşlarla tamamlanarak derz 
yapılmıştır.

Resim 6: Restorasyon sırasında genel görünüm Resim 7: Konağın restorasyon öncesi genel görünütüsü
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Yapılan bu özenli ve titiz çalışmadan 
sonra sokakta tek başına kalmış olsa da 
‘’geleneksel Malatya Evi’nin’’bir örneği 
yeniden hayata kavuşturulmuştur.

Demir gibi bir malzemeyi bile eriten 
toplumumuzda düne kadar gelenek-
sel dokusunu koruyan Malatya’da kalan 

yapılar arasında böyle bir örneği kente 
kazandırmak en azından bellekleri taze-
lemeye katkı sağlarsa kendimizi mutlu 
hissedeceğiz.

Ayrıca bu temel hedefimizde çeşitli 
kurum ve kuruluşları kalanların korun-
ması yolunda birlikteliğe çağırıyoruz.
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SAFRANBOLU / DÖRT KONAK

YÜKSEK MİMAR İBRAHİM CANBULAT 

 Bu sunumda, 1993 yılından beri 
Safranbolu’da restorasyonunu gerçek-
leştirdiğim 4 konağı tanıtacağım ve Saf-
ranbolu özelinden hareketle Osmanlı 
konaklarının yapısal sorunlarını tartışaca-
ğım. Bu konakların üçünün restorasyonu 
tamamlanmış bulunmaktadır. Macuna-
ğası İzzet Efendi Konağı konut, Hacıme-
mişler Konağı ve Betenler Konağı otel 
olarak restore edilmiştir ve kullanılmak-
tadır. Gökçüler Konağı’nın ise yine otel 
olarak hazırlanan restorasyon projesinin 
uygulaması sürmektedir. Dört konağın 
da bulunduğu Çeşme Mahallesi’nin 18. 
yüzyılda ortaya çıktığı, 19. yüzyılın or-
talarında ise önemli bir yangın geçirdiği 
biliniyor. Hemen dört konağın tama-
mında, devşirilmiş yanık ahşap parçalar 
kullanılmıştır. Bu nedenle konakların 
yaklaşık 160 yıl önce, bir mahalle yangı-
nı sonrasında, yeniden ayağa kaldırıldığı 
kanısındayım. Macunağası İzzet Efendi 
Konağı’ndaki rozete ve diğer konaklar-
da yapılan dendrokronoloji çalışmalarına 
dayanarak bunu kanıtlayabiliyoruz. Ko-
nakların dördünün de geçen 160 yıl için-
de, zamanın tahribatına uğramış olmak-
la birlikte, bundan daha önemlisi son 
yirmi – otuz yıl içinde gördükleri insan 
tahribatıdır. Konakların tamamı 40 – 60 
yıllık dönemlerle çeşitli tadilat ve onarım 
görmüş bulunmaktadır. Yaklaşık 2 nes-
le karşı gelen bu dönemlerde, konaklar 
döneme ve sahiplerinin sosyoekonomik 
özelliklerine bağlı olarak yenilenmişler-
dir. Bunları korunması gereken önceki 
dönemler olarak belirtmek gerekir.

Safranbolu konakları bilindiği gibi, 
moloz taşla örülmüş zemin kat üzerinde, 
içi çeşitli malzeme ile doldurulmuş genel-
likle sarıçamdan (daha az olarak karaçam 
ve köknar) ahşap iskelet taşıyıcılı 2 kattan 
oluşmaktadır1.

MACUNAĞASI İZZET EFENDİ   
KONAĞI2 (1849–503)
19.yüzyılın ortalarında Sarayda macu-
nağalığı4 yaptığı tahmin edilen İzzet 
Efendi’nin görgüsü ve varlığıyla yaptır-
dığı küçük, ancak gerek mekân yapısı 
gerekse freskolarıyla5 öne çıkan bir Os-
manlı konağıdır. Yapıya zamanın yıprat-
masından daha çok 1990ların başında o 
zamanki sahipleri olan 3 kardeşin yaptı-
ğı kaçak tadilat zarar vermiştir. Konağın 
2 kat yüksekliğindeki hayatı kapatılarak, 
yapıya 3 ayrı daire yerleştirmeye çalışıl-
mıştır. Mahallelinin şikâyeti üzerine, ta-
dilat tamamlanamadan yapı terk edilmiş, 
bir süre sonra da şimdiki sahiplerine sa-
tılmıştı. Restorasyon projesinde konağın, 
konut olarak kullanılması amaçlandı. 
1994 yılında başlayan restorasyon, özel-
likle freskoların korunmasında gereken 

1  Safranbolu konakları için ayrıntılı bilgi: Günay, R. (Çev. 
Ç. Birkan), Tradition of the Turkish House and Safranbolu 
Houses, YEM, İstanbul, 1998.  Safranbolu tarihi ile ilgili ola-
rak: Yazıcıoğlu, H., Küçük Osmanlı’nın Öyküsü / Safranbolu 
Tarihi, Şa-To Türkiyat, İstanbul, 2001, 

2  2006 Ulusal Mimarlık (Koruma ve Yaşatma) Ödülü, 2001 
yılı Safranbolu Belediyesi En İyi Korunan Ev Ödülü

3 Konağın başodasında bulunan rozette 1266 (hicri) tarihi 
okunmaktadır. Ay bilinmediği için bu tarih miladi 1849–50 
yıllarını karşılamaktadır. 

4 Osmanlı sarayında baş vezire bağlı olarak çalışan macun 
ağası, ekibi ile birlikte sultan için macun ve ezme yapardı.

5  ODTÜ restorasyon laboratuarlarında yapılan araştırmada 
kalem işlerinin perdah yaşken yapıldığı ve bu nedenle fresko 
özelliği gösterdiği belirlendi.
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Resim 1: Macunağası İzzet Efendi Konağı restorasyon önce-
sinde. İki kat yüksekliğindeki hayat kapatılmış ve yapı her kat 
ayrı bir daire olacak şekilde bozulmuş

Resim 3: Macunağası İzzet Efendi Konağı’nın güney 
cephesinde bulunan freskolar, çamur sıvalı zeminden 
ayrıldığı için bez üzerine alınmış, badana ile üzeri kapatıl-
mış rozet temizleniyor 

Resim 5: Macunağası İzzet Efendi Konağı selamlığında 
restorasyon sonrası freskolar. Sağ üsteki rozette 1266 
tarihi okunuyor

Resim 6:  Macunağası İzzet Efendi Konağı haremi 
restorasyon sonrası

Resim 2: Macunağası İzzet Efendi Konağı’nın hayatı açıldık-
tan sonra çürüyen ahşap kolanlar (basarna) değiştiriliyor

Resim 4: Macunağası İzzet Efendi Konağı: hareminde bulunan 
ve çamur sıvadan ayrılmış freskolu perdahın restorasyon 
sürecinde yapıştırıcı enjekte ediliyor, sonra da kuruyana dek 
baskı uygulanıyor
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yoğun emek nedeniyle ancak 2001 yılın-
da tamamlanabildi. 

Yanlış tadilat nedeniyle tahrip olan 
ahşap iskelet, Eskipazar ormanlarından 
temin edilen sarıçam elemanlarla, Bolu’da 
basınç altında emprenye edilmelerinden 
sonra tamamlandı. Konağın dağılma-
mış kerpiç dolgusu tam olarak muhafaza 
edildi. Kaybedilmiş ya da briket ve tuğla 
ile gelişigüzel yapılmış dolgu ise temizle-
nerek, hafif gaz beton bloklarla tamam-
landı6. Özgün yapıda çamur sıva üzerin-
de perdah kullanılmıştı. Çamur sıvanın 
kaybedildiği yerlerde kireçli sıva yapıldı. 
Sıva üzerine ise ODTÜ, Mimarlık Fakül-
tesi, Restorasyon Laboratuarları’nda ana-
liz edilen örneklerden hareketle, üretilen 
perdah7 uygulandı.

Restorasyonun en zor bölümü analiz 
sonrası fresko tekniğiyle yapıldığı an-
laşılan kalemişlerinin korunması oldu8. 
Özellikle dışta, yer yer dağılmış bulunan 
freskolar durumuna göre ya yerinde ya-
pıştırıcı enjekte edilerek, ya da bez üze-
rine alındıktan sonra sağlamlaştırılan 
zeminine yapıştırılarak korundu. İçerde 
ise farklı yapıda 5 – 6 kat badana ile kapa-
tılmış bulunan freskoların elle kazınarak 
ortaya çıkarılması gerekti9. Farklı dönem-

6  Bir yerel malzeme olarak kerpiç ekonomikliği yanında iyi 
ısı geçirimsizliği özelliğine sahiptir. Buna karşın, ağırlığı ve 
sürekli hareket eden iskelet içinde aşınarak boşalması nede-
niyle uzun dönemde sorun yaratmaktadır. Kerpice hafif gaz 
beton blokların çağdaş seçenek olabileceği düşünüldü. Ahşap 
iskelet sistemi ile bağlantısı çözüldü ve kireç sıvalarla aderan-
sının iyi olduğu görüldü. Ankara Koruma Kurulu’nun görüşü 
alınarak kullanıldı. Geçen 15 yılda bir sorun görülmemiş ol-
ması, uygulananın doğruluğunu kanıtlamaktadır.

7  Asitte erime ve elek tasnifi sonucunda elde edilen kireç ve 
kum karışımı aynen uygulanırken, bağlayıcı özellikteki yün 
ve kıl yerine, kıyılmış kendir kullanıldı. 

8  Bu konuda bana Sayın Ali Çetin İdil danışmanlık yaptı, 
eşim Gül Canbulat sabırla ve sevgiyle büyük emek verdi.

9  Kimyasallarla temizleme konusunda TBMM, Milli Saraylar 
uzmanları denemeler yaptılar. Bazı yerlerde kimyasallar etkili 

lerin, farklı yapıdaki badanalarının, kim-
yasallarla temizlenme olanağı bulunma-
dığı denemelerle anlaşılmıştı.

HACIMEMİŞLER KONAĞI (1855)
Dört konağın da yerleştiği Çeşme 
Mahallesi’nin üst gelir grubunun otur-
duğu bir semt olduğu biliniyor. Hacı-
memişler Ailesi, iplik ve tekstil ticareti 
yapmaktaydı. Restorasyon sırasında ge-
rek bahçede yapının devamında bulu-
nan kalıntılarından, gerekse yapıdaki 
artikülâsyon bozukluğundan konağın 
yaklaşık üçte birinin yangın sonrası ayağa 
kaldırılmadığı anlaşılmıştır. Kapı, pence-
re tiplerinden ve kornişlerden yapının 20. 
yüzyıl hemen başında önemli bir çağdaş-
laşma tadilatı10 geçirdiği anlaşılıyor. 

1990ların başlarında yapı el değiştir-
miş, Safranbolu’nun ilk konak otellerin-
den biri olarak restore edilmiş ve yakla-
şık 10 yıl işletilmişti. Bu 10 yılın getirdiği 
tahribat, 150 yılın getirdiği zaman tahri-
batının çok üzerindedir. Hacımemişler 
Konağı bu nedenle Safranbolu’da sayı-
ları giderek artan konak oteller için bir 
laboratuar durumundadır. Hacımemişler 
Konağı’ndaki otel olarak işletmenin getir-
diği bozulmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 Resepsiyon, lobi ve kahvaltı salonu 
gibi büyük alanlara ihtiyaç duyulması ne-
deniyle zemin katlarda yapılan açmalar: 
Gerçekten de, Hacımemişler Konağı’nın 
zemin katındaki taş duvarlar gelişigüzel 
kemerlerle açılarak büyük bir ortak alan 
yaratılmış ve özgün yapıda olmayan pen-
cereler yerleştirilmişti. Daha da önemlisi 
Safranbolu’da çok az örneği bulunan 

olmazken, bazı yerlerde perdahı bile eriterek istenmeyen so-
nuç verdiler. Bu nedenle hafifçe ıslatılarak yapılan, elle kazı-
manın tek çözüm olduğu sonucuna varıldı.

10  En göze çarpanı başodanın sökülerek sofayla birleşik salo-
na döndürülmüş olmasıdır.
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yangın odasının yalaz geciktirme ama-
cıyla yapılan dehlizi yok edilmişti. 

  Aşırı yatak sayısı ve her odaya ban-
yo ve tuvalet sokma zorunluluğu nede-
niyle ıslak hacimlerde görülen çürüme 
ve bozulmalar: Safranbolu’da geçmişte 
aile büyüklüğü 5 – 6 kişi iken, bugün he-
men tüm konak otellerde ortalama 7 – 8 
odada, yaklaşık 20 yatak kapasitesi yara-
tılmaktadır11. Hacımemişler Konağı’nda 
oda olması olanaksız 2 odasının eklen-
mesiyle 7 odada 20 yatak kapasitesi elde 
edilmişti. Bu uygulama yapının arkitek-
toniğini bozduğu gibi, yanlış çözüm ve 
yoğun kullanım nedeniyle tüm ıslak ha-
cimler çürümüş ve bazıları çökmüş bulu-
nuyordu.

 Kazan dairesi, personel odası ve 
depo gibi amaçlar için yapılan kaçak ek 
yapılar: Konağa bitişik olarak inşa edilen 
ve bir kısmı yer altında bulunan betonar-
me kaçak yapının neden olduğu strük-
türel problemler önemli bir sorun yarat-
maktaydı12.

 Bugün otel olarak kullanılmakta 
olan konağın kapasitesi 5 oda ve 10 ya-
tak olarak belirlenmiştir. Restorasyonun 
kısa bir sürede tamamlanacağı düşünü-
lürken, sorunların başlangıçta tahmin 
edilemeyen boyutu nedeniyle, yaklaşık 
18 ay sürmüştür. Önemli sorunların ba-
şında, makine ile yıkma yapılamaması 
nedeniyle, kaçak yapının elle kırılması 
ve hafriyatın taşınması olmuştur. Açılan 
duvarlar ve pencereler bahçede bulunan 
moloz taş ve kireç harcı kullanılarak ka-

11 Safranbolu Kaymakamlığı’na ait http://www.safranbolu.
gov.tr/dosyalar/oteller_TR.xls sitesinde konak otellerin oda 
ve yatak sayıları görülebilir.

12  Bugün Safranbolu’da tescilli binadan en az 5 m çekilen ve 
4 x 10 m taban alanlı müştemilata izin verilmektedir.

Resim 7: Hacımemişler Konağı’nda ıslak hacimlerin altında-
ki teknelerin üretimi: Kaburga üzerine hariçte suya dayanıklı 
kontrplak kesilerek yerleştiriliyor

Resim 8. Hacımemişler Konağı’nda ıslak hacimlerin 
altındaki teknelerin üretimi: Kaburga oluşturuluyor. Pis su 
gideri yerleştirilmiş

Resim 9. Hacımemişler Konağı’nda ıslak hacimlerin altın-
daki teknelerin üretimi: Kontrplak tekne üzerine 2 kat cam 
elyafı takviyeli polyester kaplanıyor
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Resim 10: Hacımemişler Konağı ıslak hacimlerinde karo 
fayans kaplanmış ve klozet montajı yapılmış. Daha sonra 
tekne ile fayans arasındaki derze silikon uygulanmış

Resim 12: Hacımemişler Konağı’nda temizlenen kâgir 
eklemelerin altındaki ahşap elemanlarda çürümeler

Resim 14: Hacımemişler Konağı ıslak hacimleri ahşap 
kaplanarak (daraba) tamamlanmış

Resim 13: Hacımemişler Konağı ıslak hacimleri ahşap 
iskelet sistemiyle (yeğdana) yenileniyor. 

Resim 11: Hacımemişler Konağı’nın kuzey cephesinde 
ahşap sisteme sokuşturulmuş kâgir ıslak hacim çıkmaları 
açılıyor
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patılmıştır13.
Hacımemişler Konağı restorasyonu-

nun örneklemeye değer kazanımı, ıslak 
hacimlerde kullanılan çözümdür. Bugün 
ahşap yapılarda ıslak hacimler, genel-
likle ahşap iskelet sistemi aralıklarına 
13 Özellikle temizlik nedeniyle bugün Safranbolu’da toprak 
harçlı moloz taş duvarların, çimento harcıyla tamamlanma-
sı ve derzlenmesi çok yaygındır. Buna karşın, kireç harcı ile 
yapılan tamamlamalar ve derzlemeler, sorunları giderirken, 
harcın yumuşaklığı nedeniyle duvar örgüsünde çamurla he-
men aynı dokunun sağlanmasına olanak vermektedir. Kireç 
harçla duvar örmek için çivilik olarak isimlendirilen küçük 
taş parçalarının kullanılması bir zorunluluk olarak ortaya çık-
maktadır. 

sokuşturularak dökülen beton plaklarla 
çözülmektedir. Betonarme süngersi bir 
dokuya sahiptir ve ahşapla karşılaştı-
rıldığında ısı iletim değeri yüksektir. Bu 
iki nedenle tam ahşap elemanlarla ek-
lemlendiği noktalarda rutubet paketçik-
leri oluşmakta ve bunlar mantarlar için 
çok iyi habitatlar olmaktadır. Sonuçta, 
betonarme plakların tutunduğu ahşap 
elemanlar kısa zamanda çürümektedir. 
Hacımemişler Konağı’nda karşılaşılan 
beklenmeyen durum, işte bu çürüme-
ler olmuştur. Açma sırasında yaklaşık 5 
yıl önce çürüme nedeniyle çöken plağın 
üzerine yeni bir plan döküldüğü bunun 
da hemen hemen çökme aşamasına gel-
diği tespit edilmişti. Konak betonarme 
eklemelerden tümüyle temizlenmiş ve 
ıslak hacimler, üzerleri cam elyaf tak-
viyeli polyester kaplı, hariçte suya da-
yanıklı kontrplaklarla yapılan tekneler 
üzerinde çözülmüştür.

BETENLER KONAĞI (185914)
Betenler Konağı daha sonra Safranbolu’ya 
yerleşen Kudüs Kadısı Şükrü Efendi tara-
fından yaptırılmıştır. Bahçe içinde bulun-
ması nedeniyle konaktan çok köşk tipo-
lojisine sahiptir. Süssüz ve öne çıkmayan, 
buna karşın tipik Osmanlı konağı plan 
şemasına sahip bulunmaktadır. Önemli 
özelliklerinden biri harem ve selamlığın 
iç kapılarla etkin bir şekilde ayrıştırılmış 
olmasıdır. Bu yapı da yaklaşık geçmiş-
te en az 2 kez tadilat görmüş olmalıdır. 
1930’lara tarihlendirilen tadilatta bir ön-
ceki dönemin odalara köşelerden girilerek 
elde edilen barok üsluptaki plan şeması 
bozulmuş ve yapı, kübik diyebileceğimiz 
şekilde yalınlaştırılmıştır. 

14 Konağın başodasında bulunan rozette 1266 (hicri) tarihi 
okunmaktadır. Ay bilinmediği için bu tarih miladi 1849–50 
yıllarını karşılamaktadır. 

Resim 15: Hacımemişler Konağı restorasyon sonrası

Resim 16: Hacımemişler Konağı hayatı restorasyon sonrası
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Betenler Konağı’nda görülen en 
önemli bozulma son 20 – 30 yılda hemen 
bütün Safranbolu konaklarında olduğu 
şekilde izinsiz olarak yapılan tadilattır. 
Konağın o zamanki sahibi olan ebevey-
nin ölümü sonrası, yapı iki kardeş tarafın-
dan iki daire elde edilecek şekilde yatayda 
ve düşeyde paylaşılmıştı. Özellikle yeni 
mutfak ve ıslak hacim çözümleri, yapının 
en çok tahrip edildiği noktalardır. Bir de 
“yeni gelin penceresi” ya da “asri pen-
cere” diye isimlendirilen büyük pence-
relerin açılmasıyla konak tanınmaz hale 
gelmiş bulunmaktaydı.

Safranbolu konakları iki noktadan 
eskir. Biri baca çevresinden çürüme, ikin-
cisi gusülhane atık suyunun sıvılaştırdığı 
noktalarda temel çökmesidir. İnsan tahri-
batına ek olarak her ikisi de yapıda görül-
mekteydi. Safranbolu tarihi merkezi (Çar-
şı) kanyonlara kurulmuştur. Kanyonların 
özgün toprak yapısı hiçbir şekilde kültür 
bitkileri yetiştirmeye uygun değildir. Ata-
larımızın şu anda Safranbolu tarihi mer-
kezinde göreceğiniz tüm toprağı, öküz ve 
develerle taşıdığı biliniyor. Moloz taşla 
örülen setlere doldurulan toprak sürek-
li olarak erozyona uğramaktadır. Bunun 
doğal sonucu olarak Betenler Konağı’nın 
zemin katı hemen yarısına kadar toprak 
altında kalmıştı. Bütün bunlara ek olarak, 
Betenler Konağı’nda Safranbolu konakla-

rında görülen tipik strüktürel sorunlar da 
bulunmaktaydı. Bilindiği üzere Osmanlı 
konakları 18. yüzyıla kadar zemin ve 1 
kat olarak yapılmaktaydı. 18. yüzyıldan 
başlayarak yapılan 2. katlarla, 1. katların 
strüktürel bağı hep sorunludur. Ayrıntıla-
rını sonraki bölümde tartışacağım. Beten-
ler Konağı’nda da tipik olarak çatı ve 2. 
katın yükleri kolon kiriş sistemiyle zemi-
ne aktarılamamıştır. Bunun sonucunda 2. 
kata çıkan merdivenin bulunduğu alanda 
yaklaşık 15 cm. çökme oluşmuştu.

Betenler Konağı’nın restorasyonu iki 
dönemde toplam 18 ay sürdü. İlk olarak 
erozyon sonucu oluşan toprak yapıdan 
uzaklaştırıldı. Toprak altında kalan ve 
basınç nedeniyle çöken taş duvarlar ona-
rıldı. Sonradan yapılan büyük pencereler 
söküldü ve iskelet sistem özgün durumu-
na getirildi. Çöken bölüm hidrolik kriko-
larla kaldırılarak askıya alındı ve altına 
ek bir kiriş yerleştirilerek sağlamlaştırıldı. 
Dolgu olarak bu yapıda da hafif gaz beton 
bloklar kullanıldı. Bu yapının restorasyo-
nunda öncekilerden farklı olarak tümüyle 
çamur sıvaya dönüldü. Sıva filesi üzerine 
uygulanan çamur sıvanın tek sorunu aşı-
rı derecede yumuşak olması ve darbelere 
dayanıksızlığıdır. Çamur sıvanın üzerine, 
analiz edilen özgün örneklerinden hare-
ketle üretilen perdah uygulandı.

Bu yapıda özellikle belirtmem gere-

Resim 17: Betenler Konağı güney cephesi restorasyon öncesi Resim 18 : Betenler Konağı doğu cephesi restorasyon öncesi
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Resim 19: Betenler Konağı’nda çamur sıva ile tamamlama

Resim 20:  Betenler Konağı’nın çardak pencereleri çatı 
arasında bulunmuş, yerleri belirleniyor

Resim 22: Betenler Konağı’nda yağlı boya sökümü

Resim 21: Betenler Konağı’nın çatı arasında bulunmuş 
neogotik pencereleri yerlerine yerleştiriliyor

Resim 23: Betenler Konağı güney cephesi restorasyon 
sonrasında. Ahşap kafesler (muşabak) korunarak açılabilir 
şekilde yerlerine uyarlanmış.

Resim 24: Betenler Konağı hayatı restorasyon sonrasında 
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ken konu, “asri pencere” yapmak için 
sökülen tüm özgün pencere kasalarının 
çatı arasında bulunmuş olmasıdır. Özel-
likle, üst kat sofasının dışarıya açıldığı ve 
1930larda çekilen bir fotoğrafta görülen 
3 adet neogotik pencerenin bulunuşu 
restorasyon sürecinde unutulamayacak 
en mutlu anlardan biridir. Aynı şekilde, 
çatı arasında bulunarak yerlerine yer-
leştirilen 5 adet çardak penceresi diğer 
bir mutluluk nedeni olmuştur. Özellik-
le, Safranbolu konaklarında çardakların 
birer iç balkon özelliği taşıdığını biliyo-
ruz. Yerlerine yerleştirilen 5 adet kasada 
geçmişte hiçbir şekilde kara kapak ya da 
pencere çerçevesi uygulamasının izine 
rastlanmamıştır. Kasalarda yalnızca top 
olarak isimlendirilen özel kafes çözümü 
bulunmaktadır.

Yapıda karşılaşılan en ciddi sorunlar-
dan biri de boya sökme işlemi olmuştur. 
1950lerde Safranbolu konaklarına giren 
yağlıboya yaklaşık 60 yıllık süreçte farklı 
kimyasallarla yapılmış olmalıdır. Bu ne-
denle yalnızca ısıtarak mekanik söküm 
yeterli olamamış, zaman zaman boya sö-
kücü kimyasallar, bazen de ikisi birlikte 
kullanılmıştır.

GÖKÇÜLER KONAĞI
Gökçüler Konağı diğer üçünden daha 
büyüktür. Gökçüler Ailesi’nin geçmişte 
orman ürünleri ticareti yaptığı biliniyor. 
Bu yapı da zemin artı 2 kattan oluşuyor. 
Yapıda hem zamanın getirdiği tahribat, 
hem de 1990lı yıllarda bir “alamancı” ta-
rafından alınıp, Almanya öykünmesiyle 
gerek çatısının, gerekse iç düzeninin bo-
zulması görülmektedir. Bir de bunlara, 
komşu parselde yapılan yanlış hafriyat-
ların neden olduğu oturuşmanın getirdiği 
sorunlar eklenmektedir. Zemindeki çök-
me nedeniyle, bilinçsizce, yapının güney 

doğusuna betonarme bir payanda yapıl-
mış. Bu, ağırlığıyla yapıyı daha da aşağı 
çekmiştir.

Yapı üzerinde 2009 yılında çalışma-
ya başladık. İlk işimiz, komşu parselin 
oluşturduğu zemin problemine çözüm 
olarak istinat duvarlarının yapımı oldu. 
2010 ilkbaharıyla birlikte çatıdan başla-
yarak yapıya gireceğiz. Zemini kanyonun 
eğimine olduğu gibi uyan ve yaklaşık 80 

Resim 25: Gökçüler Konağı doğu cephesi: olduğu gibi 
değiştirilmiş çatı ve çökmeye karşı betonarme payanda 
görülüyorr

Resim 26: Gökçüler Konağı: bozulmamış batı cephesi
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m
2
 taban alanı olan ahır bir konser ve se-

miner salonu olarak düzenlenecek, üst 
katlarda ise 6 yatak odası bulunacaktır. 
Restorasyonun beklenmedik sorunlarla 
karşılaşılmazsa yaklaşık 12 ay süreceğini 
tahmin ediyoruz.   

Yukarıda İ.Ü. Orman Fakültesi, 
Dendrokronoloji Laboratuvarı ile bir-
likte konakların yaşlarını belirlediğimizi 
aktardım. Çalışmaya daha da önemli bir 
boyut kazandırdık. Gökçüler Konağı’nda 
15 ayrı noktadan örnekler topladık. La-
boratuvar çalışmasının sonunda konağın 
zaman içinde nasıl şekillendiğini belir-
lemeye çalışacağız. Bu araştırmayla, bu-
gün en eskisi 18. yüzyıldan kalan örnek-
ler üzerinden, Osmanlı konakları için 
tipoloji çalışması yapmanın zorlukları 
aşılmaya çalışılacaktır. Kanımca, dend-
rokronoloji yöntemiyle ayakta kalabil-
miş ve yanlış restore edilmemiş Osmanlı 
konaklarının içindeki 17. yüzyıl belki de 
daha önceki dönem kalıntıları buluna-
caktır. Biz, bu çalışmayla Gökçüler Ko-
nağı içinde -eğer mahalle yangınında 
tümüyle kaybedilmediyse- 18. yüzyılda 
yapılan ilk konağı bulmaya çalışacağız.

KONAKLARININ YAPISAL SORUNLARI15

Safranbolu konaklarında duvar duvar 
üstüne gelmeme sorununa sıkça rastlan-
maktadır. Aynı şekilde bugün rasyonel 
bir çözüm olarak gördüğümüz merdiven 
merdiven üstüne gelmesi16 şeklinde-

15 Konağın başodasında bulunan rozette 1266 (hicri) tarihi 
okunmaktadır. Ay bilinmediği için bu tarih miladi 1849–50 
yıllarını karşılamaktadır. 

16 1. kata çıkan merdivenler genelde yan duvarlardan birine 
yaslanmakta kata giriş çeperden olmaktadır, merkezi sofa 
planlı 2. kata çıkan merdivenlerin asıl amacının yapının 
merkezine çıkış olmasından dolayı, alt katın merdiveninden 
bağımsız olarak yerleştirilebilmektedir. Mimari olarak doğru 
bir yaklaşım olsa da, strüktür çözümleri yetersiz kalmaktadır. 
Sezer, L., A Conservation Proposal in Safranbolu (Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ, Ankara, 1979, 5.2.2.1.3. 

ki çözüm de, Safranbolu konaklarında 
göz ardı edilmiştir. Bu sorunları hemen 
dört konakta da görmekteyiz. Daha son-
ra ciddi değişim geçiren Hacımemişler 
Konağı’nda sorun kolon ve kiriş eklen-
mesiyle çözülmüştür. Konakların 1. kat 
tavanlarında, 2. kat duvarlarının ve mer-
divenlerinin oturduğu yerlerde çökmeler 
görülmektedir. Başlangıçta belirttiğim 
mahalle yangınına kadar, Safranbolu 
konaklarının çatı örtüsünün, pedavra 
olarak isimlendirilen ince ahşap plaklar 
olduğunu biliyoruz. 19. yüzyılın sonla-
rında, Safranbolu’da çatı örtüsü olarak 
kiremit kullanılmaya başlanıyor17. Kaba 
bir hesapla pedavradan kiremide geçiş-
le Safranbolu konağına 2 – 3 ton ek yük 
gelmiştir.

Boğazköy’de bulunan ev kalıntısı Os-
manlı konaklarının yapı tarzının en az 
3200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun 
kanıtıdır18. Bu tipik evi, moloz taşla örülen 
duvarlar ve üzerindeki tek katlı yapı ola-
rak tanımlayabiliriz. Diğer yandan, Os-
manlı konaklarının  hayatlı evin gelişmesi 
sonucunda ortaya çıktığı bir gerçektir19. 
Bir genelleme yapılırsa, Safranbolu ko-
naklarının 1. katı Kuban’ın ileri sürdüğü 
gibi tam bir hayatlı ev özelliği taşırken, 2. 
katları orta sofalı (karnıyarık) plan tipine 
sahiptir. 18. yüzyıla kadar Osmanlı coğ-
rafyasında 2. katın olmadığını biliyoruz20. 

Sezer, ayrıca 2. kata çıkan merdivenlerin daha gösterişli (= 
elaborate and decorated) olduğunu söylüyor.

17 Gümüş Mahallesi’nde 1888deki büyük yangından son-
ra, Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa’nın emriyle 
Safranbolu’da kiremitlikler kurulmuş ve kiremit kullanımı 
zorunlu hale getirilmiştir.

18 Naumann, R., Eski Anadolu Mimarlığı, Türk Tarih Kuru-
mu, Ankara, 1985, ss. 372–3. 

19 Kuban, D., The Turkish Hayat House, Eren, İstanbul, 
1995.

20 Cerasi, M. M. (Çev. A. Ataöv), Osmanlı Kenti: Osmanlı 
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Bugün bizim Safranbolu konaklarını ta-
nıtırken, 1. katı “servis katıdır bu nedenle 
böyle bir plan şemasına sahiptir” söylemi 
çok doğru olmasa gerekir. 18. yüzyılda 
yapımına başlanan 2. katlar batı etkisinin 
açıkça görüldüğü bu dönemde,  barok 
esinlenmelere maruz kalmıştır. Safran-
bolu konaklarında sıkça rastlanan strük-
türel sorunların nedeni, 2. katların kristal 
plan şemasıyla, hayatlı evin gelişimiyle 

İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve 
Mimarisi, YKY, İstanbul, 1999, s. 102.

ortaya çıkan 1. katların üzerine, olduğu 
gibi oturtulmuş olmasıdır. Safranbolu ko-
naklarında çoğunlukla karşılaşılan duvar 
duvar üstüne gelmemesi sorunun nedeni 
bu olmalıdır. 

Devamla, yalnızca bir yüzyıllık süreç-
te, verneküler mimarinin dayanağı olan 
sınama-yanılma süreci işleyememiş, ze-
min artı 2 katlı Osmanlı konağı strüktürel 
kusursuzluğa ulaşamamıştır.  21 
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 KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi çalış-
maları kapsamında öncelikle Zeyrek ve 
Süleymaniye Mahallerindeki sivil mima-
ri ahşap yapı örneklerinde yapılan ona-
rımlar, hem genç nesil ahşap ustalarının 
uygulamalı eğitimlerinin yapılmasına 
hem de yapıların korunmasına olanak 
tanımaktadır. 

Bu çalışmalardan biri olarak, Zeyrek, 
Parmaklık Sokak,  13 Numaralı sivil mi-
mari ahşap yapı örneğinde yapılan bakım 

onarım çalışması kapsamında öncelikle 
dış etkilerle yıpranan, çürüyen dış cephe 
kaplamaları, pencere doğramala rı, silme-
ler, saçak altı ve diğer süsleme elemanları 
tespit edilmiştir. 

Yapılan tespitin ardından yapıdan 
alınan numunelere sağdık kalarak ye-
niden üretimler yapılarak, tamamla-
malar yapılmıştır.

Sunumda atölyelerde yapılan üre-
timler, montaj ve yapının korunmasının 
sürekliliği adına yapılan çalışmalar an-
latılmıştır.

ZEYREK’TE BİR BASİT ONARIM
DEMET SÜRÜCÜ
ORMAN ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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 Rumelihisarı’nda bulunan yapı resto-
rasyonuna karar verildiğinde,  kayıtlar-
da ahşap olarak geçen ama dış cephesi 
sıvandığı için tüm cephe özelliklerini 
kaybetmiş durumda idi. İç mekanların 
ve tavanların bazıları özgün durumunu 
korumuş ama binaya yer yer betonarme 
ekler yapılmıştı. Bina bir tür restitüsyon 
bulmacası halindeydi.

Rölöve onayı ile birlikte Anıtlar Ku-
rulu tarafından kısmi sıva sökümü izni 

verilerek sıva altındaki özgün cephe de-
taylarının ortaya çıkarılması istendi. Sıva 
sökümü sonucunda yapının göründüğü 
kadar sağlam olmadığı ve büyük oranda 
konstrüksiyon onarımına ihtiyacı olduğu 
anlaşıldı.

Diğer yandan zeminin de güçlendi-
rilmesi gerekiyordu. Yüksek tonajlı ge-
milerin yarattığı titreşim nedeniyle tüm 
Boğaziçi’nde dolgu zeminlerde boşalma 
olduğu biliniyordu. Arsa zemininin güç-
lendirilmesi için zemin etüdleri ile tespit 
edilen sağlam zemine kazıkların bağlan-
masına, denizi engellemek için geçirim-

RUMELİHİSARI’NDA AHŞAP YALI RESTORASYONU
YÜKSEK MİMAR, RESTORASYON UZMANI
SEDA A. ÖZTEK
MİMAR Z. KÜRŞAD ÖZTEK

Yalının Restorasyon Öncesi Sıvalı Cephesi

Yalının Restorasyon Öncesi Sıvalı Cephesi

Yalının Denizden Genel Görünüşü

Zemin Güçlendirme Çalışması
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sizlik perdesi oluşturulmasına ve boşalan 
alanlara dolgu yapılmasına karar verildi.

Ahşap imalatları için detaylar hazır-
landı, keşif ve metrajlar çıkarıldı. Yükle-
niciler ve tedarikçiler belirlendi. Kons-
trüksiyonda yapının kendi elemanları 
yanında meşe ve lamine ladin kullanıldı. 
Doğramalarda ise Yenice çamı kullanıl-
dı.  Cephe kaplaması olarak thermowo-
od Amerikan sarıçam tercih edildi. Yapı 
içinde çalışmalar boya ve sıva sökümleri 
ile başladı. Böylece sağlam ve onarım 
gerektiren parçalar ortaya çıkarıldı. Sıva 
sökümlerinden sonra kaldırılması gere-
ken ekleri ve muhdes alanların bazıları 
da temizlendi. Sökümlerle bina hafifle-
tildikten sonra konstrüksiyon restoras-
yonu başladı.

Konstrüksiyon onarımı; önce söküm, 
daha sonra kat yastıklarının yerleştirilme-
si, atölyede önceden başlıkları ile hazır-
lanmış ana dikmelerin yerleştirilmesi, sıra 
ile çaprazların, yatay bağlantıların ve ara 
dikmelerin kurulması şeklinde sıralanabi-
lir. Konstrüksiyon kurulumunda ve ona-
rımında demirciye yaptırılan geleneksel 
dövme çiviler, normal çivi, vida ve deniz 
tutkalı kullanıldı. Duvar konstrüksiyonu 

kurulumu sırasında, tavan kaplamaları 
yerinde korunurken tavan köşe profille-
rini sökülmek zorunda kaldı. Yenilenme-
yen döşemelerde kirişlerin arasına destek 
kirişleri ve ara kirişler eklendi. 

Yalı konstrüksiyonunun restoras-
yonunda sağlam kalmış tüm elemanlar 
korunmaya çalışıldı. Çürümüş elemanlar 
değiştirildi, düzlemden kaçmış ölçüler 
düzeltildi. Bunun sonucunda duvarların 
çoğu sökülerek restore edilirken, döşe-
melerin çoğu yerinde korundu. 

Ahşap yapının konstrüksiyon onarı-
mı tamamlanınca muhdes betonarme ek 
yıkılarak kaldırıldı. Binanın bu bölümü 
1950’li yıllarda yapılan bir onarım sıra-
sında betonarmeye dönüştürülerek öz-
gün niteliklerini yitirmişti. Çevresindeki 
özgün ahşap konstrüksiyon onarıldıktan 
sonra bu alanda mevcut konstrüksiyon 
örnek alınarak yeniden taşıyıcı sistem ku-
ruldu. Sonradan eklenmiş balkonlar kal-
dırıldı ve cephe de özgün haline getirildi.

Tüm konstrüksiyonlar onarıldıktan 
sonra ahşap cephe kaplaması imalatı 
yapıldı. Çift yüzüne astar boya sürülmüş 
kaplamalar yalıtımın üzerine kaplandı. 
Ahşap kaplama sonrasında doğramalar, 

Özgün Ahşap Dikme Başlığı Ön ve Arka 
GörünüşüSofada Söküm Yapıldıktan Sonra Yerinde Korunmuş Özgün Tavan
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Dikme Başlığı Geçme Detayı

Döşeme Kirişleri Onarımı

Onarımı Tamamlanmış Konstrüksiyon

Rölöve Tavan Planında Kırmızı ile Taranmış Alanda Beto-
narmeye Dönüştürülmüş Mekanları ve Muhdes Balkon

Muhdes Balkonlar ve Bozulmuş Cephe
Cephe Astar Boyası Sürülmüş Kaplamalar ile Kapatılırken, Aynı 
Zamanda Çatı İmalatı da Yapılıyor
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Cephe Tamamlandıktan Sonra; Kaplamalar, Dış Pervazlar, 
Silmeler, Çatı ve Bakır İşleri Bitirilmiş

Özgün Kalemişi Tavanın Restorasyonu

Çıtaların 
Üzerine Sıva 
Teli Çekildikten 
Sonra Bağdadi 
Sıva Yapılırken

Döşemeden geçirilen Tesisatlara Örnek 

Ön Cephe Tamamlanmış, Son Düzeltmeler Yapılıyor Ön Cephenin Restorasyon Öncesi Durumu



145
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

pervazlar kat silmeleri imalatı yapıldı ve 
silmelerin üzerine yağmur inişleri ve de-
reler gibi bakır ile kaplandı.

Yapının tüm iç ve dış duvarlarında 
taş yünü ile yalıtım yapıldı. Döşemelerde 
kirişlerin üzerine keçe serilerek önce su 
kontrası ile kaplandı daha sonra ahşap 
döşeme, nitelikli parke ile kaplandı. Tüm 
elektrik tesisatı alev iletmez silikon kab-
lo ve kılıf kullanılarak tava içinde taşındı. 
Buat kullanılmaksızın panoya her hat ayrı 
ayrı çekildi. Bina içinde oluşturulan şaft-
lar ve cephede bulunan kullanılmayan 
bacalar elektrik ve mekanik tesisatın top-

lanması ve dağıtımı için kullanıldı.
Ahşap tavanlardan yerinde korunabi-

lenler onarıldı, eksik parçalar tamamlan-
dı. Ahşap geçmeli bölümlere bez gerildi. 
Duvar onarımları için sökülmesi gereken 
tavan silmeleri yeniden yapıldı. Yerinde 
korunamayan alçı tavanın kalıbı alınarak 
aynı şekilde yeniden yapıldı. Kalemişi be-
zemeli tavan ise temizlendi ve onarıldı. 
Tüm özgün nitelikleri korundu.

Duvarların iç yüzeyi özgün bağdadi 
sıva örnek alınarak sıvandı. Geleneksel 
ahşap yapılarda kullanılan bağdadi sıva 
ve çıta bu yapıda da kullanıldı.
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 İstanbul, Eminönü Meydanı‘nda bu-
lunan Yeni Cami Hünkâr Kasrı halen 
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
ait olup, İstanbul Ticaret Odası sponsor-
luğunda restorasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Yapı içerisinde bulunan çini kaplı duvar-
lar içerisindeki taşıyıcı meşe dikmelerin 
restorasyonu sırasında yaşanan sıkıntılar 
ve restorasyon aşamasında izlenilen yol-
lar aşağıda sırası ile açıklanmıştır. Resto-
rasyon sırasında ortaya çıkan bu tip olay-
lar maalesef süre sıkıntısına da sebebiyet 
vermektedir. 

YENİ CAMİ HÜNKÂR KASRI  
RESTORASYONUNDA TAŞIYICI AHŞAP                
DİKMELERDE GÖRÜLEN SORUNLAR 
Hünkâr Kasrı restorasyonunda İznik çi-
nileri ile kaplı duvarlar içerisinde bulu-
nan taşıyıcı meşe dikmelerin bir çoğunda 
neme bağlı olarak çürüklük, mantarlaşma 
ve taşıyıcılık özelliğini yitirme gözlemlen-
miştir. Şantiye mahallinde sürekli olarak 
nem ölçme cihazları ile mevcut ahşap-
larda ölçüm yapılmıştır. Mantarlaşma 
görülen ahşaplarda nem oranının %40-
50 arasında olduğu gözlemlenmiştir. 
Sağlam olarak tespit edilen ağaçlarda ise 
bu oranın %16-25 değerlerinde olduğu 
tesbit edilmiştir. Gerek sağlam gerekse 
çürümüş durumdaki dikmelerde 3 cm. 
çapında karotlar alınarak dikme içerisin-
deki çürümeler gözlemlenmiştir. Sağlam 
olduğu yüzeyden görülen ahşapların iç 
kısımlarının da sağlam olduğu görül-
müştür. Açık havada yapılan bir deneyde 
meşe dikmelerden alınan bir avuç kuru 

tozun ateş ile muayenesinde barut ben-
zeri parlama yaparak yandığı gözlemlen-
miştir. Bu gözlem neticesinde özellikle bu 
tip tozlaşma oluşmuş ahşapların yanına 
ateşle yaklaşılmaması gerektiği anlaşıl-
maktadır. Taşıyıcı dikmelerde bulunan bu 
hasarlar duvarlarda çökme ve eğilmeler 
meydana getirmiş ve bu nedenle öncelikli 
olarak çini panoların sökülmesi gündeme 
gelmiştir. 

Restorasyon başlangıcından itibaren 
oluşturulan Bilim Heyeti’nin vermiş ol-
dukları kararlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalar eserin kurtarılmasına büyük 
katkı sağlamıştır. Bilim Heyeti’nin almış 
olduğu karar ile vasfını yitirmiş durumda 
olan taşıyıcı meşe dikmelerin değiştiril-
mesi istenmiş ve bu doğrultuda ilk olarak 
yenilenecek olan meşe dikmeler belirlen-
miştir.
YENİLECEK MEŞE DİKMELERİN   
BELİRLENMESİ
Çini panoları çalınmış olan duvarlarda 
ortaya çıkan meşe dikmeler sayılabildiği 
için hesaplama sırasında bir sorun teşkil 
etmemiştir. Yapılan incelemelerde beden 
duvarlarında bulunan dikmelerin daha 
sağlam olduğu, iç bölme duvarlarındaki 

YENİ CAMİ HÜNKÂR KASRI RESTORASYONUNDA 
TAŞIYICI MEŞE DİKMELERDE YAŞANAN SORUNLAR
İSMAİL ÖNEL
RESTORASYON TEKNİKERİ

Resim 1: Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda bulunan 
kullanılamaz durumdaki taşıyıcı meşe dikmeler
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dikmelerin ise daha çok hasarlı olduğu 
görülmüştür. Çatıda yapılan incelemeler-
de kurşun örtünün bozulduğu iç kısım-
larda çürümenin çatıdan gelen yağmur 
suyuna bağlı olarak arttığı tesbit edilmiş-
tir. Yağmur suyuna maruz kalmayan dış 
duvarlar içerisindeki dikmelerde hasarın 
çok az olduğu hatta bir çoğunun oldukça 
sağlam olduğu görülmüştür. Meşe dik-
melerin her pencere arasında bulunduğu 
bilinmekte olup, düz duvarlarda yakla-
şık ölçü hesaplanmıştır. Yapılan tesbitler 
neticesinde %10 hata payıda hesaba ka-
tılarak 25cmx25cm ebatlarında ve 5 m. 
uzunluğunda toplam 42 adet meşe dik-
meye ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 

YENİ MEŞE DİKMELERİN BULUNMASI 
VE ŞANTİYE MAHALLİNE GETİRİLMESİ
Restorasyon öncesi tespit edilemeyen 
fakat restorasyon sırasında gereklilik arz 
eden bu sorun restorasyon süresinin kısa 
oluşu sebebiyle maalesef bir çok yükle-
nici firmayı zor durumda bırakmakta-
dır. Kısıtlı bir süre içerisinde özel ebatlı 
ahşap malzemenin temin edilmesi zor 
olduğu gibi temin edilen ahşabın kuru-
tulması ve kullanım aşamasına gelinceye 
kadar olan sürede oldukça uzundur. Alt 
yapıda kullanılacak olan bu malzemele-
rin yerine konulmasına kadar geçen süre 
bir çok imalatında gecikmesine sebebiyet 
vermektedir. Günümüzde özel sektörde 
10cmx10cm, 10cmx20cm, 5cmx20cm gibi 
belirli ölçülerde kereste üretimi yapıldığı 
için ara ölçülerdeki keresteyi hazır ola-
rak bulmak tamamen tesadüflere kal-
maktadır. Özel ebatlı kereste için üretici 
firmalara gidildiğinde size oldukça uzun 
sürelerden bahsetmektedirler. Bu sebeple 
yaklaşık olarak altı ay süresince Kastamo-
nu, Düzce, Bartın ve Kırklareli ormanla-
rında 0,25x0,25x5,00 m. ebatlarında meşe 

kereste araştırması yapılmıştır. Bütün bu 
araştırmalar sonucunda 0,25x0,25 ebat-
lı meşe kereste bulunmasına rağmen, 
gerekli olan 5,00 m. uzunlukta kereste 
bulunamaması maalesef sıkıntıya sebep 
olmuştur. Günümüzde ormanlarımızda 
bu boyutlarda meşe kesimi çok az oldu-
ğu gibi, böylesi ebatlı meşe kesimi çok sık 
yapılmamaktadır.

Araştırmalarımız sonunda Kırklareli 
ormanlarında istemiş olduğumuz kereste 
bulunmuş, orman müdürlüğünün ihalesi 
sonucu üretici firma ile anlaşarak 42 adet 
meşe dikme satın alınmıştır. 

Ormanda kesimi yapılan meşe tom-
ruklar ilk olarak 2 ay süre ile dere içeri-
sinde acı suyunun çıkarılması için bek-
letilmiştir. Ağaç içerisindeki öz suyunun 
çıkarılmasından sonra fırınlama işlemine 
geçilmiş ve 2 ay süresince fırında kurutul-
ması için beklenilmiştir. Fırınlama işlemi 
yapılarak kurutulan meşeler yaya trafiği-
nin bol olması ve trafik yasağı sebebiyle 
şantiye mahalline gece 23.00‘de getirilmiş 
ve sabah 06.00 saatine kadar şantiye içe-
risine istiflenmiştir. Bu boyda tam olarak 
kurumamış meşe kerestenin ağırlığı yak-
laşık olarak 550 kg. gelmektedir. Hünkâr 
Kasrı gibi çalışma koşullarının kısıtlı ol-
duğu bir alanda bu uzunluk ve ağırlıktaki 
meşe dikmelerin taşınması oldukça zor 
şartlarda yapılmıştır.

Resim2: 
Meşe 
dikmelerin 
şantiyeye 
taşınması
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MEŞE KERESTENİN ŞANTİYE ORTAMINDA 
EMPRENYESİ VE KURUTULMASI
Tahtırevan yolu içerisine konulan meşe 
dikmeler mekanik vinç yardımıyla kal-
dırılarak özel olarak hazırlanmış olan 
havuz içerisinde daldırma usulü ile emp-
renye edilerek istif edilmişlerdir. İstifleme 
sırasında daha önceden hazırlanan 3 cm 
kalınlığında çıtalar kerestelerin arasına 
konularak şantiye ortamındaki kurutma 
aşamasına geçilmiştir. Her hafta nem öl-
çer ile tesbitler yapılmış ve ağaçtaki nem 
oranı gözlemlenmiştir. Yaklaşık olarak 2 
yıl süresince istifte bekleyen meşe keres-
teler kullanım sırası geldiğinde bir kez de 
fırça ile sürülerek emprenye edilmiş ve ye-
rine monte edilmesine bu işlemden sonra 
başlanılmıştır. Şantiye içerisinde yapılan 
çalışma programındaki aksamayı gider-
mek amacıyla yapılabilecek diğer işlere 
ağırlık verilerek işin süresinin mümkün 
olduğunca uzatılmamasına çalışılmıştır. 
2 yıl süresince Hünkâr Kasrı ortamında 
kurutulmaya bırakılan meşe kerestenin 
yerine montajı sırasındaki nem ölçüm 
değerleri %18 civarında olmuştur. Meşe 
kerestelerin çatlamaması için baş kısımla-
rına 2 cm kalınlığında balmumu eritilerek 
sürülmüştür.

ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ MEŞE DİKMELERİN 
SÖKÜLMESİ VE YENİ MEŞE DİKMELERİN 
YERİNE MONTE EDİLMESİ
Dış cephe duvarları içerisinde bulunan 
meşe dikmelerin aynı zamanda Hünkâr 
Kasrı’nın dış cephesinde bulunan taş kap-
lamayı da taşıdığı görülmüştür. Dış cephe 
duvarlarının yapımı sırasında önce ahşap 
dikme ve karkasın yapıldığı, dış cephede 
bulunan taş ve tuğla karışık yüzeyin demir 
kenetler ile bu dikmelere monte edildiği 
ve iç kısımlara harç ile çini kaplama yapıl-
dığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple dış cep-
he duvarlarında bulunan ve değiştirilecek 

olan meşe dikmelerin yerinden sökülmesi 
sırasında duvarların çökme ihtimali göz 
önüne alınarak hem çatıda hem de duvar-
larda askıya alma işlemi yapılmıştır. Tüm 
güvenlik önlemleri alındıktan sonra yerine 
konulacak olan yeni meşe dikme uzunluğu 
istenilen ölçüde hazırlanarak eski dikme-
nin sökümüne geçilmiştir. Eski dikmelerin 
yerinden rahatça sökülebilmesi için üzeri-
ne gelen çatı yükü krikolar yardımı ile 4-5 
cm kaldırılarak askıya alınmıştır. Eski dik-
meler üzerinde bulunan mantar vb. has-
talıkların yeni dikmelere bulaşmaması için 
yerinden parçalar halinde kesilerek çıka-
rılan çürümüş ahşaplar derhal şantiyeden 
uzaklaştırılmıştır. Yeni meşe dikmelerin 
yerine konulmasından önce duvar içeri-
sinde boşaltılan bölüm eski ahşap artık-
larından ve tozlarından iyice arındırılma-
lıdır. Yerine konulacak olan yeni dikmenin 
ilk olarak taban kısmı yerine oturtularak 
calaskar yardımı ile baş taraftan kaldırıla-
rak yerine dik olarak getirilir.

Yavaş bir şekilde yerine oturtulan 
dikme daha sonra 6 mm kalınlığında çe-
lik plakalar ve bulonlar yardımı ile yerine 
monte edildi. Montaj işleminden sonra 
daha önceden yukarı kaldırılmış olan çatı 
kirişi yavaş yavaş bırakılarak dikmenin 
üzerine oturtulur. Dikme ve çatı kirişinin-
de çelik plakalar ile bağlantısı yapıldıktan 
sonra askıya alma işlemi çözülerek çalışma 
sonlandırılır.

Resim 3: Dikmelerin yerine monte edilmesi
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YERİNDE KORUNAN VE SAĞLAM 
DURUMDAKİ ESKİ DİKMELERİN            
KONSERVASYONU
Duvarlar içerisinde bulunan sağlam du-
rumdaki eski meşe dikmelerin kenarların-
daki harçlar itina ile sökülerek yumuşak 
uçlu fırçalar ile dikmelerin üzeri temizlen-
miştir. Bu temizlik sonrasında meşe dik-
menin tüm yüzeyine bir gün ara ile 2 kat 
özel emprenye malzemesi sürülmüştür. 
Eski dikmelerdeki çatlamış olan kısımlara 
yeni kereste ile parça montajı yapılarak 
çatlak olan kısımlar doldurulmuştur. Eski 
dikmelerde oluşabilecek hastalıklara kar-
şı kullanılan kimyasal koruyucu maddeler 
sürülerek böceklenme ve mantarlaşmaya 
karşı önlem alınmıştır.

SONUÇ 
Tarihi eserlerimizin restorasyonu sıra-
sında ortaya çıkan ahşap malzeme temi-
nindeki gecikme ve yanlış uygulamalar 
maalesef eserlerimize zarar vermektedir. 
Restorasyon ihalelerinde verilen kısa sü-
reler içerisinde istenilen ölçüde ve kuru 
kereste bulmak zor olduğu için bir çok 
restorasyonda tam olarak kurutulmamış 

ahşap kullanılmaktadır. Bir çok restoras-
yonda ahşap malzemenin nem oranına 
bakılmadan uygulama yapıldığı için kısa 
süre sonra kullanılan ahşaplarda dönme, 
burkulma gibi fiziksel bozukluklar olduğu 
gibi iyi kurutulmamış ahşaplarda mantar-
laşma oranı da yüksek olmaktadır.
Restorasyon öncesi proje ve ihale hazırlık 
aşamasında bu tip malzemenin ebatları, 
cinsi, özelliği ve bozulmaları tespit edile-
rek bulunması güç ahşap malzeme kulla-
nılacaksa ihale sırasında gerekli uyarılar 
yapılmalı ve işi yapacak olan müteahhit 
firmanında bu konuda hazırlıklı olması 
sağlanmalıdır.
Meşe, kestane gibi tarihi eserlerimizde 
sıklıkla karşılaştığımız ahşap malzeme 
için aranan kerestenin özellikle serbest ve 
ara ölçülerde kurutulmuş olarak bulun-
ması çok zordur. Bu sebeple restorasyon 
işi yapan müteahhit firmaların bu konuda 
araştırma yaparak hazırlıklı olmalarında 
fayda vardır. 
Restorasyon sırasında kullanılamayacak 
durumda olduğu için yerinden sökülen 
ahşap malzemenin derhal şantiye orta-
mından uzaklaştırılması gerekmektedir. 
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 Biz serbest çalışan mimarlar olarak, 
eski eserleri korumak amacıyla proje ve 
uygulamalar yapmaktayız. Yıllarca koru-
ma konusunda bilimsel çalışmalar, araş-
tırmalar yapıldı,  kitaplar çıkarıldı, rapor-
lar ve yasalar hazırlandı. Kuramsal olarak 
evrensel değerlere ulaşmak için çok bü-
yük çabalar gösterildi ve hala gösteriliyor. 
Bugünkü koşullarda doğru ve bilimsel 
restorasyon uygulamaları yapmamızın 
mümkün olup olmadığını, ne gibi aksak-
lıkların olduğunu, neden ve niçin doğru 
uygulamalar yapamadığımızın nedenleri-
ni, örnekleriyle ortaya koymaya çalışaca-
ğız. Uygulamalarda doğru korumacılıktan 
söz etmek biraz zor. Çok iyi uygulamalar 
olarak gösterebileceğimiz çalışmalarda 
bile çok fazla hatalar gözlenebilmekte 
veya uzmanlar tarafından eleştirilmekte-
yiz. İnsanların yaşam biçimleri yaşadıkları 
yerlerin fiziksel yapısını belirler. Fiziksel 
yapı da ekonomik, sosyal, teknik, politik 
nedenlere bağlı olarak şekillenir. Buna 
bağlı olarak da bölgesel özellikler, coğ-
rafi yapı, malzeme farklılıkları, kentlerde, 

sokaklarda ve yapılarda da farklılıkları 
oluşturur. İşin içine tarihi süreç de girdiği 
zaman çok çeşitli yapılar ortaya çıkıyor.

Eski kültürlerin doğru biçimde ana-
lizlerinin yapılabilmesi için bunların öz-
gün durumlarıyla korumak ama çağdaş 
gereksinmelerle donatarak kullanmak ve 
sürdürülebilirliği sağlamak gerekmekte-
dir. Uygulamalarda gittikçe daha doğru 
yapılmaya başlanmış bile olsa hala aksa-
yan durumlar söz konusudur. Bunun ne-
denlerini de belirli başlıklar altında topla-
dığımızda;

 Restorasyon proje ve uygulamalarını bu 
işin uzmanlarının yapmaması,

 Karar veren ve onaylayıp kontrol eden 
kurumların yetersizliği (kişi sayısının ye-
tersizliği, bilgi eksikliği gibi yetersizlikler)

 Mülk sahiplerinin ekonomik durumları, 
tarihi yapı koruma bilincinin olmaması.

 Restorasyon bir uzmanlık dalıdır. Bu 
uzmanlık da sürekli eğitim, araştırma 
inceleme ve diğer uzmanlıklarla birlikte 
çalışma ile geliştirilir. Koruma işi proje 
çalışmasıyla başlar. Mal sahipleriyle veya 
ihale sonucu sözleşme yapıldıktan sonra 
ilk yapılan iş rölöve çalışmasıdır.

AHŞAP YAPI RESTORASYONUNDA UYGULAMA 
SORUNLARI
YÜKSEK MİMAR ASUMAN DİVAN 
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Rölöve ne kadar doğru yapılırsa, yapı-
ların analizleri de o denli doğru olur. Rö-
löve çalışmasında, sıklıkla karşılaştığımız 
bazı sorunları şöyle sıralayabiliriz.

Yapıların mevcut durumları nedeniyle 
çalışma şartları farklılıklar göstermektedir. 
Yapı çok harap olmuş, işgal edilmiş veya 
kullanılıyor olabilir. Moloz veya çöp dolu, 
zaman içinde muhdesler eklenmiş. Bilinçli 
olarak eski eser niteliği yok edilmiş veya 
yanlış uygulamalar yapılmış da olabilir.    

Yapıların boşaltılması, temizlenme-
si, çalışma izinlerinin alınması zaman 
ve maddi olanak gerektirmekte, ayrıca 
ölçümlerin, araştırmaların yapılabilmesi 
için teknik donanımın olması veya temin 
edilmesi yani uzman kişiler olmalı örne-
ğin; haritacılar, sanat tarihçiler, malzeme 
analizleri için laboratuarlar, iskele vs. için 
teknik ekip, gerekirse emniyet gücü gibi 
destekler, araçlar ve uzmanlar birarada 
çalışmalıdır. 
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 M.Ö. 800 yılından kalan mezar oda-
sı sapasağlam dururken, bugün yapılan 
cephe kaplaması, sadece 1 yılda çürüye-
biliyor. Bunların sebeplerini anlayabilmek 
için geleneksel koruma yöntemlerini ve 
günümüzün gereksinimlerini incelemek 
gerekir.

Geleneksel olarak, ahşabı biyolojik 
zararlılardan koruma “doğal dayanıklı-
lık”  ve “kuru tutma” kavramlarına da-
yanmaktadır.

Ahşap yapıların hizmet ömrünü uzat-
mak için başvurulan geleneksel yöntem-
lerden biri, çürüme riski yüksek olan ya 
da taşıyıcı olarak kullanılan ahşap malze-
menin meşe, kestane gibi doğal dayanıklı 
türlerden seçilerek bu türlerin de ahşabı 
tahrip eden canlılara karşı doğal koruyucu 
maddeler içeren sadece özodununu yani 
iç kısmını kullanmaktır. İkinci gelenek-
sel önlem ise ahşabı kuru tutmaktır. Eski 
Türk evlerinde saçakların geniş tutulma-
sının bir nedeni ahşap cepheyi yağmu-
run etkisinden korumaktır. Ahşabı tahrip 
eden canlıların yaşayıp gelişebilmesi için 
oksijen, ısı ve suya ihtiyaçları vardır. Bu 
nedenle ahşap kuru tutulursa (nem oranı 
%20’nin altında) çürüme belli bir ölçüde 
kontrol altına alınabilir. Gerçekten de 
dayanıksız bir ağaç türü olan, akça ağaç-
tan yapılmış tabutlar Mısır piramitlerinin 
kuru ve sıcak ortamında günümüze kadar 
sağlam kalabilmiştir. 

Tarihte ahşabın bol ve ucuz olduğu 
dönemlerde binaların taşıyıcı elemanları 
gerekenden çok daha büyük kesitlerde 
seçilirdi. Buna ek olarak inşaat malzeme-
si temin etmek amacıyla diri odun kısmı 

çok az olan olgun ağaçlar kesilirdi. Böy-
lece diri odun kısmı son bileşenlerde çok 
düşük bir oranda kalarak, bunların yapı-
sal mukavemetine çok az katkıda bulu-
nuyordu.

Günümüzde durum çok farklı; ahşap 
mühendisliğindeki gelişmeler hassas yük 
hesaplarının yapılmasını sağlamakta, 
böylece ahşap elemanların kesitleri de 
azalmaktadır. Ayrıca yapıda kullanılan 
ahşap özellikle ağaçlandırma tesislerinde 
yetiştirilmiş diri odunu fazla ağaçlardan 
elde edilmektedir.

20. yüzyılda özellikle ısı yalıtımına 
verilen önem, pencerelerde çift camlar, 
mantolamalar, çatı izolasyonu v.s. inşa-
atları gittikçe daha karmaşık yapmakta-
dır.  İnşaat sektörüne getirilen yeni mal-
zemeler, yeni sistemler doğru kavranıp 
doğru uygulanmadıkça problemlerin 
çözülmesine katkıda bulunmadığı gibi 
yeni sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır.

Son yüzyılda gelişen kimya endüstrisi 
olağanüstü özelliklere sahip yeni boyalar, 
vernikler, poliüretanlar, epoksiler üret-
miştir. Bu ürünlerin çokluğu ve çeşitlili-
ği ise kavram kargaşasına neden olarak, 
doğru ürünü seçmemizi zorlaştırmakta-
dır. Parke zemini üzerine uygulanacak bir 
ürünü seçerken aşınmaya karşı dayanıklı-
lığı, dış cephede kullanılacak bir ürünü se-
çerken ise elastikliği, güneşe dayanıklılığı 
gibi özelliklerin aranması gerekir.

Özet olarak bütün bu yenilikler ge-
leneksel koruma yöntemlerinin sınırla-
rını zorlayarak, ahşap endüstrisinin yeni 
koruma teknikleri geliştirmesine neden 
olmuştur.

AHŞABIN ÇÜRÜME NEDENLERİ VE KORUNMASI
KİMYACI, EMİNE ERDOĞMUŞ

*Metnin tamamı yayın birimimize ulaşmadığından konuşma metninin özetine yer verilmiştir.
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 Ahşap malzeme; ahşabın tür ve sınıfın-
dan, nem miktarı, mantar bulaşması, bö-
cek istilası, kimyasal zararlar ve koruma 
önlemlerinden kaynaklanan bir dizi so-
runlarla yüz yüzedir. Bu sorunların tipik 
örnekleri Resim 1’de görülmektedir.

AHŞABIN TÜR VE SINIFI
Zayıf bünyeli ya da düşük standartlı bir 
ahşap malzeme aşırı ölçüde çarpıklaşma 
ya da burkulma riskini taşır. Bu riski, bu-
dak tipi ve yoğunluğu, teknik olmayan 
kurutma teknikleri de arttırır. Gerek yeni 
ve gerekse eski binalarda ahşap malze-
menin dayanıklılığı aynı derecede önem-
lidir; çünkü dayanıklılık istekleri her iki 
durumda da yapısal güvenlik bakımından 
gereklidir. Bu bakımdan ahşabın tür ve 
standartlarının seçimi tasarımda işin kilit 
noktasını oluşturur.

NEM MİKTARI
Nem, ahşabın özelliklerini derinden et-
kiler (Resim 2). Taze ahşap malzemede 
nem miktarı çok yüksek olup, normal 
olarak %60 ile %200 arasında değişir. 
Lif doygunluğu noktasındaki kurumada 
nem miktarı %25-30 seviyesindedir, ku-
rumanın daha ileri aşamalarında hücre 
duvarlarında tutunan nem miktarında 
kayıplar meydana gelir; bu durum ahşap 
malzemenin fiziksel özelliklerinde normal 
olarak çekme ve daha ileri değişikliklere 
(çatlama/yarılmalara) neden olur (Resim 
1).  Ahşap malzeme higroskopik bir ya-
pıya sahip olduğundan atmosferik nem 
miktarındaki değişikliklerle etkilenir.

MANTAR BULAŞMASI
Hava kurusu ahşap malzemede normal 
olarak nem miktarı %17-23’e kadar dü-
şer, ancak daha düşük nem miktarı ge-
rektiğinde, fırın kurusu esastır. Kaldı ki, 
mantar zararlarını önlemek için kurutma 
gerekir; çünkü mantarlar nem miktarının 
yaklaşık olarak %23 ve daha yüksek ol-

AHŞAP MALZEMENİN SORUNLARI VE 
İNCELEME TEKNİKLERİ
ORMAN MÜHENDİSİ- PEYZAJ MİMARI
N. PAPATYA SEÇKİN

Resim 1:  
Ahşap 
malze-
menin 
tipik 
sorunları

Resim 2:  Nem tahribatı

Resim 3:  Mantar tahribatı



154
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

duğu koşullarda gelişir (Resim 3). Ancak 
tavsiye edilen o ki, binalarda kullanılan 
ahşap, nem oranı %17’nin altında kalacak 
şekilde kurutulmalıdır.%35-50 arasındaki 
nem oranları mantarların gelişmesi için 
en uygun ortamları oluşturur. Nem oranı 
%23’ü aştığında mantar faaliyeti ile birlik-
te ahşap çürümeye hazırdır. Aslında, iyi 
ısıtılan ve havalandırılan binalarda ahşa-
bın nemi %10 civarındadır; bazı çatı arası 
ve bodrum üstü döşemelerde ise bu oran 
özellikle kış aylarında %18-20’ye kadar 
yükselebilir. Bu koşullar, mantar üremesi 
için genellikle uygun değildir. Ancak bina-
lara çatıdan, zeminden, yoğuşmadan, dış 
cepheden veya tesisattan sızan kaçak sular 
bu dengeyi bozabilir.

Nemli ahşap mantar bulaşmasını çok 
değişik yollardan arttırır. Bu bulaşmanın 
çoğu yüzeyseldir; ahşabın dayanıklılığını 
ve bütünlüğünü etkilemez. Bunlar, fırça 
ya da rende ile kolaylıkla temizlenen ye-
şil ya da siyah, bazen de sarı renkli toz 
halindeki küflerdir. 

Leke ve yumuşak çürüklük mantar-
larına,  genellikle,  sürekli olarak şiddetli 
nemden etkilenen yumuşak çürüklüğün 
meydana geldiği binaların zemin katı gibi 
yerlerde rastlanır. Ancak, mantar bulaş-
ması halinde, bu mantarlar binalarda da 
görülür. Yüzeysel küfler bu mantarların 
ahşaba nüfuzuna engel olur. Aslında bun-
ların önemi, varlığı ile çok nemli koşulların 
olduğunu göstermesidir. Nemli ortamlar-
da ortaya çıkan ve ahşabı tahrip eden man-
tarlar, esas itibariyle Basidiomycete’lerdir. 
Bunlar, binalarda ahşabın çok şiddetli tah-
ribine neden olan yegane mantar grubu-
dur. Bu mantarların çoğu,  çatı ya da tesisat 
sızıntısı gibi başka bir kaynaktan gelen veya 
toprak ya da diğer bir yapı malzemesinden 
emilen nem ile gerçekten ıslanan ahşapta 
gelişebilen yaş çürüklük (beyaz çürüklük) 

mantarlarıdır (örneğin Coniophora  pu-
teana gibi). Nem kaynağının kurutulması 
yaş çürüklük mantarlarının yaptığı tahri-
batın daha fazla ilerlemesini engellemek 
için yeterlidir. Bu engelleme işlemi ilerde 
benzeri ıslaklık koşullarında oluşabilecek 
bulaşmalara, ya da yaş çürüklük mantar-
larının bulaşmasını takip eden kuruma 
dönemlerinde kuru çürüklük (kahveren-
gi ya da esmer çürüklük) mantarlarının 
(örneğin Serpula lacrymans gibi) geliş-
mesine karşı bir önlem olarak gerekli 
olabilir. Kahverengi çürüklükte mantar 
enzimleri selülozu tahrip eder, fakat lig-
nini büyük ölçüde değiştirmeden bırakır, 
böylece farklı bir kahverengilik ortaya çı-
kar. Çürüme ilerledikçe ahşap daha kuru 
görünür, ahşapta enine ve boyuna, dik-
dörtgen ve küp şekilli kuruma çatlakları 
gelişir (Resim 4). Bu görünüş teşhis bakı-
mından faydalı bir özelliktir. Oysa, beyaz 
çürüklük hem selülozu hem de lignini 
tahrip eder, ahşabın rengini değiştirme-
den bırakır, fakat yumuşak keçemsi ya 
da lifli bir doku oluşturur. Bu mantarlar, 
sadece eski ahşap binalarda değil, fakat 
yeni binalarda da, eğer uygun koşulları 
bulursa, zararlı olabilir. 

Ahşaba zarar veren mantar çürümeleri 
daha çok bodrumlarda, döşeme tahtala-
rında, duvara gömülü lento ve kiriş başla-
rında, süpürgelik arkalarında, çatı eleman-
larında ve pencere çerçevelerinde görülür. 

Resim 4: Kahverengi çürüklük



155
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

Çürüyen ahşap genellikle enine ve bo-
yuna çatlar, küp ya da dikdörtgen biçimli 
parçalara ayrılır (Resim 4), kırılganlaşır, 
çarpılır, boş ses verir, ahşabın yüzü buru-
şur, rengi değişir, kahverengileşir, koyu-
laşır, özgün kokusu kaybolur, görünümü 
bozulur ve direnci azalır.Böcekler, ahşap-
ta larvaları vasıtasıyla tahribat yapar. Bu 
larvalar ahşabın bünyesindeki proteinle 
beslenir. Böcekler, genellikle nemli, yu-
muşak ve kısmen çürümüş ahşabı sever 
(Resim 5a ve b). Ahşabın içindeki nem, 
böceklerin gelişmesi için besin kadar 
önemlidir. Lif doygunluğundaki nem, 
böceklerin gelişmesi için en uygun nem 
oranıdır. Artan nem gelişmeyi hızlandırır. 
Bu nedenle böcek zararlarının önlenmesi 
için nem kontrolü çok önemlidir. Böcek-
lerin gelişimi için ayrıca oksijen ve sıcak-
lık gereklidir; uygun sıcaklıklar 10°C’sinin 
üzerindeki hava sıcaklıklarıdır. 

En iyi bilinen ahşap delici zararlı-
lar Anobiidae alt familyasından mobilya 
kurtlarıdır. Bu kurtların larvaları kıvrık ve 
uzun ömürlüdür. Bunlar yumurtalarını 
odun çatlaklarına ya da eski böcek uçma 
deliklerine bırakır. Olgun böcekler, uçma 
deliklerinden çıkmadan önce ahşaba bü-
yük zararlar verir.

Ilıman iklim yörelerinde en çok rast-
lanan odun delici böcekler elbette adi 
mobilya böceği (Anobium punctatum) 
kurtlarıdır. Önemleri değişmekle birlikte 

daha pek çok delici böcekler vardır. En 
yırtıcıları uçan karıncalardır (Theocolax 
formiciformis ve Spathius exarata). Ptili-
nus pectinicornis, kayın, çınar, akçaağaç 
ve karaağaç gibi sert oduna zarar verir ve 
mobilyada sıkıntı yaratır. Bu zarar, uçma 
deliklerinin boyutu ve biçimi dahil mobil-
ya kurtlarının yaptığı zararın benzeridir.

Delici kurtların en büyüğü Xestobium 
rufovillosum’dur. Bu kurt eski binalarda 
meşe, kestane, karaağaç, ceviz, kızılağaç 
ve kayın’a zarar verir. Daha önce  mantar 
zararı görmüş ahşabın hem diri odununu 
hem de öz odununu etkiler ve çevresin-
deki yumuşak oduna da yayılabilir. Böcek 
yoğunlaşması nemli ya da çürümüş ah-
şapla sınırlı kalır. Bu kurdun tipik tahrip 
özelliği kahverengi çürüklük aktivitesi 
nedeniyle zarar gören ahşabın renginin 
kahverengi olmasıdır. 

Ahşaba en ciddi zarar veren böcek 
Teke böceğidir (Hylotrups bajulus). Za-
rarı tarihi binalarda görülür. Yaklaşık 10 
mm çapında karakteristik oval uçma de-
likleri bırakan nispeten büyük bir kurttur. 
Tek bir uçma deliğinin görüntüsü bile 
meydana gelen zararın şiddetini ve ya-
pının durumunu gösterir. Böcek zararları 
kuru yumuşak odunun diri odun kısmın-
da meydana gelir.

Meşeden yapılmış eski ahşap bina-
larda bazen diri odunda Phymatodes 
testaceus’un zararları görülür. Diğer sert 

Resim 5a: Böcek tahribatı

Resim 
5b: Böcek 
tahribatı: 
malzeme 

yüzeyinde 
uçma 

delikleri
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odun türlerinde de bu kurt zararlar yapa-
bilir, ancak eğer sert odun çürükse, diğer 
teke böcekleri (Rhagium mordax ve Leio-
pus nebulosis gibi) de zararlı olabilir. Ah-
şaba arada sırada zarar veren daha başka 
odun delici böcekler de vardır. Bunların 
zararı bazen yumuşak odunda görülse de, 
esas itibariyle yeşil sert odunun diri odun 
kısmında görülür; yüzey tabakası hariç 
bütün diri odun tamamen zarar görebilir. 

KİMYASAL ZARARLAR
Binalarda çok nadir olarak kimyasal za-
rarlar görülür ve bu zararlar normal ko-
şullarda baca gazlarından kaynaklanır. Bu 
gazlardaki sülfür ve azot oksitler nemli 
asitleri oluşturur. Bunlar odunun selülo-
zunun hidrolizine ve yüzey liflerinin ay-
rışmasına neden olur.

Ahşap hava koşullarına maruz kal-
dığında normal olarak odunun selülozu 
biraz hidrolize olur; dolayısıyla ahşabın 
yüzeyi kürke benzer yumuşak bir yapı 
kazanır (Resim 6). Bu zarar yapısal ola-
rak zararsızdır; fakat bu şekilde etkile-
nen odunu boyamak ya da verniklemek 
zordur ve boyamadan önce zararlı yüze-
yi uygun şekilde kumlama yaparak te-
mizlemek gerekir.

KORUMA ÖNLEMLERİ
Aslında binalarda önemli mantar ve bö-
cek zararlarından korunmak için özellikle 
ahşabın ıslanmasına ya da nemlenmesine 

engel olacak yapısal önlemlerin alınma-
sı yeterlidir. Binalarda toprak zeminden 
gelen neme karşı yalıtım yapılması, askılı 
saçak ve etkin yağmursuyu tahliye siste-
mi uygulaması çürümenin önlenmesinde 
önemli yapısal önlem örnekleridir. Bina-
larda, özellikle dış doğramanın boyan-
ması ahşabı yağmurdan korur ve böylece 
çürümeye karşı koruma sağlanır. Ancak 
boya tabakasındaki küçük kusurlar ya da 
zararlar ahşabın su emmesine, dolayısıyla 
nem toplamasına yol açar.

Boya, böcek ve mantar zararlarına 
karşı ahşabı koruyan bir bariyerdir. Ancak 
ahşabın iyi bir şekilde emprenye edilmesi 
daha etkili bir koruma sağlar.

Öte yandan, ahşabın durumu çeşitli 
amaçlarla incelenir. Bu amaçlar arasın-
da ahşabın özelliklerinin, kusur ve zarar 
dereceleri ve nedenlerinin, zararın tip ve 
şiddetinin ve tedavi yöntemlerinin tespiti 
sayılabilir. Bu amaçla çeşitli aletlerden ya-
rarlanılır (Resim 7).

Kültürel ya da tarihi yapılarda ahşabın 
özelliklerinin tespiti, koruma ve restoras-
yon çalışmaları öncesinde ve sonrasında 
yapılan durum tespitinden çok daha az 
önemlidir. Tarihi yapılarda ise ana amaç, 
mantar, bakteri veya böcekler tarafından 
yapılan biyolojik tahribatın tespit ya da 
teşhis edilmesidir. Arkeolojide hem biyo-
lojik tahribat hem de abiyotik tahribat söz 
konusudur. Ahşabın durumunun tespit 

Resim 
6: Hava 
şartla-
rından 
kaynak-
lanan 
tahribat

Resim 7:  Ahşap malzemenin durumunun teşhisi için 
kullanılan bazı aletler



157
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

ya da teşhisi, tahribatlı ya da tahribatsız 
yöntemler yardımıyla yapılır (Tablo1). 

Tahribatsız yöntemlerin temel prensipleri 
aşağıda özetlendiği gibidir (Tablo 2). 

Tahribatsız Az tahribatlı

Spektroskopi Delme direnci

Ses hızı Pilodyn

Tomografi Artım burgusu

Optik sistemler Akustik emisyon

Nötronlar

Sinkrotron

Statik deformasyon

Mikrodalga

Elektriksel direnç

Tablo 1: Tahribatsız yöntemlere ilişkin bazı alet ve özellikler

Tablo 2:  Tahribatsız yöntemlerin temel prensipleri

Özellikler Temel Fiziksel İlkeler Ölçülebilen Özellikler Kültürel 
miras

Mekanik 
Özellikler

Drill direnci, sertlik, 
Mantar tahribatı ve yoğunluk 

tespiti
x

Elektriksel 
Özellikler

Elektriksel direnç x

Elektriksel direnç ile nem 
içeriği arasındaki ilişki Nem içeriği   

Mantar tahribatının tespiti

x

Elektriksel direnç ile mantar 
tahribatı arasındaki ilişki

Dielektriksel özellikler Nem içeriği  

Akustik 
Özellikler

Ses hızı, ses yansıması, ses 
zayıflaması (sönümü)

Elastikiyet modülü (E,G) 
Bozulmanın tespiti

Akustik emisyon
Mikro çatlaklar, böceklerin 

sesleri
(x)

Öz frekans Elastikiyet modülü (E,G)                         x
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Termal 
Özellikler

Isı radyasyonu (termografi) x

Elektro 
magnetik 
dalgalar

Görünür ışık (yaşlandırma) Renk ölçümü, yaşlandırma, 
renk farklılıkları

x

Video Image Correlation x

IR / NIR radyasyonu Rutubet, kimyasal analizler, 
kısmi mekanik nitelikler

(x)

X-ray (emilim/difüzyon) Yoğunluk, bölgesel yoğunluk 
dağılımı, yıllık halka profille-
ri, S2 açısı

(x)

Nötron radyasyonu Rutubet dağılımı Lab

Sinkrotron radyasyonu Mikro strüktür analizleri Lab

MEKANİK YÖNTEMLER
Tarihi binalardaki yapısal ahşaplardan 
ya da masif arkeolojik objelerden artım 
burgusu ile alınan çeşitli örneklerle ru-
tubet miktarı, yoğunluk, mekanik özel-
likler, biyolojik tahribat ve koruyucu 
etkileri tespit edilebilir (Resim 8). Artım 
burgusu yöntemi dikili ağaçlarda ve ya-
pıdaki ahşaplarda uygulanır. El aletleri 
ile uygulanan basit ve az masraflı bir 
yöntemdir. Ancak tahribat yapma ve 
sonuçlarının sadece sınırlı bir yere özgü 
olma gibi sakıncaları vardır.

Ahşap malzemenin dayanıklılığı ya 
da sağlamlığı çelik iğneler ya da ince de-
lici matkap uçlarına sahip çeşitli cihaz-

larla tespit edilir. Bu yöntemde cihazın 
0.5-3 mm çapındaki iğneleri ya da delici 
matkap uçları ahşabın içine belirli bir 
güçle itilir. Ahşaba girme derinliği ci-
haz üzerindeki bir skaladan okunur. Bu 
derinlik ahşabın dayanıklılığının ya da 
sertliğinin ölçüsüdür. Ahşapta çürüklük 
ya da böcek zararının olması çelik iğne-
nin büyük ölçüde daha derine gitmesi-
ne neden olur. Bu yöntemle yoğunluk, 
sertlik ve biyolojik tahribat tespiti yapılır. 
Yapıdaki ve su içindeki ahşapta uygula-
nır. Basittir, yerinde uygulama yapılır, el 
aletleri kullanılır, düşük masraflı ve he-
men hemen tahribatsız bir yöntemdir. 
Ancak özelliklerinin kesin olarak ölçüle-
memesi ve verilerin çok dağınık olması 
gibi sakıncaları vardır. 

Resim 
8: Artım 
burgusu

Resim 9.: Resistograf ve kullanma şekli
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Öte yandan bazı cihazlarla da sabit 
bir ilerleme hızı ile ahşabın içine giren 
iğnenin karşılaştığı direnç ölçülür. Bu ci-
hazın tipik bir örneği resistograftır (Resim 
9). Bu cihaz bir delici, bir pil, bir yazıcı ve 
bir bilgisayar hafızasından oluşur. Delici, 
500 mm/dakikalık sabit ilerleme hızı ile 1 
m. derinliğe kadar girebilir. Delik çapları 
1-3 mm.’dir ve bu delikler kendi kendine 
kapanır. Cihazın motorunun güç tüketi-
mi delik hattı boyunca ahşabın yoğunlu-
ğunun bir ölçüsüdür ve bu güç tüketimi 
bir dendrogram formuna kaydedilir. Her 
operatör bu taşınabilir cihazı yapısal ah-
şap elemanlarının emniyetini ve yük ka-
pasitesini incelemek ve çürüme ve böcek 
zararları ile tahrip olan ahşabın geriye ka-
lan dayanıklılığını tahmin etmek için kul-
lanabilir. Bu delik hattı boyunca karşıla-
şılan direnci ölçme yöntemi ağaçlarda ve 
yapılardaki ahşapta yoğunluk ve biyolojik 
tahribat tespiti için uygulanır. Uygulan-
ması kolaydır, cihaz taşınabilir, masrafı 
yüksek değildir, yerinde ölçme yapılır ve 
veriler kaydedilir. Ancak, kesin olarak öl-
çülemeyen özelliklerin bulunması ve test 
noktalarında çürümenin meydana gel-
mesi gibi sakıncalara sahiptir.

ELEKTİRİKLİ YÖNTEMLER
Elektrikli yöntemler ahşabın elektriki di-
rencinin, iletkenliğinin ve yalıtkanlık kat-
sayısının belirlenmesini ve mikrodalga 
kullanımını kapsar. Esas itibariyle ahşa-
bın içindeki nem miktarının belirlenme-
sine hizmet eder, fakat dikili ağaçlarda ve 
enerji direkleri olarak kullanılan ahşapta 
çürüklük kontrolü için de kullanılmış-
tır. Dikili ağaçlarda, yapıdaki ahşapta ve 
kültürel yapılarda uygulanır. Tahribatsız, 
uygulaması kolay, masrafı düşük, yerinde 
ölçme yapılan ve el cihazları kullanılır.   

OPTİK YÖNTEMLER
En basit yöntem optik incelemelerdir. 
Teşhis değerlendirmelerinin başlama 
noktasıdır. Çürümenin ileri aşamaları 
görsel olarak kestirilebilir ve ilerde daha 
detaylı incelenecek olan alanlar obje üze-
rinde işaretlenerek belirlenir. Bu yöntem-
le biyolojik tahribat ya da çürüklük zarar-
ları tahmin edilebilir. Zararın kahverengi 
çürüklük, beyaz çürüklük ya da yumuşak 
çürüklükten mi meydana geldiği ve sebep 
olan mantarın türünün ne olduğu man-
tarın gelişme dönemlerinden (hyphae, 
mycelia, fruiting bodies) ve meydana ge-
len tahribatın tipinden (discolorations, 
warping, cubical ya da shell-like decay) 
belirlenebilir. Bu durumlarda manta-
rın zararı zaten ileri bir safhadadır. Eğer 
mantar gelişmesinin görsel bir belirtisi 
yoksa, ya da istemeden varolan belirti-
ler yok olmuş ya da yok edilmişse, olası 
mantar zararının tespiti için artım burgu-
su örnekleri gibi uygun test örneklerinin 
ışık ya da elektron mikroskobu ile ince-
lenmesi gerekir. Aynı uygulama bakteri 
zararının ya da kimyasal tahribat belir-
lenmesi için yapılır.

  Ahşabı tahrip eden böcekler, karakteris-
tik delik şekilleri ile teşhis edilebilir. Böcek 
türlerinin kesin belirlenmesi bir el lensini 
ya da ışık mikroskobunu gerektirir. 

 Ahşap binalarda mantar ve böcekler ta-
rafından meydana getirilen tahribatın en-
doskopla incelenmesi öteden beri başarılı 
bir şekilde uygulana gelmiştir.   

 Odun endüstrisinde kalite kontrolü ve 
kesimlerin incelenmesinde ortoelektrik 
yöntemler kullanılmaktadır.

 Ayrıca infrared (IR) spektroskobu özel 
ve yararlı optik yöntemlerdir. Bu yöntem-
ler daha ziyade arkeolojik ahşabın duru-
munun tahmini amacıyla kullanılmıştır.
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 Görsel yöntem harici bakteri tahribatı-
nın tespiti için dikili ağaçlarda ve yapıdaki 
ahşapta kullanılır. Tahripsiz ve yerinde 
uygulanan bir yöntemdir.

 Işık ve elektron mikroskobu yapıdaki ve 
su içindeki ahşapta meydana gelen biyo-
lojik zararın ve kimyasal tahribatın teşhisi 
için kullanılır. Daha sıhhatli teşhis yapılır, 
hazırlık safhası zaman alır, cihazları paha-
lı bir laboratuvar yöntemidir.

 Endoskopi ile biyolojik tahribat incele-
nir. Nispeten basittir, yerinde inceleme 
yapılır. 

 IR spektroskopi, yüzeydeki nem miktarı 
ve tahribat tespit edilir. Sanatsal ve arke-
olojik objelerde kullanılır. Tahribatsız bir 
laboratuvar yöntemidir.

AKUSTİK YÖNTEMLER
Ahşabın durumunun akustik teşhisinde 
esas itibariyle ahşaptaki ses hızından ve 
akustik emisyondan faydalanılır (Resim 
10). Ses hızı ahşabın yapısal detayları ile 
şiddetle etkilenir. Ses hızı, mantar çü-
rüklüğü ve böcek zararları gibi budak ve 
yoğunluk farklarını da ortaya çıkararak 
ahşaptaki yapısal detaylarla şiddetli bir 
şekilde etkilenir. En basit durumda, iç çü-
rüklük ve böcek zararı bölgeleri, bir çekiç 
darbesi ile mekanik olarak elde edilen ses-
lerle ortaya çıkarılabilir. Ahşabın yoğunlu-
ğu ve nem miktarı, özellikle çürük ahşap-
ta, ölçmeleri etkiler. Ahşaptaki çürüklüğün 
belirlenmesi için ultrasound (yüksek fre-
kanslı ses) kullanılır. Ultrasound yönte-

mi ahşabın kusurlarını, çürük alanları ve 
böcek zararlarını test etmek için kullanılır. 
Tahripsiz, el cihazları ile yerinde ölçme 
yapılan bir yöntemdir. Akustik emisyon 
analizi tahribatsız bir yöntemdir; bu yön-
temle çürüklük geleneksel dayanıklılık 
test yöntemleri ile ortaya çıkarılmadan 
önce çok erken dönemlerinde tahmin 
edilebilir. Sadece ahşaptaki çürüklük de-
ğil, fakat aynı zamanda ahşabın içinde 
yaşayan ahşabın zarar veren böceklerin 
beslenme ve hareket etme sırasında akus-
tik sinyaller çıkarır. Yapıdaki ahşapta ve 
kültürel eserlerde uygulanır. . Tahribatsız, 
yerinde ölçme yapılan ve pratik cihazlara 
sahip genellikle mobilya kurtları için bir 
laboratuvar yöntemidir.

TERMOGRAFİK YÖNTEMLER
Radyasyon ısısının ölçülmesi için kulla-
nılır. Budak, çürüklük, böcek zararları ve 
nem miktarı farkları test edilir. Yapıdaki 
ahşapta ve kültürel eserlerde uygulanır. 
Tahribatsız, el cihazları ile yerinde ölçme 
yapılan bir yöntemdir.

RADYOGRAFİK YÖNTEMLER
X ışınları ya da gama ışınları kullanan en 
yaygın yöntemlerdir. Bu yöntemler, ultra-
sound yöntem ile benzerlik gösterir.

Geleneksel X ışınları yöntemi ile ah-
şabın makroskobik yapısı, yoğunluğu, 
çürüklüğü ve böcek zararları test edilir. 
Tahripsiz bir yöntemdir.

Bilgisayarlı tomografi yöntemi ile ise 
çürüklük, yoğunluk, nem miktarı test 
edilir. Tahribatsız fakat pahalı ekipman-
ları gerektiren çok yüksek masraflı bir 
yöntemdir.

NÜKLEER MAGNETİK YÖNTEMLER
Tomografy yöntemidir. Nem miktarı ve 
dağılımı ölçülür. Tahribatsız fakat çok pa-
halı cihazları gerektirir. Resim 10: Akustik yöntemlerle ölçüm
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KİMYASAL / BİYOLOJİK YÖNTEMLER
Son yıllarda, kahverengi çürüklüğü özel-
likle Serpula lacrymans’ı meydana çıkar-
makiçin yöntem geliştirme konusu ağır-
lık kazanmıştır. Bilhassa karbondioksit 
emisyonu ölçülmüştür. Ayrıca moleküler 
biyolojik incelemelerden yararlanılmış-
tır. Binalardaki aktif çürüklüğü ortaya çı-
karmak için köpekler bile kullanılmıştır. 
Hatta ahşaptan ve mantar çürüklüğün-
den çıkan organik bileşenlerin kokusunu 

değerlendirmek için elektronik koku alı-
cılar (nose) kullanılmıştır.

Bu teknikte renk indikatörleri, CO2 
emisyonunun ölçülmesi, jel elektrofore-
sis, immunolojikal ve genetik yöntemleri 
söz konusudur.

Çürüklük, özellikle Serpula lacrymans 
test edilir, yapıdaki ahşaplarda uygulanır; 
çürüklüğün başlangıç dönemlerinde orta-
ya çıkarılır, çürüklük mantar türleri teşhis 
edilir. Laboratuvar yöntemleridir.
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SÜLEYMANİYE CAMİİ AHŞAP KAPI ve 
KEPENKLERİNDE KORUMA

 ÖZET
Eski eserlerin koruma ve onarım (resto-
rasyon ve konservasyon) çalışmalarında 
organik bir malzeme olan ahşap ele-
manların korunması belgeleme, teşhis, 
uygulama (temizleme, yapıştırma-dolgu-
tümleme, sağlamlaştırma-koruma) ve 
bakım aşamalarından oluşmaktadır.

Onarım ve koruma gerektiren uygu-
lamalarda, eserin niteliğinin ve sorunları-
nın bilinmesi önemlidir. Ahşap eserlerde 
malzemenin niteliğinin bilinmesi, döne-
mine ait teknoloji hakkında bilgi verirken 
gerektiğinde uygulamada kullanılacak 
yeni onarım malzemelerinin seçimini, so-
runlarının bilinmesi ise yapılacak koruma 
uygulamalarının yöntemini ve zamanını 
belirlemektedir.

Bu çalışmada, laboratuvarda yapılan 
makroskobik ve mikroskobik analizler so-
nucunda Mimar Sinan’ın “Kalfalık Eseri” 
olarak adlandırılan Süleymaniye Camiine 
ait iç ve dış kapılar ile pencere kepenkle-
rinin “ceviz (Juglans spp), meşe (Quercus 
spp) ve şimşir (Buxus spp)” olduğu tespit 
edilmiştir (KUDEB, 2009). Yerinde yapı-
lan görsel analizde, ahşap elemanların 
yüzey kaplamalarının (cilalarının) degra-
dasyona uğrayarak karardığı, yer yer dö-
küldüğü ve işlevini yitirdiği, böcek galeri 
giriş boyutları ve niteliğine göre de Ana-
bium Punctatum ile enfekte olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bu tespitler sonrasında, sökülebilir 
elemanlar taşınarak plastik çadır (örtü) 
içinde “metil bromür” ile sökülemeyen 
elemanlar ise yerinde plastik örtü ile 

kaplanarak “fosgen” ile fümigasyon uy-
gulamasına tabi tutulmuştur. Bu uygula-
ma sonrasında yüzeyleri mekanik olarak 
temizlenen kapı ve kepenklerin eksik 
yerleri aynı cins ahşaplarla tümlenmiş 
ve  “gomalak cila” ile tekrar kaplanarak 
yerlerine yerleştirilmiştir. Bu uygulama ile 
ahşap elemanlar içeriğinde ve yüzeyinde 
bulunan sorunlar giderilirken malzeme ve 
uygulama teknolojileri de korunmuştur.

GİRİŞ
Diğer malzemeli taşınamaz veya taşına-
bilir kültür varlıklarında olduğu gibi, ah-
şap malzemeli taşınmaz (ahşap ev, çatı, 
kapı, pencere,…vb) ve taşınabilir (masa, 
sandalye, dolap, rahle, …vb) eserleri de-
ğişime uğramadan ve sağlıklı olarak ge-
leceğe aktarılması yani korunması, farklı 
disiplinlerin bir araya gelerek oluşturduğu 
ve uygulama yaptığı konservasyon bilimi 
kapsamındadır. Bir nesnenin korunması, 
sadece biçiminin değil, kökeni hakkında 
bilgi veren üretim malzemesini ve üretim 
teknolojini değiştirmeden, bilgi alınabi-
lecek her türlü özelliğinin yaşatılmasıdır. 
Zaman içinde geçirmiş olduğu onarımlar 
ve değişiklikler de eserlerin belgesel değe-
ri olup korunması gereken özellikleridir.

Gerektiğinde uygulama sıralaması 
değişse ve bazılarına gerek duyulmasa 
da, korumanın basamakları;

1) Belgeleme,
2) Teşhis,
3) Uygulama a. Temizleme,
b. Yapıştırma, dolgu ve tümleme,
c. Sağlamlaştırma ve koruma,
4) Bakım olarak sıralanmaktadır

(Güleç, 1997).

DOÇ. DR. AHMET GÜLEÇ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT YÜK. MÜH. 
HAYRETTİN SELÇUK
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Belgeleme çeşitli ölçeklerde yapılan 
çizim ve fotoğraf, video gibi diğer görsel 
tekniklerle eserle ilgili ayrıntılarının sap-
tanması ve kayıt altına alınmasıdır. Bel-
geleme aşaması, eserin konservasyon ve 
restorasyon uygulamaları öncesi genel 
durumunun, teşhis esnasında elde edi-
len verilerin, konservasyon uygulamaları 
aşamasında yapılan işlemlerin ve uygula-
malar sonrasındaki durumunun fotoğraf 
ve çizim ile belgelenerek sonuç raporuyla 
tamamlandığı tüm çalışmalar boyunca 
devam eden bir süreçtir. Daha sonra kar-
şılaşılabilecek sorunlarda konservatörle-
rin gerek duyacağı tüm bilgiler, yapılan 
araştırma ve analizler, uygulamalar ve 
kullanılan malzemeler tam olarak rapor 
haline getirilmeli, mümkünse yayınlan-
malıdır. Bu belgeler zarar görmeyecek 
şekilde istendiğinde kolay ulaşılabilecek 
bir düzen içinde arşivlenmelidir (Venedik 
Tüzüğü).

Konservasyonda hangi yöntem ve 
malzemelerin kullanılacağı, uygulama-
lara başlamadan önce yapılan teşhisle, 
yani eserlerin niteliğinin, fiziksel ve kim-
yasal özelliklerinin, bozulmanın türünün, 
boyutlarının ve nedenlerinin tespit edil-
mesiyle mümkündür. Uygun yöntem ve 
malzemelerin seçilebilmesi için bu aşa-
mada elde edilen sonuçlar esas alınarak 
denemeler yapılmalıdır. Yeterince araş-
tırma ve deneme yapılmadan alınan ka-
rarlar geri dönüşümü olanaksız zararlara 
neden olabilmektedir. Teşhis aşamasın-
daki görsel incelemeler, basit laboratuar 
analizleri veya gerektiğinde daha gelişmiş 
teknikler kullanılarak yapılan inceleme-
ler, sorunların türü ve boyutlarının doğ-
ru saptanabilmesini sağlayacaktır. Teşhis 
aşamasında yapılacak araştırmalar eserin 
niteliği, problemi ve problemin nedenle-
rine göre değişmektedir.

AHŞAP ESERLERDE GENEL PROBLEMLER 
Organik malzemeli eserlerin nem, 

sıcaklık değişimi ve ışık gibi çevresel et-
kenler yanında böcekler, mantarlar, çü-
rüklükler gibi biyolojik etkenler nedeniy-
le kolayca zarar görmeleri, hatta yangın 
gibi felaketle tamamen yok olmaları söz 
konusudur. Bu hassasiyette olan organik 
malzemeli ahşap eserlerde, teşhis aşa-
masında yapılan analizlerin ağırlığı daha 
çok problemler üzerine, yani ahşaba za-
rar veren böcek, mantar ve çürüklükler 
üzerinedir. Bu tür problemler kabaca eser 
üzerinde yapılan görsel analizle belirle-
nirken, zararlının detaylı kimliği labora-
tuvarlarda yapılan biyolojik analizlerle 
tespit edilmektedir. 

Bu tür analizlerle zararlının niteliğinin 
belirlenmesi, bu zararlının kaynağı ko-
nusunda bilgi verecek ve ahşap eserden 
uzaklaştırılması için yapılacak uygulama-
ları belirleyecektir. Mantar ve çürüklük-
lerin oluşmasında ve gelişmesinde temel 
etken su olduğu için, suyu uzaklaştırmak 
üzere alınacak önlemler bu problemlerin 
giderilebilmesi için muhakkak gereklidir. 
Ancak problemin kaynağı uzaklaştırıl-
dıktan sonra, eserin niteliğine (taşıyıcı, 
örtücü, süsleme elemanı vb) göre yapıla-
cak uygulamalar yarar sağlayabilir. Böcek 
cinsinin teşhisi ise hem eser üzerinde, 
hem de böcek artık ve kalıntıları üzerinde 
yapılan tespitler ile yapılmaktadır. 

Böceklerle mücadele edebilmek için, 
esere zarar veren böceğin cinsinin bi-
linmesi gereklidir. Bu bilgi, böceğin ya-
şam döngüsünün bilinmesini, dolayısı 
ile yapılacak mücadelenin zamanının ve 
yönteminin belirlenmesini sağlayacaktır. 
Ahşap ve diğer organik malzemeli (kağıt, 
deri, tekstil vb) eserlere zarar veren bö-
ceklerin genel bir kaynağı olmamasının 
yanında, koruma uygulaması sonrasında 
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da bakım önlemleri alınmadığı takdirde, 
tekrar böceklenmeyeceğini garanti et-
mek mümkün değildir. Gezici olan bu 
zararlılardan temizlenen ahşap eserler, 
başka bir eser veya eser olmayan malze-
meden kaynaklanan böcekler nedeniyle 
enfekte olabilirler.  

Ahşap, kağıt, deri, tekstil vb organik 
malzemeli eserler, böcekler için besin 
kaynağı, yumurtlamaları ve yaşamaları 
için kullandıkları barınaklardır. Böcekle-
rin gelişmesine etki eden faktörler, sıcak-
lık, nem, ahşabın cinsi ve geçirmiş olduğu 
emprenye müdahalelerdir. Ahşapta fazla 
miktarda tanenli madde, eter içerikli yağ 
bulunması, ahşabın sertlik veya yoğun-
luğunun yüksek oluşu, kimyasal bir ko-
ruyucunun uygulanması böceklere karşı 
koruyucu etki yapar. 

AHŞAP ESER ZARARLILARI (BÖCEKLER) 
ve ZARARLARI 
Gelişim evreleri yumurta, kurt (larva), 
krizalit (genç) ve ergin böcek olmak üze-
re dört aşama olan böcekler, cinslerine 
ve türlerine göre ahşap ve diğer organik 
malzemeli eserlere çeşitli biçimlerde za-
rar verirler. Enfekte ettikleri malzemeye 
ve verdikleri zarar tiplerine göre böcek 
türünü tespit etmek mümkündür. Böcek-
ler, yumurtadan çıktıktan sonra erginleri-
ne benzeyebildiği gibi bir takım değişim-
lerden geçerek de gelişebilir. Yumurtadan 
çıkan larvaları tam anlamıyla erginlerine 
benzeyen böceklere ametabol, larva evre-
sinin sonuna doğru kanatların gelişmesi 
ile erginleşen böceklere hemimetabol, 
larva ergin olmadan önce gerçek bir pupa 
dönemi geçiren böceklere holometabol 
böcekler denir.

Besin maddeleri seçimindeki özellikle-
re göre odunu tahrip eden böcekleri, taze 
ahşap yiyen böcekler (yaşayan ağaçlara 

gelen, ormanda hastalıklı veya taze kesi-
len ağaçlara gelen ve orman kurusu rutu-
betinde odunlara gelen böcekler),  kuru 
haldeki ahşaba gelen böcekler (açık ve 
kapalı yerlerde kuru ahşap malzemelere 
gelen böcekler) ve çürük odunlara gelen 
böcekler olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. 

Hemimetabol böceklerin, Isoptera 
takımının, Kalotermitidae (kuru odun 
termitleri /Kalotermes flavicollis F.) ve 
Rhinotermitidae (toprakaltı termitler / 
Reticulitermes Lucifugus Rossi)  famil-
yalarına bağlı termitler haricinde kolek-
siyonlara ve ahşap binalara çokça zarar 
veren böceklerden diğer bir grup da holo-
metabol böceklerden, Coleoptera takımı-
na ait Anobiidae, Lyctidae, Bostrychidae 
Dermestidae ile Cerambycidae familya-
sına bağlı Anobium punctatum (Mobil-
ya Böceği), Xestobium rufovillosum (Tos 
Vuran Böcek), Lasioderma serricorne 
(Sigara Böceği, Tatlı Kurt), Lyctus brun-
neus (Parke Böceği), Bostrychus Capuci-
nus (Kubbeli Mobilya Böceği), Dermestes 
lardarius (Deri Yiyen Böcek) Hylotrupes 
Bajulus (Ev Teke Böceği) böcekleridir. 

Çoğu böceklerin larvaları, bazılarının 
ise erginleri nişasta, şeker, protein ve se-
lüloz ile beslenerek ahşap bünyesindeki 
hücre duvarlarını tahrip ederler. Bazı bö-
cekler ise ahşabın mantarlaşmış ve kısmen 
çürümüş olan bölümlerine zarar verirler. 
Odunu besin maddesi olarak kullanan 
böceklerin ahşap malzemede oluşturdu-
ğu zarar ahşabı yeme süresinin uzunlu-
ğuna ve açılan yenik yollarının miktarına 
göre artar. Böceklerin gelişimi sırasında 
mantarların bulunması bu gelişmeyi art-
tırır. Hücre dokusunu yiyerek kendilerine 
galeriler açan böcekler, ahşabın dayanı-
mının düşmesine neden olurlar.
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AHŞAP MALZEMENİN KONSERVASYONU
Ahşap eserlerde koruma uygulamalarının 
başarısı ağacın emiciliğine, yani gaz ve 
sıvı geçirgenliğine bağlıdır. Böceklere kar-
şı yapılacak uygulama, ahşabın niteliğine, 
yeni (kullanılmamış) veya eski (kullanıl-
mış) olmasına, kullanım amacına (mobil-
ya, kapı, pencere, çatı vb), ulaşılabilir olup 
olmamasına göre değişmektedir. 

Kullanılmış veya kullanılacak ahşap 
olsun böcek ve mikrorganizmaların yok 
edilmesi, genellikle ahşap korumada baş-
langıç uygulamasıdır. İnşaat, mobilya vb 
amaçlarla kullanılacak yeni kereste ni-
telikli ahşaplar için, olası biyolojik tehli-
kelere karşı koruma önleminin alınması, 
ürünün sağlıklı ve uzun ömürlü olması 
için muhakkak gereklidir. Uygun koruma 
yönteminin seçilmesi, kereste olarak ha-
zırlanan ahşabın, ağacının anatomik ya-
pısına, kullanım amacına ve yerine uygun 
olarak seçilmelidir. 

Bu yöntemleri zehirli madde uygula-
maları, ısıl işlemler ve ışın ile böceklerin 
öldürülmesi olarak üç ana gruba ayırmak 
mümkündür. Işın ve ısıl işlemlerin uygu-
laması çoğunlukla kullanılacak kereste 
nitelikli yeni ahşaplarda uygulanılırken, 
zehirli madde uygulamaları hem yeni ke-
restelerde hem de kullanılmış ahşaplarda 
yapılmaktadır. Bunlardan zehirli madde 
uygulamaları eski eser nitelikli ahşap bina 
elemanları, mobilya, süs eşyası vb obje-
lerin böcek ve mantarlara karşı korun-
masında uygulanan yöntem olup emp-
renye, enjeksiyon ve fümigasyon olarak 
uygulanmaktadır. Emprenye sıvı haldeki 
maddelerin ahşap yüzeyinden herhangi 
bir yöntemle (sürme, daldırma, vakum-
lama..) emdirilmesi, enjeksiyon delik, 
çatlak vb boşluklardan şırınga vb araçlar 
kullanılarak enjekte edilmesi, fümigasyon 
ise ahşap eserin gaz haldeki maddelerle 

izole bir ortamda (çadır, dolap vb) belirle-
nen süre boyunca beraber tutulmasıdır. 

Hem ağacın türü hem de kullanım 
yerine uygun tek bir emprenye maddesi 
bulunmaz. 

Koruyucu maddelerin böcek, mantar 
gibi biyolojik zararlılar ile nem,mekanik 
darbe ve yangın gibi problemlere karşı et-
kin olması istenir. Bunun için hazırlanan 
formüllerde birden fazla kimyasal madde 
kullanılır. Emprenye ve enjeksiyon uygu-
lamalarında Yağlı emprenye maddeleri 
(Kreozot, Karbolinemum, Maden kömü-
rü katranı, Linyit kömürü katran yağı, 
Odun artanı ve katran yağı, Petrol ürün-
leri), organik çözücülü emprenye madde-
leri (Tribütilin oksit, Naftenatlar, Bakır 2 – 
kinolinat, Klorlu hidrokarbonlar, Sentetik 
pretroidler) ve Suda çözünen emprenye 
maddeleri (PAS pentaklorofenol / amon-
yak / solvent; CCA bakır / krom / arsenik; 
ACC  asit / bakır / kromat; ACA  amon-
yaklı bakır arsenik; ACZA  amonyaklı 
bakır çinko arsenik; CCB  bakır / krom / 
bor; CZC kromlu çinko klorür; FCAP flor 
/ krom / arsenik / fenol tipi emprenye 
maddeleri ve bor bileşikleri) kullanılırken 
fümigasyon uygulamalarında gazlar (Me-
til bromür, fostoksin, hidrojen siyanür 
gibi) ile süblimleşen katılar (naftalin)  ve 
sıvılar (karbondisülfür) kullanılmaktadır.

SÜLEYMANİYE CAMİİ ve PROBLEMLİ 
AHŞAPLARI
Süleymaniye Camii ve Külliyesi 1550–
1557 yılları arasında, dönemin padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520–1566) 
Mimar Koca Sinan‘a inşa ettirdiği yapı-
lar topluluğudur. Süleymaniye Külliyesi, 
Yavuz Sultan Selim(1512–1520)’in Fatih 
semtinin kuzeyinde inşasına başladı-
ğı yapıların tamamlayıcısı niteliğindedir 
(Barkan, Ö. L., 1979, Cantay, T.,).
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Süleymaniye Camii, üzerinde yer al-
dığı topografya ve şehir dokusundaki 
özel durumu yanında, büyük bir külli-
yenin merkezi olarak, toplu bir tasarım 
ürününe konu olduğu için ayrı bir önem 
taşır. Sinan’ın ifadesiyle, bir “kalfalık” 
eseri olarak gösterildiğinden, bu Mimar 
Sinan’ın mesleğindeki bir gelişme basa-
mağı ve yaratma heyecanının bir anlatımı 
olarak ayrı bir önem taşır. Yapı hakkın-
daki önemli belgelere sahip olmamız, 
arşiv dokümanları, şantiye çalışmaları 
ve tüm külliyenin hesap kayıtlarının ayrı 
ayrı belgelenmiş olması, yapıyı mimarlık 
tarihinde bu ölçüde büyük ve inşaat sü-
reci epeyce aydınlatılmış seçkin bir örnek 
olarak ele almamızı gerektirir.

Türkiye için büyük ve önemli bir geç-
mişi hatırlatan ve içinde yer aldığı semte 
adını veren Süleymaniye Külliyesi, Yakla-
şık 70 dönüm yer kaplayan arazide, çeşitli 
fonksiyonları karşılayan birçok yapıdan 
meydana gelir. Ortada cami olmak üze-
re bütün yapıların bir “U” düzeni içinde 
sıralanması esas alınmıştır. Toplum hiz-
metlerini gören yapılar; hastane, okul, 
hanlar, imaret, çeşme ve sebiller vakıf 
olarak yapılmış, bu çapta bir site 16. yüz-
yıldan sonra görülmemiştir.

Belgeleme, cephe ve iç yüzey temizlik-
leri, çimento bağlayıcılı sıvaların uzaklaş-
tırılması gibi pek çok koruma ve onarım 
uygulamaları yanında bu çalışmaya konu 
olan camii ve revaklı avluda bulunan ah-
şap kapılar, pencere kepenkleri ve dolap 
kapaklarında koruma ve onarım uygula-
maları projelendirilmiş ve uygulanmıştır.

Süleymaniye Camii’nde 2007-2008 
tarihlerinde tamamlanmış olan 1. etap 
koruma çalışmasında, cami ve revaklı av-
luya ait 51 çift Kündekari pencere kepen-
gi, 10 çift adet Kündekari dolap kapağı ile 
5 çift iç ve dış Kündekari kapının fotoğ-

raflarla belgelenmesi ile nitelik ve prob-
lem teşhisi yapılarak koruma uygulama-
ları projelendirilerek biyolojik koruma 
(fümigasyon) çalışması tamamlanmıştır. 
Biyolojik koruması tamamlanan bu ahşap 
elemanların yüzey temizliği, sağlamlaş-
tırılması, tümlenmesi, gomalak cila kap-
lanması gibi koruma ve onarım amaçlı 
test çalışmaları yapılarak uygulamalar 
için önerilen yöntemlerin uygun olduğu 
görülmüştür. Uygulaması devam etmek-
te olan bu çalışmalar, 2009-2010 yıllarını 
kapsayan 2. etap koruma çalışmasında 
sürdürülmektedir (Nilgün Olgun).

TEŞHİS ve UYGULAMA
Yapılmış olan görsel analizle kepenk ve 
kapıların yüzeyini kaplamış olan gomalak 
cilanın okside olarak karardığı ve estetik 
özelliğini kaybettiği, yer yer Anobium 
punctatum (mobilya böceği) ile enfekte 
olduğu ve kısmi kayıplar olduğu  tespit 
edilmiştir (resim 1). Ayrıca kepenk ve ka-
pılarda bulunan demir, bakır ve bakır ala-
şımı metal süsleme ve destek elemanların 
korozyona uğradığı ve bunların kısmen 
eksildiği görülmüştür (resim 2).
Kepenk ve kapılardan alınan örnekler 
üzerinde yapılan kesit analizi sonucunda 
genel olarak kepenklerde şimşir, dış ka-
pılarda meşe ve iç kapılarda ceviz kulla-
nıldığı tespit edilmiştir. (resim 3, 4 ve 5). 

Resim 1. Okside olarak kararmış gomalak cila ve 
Anobium punctatum (mobilya) böceğinin neden 
olduğu uçuş delikleri.
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Resim 2. Korozyona uğramış demir, bakır ve bakır alaşımı metal elemanlar.

Resim 3. Pencere 
kepenklerinin üretilmiş 
olduğu şimşirin kesitleri: 
Dağınık traheli, trahelerin 
çapları küçük, perforas-
yon tablası skalariform 
tipte, kalın çeperli lifleri 
ve heterojen öz ışınları 
bulunur. 500 µ-Transversal kesit 200 µ- Radial kesit 200 µ- Tanjansiyel kesit  

Resim 4. Dolap kapılarının 
üretilmiş olduğu cevizin 
kesitleri: Yarı halkalı traheli, 
ilkbahar odunu traheleri 
büyük, yaz odunu traheleri 
küçük, perforasyon tablası 
basit, özışınları homojen, 
apotraheal ve paratraheal 
paranşimleri bulunur. 500 µ-Transversal kesit 200 µ-  Radial kesit 200 µ- Tanjansiyel kesit  

Resim 5. Cami ve revaklı 
avlu kapılarının üretilmiş ol-
duğu meşenin kesitleri: Hal-
kalı traheli, ilkbahar odunu 
traheleri büyük, yaz odunu 
traheleri küçük, perforasyon 
tablası basit, özışınları ünise-
ri ve multiseri olup homojen, 
apotraheal ve paratraheal 
paranşimleri bulunur.500 µ-Transversal kesit 200 µ-  Radial kesit 200 µ- Tanjansiyel kesit  
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Nitelik ve problemleri tespit edilen 
ahşap elemanlardan yerinden söküle-
bilir olan pencere kepenkleri ile dolap 
kapaklarında bulunan böceklerin temiz-
lenmesinde, metilbromür ile fümigasyon 
yöntemine karar verilmiştir. Bu amaçla, 
sökülen kepenk ve kapaklar üzerinde bu-
lunan metal süsleme ve destek elemanlar 
alınmış, mekanik yöntemle temizlen-
miştir. Sökümü ve temizliği tamamlanan 
bakır ve bakır alaşımı elemanlar siyanat-
ester esaslı metal verniği ile koruma altına 
alınırken, demir elemanlarda koruyucu 
olarak antipas ve yağlı boya kullanılmıştır 
(resim 6). Yerinden sökülen ve metal ele-
manlarından arındırılan kepenk ve dolap 
kapakları şantiye sahasında hazırlanan 
sundurma altında, 2 adet fümigasyon 
hortumu yerleştirilen polietilen örtü üze-
rinde, aralıklı olarak istiflenmiştir. Tüm 
kepenk ve dolap kapakları istiflendikten 
sonra polietilen örtü ile tamamen kapla-
narak, hemen hemen gaz sızdırmaz çadır 
haline getirilen sisteme, gerekli tedbirler 
alınarak, şirket çalışanlarını bilgilendire-
rek ve uyarı etiketleri yazılarak 18 Nisan 
2008 tarihinde, metil bromür ile fümi-

gasyon uygulaması yapılmıştır (resim 7). 
Gündelik kontroller yapılarak metil bro-
mür gazının tamamen uzaklaşmış oldu-
ğu 21 nisan 2008 tarihinde polietilen örtü 
açılarak, sundurma depo haline dönüştü-
rülmüş, kepenk ve dolap kapıları burada 
muhafaza altına alınmıştır. 

Yerinden sökülmesi oldukça zor ve 
riskli olan camii (iç) ve avlu (dış) kapı-
larda, metal elemanların da sökümü ya-
pılamadığı için fümigasyon uygulaması 
mevcut yerlerinde yapılmıştır. Şişme vb 
problemleri önlemek için ambalaj ban-
tı ile desteklenerek tüp haline getirilen 
polietilen ile örtülen ve kapılarda, metal 
elemanlar da bulunduğu için, fümigasyon 
gazı olarak, metil bromür yerine  fostoksin 
(fosgen) kullanılmıştır. Tarif edilen yön-
temle hazırlanan 5 çift kapı kanadına, ge-
rekli tedbirler alınarak, şirket çalışanlarını 
bilgilendirerek ve uyarı etiketleri yerleşti-
rilerek 6 Ağustos 2008 tarihinde başlanan 
fümigasyon uygulaması 9 Ağustos 2008 
tarihinde sonlandırılmıştır (resim 8).

Biyolojik olarak koruma uygulaması 
tamamlanan kepenkler ve dolap kapak-
ları, depodan birer birer marangoz atöl-

Resim 6. 
Metal 
elemanlar-
da koruma 
çalışmaları.

Resim 7. Pencere 
kepenkleri ve dolap 
kapılarının fümigas-
yon uygulaması için 
hazırlanan çadır.



169
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

yesine dönüştürülmüş bölüme getirilerek 
temizleme ve koruma uygulamaları ya-
pılmaktadır. Bu ahşap elemanların yü-
zeyinde oksidasyon nedeniyle ayrışmış, 
rengini değiştirmiş, işlevini ve estetik 
değerini yitirmiş olan mevcut (eski) ci-
lanın uzaklaştırılması için, yapılan test 
çalışmaları sonucunda dolamit kulla-
narak 1,5 Atmosfer basınç ile yapılan 
mikro kumlamanın, uygun olduğu tes-
pit edilmiş ve temizlik çalışmasında bu 
yöntemin kullanılmasına karar veril-
miştir (resim 9). Genellikle tüm olarak 
temizlenen ahşap elemanlar gerekli 
olduğu durumda parçalarına ayrılarak 
(bini, kayıt, kündekari elemanları vb.) 
temizlenmekte ve eksik bölümleri aynı 
cins ahşapla tümlenmekte (resim 10) ve 
gomalak cila ile kaplanmaktadır (resim 
11). Temizliği, tümlenmesi ve cilalan-
ması tamamlanan ahşap elemanların 
demir, bakır ve bakır alaşımı elemanla-
rının montajları yapılmaktadır. 

Koruma ve onarım uygulaması ta-
mamlanan pencere kepenkleri ve do-
lap kapakları, camii ve avlu revaklarının 
diğer koruma uygulamaları tamamlan-
dıktan sonra orijinal yerlerine takılmak 
üzere, hazırlanmış olan depoda muha-
faza altına alınmaktadır.

Camii ve avlu revaklarının diğer ko-
ruma uygulamaları devam ettiği için, 
sökülmeden yerinde biyolojik koruması 
yapılmış olan cami ve avlu kapılarında 
koruma ve onarım uygulamalarına he-
nüz başlanmamıştır.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRİLMESİ
Süleymaniye Camii ve avlu revaklarında 
halen devam etmekte olan koruma ve 
onarım çalışmalarının bir bölümü,  mi-
mari olan ve olmayan ahşap elemanla-
rın korunması belgeleme, teşhis (ahşa-

bın cinsi, görünür problemleri, biyolojik 
problemlerin tanımı, metal elemanlar, 
boya, cila vb ilave malzemelerin nitelik-
leri ve problemleri), koruma ve onarım 
uygulamaları (gerekiyorsa metal vb diğer 
elemanların uzaklaştırılması, temizlik, 
biyolojik koruma, yapıştırma ve tümle-
me, kimyasal sağlamlaştırma ve koruma) 
ve bakım aşamalarını kapsamaktadır.

Bu elemanların belgeleme çalışma-
larında genellikle çizimler yanında fo-
toğraf vb görsel olanaklar kullanılmıştır. 
Ahşapların problemleri yerinde tespit 
edilen görsel özelliklere (boya-cila ay-
rışmaları, kayıplar, mantar-böcek vb 
enfeksiyonlar gibi) göre değerlendiril-
mişken ahşapların nitelikleri laboratuar 
koşullarında, kesit analizleriyle, dağı-
lımları görsel olarak tespit edilmiştir. 
Teşhis aşamasında elde edilen verilere 
göre önerilen biyolojik koruma, temiz-
lik, sağlamlaştırma, tümleme ve tekrar 
cilalama yöntemleri, ahşap kepenkler-
de test edilerek uygun oldukları belir-
lenerek başlanmış olan uygulamalara 
devam edilmektedir. Camii ve revaklı 
avlu kapılarında ise biyolojik koruma 
uygulaması tamamlanmış olup temiz-
lik, sağlamlaştırma, tümleme ve tekrar 
cilalama işleri, ancak diğer (cephe te-
mizliği, taşların korunması, kubbelerin 
sıvanması vb)  uygulamalar bitirildikten 
sonra yapılabilecektir.

Tüm koruma ve onarım uygulamaları 
tamamlandıktan sonra giriş ve dolap ka-
pıları ile pencere kepenklerinin ıslanma-
maları, mekanik darbelere maruz kalma-
maları, toz vb kirliliklerin periyodik olarak 
temizlenmeleri ve sürekli gözetim altında 
tutularak olası böcek enfeksiyonlarının er-
ken fark edilmesi konuları “bakım” olarak 
önerilmektedir.
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Resim 8. Avlu kapısında fümigasyon uygulaması için hazırlanan örtü.

Resim 9. 
Oksidasyona 
uğramış gomalak 
cilanın mikro 
kumlama ile 
uzaklaştırılması

Resim 10. Eksik 
bölgelerin aynı 
cins ahşapla 
tümlenmesi

Resim 11. 
Gomalak cilası 
tamamlanan pen-
cere kepengi
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 Türkiye’de mevcut konut stoğunun 
önemli bir kısmı ahşap iskelet sistem-
lerinin kullanıldığı yapılardan oluş-
maktadır. Ancak ahşap iskelet olarak 
tanımladığımız yapıların çok azında 
sadece bu sistem kullanılmıştır. Gele-
neksel konutlarda zemin katının yanı-
sıra, özellikle yapıların kışın kulanıllan 
mekânlarının bulunduğu kanatlarda dış 
duvarları kargirdir. Dış sofa, bslkon gibi 
yarı açık mekânlarda ise ahşap direk ve 
kiriş sistemi kullanılmıştır. Birçok kargir 
yapıda ise, özellikle yapının cidarında 
çok sayıda açıklık olduğu durumlarda, 
yapının o parçası ahşap iskelet olarak 
inşa edilmiştir.

Servis katının üstündeki katlarda ya-
pının bütününü ve mekânların cidarını 
sınırlayan iskeletin mkanları oluşturması 
iskeletin taşıyıcılarının iç ve dış yüzleri-
nin düzlem haline getrilmesi ile müm-
kündür. Bu düzlemler iki ayrı yöntemle 
oluşturulabilir. Bunlardan biri “boş du-
var” olarak tanımlıyabileceğimiz, taşıyı-
cıların iki yüzüne ahşap çıtaların yatay 
olarak çakılması ve ortaya çıkan boşluk-

lu yüzeyin sıvanması veya kaplanması 
ile  elde edilen cidardır. Diğeri ise ahşap 
iskeletin ögeleri arasındaki boşlukların 
başka bir malzeme ile doldurulmasıdır. 
Dolgu olarak kerpiç, tuğla, taş, ahşap ve 
ağaçtan elde edilen farklı malzemeler 
olarak kullanılır. Aynı dolgu malzeme-
sinin yapının heryerinde kullanılmadığı, 
farklı kısımlarında farklı malzemelerin 
veya boş duvasrların kullanılmış olduğu 
da görülebilmektedir.

Boş veya dolgulu duvarların iç ve dış 
yüzeylerine yapılan muamele de çeşit-
lenmektedir. Dış yüzde çıplak olarak 
tasarlanmış yüzler bırakılabileceği gibi, 
dolgu üzerine sıva ve badana veya dol-
gu üzerine bağdadı ve onun üzerine sıva 
veya kaplama çeşitlemelerini görmek 
mümkündür. İç yüzeyler doğrudan dol-
gu veya bağdadı üzerine sıvanır ve bo-
yanır. Bu durumda her duvar, iki ile beş 
arasında değişen katmandan oluşur. 

Dolgunun yapının ögeleri ile olan 
ilişkisinin yanısıra dış sıvanın veya kap-
lamanın yapının ögeleri ile olan ilişkisi 
restorasyon aşamasında yapıyı anlama-
nın yanısıra müdahale için de çok önem-
lidir. Bu sunumda yukarıda kaydedilen 
çeşitlemeleri ve özelliklerini tartışmak 
amaçlanmaktadır. 

AHŞAP İSKELET SİSTEMİ KULLANILMIŞ 
YAPILARDA DUVAR-DOLGU-YÜZEY 
PROF. DR. AYŞIL TÜKEL YAVUZ
ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
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 MiTek; ileri teknoloji hafif ahşap yapı 
sektöründe 65 senenin üzerinde bir sü-
redir, en başından beri hiç ara vermeden 
çalışan, geliştiren ve üreten, sektörde 
kullanılan birçok ürünün patentine sahip 
olan bir firmadır. MiTek teknolojisinin 
en önemli ürünlerinden birisi bu sek-
törün can damarı olarak bilinen ahşap 
yapı statik analiz ve CAD yazılımlarıdır. 
MiTek yazılımları  üretimini yapmak is-
tediğiniz her bir yapı elemanının (çatı 
makas, döşeme kiriş, ve duvar panel) tek 
yazılım ile dizayn, statik analiz, maliyet, 
üretim ve montaj imkanını sunar. Yazı-
lımlarımız ile çatı makas ve döşeme ki-
rişlerinin statik analizleri ve duvar panel 
dizaynları yapılır. Yazılım milimetrik ola-
rak tüm ahşap kesim listelerini, malzeme 
giderlerini verir. Malzemeler ve işçilikler 
dahil fiyatlandırma yapmanızı mümkün 
kılar. Yazılımdan alınan montaj planları 
ile şantiyelerde hatasız montaj imkanı 
sağlanır. Yazılımdan alınan fiyatlandır-
ma teklif çıktısı direk olarak müşterilere 
verilir başka yazılım kullanmadan tüm 
fabrika üretimi ve iş teklifleri tek yazılım 
içinde takip edilir. MiTek yazılımları bu 
sanayide dünya çapında en geniş ve faz-
la sayıda kullanıcı tarafından kullanılan 
yazılımdır. Yazılımlarımız hem metrik 
hem de imperial ölçülerle çalıştığından 
tüm kıtalarda ve ülkelerde kullanılmak-
tadır. Dünya çapında sekizbinin üzerin-
de üreticimiz ve üreticilerimizde çalışan 
yirmibeşbinin üzerinde mimar ve mü-
hendis MiTek yazılımlarını kullanarak 
dizayn ve üretim yaparlar. Mitek, sana-
yide dünya çapında ISO 9001 sertifikalı 

tek yazılım ve ürünler, CE sertifikalı tek 
çelik bağlantı plakası ve Türkiye’de TSE 
EN 14250 ve EN 14545  TSE standartla-
rını karşılayan tek teknolojidir.

Yazılımlarımız ahşap yapı bileşen-
lerinin doğrudan üretimine de entegre 
olduklarından yazılımlardan yapı bile-
şenlerinin üretimi için gerekli olan tüm 
ahşap kesim listeleri elde edilir. Yapı bi-
leşenleri kesim açıları çok değişken olup 
tek parça ahşabın her iki ucunda ikişer 
adet değişik açı bulunabilir. Bu durum 
tek parça ahşapta dört adet kesim an-
lamına gelir. Değişik kapasitede kesim 
yapan testerelerimiz (beş bıçaklıdan 
tek bıçaklıya kadar) hem CNC hem yarı 
otomatik hem de manuel olarak seçile-
bilir. Ahşap yapı bileşenleri üretim fab-
rikalarında üretim hızını ve kapasitesini 
etkileyen en önemli makina testeredir. 
Yazılımdan çıkan kesim listeleri CNC 
testereleri olan tesislerde yazılımdan di-
rekt olarak testerenin bilgisayarına gön-
derilerek  kesime geçilir.

Ahşap yapı bileşenleri üretiminde 
kullanılan çelik bağlantı plakalarımızın 
testleri üçüncü şahıs ve test laboratu-
varları tarafından yapılıp onaylanmış 
taşıma kapasiteleri statik yazılımlarımı-
za entegre edilmiş olup yapılan statik 
analizler sonrasında her düğüm nok-
tasında gerekli olan çelik bağlantı pla-
kasının ebat ve çelik cins ve kalınlıkları 
yazılım tarafından belirlenir. MiTek çelik 
bağlantı plakaları ve MiTek yazılımları 
birbirinden ayrılamaz bir bütündür.  Mi-
Tek çelik bağlantı plakaları sistemin çok 
önemli bir parçasıdır ve MiTek sistemi 
komple bir tasarım olup MiTek ürünleri 
dışında başka hiçbir ürüne destek ver-
mez. Çelik bağlantı plakalarımız hem 

İLERİ TEKNOLOJİ AHŞAP YAPI SİSTEMİ
ÜNAL H. ATAÇ
İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
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çatı makası hem de döşeme kirişi üre-
timinde kullanılan onaylı ve dünyadaki 
tek CE Sertifikali  üründür.

Şantiyede montaj aşamasında  ahşap 
yapılarda kullanımı gerekli ve zorunlu 
olan çelik askı ve ankraj elemanlarımızın 
tüm taşıma kapasiteleri belirli ve patent-
li ürünlerdir. Ayrıca şantiyede montajda 
kullanılan sistemi tamamlayan destek 
ve atkılama ürünlerimiz de mevcuttur. 
MiTek yazılımları dizayn aşamasında bu 
askı ve ankraj ürünlerini otomatik olarak 
seçme kapasitesine de sahiptir.

Ahşap yapı üretiminde kullanılan 
makina portföyümüzde çok değişik ka-
pasitelere hitap eden presler, testereler, 
duvar panel üretim makinaları, lazer 
yansıtıcılar ve konveyorler bulunmakta-
dır. Üretimini yapmak istediğiniz ürün  
(çatı makasları, döşeme kirişleri, duvar 
panelleri) ne olursa o ürünün üretimini 
ayrı olarak yapmak veya tüm ürünleri bir 
arada üretebilecek full entegre bir yapı 
üretim tesisi oluşturmak mümkündür.

MiTek statik programları ile dizayn 
edilmiş ve MiTek çelik bağlantı plakala-
rı ile üretilmiş ahşap çatı makasları dış-
tan dışa net 30m ve üzeri açıklık geçme 
özelliğine sahiptir. Böyle ahşap bir ça-
tının ağırlığı çelik çatıdan 7 kere daha 
azdır. Daha az malzeme gideri ile daha 
fazla alan kapatmak mümkün olmak-
tadır. Biz bu geniş açıklık geçen ahşap 

makaslarımıza “XXL” makaslar diyoruz. 
MiTek teknolojisi ile üretilmiş ahşap çatı 
makasları şantiyeye fabrikada üretilmiş 
ve montaja hazır olarak nakil edilir, böy-
lece şantiyedeki üretim işçilik ve zaman 
kayıplarının ve de iş kazalarının önüne 
geçilir. Konut, çiftlik, ticari ve endüstriyel 
yapılar çok kısa sürede bitirilip binaya he-
men taşınılıp bina işlevine başlayabilir ve 
yatırımınız hızlı bir şekilde geri dönmeye 
başlar. Diğer yapı bileşenlerini de ahşap 
makaslara dahil edebiliriz mesela dış ta-
şıyıcı duvarlar, yani tek ürünle iki ürünü 
bir arada üretme imkanı mümkündür. 
Böylece yapının inşaat zamanını daha da 
kısaltılmış oluruz. Makaslar ve duvarlar 
tek yapı bileşeni olarak fabrikada üreti-
lir, şantiyeye nakil edilip montajı hızlı bir 
şekilde yapılır. “XXL” MiTek teknolojisi 
ile üretilmiş ahşap çatı makasları değişik 
şekil ve geniş açıklık geçme imkanı su-
nar. Komplike mimari dizaynlar ve yapı 
sahibinin arzuları genellikle sorunsuzca 
ve ekonomik olarak karşılanır. 

MiTek ahşap makas teknolojisi inşa-
at mühendisinin strüktürel isteklerine de 
kolaylıkla cevap verir. MiTek ahşap çatı 
makasları her türlü yapıya uygulanabi-
lir, yapı ister çelik, ister betonarme, ister 
yığma ve ister ahşap olsun. Diğer hiç bir 
teknoloji MiTek çelik bağlantı plakala-
rı ile üretilmiş ahşap çatı makaslarının 
sunmuş olduğu strüktürel dayanıklılık, 
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geniş açıklık geçme, malzeme ağırlığı, 
malzeme verimliliği ve malzeme eko-
nomikliğiyle yarışamaz. MiTek tekno-
lojisi ile üretilmiş ahşap makaslar diğer 
yapı malzemeleri ile (çelik ve betonar-
me) üretilmiş yapılardan 7-15 misli daha 
hafiftir. Daha düşük üretim maliyetleri 
ve de daha kısa süreli inşaat uygulama 
zamanları yanında MiTek teknolojisi ile 
üretilmiş ahşap çatı makasları deprem 
bölgelerinde ve yumuşak zeminli bölge-
lerde inşaat yapmak için en ideal tekno-
lojidir. Deprem anında yapıyı etkileyen 
deprem yükleri MiTek teknolojisi ile üre-
tilmiş ahşap yapı bileşenlerini 7-15 misli 
daha az etkiler. Bu teknoloji ile çok daha 
güvenli bir yapıyı çok daha ekonomik 
olarak üretmek ve de yapının çok daha 
uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağ-
lamak mümkündür. 

MiTek Posi-strut döşeme kirişleri bir 
açık ağ elemanlı kiriştir. Posi kiriş ahşap 
üst ve alt başlık ve bunları birbirine bağ-
layan çelik ağ elemanlarından oluşur. 
Posi kiriş, diğer kirişlerin aksine malze-
me ve ağırlıkların ve de maliyetlerin ta-
sarruf edildiği bir kiriş sistemidir. Açık ağ 
sistemli posi kirişler mükemmel mühen-
dislik çözümlü güçlü, hafif ve ekonomik 
maliyetleri olan kirişlerdir. MiTek Posi 
kirişlerinin her biri MiTek statik yazı-
lımları ile analiz edildiğinden döşeme 
sistemi içindeki merdiven, baca ve diğer 
boşluklar ve de bu boşluk bölgesindeki 
kirişlerin birbirine bağlantılarının statik 
analizleri de yapılır. Posi kiriş döşeme 
sistemi şantiyeye her bir kiriş etiketlen-
miş ve numaralanmış ve montaj planı ile 
beraber yollanır. Merdiven, baca ve diğer 
boşluklar çözümlenmiş ve montaj planı-
na dahildir.  Bu uygulama ile şantiyede 
oluşacak montaj problemlerinin önüne 
geçilir. Eğer döşeme kiriş sistemi içinde-

ki diğer kirişlerden fazla yük taşıyan bir 
posi kiriş varsa bu kiriş o yüke göre ayrı 
olarak analiz edilip ona göre üretilir. 

MiTek Posi Kirişler kontrollü fabrika 
ortamında üretilir. Mimari projeye uygun 
olarak fabrika ortamında üretilmiş kiriş-
ler montaj planı ile hemen montaja hazır 
olarak şantiyeye gelir. Şantiyede keserek, 
çakarak monte edilen, zaman ve işçilik 
kaybı olan diğer kiriş sistemlerinden çok 
daha avantajlıdırlar. MiTek posi kirişleri 
kullanarak şantiyedeki işçilik, malzeme 
ve zaman kayıplarını minimuma indire-
rek müşterilerinize komple mühendisliği 
yapılmış onaylı bir döşeme kiriş sistemi 
sunabilirsiniz. Açık ağ elemanlı Posi kiriş 
döşeme sistemi ile elektrik, su, gaz, pis su 
tesisat uygulamalarınızı kirişleri kesme-
den ve strüktürel özelliklerine bir zarar 
vermeden her istikamette döşeyebilir-
siniz. Tesisat uygulayıcılar boru ve kab-
lolarını her istikamette uygulayabilir ve 
uygulama esnasında beton kırma, delik 
delme gibi işçilik zaman kayıpları yaşan-
maz. Posi Kiriş döşeme sisteminde yan-
lış yere delik açma ve kırma gibi yapının 
strüktürel taşıyıcı özelliğini tehlikeye so-
kacak uygulama hataları ortadan kalkar. 
MiTek Posi Kiriş döşeme sistemi daha 
az malzeme ve daha az işçilikle üretilir. 
Bu teknoloji dolayısıyla müşterilerinize 
daha ekonomik bir döşeme sistemi sun-
manız mümkün olur. Mimarlar sistemin 
sunmuş olduğu detaylardan ve uygula-
ma kolaylıklarından zevk alarak dizayn 
yapma mutluluğuna erişeceklerdir. İn-
şaat mühendisleri sistemin komple statik 
analizlerinin MiTek ISO 9001 sertifikalı 
yazılımları ile yapılabilmesinden güven 
duyacaklardır. Müteahhitler yapılarda iş-
çilik ve zaman kayıplarını ve de iş kazala-
rın minimuma indirgemenin ayrıca ma-
liyet avantajlarından yararlanacaklardır. 
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Posi kirişleri çatı makasları ile birlikte tek 
bir sistem olarak üretmek mümkündür. 
MiTek ileri teknolojisinin sunmuş olduğu 
bu özellik dolayısıyla hem döşeme siste-
mini hem de çatınızı tek ürünle çözmeniz 
mümkün olmakta böylece sistemin sun-
muş olduğu maliyet avantajlarından fay-
dalanmaktasınız. Tek ürün olarak monte 
edilen döşeme ve çatı sistemi ile tesisat 
döşeme ve çatı kaplama uygulamalarına 
hemen başlanabilmektedir. Bu uygulama 
yapının inşaat süresini inanılmaz şekilde 
kısaltarak maliyetleri düşürür. Posi kiriş 
sistemi mimar, mühendis, müteahhit ve 
de mal sahibine ekstra avantajlar sunan 
yegane sistemdir.

MiTek ahşap duvar panelleri ebatlı 
masif ahşap ile dizaynedilip üretilir. Ah-

şap paneller bir yüzünden strüktürel ah-
şap plaka levha ile kaplanır bu uygula-
ma sonucunda duvar panelleri strüktürel 
olarak perde duvar özelliğine sahip olur. 
Sismik tehlikenin olduğu coğrafi bölge-
lerde kullanımının ne kadar önemli ve 
doğru olduğu ispatlanmış olan bu perde 
duvar panel uygulaması asırlardır ahşap 
sistemde kullanılan bir uygulamadır ve 
bu yüzden de ahşap yapılardaki emniyet 
faktörü çok daha yüksektir. Sismik bölge 
olarak Türkiye ile aynı özellikleri gösteren 
Amerika’nın Kaliforniya Bölgesi’ndeki 
yapıların %90 ahşap taşıyıcı sistemli ol-
duğundan bu bölgede olan depremlerde 
binalardaki can kayıpları sıfıra yakındır. 
Ayrıca ahşap duvar panelleri ve komple 
ahşap yapı sistemi bu sistemin standart 
uygulaması olan ısı ve ses izolasyonu 
dolayısıyla ülkemizde daha yeni olarak 
kabul edilmiş ve uygulaması başlayacak 
olan binaların standartlar tarafından be-
lirlenmiş izolasyon değerlerini karşılama 
kriterlerine asırlardır uymaktadırlar.

MiTek hafif ahşap yapı sanayi tekno-
loji ve ürünlerini geliştirip ISO 9001 ve 
CE normlarında üretir ve bu ürünleri ile 
hafif ahşap yapı elemanları üretim tesis-
leri kurar. Yazılımlar ve üretim için ge-
rekli tüm eğitimleri üreticilerine vererek 
üretime başlamalarını ve üretimin deva-
mını temin eder.
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 2006 senesinde Avusturyalı Mimar 
Volker Giencke bir mimari dergide ya-
yınlanan makalesinde Ahşabın (Resim 1) 
gökten zembille inmiş, yeryüzünde kuzey 
yarımkürenin 80. ve güney yarımkürenin 
60. enlemleri arasında yetişen “tanrısal 
bir yapı malzemesi” olduğunu iddia et-
mektedir.

Aslında bu görüşün doğruluğuna 
yürekten inananlardanım. Nasıl zeytin 
Yunan mitolojisinde tanrısal bir meyve 
olarak kabul edilmekte, bin yıla yakın 
yaşayan zeytin ağaçları bulunmakta, tüm 
çevresine refah ve bereket getirmekteyse, 
ahşap da yeryüzünde devamlı yetişen tü-
kenmez bir tabi kaynak olarak yaşamımı-
zın vazgeçilmez parçasıdır. 

19. yüzyıl başında New York, Paris ve 
Tokyo gibi büyük şehirlerdeki tüm yapı-
larda ahşabın çoğunlukta olduğu görül-
mekteydi. Ülkemizde de cami, medrese, 
han, köşk ve konaklar çoğunlukla ahşap 
malzemeden üretilmekteydi. 19. yüzyılın 
ortalarında başlayan endüstrileşmeyle 
birlikte ahşap malzeme yapının iç ve dış 
mekânlarındaki işlevi çoğunlukla deko-
rasyon öğesinden öteye neredeyse gitme-
mektedir. Ancak çağımızın sorunlarının 
en başında gelen küresel ısınma, kaynak 
yetersizliği ve/veya tüketimi, ekolojik bi-
lincin yavaş da olsa oluşmaya başlama-
sına yol açmaktadır. Bu bilinç günümüz 
modern mimarisinde ahşap malzemenin 
tekrar sahne almaya başlamasına ön ayak 
olmaktadır. Bu sahnede ahşap, şu an iti-
barı ile belki başrol oyuncusu değildir ama 

sıralayacağım örneklerle son derece kabi-
liyetli ve gelecek vaat eden, dinamik bir 
oyuncu profili sunmaktadır. Renzo Piano 
gibi günümüz mimarisinin önemli aktör-
lerinin ahşap malzemeyi kullanarak ta-
sarladıkları yapılar genç nesil mimarların 
da bu malzemeye olan ilgisini arttırmak-
tadır. Yeni Kaldonya’da Renzo Piano’nun 
tasarlamış olduğu Tjibaou Kültür Merke-
zi, ahşap malzemeyi anıtsal hale getiren 
önemli tasarımların başında gelmektedir. 
Resim 2 dikkatlice incelenirse betonarme 
gökdelen konut binaları ve ahşap kulübe 
arasındaki oransız ölçek farkı günümü-
zün felsefesi olmaktan çıkmalıdır.

Tabii ki bu kıpırdanmanın arkasında 
sadece ekolojik sisteme duyulan hassa-
siyet veya ahşabın nitelikli özellikleri de-
ğil aynı zamanda ekonomik etkenler de 
büyük rol oynamaktadır. Özellikle Orta 
Avrupa, İskandinav ve Kuzey Amerika 
Ülkeleri ve Japonya tükettiğinden çok 
ağaç yetiştirmektedir. 13 sene boyunca 
okuduğum, üniversitede eğitim verdiğim 
ve fiilen çalışmış olduğum Avusturya’da 
orman alanları her geçen sene artmakta-
dır. Bu artışla birlikte aranan yeni pazar-
lara ahşap ihraç edilerek finansal alanda 
önemli getiriler hedeflenmektedir. Bu 
alanda faaliyet gösteren kamusal kurum-

Y. MİMAR BARIŞ ÇOKCAN

HER ZAMAN GÜNCEL YAPI MALZEMESİ AHŞABIN 
GÜNÜMÜZ MİMARİSİNDEKİ YERi

Resim.1 Resim.2 
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ların çalışmaları her geçen gün daha faz-
la ülkeyi kapsamaktadır. 

Almanya’dan örnek vermek gerekir-
se, bu ülkede 2006 senesinde inşa edilen 
169.000 binadan 23.000’i ahşaptır. Ah-
şaptan inşa edilen bu yapılar sadece tek 
veya iki katlı müstakil evlerden ibaret 
değildir.

Teknik olarak incelendiğinde ise bu 
gelişimin sağlanması ve ahşabın çelik ve 
betonarme yapılar ile boy ölçüşebilme-
sinin ardında lamine ahşabın varlığı yer 
almaktadır. Laminasyon tekniklerinin 
gelişmesi ve standartlarının düzenleme-
si sayesinde büyük açıklıkların geçilme-
si ve/veya 7 katlı apartman yapılarının 
oluşumu sağlanmaktadır. Günümüzde 
kullanılan laminasyon tekniği aslında 
20. yüzyılın başına kadar uzanmaktadır. 
Otto Hetzer ile 1901 -1906 yıllarında 
Almanya ve İsviçre’de tanınmaya başla-
nan bu teknoloji daha sonra 1930 yılına 
kadar tüm Avrupa’da yaygınlaşmıştır.  
Otto Hetzer’in 1910 yılında Brüksel’de 
Dünya Sergisi için tasarlamış olduğu 
Demiryolu Gar Binası’nda ahşap ke-
merli kirişlerle 45 metre açıklık kolonsuz 
şekilde geçilmiştir. 

Özgür mekan tasarımına imkan ta-
nıyan laminasyon sistemi sayesinde 
günümüzde müzeler, konser ve spor 
salonları, fabrika binaları, eğitim yapıları 
ve çok katlı konutların taşıyıcı strüktürü 
ahşapla ayakta durmaktadır. 

Klişeleşmiş ve ön yargılı görüşle-
rin ahşap için öne sürdükleri olumsuz 
eleştirilerden biri de ahşabın kolay ya-
nabilir bir malzeme olduğudur. Ancak 
ahşabın yangın dayanımı düşünüldüğü 
gibi zayıf değildir ve hatta çeliğe göre 
çok daha dirençlidir. Ahşap yangında 
taşıma özelliğini uzun süre kaybetmez. 
Ahşabın ömrü doğru detaylandırma ku-

rallarına uyulması halinde son derece 
uzundur. Ahşabın bakımı da periyodik 
şekilde yapılması durumunda yaşam sü-
resi daha da uzamaktadır. Çelik ve be-
tonla karşılaştırıldığında son derece zor 
yorulan bir malzeme olması avantajını 
arttırmaktadır. Doğu Avrupa’da (Rusya, 
Ukrayna, Polonya vs.), Japonya’da ve 
hatta ülkemizde birkaç yüzyıldır ayakta 
duran ahşap yapılar bu gerçeği yansıtan 
en önemli kanıtlardır.

Ahşabın kullanılmasına yapılan iti-
razların bir diğer şekli de ormanların bu 
şekilde tüketildiği ve tahrip edildiğidir. 
Halbuki yukarıda saymış olduğum ülke-
ler ahşabı ekonomik bir ürün olarak gör-
dükleri için endüstriyel şekilde de üre-
timini yapmaktadırlar. Kuzey Amerika 
(ABD ve Kanada), İskandinav Ülkeleri, 
Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya ve 
Japonya’da bulunan orman alanları her 
sene artmaktadır. Nasıl biz tarlada pa-
muk, domates veya buğday yetiştirip bu 
ürünleri satmayı hedefliyorsak aynı şe-
kilde bu ülkelerde bilinçli ve kontollü bir 
şekilde ormanlık araziler oluşturulmakta 
veya mevcut ormanlık alanlarda kesilen 
ağaçların yerine yenileri dikilmektedir. 
Bu orman arazilerinin periyodik bakım-
ları da bu sayede yapıldığı için ormanla-
rın sağlıklı kalması sağlanmaktadır. 

Tarihe göz atacak olursak taş, kerpiç 
ve ahşabın hemen hemen her yapı kül-
türünde kullanıldığı göze çarpmaktadır. 
Yapıları sadece taşıyıcı sisteme indir-
meden bütünüyle kabul edersek ahşa-
bın girmediği yapıyı bulmak imkânsıza 
yakındır. Norveç’te tüm ihtişamıyla göz 
kamaştıran kiliselerden, Himalaya’da 
yapılan taş evlerin donatılarına, Japon 
tapınaklarından, eski Yunan tapınakla-
rına kadar ahşap malzemeden faydanıl-
maktadır.
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YAPISAL ÖRNEKLER:

TODAİ-Jİ TAPINAĞI (Resim 3)

M.S. 752 yılında inşa edilen bu yapı geçen 
bunca sene içerisinde çeşitli revizyonlar-
dan geçerek günümüze kadar ayakta dur-
mayı başarmıştır. 48,6 metre yüksekliği ile 
dünyanın en yüksek ahşap yapısı olma 
özelliğini de elinde bulundurmaktadır. 
Taşıyıcı kolonlar kolay işlenme özelliği 
olan sedir ağaçlarından imal edilmiş olup 
çapı 2 metreye kadar ulaşmaktadır. Bu ko-
lonlar özel birleşim teknikleriyle yekpare 
olarak mahya noktasına kadar uzanmak-
tadır. Ahşap kirişler ise kolon içerisinde 
bırakılan boşluktan geçirilmekte ve böyle-
likle yekpare şekilde kullanılmaktadırlar. 
Binayı çevreleyen duvarların iç kısımları 
bambu ağacından üretilen kafeslerdir. Bu 
kafesin üstü son olarak kerpiç ile sıvana-
rak duvarlar oluşturulmaktadır. 

18. yüzyıl başında çıkan bir yangın 
sonrası 1709 yılında yapılan son inşasın-
da tapınak orijinal büyüklüğünden %30 
daha küçük yapılasına rağmen dünya-
nın gelmiş geçmiş en büyük ahşap yapısı 
olma özelliğini yitirmemiştir. Tapınak 30 
metre yüksekliğinde dünyanın en büyük 
Buda heykelini barındırmaktadır.

ITI  - TURM (RESİM 4)

2002 senesinde 1:1 ölçekte inşa edilen bu 
deney yapı Japon ahşap yapılarının genel 

özelliği olan yekpare kolon ve yekpare 
kiriş sistemi ile üretilmiştir. Yatay yükler 
moment aktarıcılı oluşturulan çerçeve ile 
sağlanırken, bu sistem geniş açıklıkla-
rın geçilmesine izin vermektedir ve aynı 
zamanda mimari tasarıma esneklik ge-
tirmekte ve mekansal dağılımda kolaylık 
sağlamaktadır.

Detaylı şekilde kolon kiriş bağlantı 
noktası incelendiğinde kolon içerisinde 
her katta bırakılan boşluktan geçen kiriş 
bağlantı elemanları boşluktan küçük ola-
rak üretilmektedir. Bu eleman yerleştiril-
dikten sonra arada kalan boşluğa ahşap 
kamalar çakılmak suretiyle rijit çerçeve 
tamamlanmaktadır.

Döşeme elemanlarıda prefabrik ola-
rak üretilmekte ve yatay yönde yapının 
rijitliğini sağlamaktadır.

2002 yılında atölyede üretildikten 
sonra Viyana Teknik Üniversitesi önünde 
bir vinç yardımı ile bir gün içerisinde ku-
rulmuş ve bir ay boyunca sergilenmiştir.  

ITI  - 8+
Ahşap yapılarda sınırlar zorlanmaya baş-
lamıştır. Artık taşıyıcı sistemi ahşap olan 
binalar 22-24 metreye kadar ulaşmakta-
dır. Ahşabın bu gelişiminin ardında ya-
tan en önemli etkenlerden biri de ahşap 
mühendisliğinin kat ettiği mesafedir. 
Viyana Teknik Üniversitesi’nde ders ver-

Todai-ji Tapınağı (Resim 3) ITI  - Turm (Resim 4)
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miş olduğum ve bölüm başkalığını Prof. 
Winter’in yapmış olduğu Ahşap Mü-
hendisliği ve Statik Kürsüsü’nde yapılan 
araştırma ve çalışmalarda çok katlı ah-
şap yapılarda bu yüksekliklerin daha da 
aşılabileceği görülmektedir. Birkaç farklı 
taşıyıcı sistem üzerinde yapılan çalışma, 
rijitlik merkezinin doğru konumlanması 
ve yeni geliştirilen kolon-kiriş bağlantı 
teknikleri ile ahşap yapıların 20 kata ka-
dar yani yaklaşık 70 metre’ye kadar ula-
şılabileceği hesaplanmaktadır.

Bir sistemde 2.5 metre aks aralıkları ile 
cepheye yerleştirilen 20x30 cm ebatların-
da lamine kolonlar ile 20 kat yüksekliğe 
kadar çıkılmaktadır. Bir ikinci sistemde 
de aks aralığı 5 metreye çıkarılmakta ve 
kolon ebatları ise 60x80 cm olarak hesap-
lanmaktadır. Bu yapının çekirdek kısmı 
ise beton değil 20 cm kalınlığında lamine 
ahşap plakalardan oluşturulmaktadır.

Bu gelişmeler ahşabın beton ve çelik 
yapıların hegemonyasına son vermesi 
için ümit aşılamaktadır.

PROTOTİP (RESIM 5)

1999 Gölcük depremi sonrası hasar gören 
veya yıkılan betonarme yapılara alternatif 
oluşturmak için ahşap ve çelikten oluşan 

kompozit bir taşıyıcı sistem geliştirdim. 
Bu sistem 6,5 metre aks açıklığına kadar 
izin vermekle beraber konut projelerinde 
dikey yönde taşıyıcı özelliğe sahip yapı 
elemanlarının sayısını azaltmakta ve her 
katta farklı mekan dağılımlarına olanak 
sağlamakta.

Bu taşıyıcı sistem için ilham kaynağını 
Japon tapınak ve pagodları oluşturmakta-
dır. “Strong Coloum – Weak Beam” yani 
Güçlü Kolon –Zayıf Kiriş prensibi tasarı-
ma yansıtılmıştır. Çelik kolon ve lamine 
ahşap kirişlerden oluşan taşıyıcı sistem 
detay çözümü ile moment aktarıcılı çerçe-
ve oluşturmakta ve yatay deprem yükle-
rinin etkisiyle oluşan moment kuvvetleri 
bu noktalarda karşılanmaktadır. Kiriş ve 
döşemelerinde hafif ahşap malzemeden 
oluşması deprem kuvvetleriyle ortaya çı-
kan atalet momentinin de az kalmasına 
yol açmaktadır.

Taşıyıcı sistem cephe yüzeyine yerleş-
tirilen ahşap plaka, merkezi ve dışmer-
kezli çapraz çerçeveler ile test edilmiştir. 
Bu rijitlik elemanları kolay şekilde sisteme 
kolayca adapte edilebilmekte isteğe göre 
dış cephenin farklı görünüşlerle tasarlan-
masına olanak tanımaktadır.

Prototip (RESIM 5) 
Mimar: Barış Çokcan 

Statik: ITI – Prof. Dr. Winter & Dr. Tavoussi-Taffressi

Apartman – Berlin, 2008 (RESIM 6)

Mimar: Kaden / Klinbeil Architects

Statik: Julius Natterer
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APARTMAN – BERLİN, 2008 (RESIM 6)

İlk bakışta ahşap yapıdan çok bir beto-
narme apartmanı andırsa da Resim 6 ‘da 
görmüş olduğunuz bu yapı ahşap strük-
türe sahiptir. İşveren  (Berlin’li bir İnşaat 
Firması) binanın ahşaptan inşa edilme-
sini şart koşmakatadır. Ancak yapının 
mimarı şehir merkezinde, bitişik nizamla 
19.yüzyıl “Gründerzeit” (19. yüzyıl ba-
şından itibaren 1873’t ki borsa çöküşüne 
kadar Almanya ve Avusturya’da yaşa-
nan yapılanma dönemi olarak tanımlan-
maktadır) döneminde oluşmuş komşu 
yapıların karakteristik özelliklerine ters 
düşmeyecek bir cephe oluşturmayı he-
deflenmiştir. Asıl nedenlerden biri ise 
Yangın Yönetmeliği kriterlerinin yerine 
getirilmesi için mineral bazlı yapı malze-
mesinin cephede kullanılmasıdır.  Tüm 
bu faktörlerin yanı sıra Berlin Eyaleti’nde 
geçerli yapı yasaları bu yükseklikteki ah-
şap binaya hem de bitişik nizam olan 
bir sokakta izin vermemekteydi. Ancak 
mimarlar bina için özel şekilde plan-
ladıkları yangın koruma planı ile imar 
müdürlüğünü ikna edip gerekli izinleri 
almayı başarmışlardır. Bu plan içerisinde 
kaçış imkanı sunan merdiven kovasının 
betornarme yapılarak ana binadan ayrıl-
ması gelmektedir. Bu tasarımsal ham-
leyle birlikte bitişik nizamda oluşturu-
lan bu yapının üç cepheden ışık alması 

sağlanmıştır. Betonarme merdiven ve 
yatay boruları barındıran iki betonarme 
şaftın tasarlanması ile birlikte bina içe-
risinde taşıyıcı duvar gerekmemektedir. 
Plan düzeninde de esneklik sağlamış ve 
her katta ihtiyaca göre faklı mekansal 
yapılara sahip dairelerin oluşması sağ-
lanmıştır.

Avrupa’da ilk 7 katlı ahşap yapı zemin 
katta bulunan betonarme duvar ve kolon-
lar haricinde tamamı ahşaptan oluşmak-
tadır. Ahşaptan üretilen lamine kolon ve 
kirişler (320mm x 360mm) ana taşıyıcı 
sistemi oluşturmaktadır. Yatay rüzgar 
kuvvetleri ise ahşap lamine panel duvar 
ve döşemelerle (160 mm) rijitliği sağlan-
maktadır. Döşeme aralığı 6,5 metreye 
kadar ulaşmaktadır.  Yapının tamamı 22 
metre yüksekliğe ulaşmaktadır.

Kaba inşaat için 11 hafta süre öngö-
rülmüştür. Ahşap strüktüre sahip olan 
ana yapının kaba inşaatı sekiz haftada 
sonunda tamamlanmış ancak diğer üç 
haftada betonarme merdivenin ve şaft-
ların tamamlanması beklenmiştir. Ahşap 
atölyesinde CNC kesim teknikleriyle ah-
şap elemanlar ve çelik bağlantı elemanları 
oluşturulmuştur. Bu elemanlardaki hata 
payı 1-2 mm. civarında olup bu teknik 
sayesinde montaj hızı hesaplanandan 3 
hafta önceye kadar çekilebilmiştir.



182
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

YÜKSEK MİMAR ÇELİK ERENGEZGİN

ÜLKEMİZDE AHŞAP NE ZAMAN HAK ETTİĞİ 
GÜVENE KAVUŞACAK?

 BETON UZAYDAN MI GELDİ? 
Ahşap hakkında bir yazıya betondan bah-
sederek başlamak bence yadırganmama-
lı. Çünkü betonun, faziletlerine göre hayli 
ağır basan günahlarını sıralamak yolu ile 
ahşabı anlatmak sıklıkla başvurulan bir 
yoldur. Bunda kötü niyet aramayın lüt-
fen. Yıllardır açık bıraktığımız konut pen-
ceresinden betonun içeri dalacağı belliy-
di çünkü… Bu açıdan, aşırı iyi niyetli bir 
millet olarak tahrik unsurunu biz yarattık, 
hatta davetiye çıkardık denilebilir be-
tona.. Yani, ev sahibi mi hırsız mı haklı 
manzarası!

Aslında bizim asırlardır güvendiği-
miz, atamızın dedemizin çok iyi bildiği, 
kullandığı ve dünyaya öğrettiği ahşap, 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana, yani son 60 
yıldır adeta unutturuldu. Canlarının kıy-
metini bilen, aklı başında ülkelerde son 
yüzyıldır iyice tırmanan güncel güvenine, 
Türkiye’de ne zaman kavuşacak dersiniz? 
Cevap bence belli: Betonu iyice tanıdı-
ğımızda! Şimdi diyeceksiniz ki; 2. Dünya 
Savaşı’nda ne oldu ve betona ne bundan? 
Bomba olup da mı düştü? Yoksa uzaydan 
mı geldi ülkemize? Efendim, Cumhuriye-
timizin ilk yıllarında, Almanya’ya birçok 
dış ülkeden daha fazla sayıda öğrenci 
gönderilmişti. Yaşı müsait ya da yakın 
tarihe meraklı olanlar bilir. Hitler Efendi 
o sıralarda halkını düşünerek değil savaş 
hazırlığı olarak, orduların sınırlara çar-
çabuk intikalini sağlayacak otoban inşa-
atlarına girişmişti. Doğal sonucu olarak 
Almanya, beton teknolojisinde uç nok-

taya ulaşmıştı. Yani oradaki teknik öğ-
rencilerimizin de en iyi öğrendiği bu idi. 
Ne zaman ki savaş çıktı; endişeye kapılan 
bizim gençler ve ardından Yahudi kökenli 
Alman hocalar ülkemize geldiler. Baş tacı 
ettik. 

Lütfen burada birileri siyonizmden 
bahsedip konuyu sulandırmasın. Ben 
bir bilimsel olguyu tarihliyorum sadece.. 
Gelenler, tabii ki en iyi bildikleri “beto-
nu” öğretmeye başladılar.. Önce ahşap 
rafa kalktı, kalıplık olarak yeni yerine razı 
oldu, ardından diğer yöresel inşa teknik-
leri tarihe karıştı. Aslına bakarsanız beton 
öyle ağır bastı ki çelik bile ancak son yirmi 
yılda sıçrama yapabildi ülkemizde.

AHŞABIN HESABI
Bir üniversite sunumumdan sonra, genç 
bir inşaat mühendisi: “Ben de ahşabı se-
verim hocam ama 15 metreyi nasıl ge-
çerim?” diye sormuştu. Cevap; 200 sene 
önce 100 metrenin ahşapla geçildiği, ama 
bunu hocasının da bilmediğiydi.

Bir ülkede, dünyanın gözbebeği ahşap 
teknolojisinin statik hesap kitabı niyetine 
son “özgün” gayret Prof. Abdullah Türk-
men hoca tarafından, 1935’te yapılmış, 
ondan sonra koyver gitsin denmişse ola-
cağı elbette buydu. Ayıp olmasın diye çe-
lik inşaat kitaplarına, “derleme bilgilerle” 
ahşabı eklemek günah çıkartmaya benzi-
yor. Muhittin Binan Hoca’nınki gibi bir iki 
iyi niyetli gayret dışında, ahşap inşaatı sa-
dece basit çatı kirişlerinden ibaret sanan, 
iki kattan sonrasına “yasaktır hemşerim” 
diyerek, mevcut yönetmeliklerimizin 
yanlışına da ilham ve cesaret veren üç beş 
kitabı hiç saymıyorum. Seçmeli ders değil 
ana ders olması gerekirken, örneğin 60m 
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açıklık geçen, parçaların tutkalla yapıştı-
rılmasından oluşan bir lamine kiriş hesa-
bının bu ülkede sağlıklı yapılamayacağını 
anlı şanlı hocalarımız itiraf ediyorsa koy-
ver gitsin zaten.

Gelin aşağıdaki; ahşabın hayatımızda 
alması gereken haklı yerini destekleyen 
ve hesabını etkileyen rakamsal karşılaş-
tırmalara birlikte göz atalım:

 1m³ ahşap, betona göre “6 kat”, çeliğe 
göre “354 kat”, alüminyuma göre “1467 
kat” daha az enerji ile üretilebilir.

 Buna mukabil, üç farklı malzeme ile 
inşa edilen 150 m²’lik bir evin yapımın-
da atmosfere gönderdiğimiz, sera etkisi-
ne yol açıp dünyanın ısınmasına sebep 
olan salınan karbon miktarı; ahşaba göre, 
beton evde “1700 kat” çelik karkas evde 
“3500 kat” fazladır. 

 Atmosfere salınmayıp emilen ve ko-
runan karbon miktarı ise, diğerleri sı-
fıra yakın olmasına rağmen onları “bir 
birim” kabul etsek bile, ahşapta “2500 
kat” fazladır.

 Bir metreküp ahşap, bir metreküp be-
tona göre “5 kat”, çeliğe göre “13 kat” 
hafiftir.

 Ahşap duvar, tuğla duvara göre “10 
kat” daha hafiftir. Böylece temele gelen 
yükler, sabit yükler hariç olmak üzere, 
döşemeler de ahşap olduğunda onda bire 
düşer. Temel daima ekonomiktir. Çürük 
zeminler de hatırlanmalıdır. 

 Ara çözüm olarak, “taşıyıcılar; betonar-
me, duvarlar; ahşap” kompozit çatkı; hem 
yapıyı hafifleten ve süratlendiren hem de 
kaliteyi arttıran bir inşa tarzıdır. Dönüşü-
mün buradan başlaması akıllıca olacaktır. 
Betonarmeden ahşaba yumuşak geçişi 
sağlayacaktır.

 Ahşabın betona göre ısı izolasyon kat-
sayısı “16 kat” daha fazladır. Bu özelliği 
ile, kanserojen olduğu yıllardır bilinen 

cam elyaf ve petrol türevi izolasyon mal-
zemelerine yüklenmemizin önünü keser.

 Böylece, kendi enerjisini üreten bina 
olma yolunda erişilemez avantaja sahip-
tir. Dünyayı ve Türkiye’yi en geç 2020’de 
bekleyen ve artık resmen açıklanmaya 
başlayan ve buzul çağı endişeleri taşıyan 
“enerji krizi”nden bizi kurtaracak yegâne 
malzemedir. 

 Ahşabın, insanla birlikte nefes alan ve 
rutubeti emen yapısından ötürü, öncelikle 
nefes yolları ve romatizmal rahatsızlıklar-
da olumlu etkisi vardır. Özellikle yaşlılar 
üzerinde görülen, henüz tıbben ölçüle-
meyen, muhtemelen bedeni destekleye-
rek sunduğu yaşam konforu yüzünden 
oluşan moral etkisi bilinmektedir.

 Ülkemizde yapılan Radon gazı ölçüm-
lerinde beton binalara göre “25 kattan 
100 kata kadar” daha az değerler gö-
rülmüştür. Amerika’daki ahşap evlerin, 
mecburen betonarme perde içeren bod-
rumlarında, 24 saat çalıştırılan aspiratör-
lere “Radon Tahliye Cihazı” denir.

 Deprem karşısında mukayese edilemez 
elastikiyet, mukavemet ve yaşam üçgeni 
oluşturma garantisi vardır. 1999 Körfez 
Depremi’nde, çoğu ahşap evin camları 
bile kırılmamıştır.

 Yapının dibinden, bina büyüklüğünde 
fay hattı geçmediği sürece “sıfır” deprem 
riski içerir.

 Çelik ve betona göre, kendi ağırlığı ve 
taşıma gücü karşılaştırılmasında önem-
li avantajı vardır. Yani kendi hamallığını 
yapmaz. 60-70m’den sonra son derece 
ağırlaşan ve pahalılaşan beton anlam-
sızlaşır. Meydan ahşaba ve başka riskler 
içeren çeliğe kalır.

 Beklenenin aksine, 600-800 °C akma 
sınırına ulaşan çelik çatı on dakikada 
çökebilirken, çatı konstüksiyonu hafifle-
dikçe çabuk etkilenmeden ötürü, örne-
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ğin uzay çatılarda bu risk daha da artar. 
Buna karşılık; hesap sonucundan %5-10 
büyük imal edilen ahşap; dış tabakasının 
kömürleşip iç katmanı koruması sonucu 
minumum bir saat canımızı kurtarmaya 
fırsat verir ve yangın sonu kolaylıkla ta-
mir ve yeniden kullanım olanağı sağlar. 
Yangına karşı yüksek mukavemeti bilinen 
alçı levhalarla kaplanan ahşap duvarların 
ise iki kat emniyet ve süre kazandırdığı 
bilinmektedir.

 Artık ülkemizde de imal edilen çok dü-
şük maliyetli özel sıvıların vakum kazan-
larında emdirilmesi ile ahşabın yangında 
etkilenmesi yine en az iki kat daha art-
tırılmış ve aynı zamanda toksik olmayan 
bu malzeme ile emprenye edilerek çürü-
mesi önlenmiştir. Bu sıvı ile ıslatılıp kuru-
tulan kağıt, pamuk ve talaş gibi en kolay 
tutuşan materyaller hiç yanmamaktadır. 
Yangın söndürücü olarak kullanıldığında 
suya göre 20 kat daha etkin olduğu tespit 
edilmiştir.

 Yangında can güvenliği yüzünden, bü-
yük toplantı ve spor salonlarında zorunlu 
çatı malzemesi olarak dünya genelinde 
beton ve çeliği çoktan sollamış ve haklı 
yerini almıştır.

 Elektrik, mekanik, pis su, temiz su te-
sisatı döşenmesinde; yapısal iç boşlukları 
ve kolay işlenmesinden ötürü büyük ko-
laylık sağlar.

 İnşaat toplam süresinde “dörtte birden 
başlayıp, onda bire kadar” avantaj sağ-
lar. Seri imalat koşullarında ahşap ev, bir 
ayda halısına kadar bitirilebilmektedir.

 Kimyasallardan etkilenmez. Kimyasal 
malzeme depolarında ve arıtma tesisi ça-
tılarında başarı ile kullanılmaktadır.

 Kayar kalıp sistemlerinde oluşan be-
tonarme perdelerin aksine, ahşap duvar; 
bedenin kimyasal ve fiziksel yapısını etki-
leyen manyetik kirlilik yaratmaz.

 Her türlü hava şartlarında montaj avan-
tajı vardır. Farklı iklim koşullarına uyum 
gösterir. Ekvatorda da kutuplarda da aynı 
kolaylıkla imal ve inşa edilir.

 İnsan gücü ile şantiyede imalat yapı-
labilir. Kule vinçler ve ağır iş makineleri 
gerektirmez.

 Ahşabı yapı sektöründe kullanan Ame-
rika, Kanada, Finlandiya gibi ülkelerde, 
bu büyük tüketime rağmen, bilinçli bir 
ekim, mevcut zenginliğin özenle denet-
lenmesi, özel yapı ormanları oluşturul-
ması, kontrollü gerçek koruma ile genel 
orman alanı her yıl “% 1 ile 3 arasında” 
büyümektedir.

 Ahşap; dünyadaki yegâne “dönüşüm-
lü”; yani kendini yenileyebilen ve en az; 
yani sıfıra yakın atık veren yapı malze-
mesidir. 

 Bütün bu özellikler, ahşabı olmazsa 
olmaz bir yapı bileşeni haline getiriyor.. 

Resim 1: Yangına Karşı Ahşabın Gücü Resim 2: Büyükada Rum Yetimhanesi
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Da, bu hesapları kimler biliyor, kimler 
öğretiyor ?

 Özetle: aşağıdaki, ahşaba yöneltilen 
temel soruların yanıtlarını merak ediyor-
sanız, sadece altı çizili olanları okumanız 
yeterlidir.

 YANMAZ MI ?
 ÇÜRÜMEZ Mİ ?
 ORMANLAR YOK OLMAZ MI ?
 SAĞLAM OLUR MU ?
 ÇOK KATLI OLUR MU ?
 EKONOMİK OLUR MU ?

AHŞAP – BETON REKABETİ YA DA 
KARDEŞLİĞİ 
Bir sevgili beton sever kardeşimiz, “dün-
yanın en eski yapı malzemesi betondur!” 
buyurmuş bir teknik dergide… Sayın mü-
hendisimiz, yapıştırıcı ile bir araya getiri-
len her agregaya “beton” dermiş meğer-
se!. O zaman benim aklıma da şöyle bir 
makale yazmak geldi “Kırlangıçların, yu-
valarını betondan yaptığını biliyor muy-
dunuz?” Arkeolojik bulgular gösteriyor 
ki, insanlar “ilk doğal konut” olan ma-
ğaralardan çıkar çıkmaz açık alanlardaki 
barınaklarını, çevrelerindeki çalı çırpıdan 
ve kopan dallardan yola çıkıp, işlenmişi-
ne ahşap dediğimiz ağacı kullanarak yap-
mışlardı. Toplama taşlarla da çevrelerini 
korunaklı hale getirmişlerdi. Ama açıklık 
geçen ilk eleman yani tavan; doğal olarak 
yine ağaçtı. 

Yağmurda ıslanan çamurun, şekil 
verildikten sonra kuruduğunda hala for-
munu koruduğunu fark ettiklerinde ise 
kerpiç yapılara giden yol açıldı. Giderek; 
yapı taşı veya ahşap arası dolgu niyetine 
kullanılan kerpiç tuğlaya ve pişmiş tuğla-
ya kadar ulaşıldı. Bu süreçte insanlar taşı 
işleyecek araçları yapabildiklerinde, önce 
oyarak mağaralarını genişlettiler daha 
sonra dış mekâna çıkıp taş duvarı yüksek 

ve güvenli hale getirdiler fakat hala çatıyı 
örten malzeme, doğal taş boyutları aşıldı-
ğında kaçınılmaz olarak ahşaptı. 

Ne zamanki kemeri, giderek kubbeyi 
keşfettiler ve taşın arasına harç koyma-
ya sıra geldi, işte o zaman; bir yapıştırı-
cı ve bir agrega yani kum, çakıl benzeri 
bir dolgu malzemesi kullanarak yapılan 
“harç” girdi devreye. Çamurun bağlayıcı-
lığı yetmeyince, kireci kumla karıştırıp ve 
çeşitli katkılarla takviye edip farklı harçlar 
yapmayı denediler. Taşa hakimiyet arttık-
ça, günümüze kadar gelen abidelerin ve 
bölgesel ölçekte haklılık içeren taş yapı-
ların başarılı yapım tekniklerine ulaşıldı. 
Bu macera yüz binlerce yıl sürdü.“Beton” 
ise, çimentonun keşfi ile ve de demir ile 
yapışmasının yani aderansının ona kattığı 
ilave gücün hesaplanabilmesi ile sadece 
son iki yüz yıldır hayatımıza girdi. Yani 
yapı tarihinde bir nokta kadar yer tutmaz. 
İlgililere duyurulur.

Her yapı malzemesi, haddini ve ye-
rini bilerek kullanıldığında haklılık taşır. 
Örneğin temellerde, yollarda köprülerde, 
betona karşı çıkmak, bağlantı elemanla-
rında ve çekme mukavemeti söz konusu 
olduğunda çeliğin yardımına karşı çık-
mak ne kadar abesse, yapı konstrüksi-
yonlarında, duvarlarda, çatılarda, büyük 
açıklıklarda ahşaba karşı çıkmak da o 
kadar abestir. Bu ayrımın bilincine vardı-
ğımızda, anlamsız bir rekabet yaratmak 
yerine dostça görev paylaşımı ile ülkemi-
ze de insanlığa da hizmet etmiş olacağız. 
Sanırım artık özeleştiri yapmanın, sınırla-
rını bilmenin, hoşgörülü ve akıllı bir bera-
berliğin vakti çoktan gelmiştir.

Betoncu kardeşlerimiz hiç hoşlan-
mazlar bu karşılaştırmalardan ve ayrıştır-
malardan. İnşallah yanılıyorumdur. Ama, 
onlara kalsa kapı pencere doğramaları 
bile betondan olacaktır nerede ise. Haklı-



186
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 1 İBB-KUDEB

dırlar. Ben de olsam çimento fabrikası ya 
da beton santralı sahibi, ben de olsam be-
tondan başka bir şeyden anlamayan mü-
teahhit firma, hoşlanmazdım. Tekerine 
çomak sokulmaktan kim hoşlanır ki ?

BENDENİZ…
Elbet, ben de hoşlanmam tekerime taş 
koyandan. Lafın gelişine bakmayın. Ama, 
kendimi bir sorgularım gibi geliyor, bu 
kadar eleştiriliyorsam.

Sivri dilli diye tanınan bu makalenin 
yazarı, hasbelkader 50 yıllık bir inşaat göz-
lemcisidir. 40 yıldır da mimarlık mikrobu-
nu taşımaktadır. Hani sözlerini pek yaba-
na atmayın diye söylüyorum. Evet, kendi 
ellerimizle yarattığımız o kocaman beton 
teker artık bir iki çomakla durdurulacağa 
benzemiyor. Artık çimento fabrikası ve 
beton santrali zincirlerimiz var. Tabiri uy-
gunsa, “yarattığımız canavar doymak zo-
runda” Hatta çimentonun dev ölçülerde 
tüketildiği büyük yatırımları, “şimdi sıra 
bizde” anlayışı ile  paylaşma alışkanlığı-
mızdan ötürü her devirde beton lobisinin 
siyasetimizi yönettiği söylenebilir.

Yaşasaydı 100 yaşında olacak, ülke-
mizin betonlaşma macerasının başından 
sonuna şahidi inşaat mühendisi babam 
ve 48 yıllık mühendis ağabeyimin yakın 
çevresi sayesinde sayısız beton hikayesi 
ve filmi seyrettim. 30 yılda delinen beton 
kiremitten, 10 yılda paslanıp yok olmuş 
inşaat demirlerine, sıkıştırılmış kuma 
dönmüş elde ufalanan betonlardan, 
depremi bile beklemeyip kendiliğinden 
yıkılan betonarme binalara, “% 60’ı ma-
alesef risklidir” itirafı yapılan İstanbul’un 
betonarme bina stokuna kadar neler 
gözlemledi bu gözler.

BETONA VE AHŞABA DEVAM 
“Merak etme sen, bu kez sağlam olacak!” 
güvencesinin fos çıkmaması için başvur-

duğumuz, tünel kalıp sistemine gelince... 
Nefes almayan, komşunun sesli kavgası-
nı yuvamıza taşıyan, hak getire ısı izolas-
yonu olan, bazen bilinçsiz mantolamaya 
sığınıp; evimizi güneşle ısınmaz, rüzgarla 
soğumaz, buharını atamaz, romatizmalı 
yapı hale getiren, manyetik alan kirlili-
ği yaratan, Çekmece Nükleer Araştırma 
Enstitüsü’nün raporuna göre nerede ise 
tümü, kanserojen radon gazı neşreden 
beton kafeslere “ev” diyorsanız ben de 
sözümü geri alacağım.

İlk gün gördüğünüz çivi yerinde dur-
dukça, ilk gün taşıdığını yapının ömrü 
boyunca taşıyacak olan ve her türlü deği-
şikliğe kolayca uyum gösteren, hatta zora 
gelinirse taşınıp başka yerde yeniden inşa 
edilebilecek bir ahşap yapı var bir tarafta. 
Öte yanda; yüze yakın risk faktörü içe-
ren ve yapımını izleyemedi isek, bittikten 
sonra içinde ne olduğu, hangi yüke hangi 
koşullarda ne zamana kadar dayanaca-
ğı analiz edilemeyen, yıkılmışı büsbütün 
başa bela betonarme vardır. Sonradan ya-
pılan denetlemenin kendimizi aldatma ol-
duğunu bilmeliyiz. Betonarme ile ahşabın 
sadece risklerini karşılaştırmak bile, doğru 
seçimin ahşap olduğunu ortaya çıkarır. 

Sadece bir kolon ya da kirişinde sorun 
içeren, bir vibratör boşluğu, eksik etriye, 
paslı demir, çok kuru ya da çok sulu, çi-
mentosu akmış beton, erken alınmış bir 
döşeme kalıbı, sulanması ihmal edilmiş 
ve güneşte yanmış, çok soğukta katkısız 
dökülüp suyu donan veya kum çakıl bü-
yüklük ve karışım oranları hesaplanma-
mış beton, demirleri ayakla basılıp aşağı-
ya düşmüş bir balkon, paydos edildiğinde 
yanlış yerde bırakılmış döküm bitimi, ko-
lon kiriş bağlantılarındaki kısa filizler gibi 
saymakla bitmez ve denetimi son derece 
güç sorunlarla baş edeceğimizi sanmak 
Donkişotluktur. Yurdumuzun teknik ele-
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man kapasitesini ve elemanların deneyim 
sınırını ve de sayısını bilmemektir. 

Ülkemiz koşullarında oto kontrol 
olanakları son derece kısıtlı olan beto-
nun, bittikten sonraki performansını an-
cak teknik cihazlarla o da bir yere kadar 
denetleyebilirsiniz. Bu zorluktan ötürü 
statik hesaplarda emniyet katsayıları da-
ima gerekenin on katı değerlerde alınır. 
Yani betonarme bir yandan da kendi ha-
mallığını üstlenir.

Polisiye tedbirlerle hırsızlığı önleme-
ye çalışmanın komikliğini çoktan fark 
ettik. Bu bir; ahlak, açlık ve kimlik so-
runudur çünkü. Anlı şanlı yapı denetim 
büroları ile yurt genelinde kuş uçurtma-
yacağımızı sanmak da bir ham hayaldir. 
Çöken binanın ve ölen insanların ar-
dından, “affedersin denetleyememişiz” 
demek ölenleri geri getirmeyecektir. Ne, 
yüklü sigorta bedeli ne de, “yaralar sarı-
lacaktır!” beyanatları tatmin eder insan-
ları. Yıllık 400-500 bin konut ihtiyacını 
ve ilaveten kamusal ve ticari yapıları, kaç 
kişilik bir ekiple denetleyebileceğimizi 
sanıyoruz. Bir iki büyük şehrin bir iki 
mahallesi dışına taşıyamayız denetimi. 
Lütfen gerçekçi olalım.

Betonlaşmada % 97 ile dünya şam-
piyonu olmak hiç düşündürmez bizi,  
marifet sanırız. Bunun tam tersine, 
Amerika’daki konutların % 90’ının ah-
şap olması hiç sorgulatmaz zihnimizi, 
hele deprem bölgesi Kaliforniya’daki % 
99 oranı hiç uyandırmaz bizi, yine Ame-
rika ve Kanada’daki altı kata kadar ahşap 
apartmanlar hiç ilham vermez bize. Ata-
mızın dedemizin, sekiz kat yüksekliğe 
ulaşan dünya şampiyonu ahşap yapıları 
hiç meraklandırmaz bizi, 150-190 metre-
leri çoktan geçen, artık 250 metre açıklık-
ları deneyen ahşap kirişleri, hocalarımız 
bilmez ki öğrencilerimize öğretsin.

Bizim başımız kumda iken, özellikle 
“yangına dayanıklı olsun diye” ahşapla 
kaplanan çelik binaları, yangın güvenliği 
için ahşap kirişlerle geçilen dev spor sa-
lonlarını, konser salonlarını göremeyiz 
elbette…Şaka gibi gelir mizah sever mes-
lektaşlara yangınla ahşabın yan yana ge-
lişi. Aynı büyüklükteki orta karar bir yan-
gından çıkmış, betonarme, çelik ve ahşap 
üç yapıdan, ancak ahşap olanda basit bir 
tamiratla hala yaşanabileceğini, çeliğin 
çoktan hurdaya dönüştüğünü, betonar-
menin de demirle betonun yapışması de-
mek olan aderansı yok olarak, artık beton 
ve demir diye ayrıştığını, yani ilk deprem-
de ilk sırada yıkılacağını bilmeyiz. Bada-
na boya yapar yaşamaya devam ederiz.. 
Hele, hele sağlığında daha çok yük taşısın 
diye ön ya da art germeli imal edilmiş bir 
kirişin, içindeki aşırı gerilmiş demirin sı-
caklıktan yumuşayıp uzaması yüzünden 
öncelikle çökeceğini bilmeyiz. Bir Güney 
Amerika ülkesinde yangında çöken beto-
narme gökdelen ile, 11 Eylül’de bir iki da-
kikada çöküp, kaçmaya fırsat tanımayan 
ikiz çelik kulelerin çöküş nedeni müşte-
rekti: Aşırı sıcaklık.

Ahşabı böylesine tüketirken, ormanla-
rın o ülkede küçülmeyip büyüyor olması-
nın ardındaki nedeni hiç duymamışızdır. 
Ahşaba böyle değer verildiğinde, korucu-
nun bilgisine ve insafına terk edilmeyen 
doğru bir orman politikası ile ormanların 
sadece piknik alanı olmaktan çıkıp, bozuk 
diye tanımlanmış bölümlerin ki bizde bu 
oran %60’dır, enerji ve sanayi ormanına 
dönüşebileceğini bilmeyiz. Böylece eko 
zenginliğin gerçek korumaya kavuşacağı-
na, rastgele kesim yüzünden tahrip olan 
ormanların korunacağına, doğal örtü 
zenginliğinin; gecekondulaşma, kentleş-
me, kentsel dönüşüm olgularına peşkeş 
çekilemeyeceğine bir türlü inanamayız.
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Ülkemiz ormanlarında dengeli bir ke-
sim ve dikim döngüsü oluşturana kadar 
kullanabileceğimiz, dünya piyasasında 
fazla orman ürünü olarak satılan, diledi-
ğimiz kadar elverişli kereste var. Fiyatları 
da çok uygun.. El alemin petrolünü kulla-
nırken utanmak gerektiğinin düşünmü-
yorsak kerestesini kullanırken de mahcu-
biyet hissetmemiz gerekmez. Çünkü bu 
onların, akıllı bir orman politikası sonucu 
ticari ürün haline getirdikleri artı değerle-
ridir. Afrika’daki sömürge ülkelerde, vah-
şi kapitalizmin kınanması gereken orman 
katliamı ile piyasada satılan inşaatlık ke-
reste stokunu birbirine karıştırmamalıyız. 
Hedefin, kendi ormanlarımızı yeniden 
canlandırmak ve geliştirmek olduğunu 
unutmamalıyız.

Ahşap bir ev, seri üretim bandında 
bir ayda halısına kadar biterken, klasik 
betonarme sistemin uzayıp giden teslim 
tarihleri hiç üzmez bizi. Çünkü bizim için 
zaman eşittir para değildir. Hoşça veya 
boşça geçen vakittir sadece. Böylece daha 
işin başında, ahşap-beton yarışının anla-
mını kaybetmekte olduğunu görürüz.

Çeşitli uygulamalarımda ve 20 yıllık 
atölye deneyimimde gördüm ki, ahşap ev 
herkesin sandığı gibi; bir zengin eğlencesi 
değildir. Yani betonarmeden daha paha-
lıya çıkmamaktadır. Seri üretime girildi-
ğinde daha da ucuzlayacağından eminim. 
Örneğin Amerika’da beton bir evin, ah-
şaptan % 30-50 pahalıya çıktığını, beton 
olduğundan, ahşap için zorunlu olmayan 
deprem sigortası ile daha da pahalıya gel-
diğini bilmekteyiz.

Deprem konusunda, ahşabın sıfıra 
yaklaşan riski ile betonarmenin baş etme 
şansı ise hiç yoktur. Beton sağlam olmaz 
mı? Olur, bal gibi olur!. Ama ne karşılı-
ğında?.. Tıpkı; nükleer santral ile elekt-
rik üretmeye benzer. Hem dünyanın en 

pahalı enerjisini üretirsiniz hem de taşı-
dığınız hesap dışı risklerin haddi hesabı 
yoktur. “Değer mi ?” sorusu hep aklınıza 
takılı kalır.

40 sene önce ömrü sonsuz sanılırken, 
“affedersiniz, bilimsel ömrü 60 seneymiş” 
denilen betona karşılık; 300 yıllık yalıla-
rımız, 600-700 yıllık ahşap camilerimiz, 
hiçbir koruma tedbiri olmamasına rağ-
men hala ayakta ise, şimşek çakmaz hala 
zihinlerimizde. Artık ülkemizde başarı ile 
üretilen, şişe suyu fiyatına satılan özel sı-
vılar ile yanma ve çürüme riskinin nerede 
ise ortadan kaldırıldığını duymamışızdır.

YÜKSEL Kİ YERİN BU YER DEĞİLDİR
Hele hele aşırı güven duygusu ile beto-
narmede 15-20 katı bulduğumuzda, otu-
ran insanlara bir mutluluk testi yaptırma-
yı akıl etsek nasıl bir sonuçla karşılaşırdık 
acaba? Ülkemizde zaman zaman yapılan 
anketlerde halkın %60-70’inin en çok iki 
katlı evlerde oturmak istediğini biliyoruz. 
Bu sonuç sadece bize has değil, insan 
olma özelliğini koruyan tüm dünya ül-
kelerindeki temel eğilimdir. Kırsal alan-
larda bir ve iki katın yaygınlaşabilmesine 
karşılık, kent yoğunluğunun gündeme 
getirdiği 4 katlı konut; asansörü göz ardı 
edebileceğimiz, düşey sirkülasyonda in-
san gücü sınırlarında, mantıklı bir erişim 
yüksekliğidir. 6 kat sonrası ise, daha yük-
selme halinde kule vinçlerin ve özel apa-
ratların devreye girdiği, ekonomik sınırın 
aşılmasıdır.  Daha yükselmek mi? Sade-
ce bu işten rant elde edenlerin işine gelir. 
Çok katlı konut yapıları, ülkemizde yer 
yok sanan, uygun arsa üretmekten aciz 
toplu konut anlayışından kaynaklanır, 
bunu bilesiniz.

Yükselerek sözüm ona yer tasarrufu 
yapmış kent merkezlerinde, alt yapı ve 
ulaşım sorunlarının, düğüm olan yaşa-
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mın ve kaybolan vakitlerin para karşılığı-
nı hesaplamaktan aciz ekonomistlerin ve 
yerel yönetimlerin cahil tavsiyesidir yük-
selmek. Sevgili Turgut Cansever hocamız 
ile birlikte yaptığımız hesaba göre, ülkeyi 
boydan boya geçen 30 km’lik bir bantta 
60 milyon insan alçak konutlarda gül gibi 
yaşar. Biz mimarların hesabı pek kuvvetli 
olmayabilir. Ama mühendislerin ve şehir 
plancılarının ne güne durduklarını bana 
sormayın bu konuda.

Aç bırakılmış güvercine zehirli buğ-
day da verseniz yer. Çünkü açtır ve ölene 
kadar yer. Yaşamsal tehlikeyi hemen fark 
edip elini çeken canlı türü pek azdır ve 
maalesef biz de onlardan değiliz. Konut 
ihtiyacı tavana vurmuş olan sevgili ülkem 
halkına, en kötü betondan evi verirseniz 
bir de kredi ile destekleseniz elbette yü-
zünde gülücüklerle kabul eder. Üstüne 
bir de size şükranlarını sunar. Marifet 
yaptığınızı sanırsınız. Ne zamana kadar? 
Bizler bu tür yapıların, nerede ise ömrü-
müzü kısalttığını, depreme karşı çeşitli 
riskler taşıdığını ve ısıtırken soğuturken 
ve bakımını sürdürürken sanıldığı gibi 
ucuza değil bayağı pahalıya patladığını 
anlayana kadar. 

YETİŞİN! ÇİMENTO FABRİKA SATILIYOR 
Son günlerin heyecanlı alışverişlerinden, 
çimento fabrikası satışlarına bir göz atı-
nız. Ne kadar da meraklı yabancılar vardı 
değil mi aralarında. Gel, doğal çimento 
kaynaklarımızı, hatta bu niyete birinci sı-
nıf tarım arazilerimizi betona çevir, üste 
madalya al. Kendi ülken sınırlama koy-
duysa, çok enerji ve kaynak tüketiyorsun 
diye seni sepetlediyse üzülme. Bu ülkenin 
enerjisi emrindedir. Burada yapar, yani 
bizim kaynaklarımızı da tüketir kendi ül-
kene satarsın dersek tabii koşa koşa gelir 
haspamın gülleri. Yabancılara beklendiği 

kadar kaptırmayınca parsayı, bir sevinç 
kaplar içimizi. Doğanın katili, depremin 
esiri, ekonominin, enerjinin, sıhhatin 
düşmanı olma hakkı bizimdir diye gu-
rurlanırız. Bu bir kısır döngüdür.. Fabrika 
kuruldu ise çalışacaktır. Üretiyorsa satı-
lacaktır. O zaman betonun faziletine de 
insanlar inandırılacaktır. Nasıl ki küre-
sel ısınmanın %25’inden sorumlu doğal 
gazı, temiz gaz diye halkımıza yutturduk 
ve yutturmaya devam ediyorsak, betonu 
da; geleceğimizin esareti değil, güvencesi 
diye sunmamızda hiçbir sakınca yoktur.

KİM YAPACAK NASIL YAPACAK? 
Üniversite konferanslarımdan birinde, 
bir mimarlık öğrencisi şu soruyu sordu. 
“Hepsi iyi de, betondan anlayan bunca 
insan varken, ahşaptan anlayanı nereden 
bulacağız hocam?” dedi. Soru güzel ama 
cevabı içinde saklı idi. “betoncuyu, de-
mirciyi, duvarcıyı, sıvacıyı gönder bir tek 
kalıpçı kalsın sana yeter” dedim.“Yeter ki 
sen nasıl çizeceğini bil, o usta kolaylıkla 
inşa eder ahşap evini” dedim, pek şaşırdı.

Bir başka buluşmamızda, okulların-
da ahşap dersleri görüp görmediklerini 
sorguladığım öğrencilerden biri, “bizim 
mimarlık bölümünde ahşaba pek önem 
verilmez ama ben Karadenizliyim” dedi. 
İkimiz de anlamıştık birbirimizi “babam 
dedem biliyordu ben neden bilmeyeyim” 
demek istemişti. 

Ben herkese; “kendi evinizi, kendi-
niz bile yaparsınız yol gösteren olursa. 
Bu kadar kolay!” derken şunu da ilave 
ediyorum: Ülkemizde artık uluslararası 
standartlarda ahşap ev üreten firmalar 
vardır. Büyük firmalardan da gözünüz 
korkmasın, atölye irisi bir mekânda, 
akıllıca planlanmış ahşap evleri şantiye 
koşullarında imal etmek hiç de zor de-
ğildir. Yeter ki niyetiniz ve akıllıca yol 
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gösterenleriniz olsun. Hani plastik doğ-
ramanın vahşi işgalinden önce, apart-
manların altına iki makine ile bir doğra-
ma atölyesi kurulurdu ya işte o bile yeter 
binanın tümünü yapmaya. 

Bir bilen, bir yol gösteren deyip duru-
yorum.. Peki onlar nerede diyeceksiniz.. 
Hele bir sarılın yakamıza, ben bu beton 
yığınlarına teslim olmak istemiyorum 
deyin bir kere. Bakın nasıl süratle yeti-
şiyor ve yetiştiriliyor bilenler. Hem de o 
eski, anlı şanlı beton büyükleri tarafın-
dan! Çünkü artık beton evi satamamak 
onların korkulu rüyası olmuştur. Yeni 
pazara kolayca akacaklardır. İsteseler de 
istemeseler de.

YEDİ SAĞIRLAR VE BİR GEZİNTİ 
Tarihi binaları, beton ile sözüm ona yeni-
leyip ya da benzetip ahşap kaplayan, eşsiz 
zekaya sahip ünlü ünsüz mimarlarımız ve 
buna izin veren, tarihten anladığını sanan 
nostaljik kurul üyeleri pek anlamaz ne 
dediğimden. Ahşabı kendilerince yaşat-
tıklarını sanırlar. Ahşap sever geçinirler. 
Restorasyon kürsülerimizde, eski ahşap 
evlerimize ait bir tane bile konstrüktif rö-
löve yapmak akla gelmemiştir. Deprem 
sonrası, bu yüzden bir Amerikalı Profesöre 
fena halde mahcup olmuştum. Kapı pen-
cere ve tavan süsleri, sözde ahşap severleri 
oyalaya gelmiştir, bilimsel sığlıklarında. 
Ödül bile alıp verirler kendi aralarında, 
hatta ulusal ölçeklerde. Varsın anlamasın-
lar! Sevgili vatandaşlarım elbette bir gün 
anlayacak ve o arkadaşlara daha hafif gö-
revler verecektir artık yorulmasınlar diye.

Gelin bir gezinti yapalım ahşap örnek-
ler üzerinde. Bakarsınız merakımız artar, 
okullar öğretmeye başlar bu malzemeyi 
yeniden. Ahşap dediğin, doğrama detay-
larından terfi edip yapı detaylarına kavu-
şur. O gün belki çimento fabrikaları ancak 

yollara, barajlara ve prefabrikçilere satabi-
lir ürünlerini, sanayileşmenin göstergesi 
sandığımız, esas “Büyük Yalan” dizisi; 
çimento fabrikası zincirinden belki birçok 
halka kopar. Yani beton lobisi kan kaybe-
der kuşkusuz ama eminim ki bu topraklar 
kazanır. Gelişmekte olan birçok ülkenin 
beton tuzağından kurtulmasına da örnek 
olur belki!

Ahşabı iyice tanıyıp yapı sektöründe 
kullanmaya başladığımızda, ormanları-
mızın tekrar kazanıldığını görerek, doğayı 
gerçek koruma altına ve canımızı gerçek 
güvenceye aldığımızı, kaybolan sıhhatimi-
zi ve bozulan moralimizi yeniden kazan-
dığımızı görerek eskinin hesabını sormak 
isterseniz, hepsi elinizin altında olacak 
merak etmeyin. Bir yere kaçamayacaklar. 
Çünkü acı bir tablodur ama ülkemizin 
belli başlı tüm sermaye grupları bu işe he-
vesli ve de bulaşmış görünüyorlar.

Ticarettir bunu anlıyorum. Bugün para 
ediyordur o da tamam. Ama yüksek karları 
var diye aynı gruplar nasıl ki uyuşturucu 
ticaretine girişmiyorsa, aynı ahlaki ve bi-
limsel nedenlerle, yanlış konuya yatırım 
yaptıklarını bir an önce fark etmelidir. 
Hani bakarsın affedici halklar bir gün he-
sap sormaya kalkar. Belli mi olur . 

Hedef mi gösteriyorum? Elbette! Ülke 
ekonomisinin, doğal yapısının, sağlık-
lı yaşamın ve can güvenliğinin göz göre 
göre tehlikeye atıldığı, yakın tarihimizin 
büyük yanlışından vazgeçmeyi dile getirip 
ahşabı hedef gösteriyorum. Diğer taraftan 
bu yanlışa iştirak edip, bilerek ya da bil-
meyerek destekleyenler kendilerini başka 
türlü bir hedefte görüyorlarsa, bu onların 
endişesi ve yorumudur. Bence bu korku-
dan kurtulmanın çaresi; uzun vadeli bir 
planlama ve ekonomik sarsıntı yaratma-
yacak akıllı dönüşüm projeleri ile, bir an 
önce aklın yolunu seçmektir.
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1. GÜN- 29 ARALIK 2009 Salı 

1. OTURUM 
AHŞAP YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KRİTERLERİ-İLKELER
OTURUM BAŞKANI: İHSAN SARI

1. Konuşmacı
10.00-11.00 İhsan Sarı - Sit Alanları Alan Başkanı
Alan Yönetimi Yönünden Korumanın Yasal Yönleri
2. Konuşmacı
11.00-11.30 Y.Mimar Cem Eriş - Tarihi Çevre Koruma Müdürü
Yenileme Alanlarında Koruma Yaklaşımları ve 
Süleymaniye Örneği
3. Konuşmacı
11.30-12.00 Araştırmacı Tarihçi Nejdet Sakaoğlu
İstanbul’da Ahşap Kültürü

12.00-13.00 Yemek Arası

2. OTURUM 
AHŞAP MALZEME, BOZUNMALAR, KONSERVASYON, 
ONARIM UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ÖZNUR BÜLEND SEÇKİN

4. Konuşmacı
13.00-13.30 Prof. Dr. Nurgün Erdin
Ahşabın Biyolojik Zararlıları
5. Konuşmacı
13.30-14.00 Y. Mimar İrem Nardereli - Y.Mimar Alidost 
Ertuğrul
Dünya Kültür Mirası ve Otantiklik Kavramı
6. Konuşmacı
14.00-14.30 Prof. Dr. Kutgün Eyüpgiller
Geleneksel Kastamonu Evleri ve Toprakçılar Konağı 
Restorasyonu
14.30-14.50 Ara
7. Konuşmacı
14.50-15.20 Y.Mimar Alidost Ertuğrul
Süleymaniye’de 569 Ada 13 Parsel’deki Ahşap Evin 
Restorasyonunun
Projelendirilmesi ve Uygulanması 
8. Konuşmacı
15.20-16.00 Y.Mimar Barış Han - Han Art Mimarlık
Ahşap Yapılarda Proje Sorunları

2.GÜN- 15 EKİM 2009 Perşembe

3. OTURUM 

AHŞABIN KORUNMASI

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. OKTAY 

ASLANAPA

9. Konuşmacı
10.00-10.30 Y.Mimar Feyhan İnkaya - İm Mimarlık 
Ltd. Şti.
Arnavutköy’de Bir Ahşap Yapı Rekonstrüksiyonu
10. Konuşmacı
 10.30-11.10 Y. Mimar Yaman İrepoğlu - UAB Y.K 
Başkanı
Ahşap Yapıları Koruma Sorunları ve Çözümleri  
11. Konuşmacı
11.10-11.50 Y. Mimar Jale Beşkonaklı - Milli Saraylar   
Ahşap Yapılarda İç Ortam Kontrolü 

12.00-13 00 Yemek Arası

4. OTURUM

ÇAĞDAŞ MİMARLIK VE AHŞAP MALZEME

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ

12. Konuşmacı 

13.00-13.30 Y.Mimar Erkan İNCE  - Kagir Ahşap 

Ltd. Şti.

Küresel Isınmaya Karşı Lamine Ahşap

13. Konuşmacı 

13.30-14.15 Mühendis (İTÜ)  Nuri AKGÜL - Y. 

Mimar Güney AKGÜL

Ahşappen Ahşap Pencere Ltd. Şti.

Yeni Nesil Ahşap Pencereler

14.15-14.30 Ara

14.Konuşmacı

14.30-15.00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Engin 

Ejder - Aksio Boya Renk A.Ş.

Günümüzde Kullanılan Ahşap Koruyucu Boyalar 

ve Doğru Boya Uygulamaları

15.00- 15.30- KUDEB ULAŞIM

15.30- 16.30- Gezi ve Kokteyl

Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi-Beyoğlu Katılım ücretsiz olup, sınırlı sayıda yer olduğundan rezervasyon yaptırılması rica olunur. 
Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Demet Sürücü Tel: (212) 455 37 87-(533) 327 07 35  www.ibb.gov.tr/kudeb
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 Uluslararası ve ulusal koruma mevzu-
atı; yeryüzünün varoluşundan ve insan-
lığın geçmişte ürettiği ve kendi tarihine 
ışık tutarak geçmişi bugüne ve geleceğe 
taşıyacak olması açısından kültürel ve 
doğal varlıkları korumasının hukuki yön-
temidir. Savaşlarla, toplumsal olaylarla 
ve doğal afetlerle birçok doğal ve kültürel 
varlığını kaybetmiş olan insanoğlu, son 
olarak Birleşmiş Milletler’in öncülüğün-
de uluslararası koruma mevzuatını ilgili 
ülkelerin, ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarının katılımı ile geliştirerek yü-
rürlüğe koymuştur.  Sözleşme ile UNES-
CO, doğal ve kültürel mirasın sadece 
geleneksel bozulma nedenleriyle değil, 
sosyal ve ekonomik şartların değişmesiy-
le gittikçe artan bir şekilde yok olma teh-
didi altında olduğuna dikkat çekmiştir. 
UNESCO Dünya Kültür ve Doğal Miras 
Sözleşmesini imzalayan taraf devletlere 
kendi sınırları içindeki tüm doğal ve kül-
türel miras varlıklarının envanterlerini 
yapıp onları tanımlamalarını, korumala-
rını/muhafaza etmelerini, sunmalarını/
teşhir etmelerini ve gereken tüm yasal, 
idari, bilimsel ve teknik önlemleri ala-
rak bu doğal ve kültürel değerleri en iyi 
şekilde gelecek nesillere aktarmaları için 
çağrıda bulunarak bu konularda sorum-
luluklar yüklemiştir. Bu sözleşmeye 1982 
yılında taraf olan ülkemizin 05.12.1984 
tarihinde yaptığı başvuru neticesinde 
UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafın-
dan 06.12.1985 tarihinde  356 kayıt no ile  

Dünya Miras Listesi’ne alınan İstanbul 
dört  adet miras alanından oluşmaktadır. 

Bu Dünya Kültür Miras alanları; 
Topkapı Sarayı,  Sultanahmet Camii ve 
Ayasofya’nın yer aldığı Kentsel Arkeolo-
jik Sit Alanı,  Süleymaniye Camii ve çev-
resi, Zeyrek Camii ve çevresi ile İstanbul 
Karasuları alanıdır.

UNESCO; Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü, 1972 yılı 17 Ekim 
– 21 Kasım tarihleri arasında Paris’te ya-
pılan onyedinci oturumunda kararlaştıra-
rak yayınladığı, Dünya Kültür ve Doğal 
Mirasını Koruma Sözleşmesi’yle tüm mil-
letlerin sahip oldukları kültürel ve doğal 
miraslarının dünya çapında korunması 
için tarihi bir adım atarak doğal ve kültü-
rel varlıkların korunması yönünde hukuki 
altyapının oluşmasına imkân sağlamıştır. 
Aynı zamanda UNESCO sözleşme ile 
tüm insanlığın sahip olduğu dünya mi-
raslarının muhafazalarının yine milletle-
rarası camianın asli görevi olduğunu göz 
önünde tutarak, modern-bilimsel yön-
temlere uygun olarak, istisnai değerdeki 
doğal ve kültürel mirasın korunması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması için etkin 
bir sistemin temellerini atmış olmaktadır.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL 
MİRASI SÖZLEŞMESİNİN AMACI:

  Ülkeleri Dünya Miras Sözleşmesi’ni 
imzalamaya teşvik etmek ve bu sayede 
bu ülkelerin doğal ve kültürel mirasının 
korunmasını garanti altına almak,

 Sözleşmeye taraf olan devletleri, ulusal 
sınırları içindeki doğal ve kültürel değer 
taşıyan bölgelerin Dünya Miras Listesi’ 
ne dahil edilmesi için teşvik etmek,

ALAN YÖNETİMİ AÇISINDAN KORUMANIN 
YASAL YÖNLERİ
İHSAN SARI
İSTANBUL SİT ALANLARI 
ALAN YÖNETİMİ BAŞKANI                          
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 Sözleşmeye taraf olan devletleri, Dün-
ya Miras bölgelerinin korunması durumu 
üzerine yönetim planları değiştirmeye ve 
raporlama sistemleri oluşturmaya teşvik 
etmek,

 Teknik destek ve profesyonel eğitim 
imkanları sunarak Sözleşmeye taraf olan 
ülkelerin Dünya Miras’nı korumalarına 
yardımcı olmak,

 Acil tehdit altındaki Dünya Miras Alan-
ları için  acil durum yardım desteği sağ-
lamak,

 Dünya Doğal ve Kültürel Mirası’nın 
muhafazası için sözleşmeye taraf olan ül-
kelerin koruma yönündeki toplum bilin-
cini arttırıcı faaliyetlerine destek vermek,

 Taraf devletlerin kendi kültürel ve doğal 
miraslarının korunması hususunda yerli 
halkın katılımını teşvik etmek,

 Dünya’ nın doğal ve kültürel mirasının 
muhafazası hususunda milletlerarası iş-
birliğini teşviş etmektir.

Sözleşme kapsamında ayrıca taraf 
devlet temsilcilerinden müteşekkil Dünya 
Miras Komitesi, Sekretarya olarak Komi-
te’ ye yardımcı olmak üzere merkezi Paris’ 
te bulunan Dünya Miras Merkezi, Dünya 
Miras Listesi,  Tehlikede Olan Dünya Mi-
ras Listesi ve Dünya Miras Fonu oluştu-
rulmuştur. Dünya Mirası Komitesi taraf 
devletlerin yaptığı başvuruların, miras 
merkezinin belirlediği kriterlere haiz olup 
olmadığını ICOMOS, ICCROM ve IUCN 
gibi uluslararası uzmanların yer aldığı ku-
rumların yardımıyla değerlendirilmekte 
ve varlıklar  Kültürel (Cultural Heritage), 
doğal (Natural Heritage ) ve karışık (Mi-
xed Heritage) olmak üzere 3 grupta tasnif 
edilmektedir.  

ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI
Aşağıdaki listede de görüleceği gibi bi-
linen koruma mevzuatlarının en önemli 
ayaklarının tarihsel gelişimi sıralanmıştır.  

Ve bu kronolojik sıra hep böyle algılana 
gelmiştir.
1. CARTA DEL RESTAURO-1931
2. ATİNA TÜZÜĞÜ-1933
3. VENEDİK TÜZÜĞÜ-1964 
4. DÜNYA MİRAS SÖZLEŞMESİ (KON-
VANSİYONU) 1972
5. BURLA (AVUSTURALYA) TÜZÜĞÜ 
19.08.1979 
6. VAŞİNGTON (WASHINGTON) TÜ-
ZÜĞÜ 1987  
7. NARA ÖZGÜNLÜK BELGESİ-1994
8. VİYANA MEMORANDUMU-1995
9. ICOMOS GELENEKSEL MİMARİ Mİ-
RAS TÜZÜĞÜ-1999
10. ICOMOS’UN AHŞAPYAPILARIN 
KORUNMASI İÇİN İLKELERİ 1999
11. BUDAPEŞTE DEKLARASYONU 2002

Tarihsel olarak sıralanan bu listeye iyi 
bakıldığında veya başka bir deyişle her 
bir tüzük,  ilke, memorandum ve dek-
larasyonlar iyi incelendiğinde, orijinleri 
öncelikle ilgili ülkelerin kendilerinin ko-
ruma mevzuatı  yönünden kendi koruma 
problemlerine çözüm araması neticesin-
de bu tüzük, ilke, memorandum ve dek-
larasyonları uluslararası koruma kabul 
ortamına taşıyarak uluslararası koruma 
yasasının oluşmasına hizmet etmişlerdir. 
Bu tespitten yola çıkarak, -Biz bu koruma 
mevzuatları manzumesinin içine kendi 
koruma problemlerimizin de çözümü-
nü taşımamalı mıyız? Cevap: Evet ise, O 
zaman; Peki, biz geçmişte ne yapmıştık  
öncelikle onları araştırarak ortaya çıkar-
malıyız. 

Osmanlı Devrinde,
 1869 yılında ASAR-I ATİKA 

NİZAMNAMESİ’ni
 1873 yılında İKİNCİ ASAR-I ATİKA 

NİZAMNAMESİ’ni
 1884 yılında ÜÇÜNCÜ ASAR-I ATİKA 
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NİZAMNAMESİ’ni
 1906 yılında SON ASAR-I ATİKA 

NİZAMNAMESİ’ni çıkarıp yürürlüğe so-
karak, çevre ve kültür varlıklarının korun-
ması çalışmaları başlatılmıştır.

Bu nizamnameler ile; 
 Asar-ı  Atika her nerede bulunursa bu-

lunsun devlete aittir.
 Memaliki Osmaniye’de zuhur eden 

asar-ı atikanın diyarı ecnebiyeye nakil 
ve ihracı kat’iyen memnudur (Osmanlı 
Memleketi’nde  bulunan eski eserlerin  
yurtdışına çıkarılması ve ihracı kesinlikle 
yasaktır) (1873-Asar-ı Atika Nizamna-
mesi).

 Asar-ı  mezkûre imha veya  tahrip edil-
miş ise kıymetleri mütecasirlerden istih-
sal olunacaktır.(1906- Son Asar-ı Atika 
Nizamnamesi). Yayınlanarak korumanın 
ilkleri oluşturulmaya başlanılmıştır.

Cumhuriyet Devrinde ise,
 Anıtlarımızın Devlet Daireleri Arasında 

Taksim Eden Kanunlar;
  3 Mart 1340 (1924) tarih ve 430 sayılı 

Kanun ile Vakıflar tarafından idare olu-
nan bilcümle medrese ve Mektepler Ma-
arif Vekâletine,

 3 Eylül 1341 (1925) Türbelerden hai-
zi kıymet  olanların muhafaza ve idaresi 
Maarif Vekilliğine,

 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı bele-
diye kanununun 159.maddesiyle kale ve 
kulelerin metruk arsaları ve enkazlarının 
tasarrufu ve idaresi belediyelere,

 28 Nisan 1926 tarih ve 831 sayılı kanun 
ve 12 Ağustos1928 tarihli nizamname ile 
sebil, çeşme ve şadırvan suları belediyele-
re veya ihtiyar meclislerine,

 1 Temmuz 1931 mezarlıklar nizam-
namesi 1. Maddesi ile tarihi mezarlıklar 
belediyelere,

 2 Haziran 1929 tarih ve 1552 sayılı ka-

nun ile tarihi köprüler Nafıaya (Bayındır-
lık Bakanlığı) verilmişlerdir.

Bu ve benzeri kanunlar ile vakıf eser-
lerinin idare ve tüzel kişiliklere devredil-
mesi neticesinde korunması ve idaresinde 
ortaya çıkan sakıncalar nedeniyle bu sefer; 
10.09.1957 kabul tarihli “Aslında Vakıf 
Olan Tarihi ve Mimari Kıymete Haiz Eski 
Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne 
Devrine Dair Kanun ile, aslında vakıf yo-
luyla vucûde gelip de muhtelif kanunlar  
ve sair suretlerle Hazine, Belediyeler veya 
özel mülkiyete geçmiş bulunan korunma-
sı gerekli  tarihi ve mimari kıymette sahip 
eski eserlerin mülkiyetinin tekrar Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne devirlerinin gerek-
tiği, yönünde kanun çıkarılmıştır.

 2.7.1951 tarih ve 5805 sayı ile Gayri-
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve Vazifelerine dair ka-
nun ile; yurt içinde korunması gerekli 
mimari anıtların koruma, bakım, onarım, 
restorasyon işlerinde riayet edilecek pren-
sipleri ve bunlarla ilgili programları tesbit, 
tatbikatlarını genel olarak takip ve mura-
kabe etmek anıtlarla ilgili olarak olarak 
tevdi olunacak veya kendi vasıta ve tetkik-
leri ile ıttıla kesbedilecek her türlü konu 
ve ihtilaflar üzerinde ilmi mütalâa bildir-
mek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek 
Kurulu (GEEAYK)teşkil edilmiştir.

 1973 yılında 1710 sayılı Eski Eserler 
Yasası,

 1983 yılında 1710 sayılı yasa iptal edile-
rek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nı Koruma Yasası çıkarılmış,

 1987 yılında ise 2863 sayılı yasa 3386 
sayılı yasa ile değişikliğe uğramış,

 2004 yılında ise 5226 sayılı yasa ile Kül-
tür ve Tabiat Varlıkları Kanununda de-
ğişiklik yapılarak, bugüne kadar koruma 
mevzuatında sözü edilmemiş; YÖNETİM 
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ALANI, YÖNETİM PLANI gibi yeni ko-
ruma tanımları oluşturulmuş ve koruma 
planlaması içinde eylem alanlarının  ve 
önceliklerinin belirlenmesi olanaklı hale 
getirilmeye çalışılmıştır. Yine aynı kanun 
(5226)ile, Yönetim Alanı için;

Alan Başkanlığı, (Alan Başkanlığı) 
Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetle-
me Kurulu  oluşturulmuştur.

1931 yılında yayınlanan CARTA DEL 
RESTAURO’nun 1. Maddesinde belirti-
len; - Her şeyden önce anıta, çökme ve 
aşınmalardan ötürü kaybettiği dayanık-
lılığı ve zamana karşı direnme gücünü 
yeniden kazandırmaya yönelik sürek-
li bakım ve sağlamlaştırma çabalarına 
önem verilmesi gerekir denilmesinden 
günümüze koruma yönünde çok önemli 
aşamalar kaydedilmiştir.

UNESCO Dünya Miras Tüzüğü 
1977‘den beri periyodik olarak “OPE-
RATION GUIDELINES-UYGULAMA 
REHBERİ” adıyla yayınlanan rehberler 
ile Dünya Miras alanlarının korunmasın-
da yol göstermektedir. Bu rehber ile ala-
nın korunması için YASAL, BİLİMSEL, 
TEKNİK, YÖNETİMSEL ve FİNANSAL 
ölçütler talep edilmektedir. Bütün bun-
ların yanında 1977 den beri “YÖNETİM 
PLANININ” bir kopyası da dosyada yer 
almalıdır, denmektedir.

Kültür Varlıkları; 
 İnsanların sınırlı olan yaşamında kalıcı-

lık duygusuyla geleceğe hazırlanmalarını 
sağladığı,

 Ortak geçmiş ve gelecek bilincinin içeri-
ğini oluşturan kültürel bir kabul olduğu,

 İnsanları geçmişi, bugünü ve geleceği 
arasında güçlü bir bağ oluşturduğu, şehrin 
geçmişini anıtlaştırdığı ve aynı zamanda 
gelecek kuşaklara kültürel kimlik aşıladığı 
ve toplumda aidiyet duygusu oluşturdu-

ğu nedenlere Şehrin Kültürel Mirasının 
korunması gerektiği, 1992 yılında Avrupa 
Konseyi tarafından yayınlanan “Avrupa 
Şehirli Halklar Deklarasyonu’nda” net bir 
şekilde açıklanmıştır.

UNESCO bütün dünyada kültür var-
lıklarının insanlığın ortak mirası olarak 
Dünya Miras listesine alınması için ge-
reken koşulları yayınlamış ve koşullar 
çerçevesinde korunmalarını zorunlu tut-
muştur. Dünya miras listesine alınma ko-
şulları;

 Üstün Evrensel Değer (Outstanding 
Universal value, ı-x)

 Özgünlük (Authenticity, ı-vı)
 Bütünlük (Integrity, ı-x)
 Koruma ve yönetim (Protection and 

Management, ı-x)
 Sınırlar (Boundaries)
 Tampon Bölge (Buffer Zone)
 Yönetim Sistemleri (Management 

Systems)
 Sürdürülebilir Kullanım (Sustainable 

Use)

Üstün Evrensel Değer  (Outstanding 
Universal Value):

I. İnsanoğlunun yaratıcı dehasının bir şa-
heserini temsil etmesi;

II. Şehir planlama, mimarlık, peyzaj ta-
sarımı, teknoloji, anıtsal sanatlar konula-
rındaki gelişmeler üzerine bir zaman zarfı 
içinde dünyanın belli bir kültürel alanın-
da insan değerleri arasındaki önemli alış-
verişi sergilemesi;

III. Yaşayan veya ortadan yok olmuş bir 
kültürel geleneğe veya bir medeniyete 
yönelik eşsiz veya en azından istisnai bir 
tanıklık üstlenmesi;

IV. İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı 
veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mi-
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mari veya teknolojik grup veya peyzaj için 
istisnai bir örnek olması;

V.Özellikle geri döndürülemez değişik-
liklerin etkisi altında hassas hale gelen 
insanın çevre ile etkileşiminin veya kül-
türün (kültürlerin) bir temsilcisi olan ge-
leneksel insan yerleşimi, arazi kullanımı 
veya deniz kullanımının istisnai bir ör-
neği olması;

VI.İstisnai evrensel öneme sahip olan 

olaylar, yaşayan gelenekler, fikirler, 
inançlar, sanatsal ve edebi eserler ile doğ-
rudan veya somut bir biçimde ilişkili ol-
ması. (Komite bu kriterin tercihen diğer 
kriterler ile birlikte kullanılması gerekti-
ğini kabul etmektedir); 

VII. Üstün doğal bir fenomeni veya istis-
nai bir doğal güzelliğe veya estetik öneme 
sahip alanları ihtiva etmesi;

VIII. Yaşamın izleri, yer şekillerinin olu-

Süleymaniye Camii, İstanbul

Zeyrek Camii, Fatih-İstanbul Topkapı Sarayı, İstanbul

Truva, ÇanakkaleKapadokya, Nevşehir

Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii 
(Arkeolojik Park), İstanbul
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şumunda devam eden jeolojik süreçler 
veya önemli jeomorfik veya fizyografik 
özellikler dahil dünya tarihinin önemli 
aşamalarını temsil eden istisnai örnekler 
olmaları; 

IX. Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistem-
leri ile bitki ve hayvan topluluklarının ev-
rim ve gelişimlerinde devam eden önemli 
ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil eden 
istisnai örnekler olmaları;

X. Bilim ya da koruma açısından istisnai 
evrensel değere sahip tehdit altında-
ki türleri ihtiva edenler de dahil biyolo-
jik çeşitliliğin yerinde korunması için en 
önemli ve dikkat çeken doğal habitatları 
kapsamaları.

Koruma ve yönetim (Protection and 
Management) için yasal, düzenleyici ve 
akdi önlemler, etkili sınır korumasını 
sağlayacak yönetim planının yapılması 

en etkili yöntem olarak günümüzde önü-
müze çıkmaktadır. Bütün bu koruma ted-
birlerini almayan taraf devletler  “Tehlike 
Altındaki Dünya Miras Listesine” alın-
maktadır. Bu liste; uluslararası toplumu, 
varlığın Dünya Miras Listesi’ne girmesini 

Viktorya Şelaleleri, Zimbabve

Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya

Pamukkale, Denizli

Amazon Yağmur Ormanları, Brezilya
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sağlayan özelliklerini tehdit eden koşul-
lar konusunda bilgilendirmek ve bunun 
düzeltilmesi için gerekli eylemleri başlat-
mak amacıyla oluşturulmuştur, Sözleşme 
madde 11(4). 

2009 tarihi itibari ile 25 taraf devletin 
sınırları içinde otuz bir adet varlığın tehli-
ke altındaki listede bulunması da ayrı bir 
uluslararası problem olarak önümüzde 
durmaktadır. 

Dünya Miras Merkezi son yıllarda sü-
rekli olarak İstanbul için yönetim planı-
nın yapılmasını ısrarla talep etmektedir. 
Aksi takdirde İstanbul Dünya Miras alan-
ların da Tehlike Altındaki Dünya Miras 
Listesi’ne alınacağını deklere etmiştir.

5226 sayılı kanun ile 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na 
ilave edilen EK-2 a maddesine göre; “İs-
tanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Baş-
kanlığı” ve aynı kanun ve yönetmeliği 
kapsamında “Danışma Kurulu ve Eşgü-
düm Denetleme Kurulu” oluşturulmuş-
tur. Alan Başkanlığı uzmanları ve Danış-
ma Kurulu’nun uzman üyelerinin ortak 
çalışması ile İstanbul Alan Yönetimi ve 
etkilenme (Tampon Bölge) alanlarının 
öneri sınırlarının İBB- İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne ve akabinde de İBB’nin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na İletilmesi 
ve bunun sonucunda 21 Nisan 2009 (*)
tarihinde Makam (Sn.Bakan) oluru ile 
“Yönetim Planı” nın sınırları onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. (Ek 1)
Uygulama Rehberi’nin 104 ve 106. mad-
delerine dayanarak İstanbul Sit Alanları 
Alan Yönetimi Danışma Kurulu; 

 İstanbul Tarihi Yarımada Sit Alanı ve 
çevresinde yer alan her bir sit alanının, 
üstün evrensel değer özelliğini taşıdığı ve 
bu sebeple Tarihi Yarımada’nın tampon 
bölgesi olarak nitelendirilemeyeceği, 

 Bütüncül bir koruma yaklaşımının ge-

reği ile estetik ve mimari siluet değerleri 
dikkate alınarak, söz konusu tüm bu sit 
alanlarının birbirinin etkileşim sahaların-
da kaldığı,

 Bu sitler bütünü arasında, ilk etapta 
yönetim planı hazırlanması gereken alan 
olarak; İstanbul Dünya Miras Alanlarını 
ihtiva eden Tarihi Yarımada’nın tümünün 
ve Karasurları ötesindeki koruma bandı 
ile beş adet bakı noktasının seçildiği, 

 Üstün evrensel değere sahip diğer sit 
alanları için belirlenecek tampon bölge 
sınırının bu alanlar için yapılacak ‘yöne-
tim planı’ çalışması ile birlikte değerlen-
dirilmesi ve netleştirilmesi gerektiği, so-
nuçlarına ulaşmıştır.

İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi 
Başkanlığı Danışma Kurulu’nda alınan 
teklif karar doğrultusunda yine Alan 
Başkanlığı’nda oluşturulan teknik heye-
tin ortak çalışması neticesinde İstanbul 
Tarihi Yarımada Yönetim Planı Taslağı 
20.01.2009 tarihinde taslak metin olarak 
sonuçlandırılmıştır

Oluşturulan Yönetim planı Taslağı 
kapsamında Yönetim planı çalışmaları 
geliştirilerek devam etmektedir.

Yapılmakta olan İstanbul Yönetim 
Planı:  Dünya Miras Varlıklarının ve 
adaylarının; özgün yapılarına uygun ola-
rak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir 
anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte 
korunmasını, varlığın üstün evrensel de-
ğeri yanında gelişiminin ve canlılığının 
muhafaza edilmesini ve bunlar arasında 
bir denge kurarak gelecek kuşaklara akta-
rılmasını sağlayan bir yol haritasıdır.

2008 Uygulama Rehberi- Paragraf 
111: Yönetim Planında;

 Bütün paydaşlar varlığa dair ortak bir 
anlayışı paylaşmalı,

 Planlama, uygulama, izleme, değerlen-
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dirme ve geri belsem safhaları olmalı,
 Sürece bütün paydaşlar ve ortaklar ka-

tılmalı,
 Gerekli kaynaklar tahsis edilmeli,
 Kapasite geliştirme çalışmaları yapıl-

malı,
 Güvenilir ve şeffaf bir şekilde sistemin 

nasıl çalıştığının tanımı yapılmalıdır, den-
mektedir.

Bu kapsamda İstanbul Alan Yönetimi 
planı için yapılacak öncelikli çalışmalar:
1. Kurumsal ve toplumsal bilinçlendirme 
programı çalışmalarının yürütülmesi,

2. Alan yönetimi bilgi merkezinin kurul-
ması,
3. Web sitesinin kurulması,
4. Ulusal ve uluslararası toplantıların dü-
zenlenmesi,
5. Arama konferanslarının düzenlenme-
si,
6. Uzman atölye çalışmalarının düzen-
lenmesi,
7. Yayınlar (arama konferansı, toplantı 
sonuç yayınları ve Alan Yönetimi Bilgi 
Merkezi AYBM yayınları)… olarak değer-
lendirilmektedir.
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 Bugünkü sunumumuzda size 5366 sa-
yılı yenileme yasanın detaylarından değil, 
bugüne kadar edindiğim izlenimlerimden 
yorumlayabildiğim kadarıyla, daha ziyade 
nasıl anlaşıldığından kısaca bahsetmek 
istiyorum. Daha sonra da genel olarak 
müdürlük projeleri ve Süleymaniye’den 
bahsedeceğim.

Her şeyden önce 5366 sayılı yasayı, 
2863 sayılı yasadan ayrı ve bağımsız dü-
şünemeyiz. Öncelikle şunun altını çizmek 
isterim ki yenileme alanları kanun gere-
ği ancak sit alanlarında ilan edilebiliyor. 
Dolayısıyla 2863 sayılı koruma kanunuyla 
sıkı sıkıya bir ilişki içerisinde. 2863 sayılı 
yasa ve yönetmelikleri kapsamında kuru-
lan ve çalışan bir Koruma kurulumuz var. 
Bu konuda da gayet hassas davranılıyor. 
Ama kamuoyuna konunun bu şekilde 
yansıtılmadığının da farkındayım.

Öncelikle Yenileme Alanı olsun ya da 
olmasın sit alanlarında Koruma Amaçlı 
İmar Planı ana referanstır. Mevzuatta yeri 
gayet muhkem tanımlanmıştır.

Esasen 5366 sayılı Yenileme Kanu-
nunu, Koruma Amaçlı İmar Planları’nın 
uygulanması yönünde ciddi bir araç ola-
rak değerlendiriyorum. Özellikle Tari-
hi Yarımada’da ve özelde Süleymaniye, 
Zeyrek gibi dünya miras alanlarında ve 
benzeri diğer alanlarda kültür varlıkla-
rında yaşadığımız erozyonun bir bölümü 
maalesef 2863’ün eksikliklerinden kay-
naklanmaktadır.

Ancak 2004 yılında 5226 sayılı kanun-
la yapılan değişikliklerle ciddi bir ilerleme 
kaydetme yönünde kamu ve mülk sa-

hipleri bir avantaj yakaladılar. Örneğin; 
TOKİ Kredisi, İl Özel İdaresi Fonu, Kültür 
Bakanlığı Fonu gibi oluşturulan fonlarla 
finans problemi önemli bir ölçüde gide-
rildi. Tabii ki İBB’nin ve ilçe belediyelerin 
ciddi bir irade ortaya koyması sayesinde, 
biraz sonra size Süleymaniye özelinde 
anlatacağım gelişmeleri kaydedebildik. 
Proje standardı çok iyi bir seviyeye geldi. 
Uygulamalarda zaman zaman eksiklikler 
de olsa özellikle KUDEB’in kurulmasıyla 
denetim daha yaygın, etkin ve bilimsel bir 
seviyeye taşınmış oldu. Ancak tüm bunlar 
yeterli mi? Tabii ki hayır. 

Bu konuda en önemli çalışmalarımız-
dan birisi de İstanbul Sit Alanları Alan 
Başkanlığı’nın kurumsal olarak oluşturul-
ması ve Tarihi Yarımada’nın yönetim pla-
nının yapımı yönünde attığımız adımlar 
da bu işin olmazsa olmazıdır. İBB Tarihi 
Çevre Koruma Müdürlüğü ve 2010 AKB 
ajansı işbirliği ile Tarihi Yarımada’nın yö-
netim planı ihalesi de gerçekleştirilip ça-
lışmalara başlandı.

Ancak taşınmaz kültür varlıklarının 
korunması sadece onların fiziki varlıkla-
rının korunmasından ibaret değil. Koru-
maya çalıştığımız semtlerden, evlerden 
kimler geldi kimler geçti. Sadece taşı, 
ahşabı değil ruhu ve kimliği de korumak 
vazifemiz var. Tüm bu kültür varlıklarına 
asıl hayat veren şeyin bu ruhun, kimliğin 
ve hatıraların olduğu göz ardı edilemez 
bir gerçektir. Bizi bu vatan toprağında var 
eden, bizi farklı kılan ve bir millet yapan 
tüm değerleri de korumalıyız. Onun için 
tüm bu değerlerin fiziki emarelerine de 
sahip çıkıyoruz. Bu konuyla ilgili detayları 
da tabii ki Sayın Hocamız Necdet Saka-
oğlu Beyefendi ve onun gibi değerli diğer 

YENİLEME ALANLARINDA KORUMA 
YAKLAŞIMLARI VE SÜLEYMANİYE ÖRNEĞİ
Y. MİMAR CEM ERİŞ
İBB TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRÜ



211
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

hocalarımızdan öğreniyoruz. El birliği ile 
tüm gayretimiz toplumsal bir farkındalık 
ve hassasiyet oluşturmaktır. 5366 sayılı 
yasa kapsamında Süleymaniye’de başlat-
tığımız çalışmanın detaylarına geçmeden 
önce size biraz müdürlüğümüzden ve ça-
lışmalarından bahsetmek isterim.

Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü Ba-
kanlar Kurulu’nun 13/03/1997 tarih ve 
97/9436 sayılı kararı ile kadro ihdası ya-
pılarak kuruldu.  Çalışmalarına, 1998 yı-
lında Eminönü Kirazhan’da başlamıştır. 
2009 yılı Mayıs ayından itibaren ise faa-
liyetlerini Küçük Ayasofya’daki yeni hiz-
met binasında sürdürmektedir. 

Müdürlüğümüz,  5216 sayılı Büyük-
şehir Belediye Kanunu yetki alanı içinde, 
3386, 5366 ve 5226 sayılı yasalar ile deği-
şik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Kanunu kapsamında koruma amaçlı plan, 
proje, uygulama ve programları yapmak, 
yaptırmak, yürütmek, taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarını değerlendirmek ve ge-
liştirmekle görevli ve yetkilidir. 

Müdür,  5   müdür yardımcısı,  12  mi-
mar, 3  inşaat mühendisi, 2   makina mü-
hendisi, 2    elektrik mühendisi,   3   harita 
mühendisi,   2   şehir plancısı,  1    iç mi-
mar, 1    peyzaj mimar,  2   sanat tarihçisi,  
1    arkeolog,   6    tekniker,  8   idari per-
sonel,   13    işçi (1’i restorasyon teknikeri, 
4’ü şoför, 5’i işçi), 1   sözleşmeli bilg.işlet-
meni,  2    şirket elemanı,   7    güvenlik 
elemanı olmak üzere toplam 72 personel 
bulunmaktadır.

TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE ÇALIŞMALARI (2001 - 2009)

A-   Biten Projeler

B-   Devam Eden Projeler

C-   Planlanan Projeler

A- BİTEN PROJELER  (2001 – 2009)
Proje Adedi: 47 ADET (290 parsel için)
Proje Maliyeti: 8.419.000 TL 

 Fatih, Kıztaşı Rölöve - Restorasyon 
Projesi

 Beşiktaş, Safiye Sultan Haziresi Envan-
ter ve Düzenleme Projesi 

 Beşiktaş, Ortaköy, 40 Ada, 3 Parsel’in 
Kültür Amaçlı Güncel Rölöve, Restitüs-
yon ve   Restorasyon Projesi

 Üsküdar, Tebhirhane Binası Rölöve-
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Eyüp, Müzisyenler Kahvesi Restitüsyon 
ve Restorasyon Projesi

 Eyüp, Kemerburgaz Eski Eser Okul 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Eyüp İlçesi, 19 Pafta, 66 Ada, 37 
Parsel’de Bulunan Sivil Mimarlık Örne-
ğinin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
Projesi

 Fatih’te Eski Eski Eser Yapı’nın Rölöve 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Eyüp, Hüsrev Paşa Tekkesi Rölöve- 
Restitüsyon Restorasyon Projesi

 Kağıthane Sıbyan Mektebi Semt Kona-
ğı Amaçlı Rölöve-Restorasyon ve Daye 
Hatun Camii 

 Çevre Düzenleme Projesi
 Eminönü, Çemberlitaş Rölöve- Resto-

rasyon Projesi
 Eminönü, Şerefiye Sarnıcı Rölöve-

Restitüsyon ve Restorasyon Projesi
 Beşiktaş Tarihi Su Deposu Rölöve Yeni 

Kullanım Restorasyon Projesi
 Eyüp İlçesi, 19 Pafta,  66 Ada, 1 Parsel’de 

Bulunan  Sivil Mimarlık Örneğinin Resti-
tüsyon ve Restorasyon Projesi

 Eyüp Beşirağa Medresesi Rölöve, Resti-
tüsyon ve Restorasyon Projesi

 Şişli Abide-i Hürriyet Anıtı Rölöve, 
Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Dü-
zenleme Projesi

 Sultanahmet Hipodromu Üzerinde Bu-
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lunan Örme Sütun’un Rölöve, Restitüs-
yon, Restorasyon Projesi

 Eyüp Hatuniye Tekkesi Rölöve, Resti-
tüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Pr.

 Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Fatih, Cevat Paşa Türbesi ve Ahmed 
Buhari Türbesi’ne Ait Eski Eser Yapı’nın 
Rölöve,  

 Restitüsyon,Restorasyon ve Çevre 
Düzenleme Projesi ile Mühendislik Uy-
gulama Projeleri

 Eminönü, Laleli Camii Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Beyoğlu, Elifi Efendi Tekkesi Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Eminönü, Kanuni Sultan Süleyman, 
Hürrem Sultan, Mimar Sinan Türbeleri 
Ve Hazire Alanları Rölöve, Restitüsyon 
Ve Restorasyon Projesi

 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Rölöve, 
Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi

 Taksim Maksemi Ve Su Deposu Rö-
löve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Yeni 
Kullanım Projesi

 Sarıyer Emirgan Korusu İçinde Bulunan 
At Ahırlarının Rölöve, Restitüsyon, Res-
torasyon ve Yeni Kullanım Projesi

 Haydarpaşa Vapur İskelesi Rölöve, 
Restitüsyon, Restorasyon Ve Yeni Kulla-
nım Projesi

 Fatih, Davutpaşa Medresesi, Rölöve, 
Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi

 Eyüp, Ferhad Paşa, Hubbi Hatun, Bulak 
Mustafa Paşa, Pertev Paşa, Mihrişah Sul-
tan Türbesi Ve Hazire Alanlarının Rölöve, 
Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi

 Eyüp, Vezir Tekkesi Rölöve, Restitüs-
yon ve Restorasyon Projesi

 Fatih, Gazanferağa Medrese, Sebil, Tür-
be Ve Haziresinin Rölöve, Restitüsyon Ve 
Restorasyon Projesi

 Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi 
Sempozyumu

 Şehzade İmareti Rölöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projesi

 Fatih’te Bayrampaşa, Davutpaşa, Cer-
rahpaşa, Sancaktar Hayrettin Türbesi Ve 
Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon 
Ve  Restorasyon Projesi

 Eminönü, Atıf Efendi Kütüphanesi Rö-
löve, Restitüsyon,  Restorasyon Ve Çevre 
Düzenleme Projesi 

 Üsküdar Hacı Ahmed Doğancı,  At Me-
zarı, Halil Paşa, Cennet Efendi Türbe Ve 
Hazire Alanlarının  Rölöve, Restitüsyon 
Ve Restorasyon Projesi

 Eyüp Sultan Türbesi Rölöve, Restitüs-
yon ve Restorasyon Projesi

 Davud Paşa Kışlası Hünkar Kasrı Rölö-
ve, Restitüsyon ve Restorasyon  Projesi

 Sarıyer Nafi Baba Türbesi ve Hazire 
Alanının Rölöve, Restitüsyon, Restoras-
yon ve Peyzaj Projesi

 Taksim Cumhuriyet Anıtı Rölöve Resti-
tüsyon Restorasyon ve Çevre Düzenleme 
Projesi

 Eyüp, Abdulvedüd Sultan, Şah Sultan, 
Nakkaş Hasan Paşa, Siyavuş Paşa, Ah-
med Pir Edirnevi Türbesi Ve Hazire Alan-
larının Rölöve, Restitüsyon Ve Restoras-
yon Projesi

 Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korun-
ması, Bakım Ve Onarımı İle İlgili Uluslar 
Arası Koruma Mevzuatı Çevirisi, Türkçe 
Tashih Ve Redaksiyon Ve Basımı

 Şehzade Külliyesi İçindeki Türbele-
rin Rölöve, Restitüsyon ve  Restorasyon 
Projesi

 Kadıköy, Adalar Beşiktaş İskelesi Rö-
löve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Çevre 
Düzenleme Projesi 

 Beyoğlu Hamuşan Hazire Alanı Rölöve, 
Restitüsyon ve Peyzaj Düzenleme Projesi

 Fatih, Aşık Paşa  Türbesi ve Hazire Ala-
nının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
Projesi
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 Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Böl-
ge, Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projeleri

B- DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adedi: 14 (450 parsel için)
Proje Maliyeti: 6.880.000 TL

 Sarıyer, Rumeli Hisarı Boğazkesen 
Mescidi Rölöve, Restitüsyon Ve Restoras-
yon Projesi

 Fatih, Altıboğaça Mescidi Rölöve, Res-
titüsyon Ve Restorasyon Projesi

 Beykoz, Göksu Mihrişah Valide Sultan 
Camii Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Haliç Vapur İskeleleri  Rölöve, Restitüs-
yon Ve Restorasyon Projesi

 Beykoz, Paşabahçe – Burunbahçe’deki 
Ahşap Yapı Restitüsyon, Restorasyon Ve 
Peyzaj Düzenleme Projesi

 Eyüp, Rami Kışlası Rölöve, Restitüsyon,  
Restorasyon, Yeni Kullanım Ve Peyzaj 
Projesi 

 Haliç Tersanesi, Kapıüstü Mescidi Rö-
löve, Restitüsyon, Restorasyon ve Peyzaj 
Düzenleme Projesi

 Eminönü, Ali Paşa Sarayı Restitüsyon 
ve Restorasyon Projesi

 Kadem-i Şerif Tekkesi ve Haziresi-
nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
Projesi 

 Eminönü, Kuyucu Murad Paşa Türbe-
sinin Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon 
Projesi

 Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi ve Mes-
cidin Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon 
Projesi

 Daye Hatun Camii Rölöve, Restitüsyon 
ve Restorasyon Projesi

 Süleymaniye Yenileme Alanı 2. Etap 
(70+321=391 Adet Yapının) Avan Proje ile 
Rölöve Restitüsyon  Restorasyon Projeleri

 UNESCO Dünya Miras Sınırları içinde 
kalan Zeyrek Bölgesinde 37 Adet Yapının  
Rölöve,  Restitüsyon,  Restorasyon Projesi 

C.  PLANLANAN PROJELER
Proje Adedi: 21
Proje Maliyeti:  19.585.000 TL

 Süleymaniye Yenileme Alanında Mi-
mari Avan Projeleri Hazırlanan Tescilsiz 
90 Adet Yapının Uygulama  Projeleri

 Ali Paşa Hanı Rölöve-Restitüsyon ve 
Restorasyon Projesi

 Unesco Dünya Miras Alanı Sınırları 
İçinde Yer Alan Kara Surları - Ayvansaray, 
99-113 No’lBurçlar Arası (99 Ve 113 Nolu 
Burçlar Dahil) Rölöve Restitüsyon Resto-
rasyon Ve Çevre Düzenlemesi Projesi

 Unesco Dünya Miras Alanı Sınırları 
İçinde Yer Alan Kara Surları -Yedikule, 
11 - 21 No’lu Burçlar Arası (11 No’lu Burç 
Hariç, 21 No’lu Burç Dahil) Rölöve, Res-
titüsyon Ve Restorasyon Projesi

 Beşiktaş, Zekiye Sultan Yalısı Restitüs-
yon, Restorasyon ve Peyzaj Düzenleme 
Projesi

 Fatih, Ayşe Hatun Tekkesi ve Haziresi 
Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon ve 
Çevre Düzenleme Projesi

 Eyüp, Mihrişah Sultan Mektebi Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

 Fatih, Ceneviz Evi Rölöve, Restitüsyon 
ve Restorasyon Projesi

 Davutpaşa, YTÜ Kampüsü Su Deposu, 
Çeşme vb. Yapıları Rölöve, Restitüsyon 
ve Restorasyon Projesi

 Tercüman Yunus Mektebi Rölöve, Res-
titüsyon ve Restorasyon Projesi

 Haliç Tersanesi Rölöve-Restitüsyon-
Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi

 Eyüp, Rami Kışlası Kütüphane Binası 
Uygulama Projesi

 Eyüp, Rami Kışlası Müze Konsepti ve 
Yönetimi Projesi

 Beykoz Yoros Kalesi Rölöve Restitüs-
yon Ve Restorasyon Projesi

 Beykoz Riva Kalesi Rölöve Restitüsyon 
Ve Restorasyon Projesi
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 Taşkızak Tersanesi Rölöve-Restitüsyon-
Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi

 Kadıköy Gazhanesi Restorasyon -  Yeni 
Kullanım ve Uygulama Projesi

 Beyazıt Yangın Kulesi Yeni Kullanım 
ve Çevre Düz. Projesi

 İ.B.B. Mülkü Tarihi Çeşmelerin Rölöve, 
Restitüsyon,Restorasyon Projeleri

 Rumeli Hisarı Ve Mahallesi Rölöve, 
Restitüsyon, Restorasyon Ve Yeni Kulla-
nım Projesi

 Üsküdar Yalıları Rekonstrüksiyon ve 
Yeniden Kullanım Projeleri

24.05.2006 TARİH VE 2006/10501 
SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 
YENİLEME ALANLARI İLANI 
Süleymaniye Yenileme Alanlarında ortak 
uygulama yapılmak üzere İBB ve ilçe be-
lediyeleri arasında protokol yapılmıştır. 

Söz konusu protokol; 
 13 Eylül 2006 tarihinde İBB Meclisince 

kabul edilmiş,
 19 Eylül 2006 tarihinde İBB Başkanınca 

onaylanmıştır. 
 Süleymaniye Yenileme Alanında iha-

lelerin gerçekleşmesi için ihale yönetme-
liği hazırlanmıştır.

Söz konusu ihale yönetmeliği; 
 13 Eylül 2006 tarihinde İBB Meclisince 

kabul edilmiş,
 19 Eylül 2006 tarihinde İBB Başkanınca 

onaylanmıştır. 
 İhale yönetmeliği, Sayıştay başkanlığı 

görüşü alınarak hazırlanmış ve İstanbul 

Büyükşehir Belediye meclisince onay-
lanmıştır. 

 Süleymaniye Yenileme Alanında or-
tak uygulama yapılmak üzere İBB ve ilçe 
belediyesi arasında yapılan protokolün 
kabulünden sonra Tarihi Çevre Koruma 
Müdürlüğü bünyesinde uygulama birimi 
oluşturulmuştur. 

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI,          
1. BÖLGE, AVAN PROJE İLE RÖLÖVE,  
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON            
PROJELERİ

Proje Bilgileri 
24.05.2006 tarih ve 2006/10501 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, 
Hacıkadın, Kalenderhane, Molla Hüsrev, 
Hoca Gıyaseddin, Sarıdemir, Yavuz Sinan 
ve Demirtaş Mahalleleri’nden oluşan alan 
Süleymaniye Yenileme Alanı olarak be-
lirlenmiştir. Yenileme Alanı ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek üzere 13.09.2006 tarih 
ve 1558 sayılı Meclis Kararı ve eki İBB ile 
Eminönü Belediyesi arasında yapılan pro-
tokol kapsamında uygulama biriminin 
oluşturulması kabul edilmiştir. 

1. Bölgede yer alan 150 tescilli yapıya 
ait rölöve-restitüsyon ve restorasyon pro-
jesi ile, 92 tescilsiz yapıya ait alan projeleri 
ile mühendislik uygulama projeleri toplam 
11 proje ihalesi yapılmıştır.

Projelerin tamamı 2008 ve 2009 yılları 
içinde Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır.

Toplam 5 bölgeye ayrılan Süleymaniye 
Yenileme Alanında;

Projeler
Yenileme Kuruluna Gönderilen 

Proje Sayısı 

Tescilli Parsellere Ait Proje Sayısı 149

AvanProje Parsellerine Ait Proje Sayısı 95 

Toplam 244

1. Bölgede;
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2009 yılı içinde 7 adet proje ihalesi ger-
çekleştirilmiştir. 

Proje yaklaşımımızı 3 grupta toplarsak

A- Tescilli sivil mimarlık örneği (SMÖ) 
yapı parselleri

B- Avan proje parselleri

C- Tescile öneri parseller

a)Tescilli sivil mimarlık örneği yapı 
parselleri

a.1. Tamir-tadilat kapsamında yapılacak 
müdahaleler ile yıkmadan restorasyonu 
mümkün olan SMÖ yapılar (Kayserili 
Ahmet Paşa Konağı gibi)

a.2. Esaslı onarım kapsamında, özgün 
malzemesi ve mimari elemanları yeniden 
kullanılmak üzere, restitüsyon projesi 
ve 660 sayılı ilke kararı dikkate alınarak, 
kendi kontur ve gabarisinde özgün plan 
özellikleri, malzeme ve detayları aynen 
korunarak rekonstrüksiyonu gerçekleşti-
rilecek olan SMÖ yapılar, 

a.3. İlgili koruma bölge kurulundan izinli 
/ izinsiz yıkılmış, bugün parselinde mev-
cut olmayan ancak kurul arşivinde yer 
alan onaylı / onaysız rölöve/restitüsyon/ 
restorasyon projelenrnesi ve diğer belge-
lere dayanılarak rekonstrüksiyonu ger- rekonstrüksiyonu ger-rekonstrüksiyonu ger-
çekleştirilecek olan SMÖ yapılar,

a.4. İlgili koruma bölge kurulundan onay-
lı restorasyon projesi bulunan ve bu proje 

doğrultusunda (veya projesine aykırı da 
olsa) yerinde, 660 sayılı ilke kararında ta-
nımlanan rekonstrüksiyon prensiplerine 
aykırı olarak uygulama yapılmış bulu-
nan SMÖ yapıların da a.3. maddesinde 
belirtilen şartlar dahilinde olduğu kabul 
edilerek,  kurul arşivinde yer alan onay-
lı/onaysız rölöve/restitüsyon/restorasyon 
projeleri ve diğer belgelere dayanılarak, 
restitüsyon projesi ve 660 sayılı ilke kara-
rı doğrultusunda rekonstrüksiyonlarının 
gerçekleştirilmesi, 

b) Avan proje parselleri
Onaylı Koruma Amaçlı İmar Planına göre; 
Süleymaniye Yenileme Alanı’nda kalan 
yeni yapılara ait avan projelerin hazırlan-
masında ise uygulamanın şekline onaylı 
koruma planı doğrultusunda yine ilgili 
koruma bölge kurulu karar verecektir.

c) Tescile Öneri Parseller
Koruma Yüksek Kurulu’nun 660 Sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda alanda pro-
jelendirme sürecinde mevcut Koruma 
Amaçlı İmar Planı’nda yapılanma ko-
şulları belirlenen ancak, yapılan araştır-
malarda bulunan belgelere dayanılarak 
tescil nitelikleri taşıdığı anlaşılan parsel-
lerin, Koruma Kurulu’na tescil ettirilerek 
restitüsyon doğrultusunda rekonstrüksi-
yon projeleri hazırlattırılmaktadır.

İhale alanında kalan tüm mülk sa-
hiplerine tebligat yapılarak, 27.12.2007 
– 09.01.2008 tarihleri arasında, projeler 

Projeler
Yenileme Kuruluna Gönderilecek 

Proje Sayısı

Tescilli Parseller Ait Proje Sayısı 75

AvanProje Parsellerine Ait Proje Sayısı 300

Toplam 375

2. Bölgede;
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hakkında bilgi vermek amacıyla toplam-
da 7 adet bilgilendirme toplantısı yapıl-
mıştır. Bu toplantılar için 239 adet tebli-
gat yapılmış olup 58 mülk sahibi ve/veya 
kiracı tarafından katılım gerçekleşmiştir.

Uygulama Modeli:
 2009 yılı başında 1. Bölgede restorasyon 

projeleri onaylanan özel mülkiyetteki tes-
cilli kültür varlığı olan toplam 40 adet par-
sel için İl Özel İdaresi’nden uygulamaya 
ilişkin %60 katkı payı temin edilmiştir.

 Geriye kalan %40’lık maliyetin temini 

için mülk sahipleri ile muhtelif görüşme-
ler yapılmış ve bu miktarın ilgili mevzuat 
gereği TOKİ kredisi ile temini yönünde 
muvaffakatlar alınmıştır. 

Sonuç olarak:
İBB + İL ÖZEL İDARESİ + TOKİ + MÜLK 
SAHİBİ
Katılımlı bir işbirliği modeli oluşturul-
muş olup, 40 adet SMÖ yapının 2010 yılı 
başında yapım ihaleleri gerçekleştiril-
mek üzere çalışmalara başlanmıştır. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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 Tarih’teki İstanbul’a, günümüzde 
“Tarihî Yarımada”, “Sur-içi” deniyor; 
belediye adı da  “Fatih”tir. Yüzyılların 
İstanbul’unu, Tarihi Yarımada ve Fatih 
yaptığımızın farkında mıyız? Ününü, 
görkemini, payitahtlığını vurgulayan 130 
dolayında adı, sıfatı varken şimdilerde 
bunlardan hiçbiriyle anılmıyor. Payitaht 
kimliğini surlarla çevrili kendi alanında 
20.yüzyıla kadar koruyan Roma-Bizans, 
Türk-Osmanlı payitahtı, günümüzde 
Büyükşehir’in bir kıyıcığında, sorunları 
çok belediyecik; eski devirlerdeki mimari 
ihtişamının nirengileri de taşralı zengin-
lerin dört tarafına diktiği plazaların göl-
gesinde kalmış cücelerdir.

Surlarla çevrili bir kültür hazinesi 
olan bu eşsiz kentin uzun bir zamanda, 
servet birikimlerinden, saltanat ayrıca-
lığından elde ettiği somut soyut değer-
lerini en acımasız tüketen, geçmişteki 
yangınlardır. 1807-1826 arasında ya-
şanan ihtilallerden sonra ise Sultan II. 
Mahmud’un, atalarının İstanbul’daki 
sarayını terk ederek Boğaziçi’ne taşın-
ması, kenti, “Tarihi Yarımada’ya dönüş-
türecek sürecin başlangıcıdır bir bakıma. 
O evreden sonra giderek eskiyen, yanan 
yıkılan, yoksullaşan bir İstanbul var-
dır. İstanbul’a özgü çağdaş mimarlık ve 
kültür arayışları içinse Galata-Beyoğlu, 
Boğaziçi, Anadolu yakasındaki sayfiye 
semtleri, Adalar tercih edilmiş; buralar-
da yeni sahilsaraylar, sahilhaneler, yalı-
lar, köşkler, kasırlar ve yalılar yapılarak, 
bambaşka bir yaşama yönelinmiştir.

19. yüzyılda yaygınlaşan bu sürecinde 
de Sur-içi’nde gelişen ahşap kültürünün; 

plan, oda, sofa, kapı pencere ayrıntılarıy-
la, cephe görünümleriyle, modernleşme-
ye esin kaynağı olması yanında, ahşap 
yapı geleneği de sürmüş görünüyor. Şu 
farkla ki; daha sıkışık ve bitişik düzende 
yapılaşmaya koşut; eski tandır, mangal 
düzeninden sobayla ısınmaya geçiş so-
nucu, yangınları da birer afete dönüştür-
müş; İstanbul, 1920’lere değin yana yana 
da tükenmesini sürdürmüştür. Bu son 
evrede, bahçeler içindeki sayfiye konutla-
rıyla, koru eteğindeki lebideryada yalı ve 
sahilhanelerin seçilişinin; kentin kozası 
demek olan sur içinin giderek terk edilişi-
nin, bir nedeni de yangın felaketlerinden 
kurtulma arayışları olmuştur.

İstanbul’da ve Anadolu’nun başka 
bölgelerinde yurt tutan Türklerin, yan-
gın tehdidine karşın ahşap tutkusundaki 
ısrarları rutubet ve deprem etkenleriyle 
açıklanabilir. İklimlere göre geliştirdik-
leri konut mimarilerinde ise yanlış veya 
yanılgılarından söz edemeyiz. Aksine, 
topografya ve iklimle malzeme ve mima-
ri arasında akılcı çözümler geliştirmişler-
dir. Örneğin Karadeniz kıyılarında evin 
temel kirişlerinden pedavra denen yar-
ma çatı örtüsüne kadar tamamı ahşaptı. 
Oysa bozkır evleri, hatta sarayları taştan 
kerpiçten inşa ediliyor;  damları da sıkış-
tırılmış toprakla kaplanıyordu. Elçi Bus-
beq, 1553’te Kanunî Sultan Süleyman’nın 
huzuruna çıkmak için Amasya’ya git-
tiğinde burada kışlayan padişahın hu-
zuruna, etrafı yüksek duvarlarla çevrili 
toprak damlı sarayında çıkmıştı. Kerpiç 
duvar - toprak dam, mekânı yazın serin 
kışın ılık tutarken, kıyıların rutubetine 
karşı en sağlıklı konut ahşaptı. 

İstanbullular’ın, bir kıvılcımda semtle-
ri kül edebilen ahşabı tercihteki ısrarları-

İSTANBUL’DA AHŞAP KÜLTÜRÜ
NECDET SAKAOĞLU
ARAŞTIRMACI, TARİHÇİ
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nın tek nedeni rutubet değildi kuşkusuz. 
Doğal, hukuksal, alansal ve parasal başka 
nedenler de vardı. Ancak, ahşabın bir kıyı, 
dahası yarımada yerleşimi için gerekliliği 
tartışılmazsa da bir imparatorluk payitah-
tını sarayları, hükümet daireleri kışlaları 
da dâhil baştanbaşa ahşaptan kurmanın 
ağır bedeli de yangınlarla ödenip durdu.  

Ahşabın, Fetih’ten 20. yüzyıla kadar 
İstanbul kültürüne mekânlık edişi ve bu 
süreçteki gelişmesi, başlı başına bir in-
celeme konusudur. Ev kuran ev onaran 
müslim, gayrimüslim kalfalar, dülger-
ler; cumbalı, şehnişinli, alımlı konaklar, 
bülbül yuvası gibi şirin evcikler, gıcırtılı 
merdivenler, döşemeler, açılıp kapanır-
ken değişik sesler çıkartan kapılar, do-
lap kapakları, dönme dolaplar, bağdadi 
duvarlarda işleyen farelerin gelinciklerin 
tıkırtıları, saçaklara tüneyen kumruların 
serenatları, sofalardaki düğünler, koltuk 
merasimleri, gelin ve loğusa odaları, ince 
hastalıktan yatanların ölüme gün saydık-

ları güneşli sakin odalar, kuma kaynana 
atışmaları, akşam sofraları…. 

İstanbul’daki zengin ahşap kültürü-
nün en güvenilir kaynakları ahşap evler-
de doğmuş, yaşamış yazarlardır. Onların 
öyküleri, romanları, anıları; ciltleri doldu-
racak ahşap kültürünü de içerir. İstanbul 
yazarlarının eserlerden, saray ve konak-
lardan en yalın kenar mahalle evlerine 
değin, ahşap mekânlardaki yaşayış çeşit-
lemesi ya da ahşap uygarlığı keşfedileceği 
gibi bu yazınsal zenginlik; gravür ustala-
rının, İstanbul ressamlarının, fotoğrafçı-
ların mirası binlerce görselle daha yakın-
dan algılanabilir.

Yazınsal ve görsel kaynaklara eği-
lerek İstanbul’a özgü saymakla bitmez 
hayat sahnelerinin, dört yüzyıl boyunca 
on binlerce ahşap mekânda nasıl yaşan-
dığını belki hayal edebiliriz. Ama söz-
gelişi İstanbul’da ilk ahşap ustaları ve 
inşa ettikleri ilk yapılar;  ne de 20. yüz-
yılın ilk yarısında son ahşapları çatanlar 

Yangın 
sonrası 
Ali Paşa 
Konağı
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hakkında bilgilere sahibiz. Buna karşılık, 
roman ve anılardan, ahşap konut yapı-
mında, uzun yıllar deniz suyunda toklaş-
mış gemi aksamının, tersane atıklarının, 
yağhane kalaslarının, yıkılan eski evlerin 
kim bilir kaç asırlık dirençli enkazının 
taşıyıcı-bağlayıcı elemanlar olarak kulla-
nıldığı dahi öğreniliyor. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu 
Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta, evinin sağ-
lamlığına güvenen Bedriye Hanımı şöyle 
konuşturur: “-Benim evime bir şeycik 
olmaz. Helal parayla yapıldı. Kazasker 
Efendi’nin Çarşamba’daki konağı yıkıl-
dığı vaktin, onun kerestesiyle kuruldu. 
Kullanılan yağhane direklerini göreydin, 
şaşardın, bu dünya yıkılır da gene bizim 
evimiz yerine durur. Büyük zelzelede 
(1894 depremi) ne kârgir yapılar göçtü 
de evimizin bir kıymığı oynamadı. Te-
vekkülün gemisi batmaz!” 

Yazar, eski ahşap evlerdeki yaşayış-
ların, bugün bizim sandığımız veya ta-
hayyül ettiğimiz sıcaklıkta olmadığını da 
aynı yapıtında, bir kızın mektubunda şu 
cümlelerle belgelendirmiş olmaktadır: 
“-Kış günleri evde patlarım. Evde piyanom 
var, mandolinim var, udum var, kitapla-
rım, nakış işleyen makinelerim, her şeyim 
var. Ama bazen o kadar sıkılırım ki bun-
ların hepsini pencereden aşağıya atasım 

gelir. Off! Her gün don don piyano, dımbır 
dımbır ud, tıkır tıkır makine! Usandım bit-
tim, illallah artık… Usulca yükün içinden 
tavan arasına sıvışırım, çatı kapağını aça-
rım, dama çıkarım. Oh oh, bütün İstanbul, 
tekmil denizler ta Adalar’a kadar ayaklar 
altında!... Kızların dama çıkması ayıpmış. 
Bu memlekette kızlara ayıp olmayan ne var 
acaba? Beybabam beni çok sever. Beni bu 
dama çıkmak âdetinden vazgeçiremedikleri 
için şimdi damın üstüne dört tarafı pence-
reli bir cihannümâ yaptırıyorlar.” 

Bu bir paragrafta, ahşap bir İstanbul 
evinin kimi öğeleri karşımıza çıkıyor: Ör-
neğin “Yükün içi” o zamanın bir tanımla-
masıdır. İki oda veya odayla aralık arasın-
daki yüklük denen ve yatak yorgan konan 
sabit dolaplardan birinde, tavan arasına 
çıkan dik- daracık merdiven bulunduğu; 
“yükün içinden tavan arasına sıvışmanın” 
da İstanbul evlerine özgü bir deyimi ol-
duğunu öğreniyoruz. Tavan arası, dam 
(çatı) ve cihannümâ da o eski evlerin iş-
levsel mekânlarıydı.

Halid Ziya Uşaklıgil, anılarını topladı-
ğı Kırk Yıl’da, “Babamın kiracılıkta gecik-
meyerek yaptırdığı ev Saraçhanebaşı’nda, 
kapısı bir çıkmazın içinde münferit bir bina 
idi. Öyle tahmin ediyorum ki bugün Fatih 
Parkı’nda Tayyare Şehitleri Âbidesi’nin bu-
lunduğu sahayı işgal ederdi. İnşaat bitinceye 

Cankurtaran’dan iki ahşap ev örneği- 1976 Anıtlar Yüksek 
Kurulu Tespiti

Cankurtaran, Cündimeydanı – 1976 Anıtlar Yüksek Kurulu 
Tespiti
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kadar o civarda Sepetçiler’den Zeyrek’e gi-
den caddede bir konakta oturuyorduk. Be-
nim bu konağın tenha bir tarafında dadımla 
beraber işgal ettiğim bir odam ve bu odanın 
bilmem neden, tavanında ancak bir baş sığa-
cak kadar korkunç bir deliği vardı…” diyor. 
Dayısının Zeyrek civarındaki konağını 
anlatırken de “…müteaddit bölükleri, bit-
mez tükenmez merdivenleriyle dehlizleri, bir 
türlü tertibatını ve adedini zapt edemediğim 
odaları, sofaları vardı. Bunların üstünde, 
her tarafından harabî solukları esen, yıkıl-
maya müheyya siyah tavanları vardı. Ben 
bunlardan ürkerdim. Bu konağın bir bahçesi 
vardı ki orada ağaçlar, çalılar, otlar birbiri-
ne karışmış, yolları kaplamıştı. Buralardan 
korka korka geçer, bahçenin alt seddinde bir 
mahzen yıkıntısına girerdik. Orada tiyatro 
oynardık.” vb. ayrıntılara değinmiştir.  

Günümüzün apartman çocuklarının 
böyle korkulu heyecanlı ortamlar bulma-
ları, hayal dünyalarını geliştirmeleri ne 
mümkün?

Nahid Sırrı Örik Eski Resimler öykü-
sünde, doğduğu ilk çocukluğunun geçtiği 
Beşiktaş’taki harap yapıya Yırtık Ev dedi-
ğini yazıyor: “Ahşap, eski ve oldukça büyük 
bir evde, bu evin de en üst katında doğmu-
şum. Evin üst katında, karakolun karşısın-
dan Abbasağa yokuşuna doğru giden sokağa 
nazır tarafta üç oda, ıhlamur ağaçlarıyla Ni-

şantaşı tarafına bakan, biraz da deniz gören 
cihette ise iki oda vardı. Manzaranın güzel-
liğinden başka bahar mevsiminde bu tarafın 
pencerelerinden tatlı ve baygın ıhlamur ko-
kuları gelirdi. Bâbıâlî’nin mütercimlerinden 
Kapril Efendi’nin eviymiş. Kirası beş altın-
mış. Ahşap ve hayli eski olduğu, ötesinde be-
risinde delikler bulunarak bu deliklerden de 
rüzgâr girdiği için, yırtık ev dermişim”   

Abdülhak Şinasi Hisar, Çamlıca’daki 
Eniştemiz romanında örneğin: “Husu-
siyetleri olan büyük eski zaman evlerinin 
birer tabiat ve hüviyetleri vardır. Yaşanan 
günlerle geceler içinde çocukla evin arasında 
büyük bir mahremiyet teessüs eder ve çocuk, 
içinde yaşadığı evi kendisine süt veren bir 
mahlûk gibi sevmesini bilir.” Veya eserinin 
bir başka yerinde: “Her zaman serin gönlünü 
duyduğum köşkün harem kapısından girince 
ötesi berisi aşınmış hasır döşeli alçarak ta-
vanlı alt kat sofası, açılmış kollara benzeyen 
çifte basık merdivenlerle kolayca çıkılıveren 
üst katı, insana ilk görüşte biraz boşluk ve 
yalnızlık hissi verirdi. Bu geniş odalı ve so-
falı ve ilk katından itibaren yüksek tavanlı, 
bütün kapıları ikişer kanatlı ve billur topuzlu 
ve duvarları nakışlı eski zamanın saffetli bir 
tarzda gösterişli evlerinden biriydi. Enişte-
miz, halam, değişmeyen Naile bacı ve hep 
değişen hizmetçiler, değişmeyen aşçıbaşı ve 
hep değişen aşçı yamakları, bir bahçıvan 

Kont Ostrolog Yalısı- Necdet İşli Arşivi- Üsküdar Belediyesi 
2006

Küçüksu- Kıbrıslılar Yalısı, Necdet İşli Arşivi, Üsküdar 
Belediyesi Arşivi 2006
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ve bir aralık türeyen bir seyis, o zamanlar-
da böyle evlerde bol ve yavaş, mütevekkil ve 
uysal hayat âhengiyle yaşarlardı” gibi, eski 
ahşap evlere dair pek çok ayrıntı vardır.

Hisar, Fahim Bey ve Biz’de de: “O 
zamanlarda evlerimizde namaz vakitlerini 
bildiren saatlerin mevkii pek büyüktü. Ekser 
evlerin sofasında içi beyaz alaturka kadran-
lı, siyah yelkovanlı cevizden dolabını yer yer 
kurtlar yemiş ihtiyar bir kuyruklu saat sal-
lanarak tıpkı bir gölün yorgunluklarından 
gelen hırıltılı seslerle işlerdi. Gûya doğru-
dan doğruya zamanın geçmesinden çıkan bu 
hüzünlü ses, eski neş’elerin terk edilmiş bu-
lunduğu ıssız sofaları bir muvakkıthâne, bir 
câmi uğultusuyla doldururdu. Ekser evlerin 
başka odalarında duvara asılmış yuvarlak ve 
rakamları alafranga bir çalar saat işler ve o 
geçen bütün saatleri daha asrî, daha madeni 
bir sesle birer altın gibi sayardı. Ekser evle-
rin daha başka odalarında aynalar önünde 
konsollar üstünde, irili ufaklı daha başka bir 
takım saatler bulunurdu” diyor.

Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş za-
manın ahşap köşklerinin bir zamanlar 
romantik, anlamlı, güzel manzaralar, iç 
dünyalarında da içli, nâzik, özenli ilişki-
lere hayatiyet veren Boğaziçi’nin ahşap 
kârgir kimi yapılarını da Geçmiş Zaman 
Köşkleri’nde her kalemin başaramayaca-
ğı bir üslup kıvraklığıyla işlemiştir ki ör-

nek olmak üzere şu alıntıyı verelim:“ Evin 
bütün odalarını en samimi dostların ruhları 
gibi bilirdim. Bu yolda Avrupa modasının 
ilerisinde giden Türk âdeti, bugünkü modern 
otellerin ve apartmanların usulüne ta o za-
mandan beri uyarak, geceleri kerevetlerin 
sedirlerin üstlerine döşenen yataklar kaldı-
rılırdı. Büyük babamın ve bizim karyolalı 
odalarımızdan başkaları gecelik hallerinden 
çıkarak gündelik hallerini alırlardı. 

En sevdiğim, annemin her zaman bi-
raz pudra ve lavanta kokan, koyu perdeli, 
mavimtırak odasıydı. Annem büyük ay-
nalı dolabının önünde akşam saatleri krem 
maşlahını giyer, beyaz başörtüsünü örter, 
bir iki damla lavanta sürünür, bu pek sevdi-
ğim kokusundan biraz bana da verirdi. Evin 
içinde büsbütün hususi bir köşem vardı. Bu, 
salondaki fantezist ve akaju bir yazı masası-
nın altı idi. Sabahleyin bahçede ve bahçenin 
sedlerinde ve balkonlarda, saksılarda veya 
vazolarda tabiatın mücevherlerine benzeyen 
fakat bir kalp rikkati ve bir yüz güzelliği gös-
teren çiçekleri bulurdum. Bahçede kenarları 
lavanta dikili yollardan geçilince arka ta-
rafta, kârgir tek tak bir takım odalar vardı. 
Çocuk kendi dünyasını öyle canlandırır ki 
buraya gelmekle kendimi bir seyahat etmiş 
gibi duyardım. Burada başka kıtaları bulur-
dum. Asya kümes, Afrika kömürlük, boş oda 
Büyük Sahra olurdu!”

Hisar’ın asıl, Kanlıca’daki Asaf Paşa 
yalısının yıkılışını anlatışı dokunaklıdır. 
Yıktıran ve yıkanlara kızmanın artık bir 
yararı yoktur ama günümüzdeki yıkımla-
ra seyircilik eden bizleri etkilemesi umu-
lan bir ağıttır: “Kanlıca burnundan geçerken 
Asaf Paşa Yalısı’nı artık göremeyeceksiniz. 
Zira onu katlettiler. Bî-vefâ bî-kayd eller onu 
parça parça, dilim dilim kestiler biçtiler, vü-
cudunu ayıkladılar, birçok kısımlara böldü-
ler. Yalının en evvel damı ve kararmış kırmı-
zı kiremitleri uçuruldu. Sonra cumbalarının 

Küçük Yalı Bağdat Caddesi               Fotoğraf Perihan Balcı
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altındaki, büyükannelerimizin sarkık ger-
danlarına benzeyen kıvrık destekler baltalan-
dı, parçalandı. Sonra yalının kaplamalarını, 
yaldızlı tavanlarını, mermerlerini, camlarını, 
pencerelerini, kafeslerini, musluklarını, mer-
divenlerini, trabzanlarını, parmaklıklarını, 
kapılarını, tokmaklarını, hücrelerini, rafla-
rını, oymalarını oydular, soydular, söktüler, 
kopardılar, çıkardılar….”

Boğaziçi Yalıları adlı eserdeki bu “Yıkı-
lan Yalı” parçasının devamı daha da hic-
ranlıdır. İstanbul’da, Asaf Paşa Yalısı’nın 
yazgısını paylaşan on binlerce ahşap ev, 
konak ve yalının son 50- 60 yılda yok 
oluşundan söz edilebilir ki bu, salt şe-
hir ölçeğinde ahşap doku ve donanımın 
kaybı değildir elbette. Yıkılan her mekân, 
İstanbul’un somut, soyut kültür birikim-
lerini de eritmiştir.  

Ben de çok yıllar önce, Bartın’da bir 
köşeyi tutmuş dört katlı, üstelik sanki var-
sıl sahibinden kibirini yansıtan görkemli 
bir ahşap evin, yerine yapılacak sevimsiz 
apartman uğruna parça parça, dilim di-
lim kurban edilişini seyretmiş; yıkıcılarla 
konuşmuş; ama katlar indirildikçe fo-
toğraflar çekmekten başka bir şey yapa-
mamıştım. Çoğumuz, eski ahşap evlerin 
harap oluşlarına üzülüyor;  yanık yıkık 
iskeletlerine iç acılarıyla bakakalıyoruz. 
Bu, toplum olarak aymazlığımızın devam 
ettiğini; son hatıraları kurtarabilecek sil-
kinişi, özveriyi topluca gösterebilmekten 
uzak olduğumuzu gösteriyor. Şuradan 
buradan yönelen himmetlerle veya ilgili 
kamu kuruluşlarının çabalarıyla bir ikisi-
ne el atılınca, iyi kötü, doğru yanlış eski 
hallerini anımsatacak restorasyon giysi-
leri giydirilince de umutlanıyoruz. Sonra,  
–Şimdi buna bir işlev de vermeli? soru-
su gündeme geliyor. Kurtarmak hangi 
maksada hizmet ederse etsin, doğrudur, 
saygıya değerdir. Ancak, bir zamanlar 

sedirlerinde İstanbul haminnelerinin to-
runlarına masal anlattıkları, genç kızların 
piyano, ud çaldıkları, dikiş makinelerinin 
şıkır şıkır işlediği;  komşuluk ziyaretle-
rinin, ziyafetlerin, iftarların, düğünlerin 
yaşandığı o mekânlara eski İstanbul kül-
türün izdüşümleri nasıl yansıtılabiliri dü-
şünmeliyiz. Yenilenmiş eski mekânlarda,  
çağının anılarıyla bağdaşmayan günün 
modası işlevler anlamlı mıdır?

Bu söyleşiyi birkaç noktaya değinerek 
bağlamakta yarar var: 

İlkin, İstanbul’un eski sakinlerinin 
kimler olduğunu hatırlatalım: Kentin en 
varsıl, en görkemli, erki börkü yüce, hük-
mü üç kıtada geçer bir numaralı hane sa-
hibi Osmanoğulları idi. Sarayburnu’nda 
Saray-ı Âmire, Beyazıt’ta Saray-ı Atik 

1972 yılı 16 Mart Şehitleri Caddesi   Fotoğraf Perihan Balcı
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denen, bağlı bahçeli iki büyük sarayla-
rı vardı; bunlar ve ayrıca köşkleri, yalı-
sarayları ahşap ağırlıklıydı. Sadrazama, 
vezirlere, padişah kızlarına -damat paşa-
lara- tahsis edilen yirmi dolayında saray, 
bundan daha fazla beylik konaklar da 
çoğunca ahşaptı. Ulema denen müder-
rislerle kadılar, Beyazıt’tan Fatih’e kadar 
semtlerde, aileleri ve hizmet kadrolarıyla 
ahşap konaklarda otururlar; medreseler-
de ders verir, yargı işlerine bakarlardı. 
Kalabalık esnaf ve zenaatkâr zümreleri, 
kalem ve kapı görevlileri; merkezi Ka-
palıçarşı olan hanlar kapanlar bölgesiyle 
Paşakapısı’na yakın mahallelerde yerle-
şiktiler. Büyük Çarşı içinde bekâr odaları, 
mihmanhaneler, hanlar, oğul gibi işlerdi. 
Gayrimüslim cemaatler, Kumkapı’dan 
Samatya’ya kadar Marmara; Cibali’den 
Balat’a kadar Haliç kıyılarınca yoğunluk-
luydu. Kapıkulu, Ocaklılar denen yeniçeri 
ve Acemioğlan takımlarının kışlaları ko-
ğuşları Vezneciler’de ve Et Meydanı’nda, 
İshakpaşa’da idi. Bunların kışlaları, bekâr 
odaları, sıra odaları da kısmen veya ta-
mamen ahşaptı.

İkinci olarak; İstanbul’un ahşap ev-
lerini, dolayısıyla kültürünü yaşatan 
nedenlerin başında, eski devrin mülki-
yet hukukunu hatırlamamız gerekiyor. 
19. yy ortalarına değin, surlarla çevrili 
İstanbul’un arazisi mirî, yanı kamu malı 
idi. Arsalar mihr-i muaccel (peşin) bir 
bedelle sahiplenilir ve mihr-i müeccel 
(kira) denen kira ödenirdi. Üzerine ya-
pılan ev, konak, köşk ise mülktü, yani 
sahiplenenindi. Şeyhülislamların “binâ 
mülkdür, arzı (arsası) yine mirîyedir. Mev-
rus olmaz, emlâkin ahkâmı (hükümleri) 
arza icra olunmaz” içerikli fetvaları var-
dı ve kimseye hakk-ı tapu (yer tapusu) 
tanınmazdı. Buna karşılık, yapı ayakta 
tutulduğu, mihr-i müecceli (arsa kirası) 

ödendiği sürece mülkiyet kuşaktan ku-
şağa devam ederdi. Bundan dolayı mülk 
(yapı) sahipleri binayı ayakta tutmayı 
gözetirlerdi. İstanbul’un asırlar görmüş 
evlerini, paşa saraylarını ayakta tutan bu 
sistemdi. Tanzimat devrinde arsa tapusu 
edinimi yasalaşınca yıkmak yeniden yap-
mak, arsa alım satımı, arsayı bölüştürmek 
de olağanlaştı. 

Vurgulanması gereken üçüncü du-
rum; Roma, Bizans, Türk uygarlıkları 
payitahtının; çoğu kârgir vakıf kurum-
larıyla hemen tamamı ahşap konutları-
nın uyumlu bir mimarî silüet yansıttığı 
gerçeğidir. Fakat ne yazık ki, pek çok 
yangının ve birkaç büyük depremin yi-
yip bitirmesi yetmezmiş gibi; 19. yüz-
yılda mülkiyet sisteminin değişmesi; 
20. yüzyılda da betonlaşma ve lastik 
tekerlekliler istilası, kentin anlamlı gü-
zelliğini daha da bozmuştur. Tarihi ya-
pıların, ahşap evlerin yıkılarak yakılarak 
yerlerine apartmanlar dikildiğini; temel 
kazılarında, yol genişletmelerinde ilk ve 
ortaçağ kalıntılarının kazma küreklerle 
hatta kepçelerle sökülüp yok edildiğini, 
İstanbul’da yaşayıp da görmeyenimiz 
herhalde yoktur.   

Zeyrek’te, ahşap bir evinin daha 
yandığı veya yakıldığı şu günlerde, 
İstanbul’da ahşap kültürü üzerine bir 
toplantı düzenlenmesinin; ahşap yapıla-
rın onarım ve restorasyonları konusun-
da bilimsel ve uygulamalı çalışmaların 
giderek yoğunlaşmasının uzun bir ay-
mazlık ve karamsarlık dönemi ardından 
ümide kapı araladığını düşünelim.  

Bu ümitle: 
Konut yapımlarına ilişkin fetvalar ve 
eski kurallar; Osman Ergin’in eseri olan 
Mecelle-i Umur-ı Belediye’deki “İnşâ’-i 
ebniye (binaların inşası), Muhatara-i 
nâriye (yangın tehlikesi), Kârgir ve Ah-
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şap binalar”a dair mevzuat;  bölgesel, 
yöresel, kentsel ahşap türleri, tarzları, 
planları; ahşabın yaygın olduğu dönem-
lerindeki yapım teknikleri, malzemeleri, 
sorunları;  ahşap konut donanımları; 

kışlık yazlık ahşap evlerde yaşam; ah-
şap örüntülü mahalleler; çağdaş yaşam 
ve ahşap mekân başlıklı, daha yoğun 
katılımlı yeni etkinliklerin de gündeme 
gelmesi beklenir ve gereklidir.



225
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

 Sivil mimari örneği eski ahşap yapıla-
rın korunması günümüzde giderek daha 
çok önem kazanmaktadır. Bu yapılarda 
restorasyon çalışmalarına başlamadan 
önce hasarın şekli ve büyüklüğü ile ilgili 
tam bir durum tespiti yapılabilmesi için 
ahşap konstrüksiyon dikkatle incelen-
melidir. İncelemeler çıplak gözle, lupla 
ve alınabilecek küçük parçaların labora-
tuvarda tetkiki ile gerçekleştirildiği gibi, 
ahşaba mümkün olduğu kadar zarar 
vermeyen, taşınabilir boyutta, elde kul-
lanımı kolay ve zararın nedeninin tanın-
masına yardımcı olan test aletleri ile de 
gerçekleştirilebilir.

Eski binalarda hasarın nedeni ge-
nelde; biyolojik (mantarlar ve böcekler),  
kimyasal (aşındırıcı gazlar ve buharlar) ve 
yanlış izolasyondan kaynaklanan fiziksel 
tahribat şeklindedir. Her bir faktörün et-
kisi ağaç türlerine bağlı olarak farklı şekil-
de ilerlemekle beraber, bu üç faktörün et-
kisindeki esas farklılık ahşabın anatomik 
yapısında ve yoğunluğundaki değişiklik-
lerle ilgilidir.

Anatomik yapı ve yoğunluk, binanın 
stabilitesini garanti eden ahşap konstrük-
siyonun mukavemetinin ve deformasyon 
davranışının değerlendirilmesi bakımın-
dan son derece önemlidir. Bu nedenle 
ahşap yapılarda öncelikle hasara yol açan 
etkenler belirlenmeli, hasar biyolojik za-
rarlılardan kaynaklanıyorsa, zararlıların 
teşhisinin yanı sıra ahşabın anatomik ya-
pısında ve yoğunluğunda meydana gelen 
değişikliklerin hangi derecede olduğu da 
tespit edilmelidir. 

Burada eski ahşap yapılarda görülen 
mantarlar ve böceklerin teşhisinde yar-
dımcı olacak birkaç örnek verilmiştir.

1. MANTARLAR
Ahşaba arız olan mantarlar hüflerden 
oluşur. Hüflerin her biri odun dokusun-
daki hücrelerin içerisinde büyüyebilecek 
kadar ince, mikroskopik yapıdaki uzan-
tılardır. Bir arada büyüyerek, çıplak göz-
le görülebilen gevşek bir ağ kitlesi halini 
alan hüfler, miselyum olarak isimlendiri-
lir. Hüfler yaşadıkları hücre boşlukların-
da geniş bir yayılma alanı kullanmak için 
plâstik özellik kazanma ve istedikleri şek-
le girme kabiliyetine sahiptir.

Ahşaba arız olan mantarlar, çürüklük 
yapanlar ve çürüklük yapmayan mantar-
lar olarak iki grupta toplanırlar.

1.1 ÇÜRÜKLÜK YAPMAYAN MANTARLAR 
(KÜF VE RENK MANTARLARI)
Küf ve renk mantarları ahşabın diri odun 
kısmındaki paranşim hücrelerinin içeri-
sinde bulunan hazır depo maddeleri (ni-
şasta, şeker gibi maddeler) ile beslenirler. 

Küf mantarları yüzeysel renk değişik-
liği yapmakta, renk mantarları ise hem 
yüzeysel hem de ahşabın içerisinde de-
rinlemesine ilerleyen lekeler ya da şeritler 
halinde renk değişikliği meydana getir-
mektedir. Renk değişikliği yapan man-
tarların hüfleri koyu renkli olup, rutubeti 
yüksek ahşapta renk bozunmasına neden 
olmakta, çoğunlukla verdikleri zarar ah-
şabın direncinde dikkate değer bir azalma 
yaratmadığından (dinamik eğilme direnci 
hariç) önemsenmemekte, sadece estetik 
sorunlara yol açtıkları kabul edilmektedir. 
Bununla beraber, renk ve küf mantarla-
rı ahşapta poroziteyi ve zehirli olmayan 
bazı doğal maddeleri arttırarak, ahşapta 

AHŞAP YAPILARDA BİYOLOJİK ZARARLILAR 
PROF. DR. NURGÜN ERDİN
İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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çürüklüğün doğal döngüsünün başlaması 
için ortam hazırlamaktadır.

1.2 ÇÜRÜKLÜK YAPAN MANTARLAR
Çürüklük yapan mantarlar cinslerine göre 
hem enzimatik hem de enzimatik olama-
yan faaliyetleriyle odunsu dokuda depo 
maddelerini (karbonhidratları) ve hücre 
çeperlerini (selülozu, hemiselülozları, lig-
nini) degradasyona uğratırlar.

Mantarların en önemli yaşam istek-
leri rutubet ve sıcaklıktır. Binaya yağmur 
suyu girmesi ya da binada rutubetin yük-
selmesi çoğu durumlarda mantar faali-
yetinin artmasına ve çürüklüğe neden 
olduğundan, binanın zemin ve çatı alanı 
dikkatle incelenerek, rutubetin nereden 
kaynaklandığı, tüm problemli yapı ele-
manlarının pozisyonu ve özellikleri tespit 
edilmelidir.

Binalarda görülen ve çürüklük yapan 
mantarlar rutubet isteklerine göre iki ge-
nel gruba ayrılırlar:      

1.Kuru çürüklük yapan mantarlar; Ser-
pula lacrymans ve 2. Islak çürüklük yapan 
mantarlar; tüm beyaz çürüklük, esmer 
çürüklük ve binalarda nadiren görülen 
yumuşak çürüklük mantarları. 

Ancak, pratikte binalarda görülen ve 
ıslak çürüklüğe neden olan mantar tür-
lerinde beyaz çürüklük, esmer çürüklük, 
yumuşak çürüklük gibi bir ayırım yapma-
ya gerek yoktur. Çünkü bunların hepsi 
için gerekli olan koruma-mücadele iş-
lemleri aynıdır. 

Ahşapta çürüklük yapan mantarın 
görülebilen strüktürleri ve geliştiği ortam 
incelenerek kuru ya da ıslak çürüklük 
mantarları olduklarına karar verilebilir. 

1.2.1 KURU ÇÜRÜKLÜK MANTARI

SERPULA LACRYMANS
(syn. Merulius lacrymans)

Türkçe Adı: Hakiki ev mantarı,  Kuru çü-
rüklük mantarı

İngilizce Adı: Dry rot fungus

Çürüklük Tipi: Kuru çürüklük (Esmer çü-
rüklük)

Mantarın Geliştiği Ortam: Çoğunlukla 
iğne yapraklı ağaç odunları

 Serpula lacrymans binalarda kullanı-
lan ahşapta yoğun çürüklük yapan en 
önemli mantardır. Islak duvarlar içersine 
gömülmüş ya da ıslak duvarlarla temas-
ta olan ahşapta kuru çürüklük (esmer 
çürüklük) yapar. Optimum sıcaklık iste-
ği 21oC olup, dar bir sıcaklık sınırı içeri-
sinde (18oC–22oC) iyi gelişir, 25oC’nin 
üzerindeki sıcaklıklara karşı hassastır ve 
bu sıcaklıklarda kurumaktadır. Optimum 
rutubet isteği ahşabın yaklaşık %30 ru-
tubette olması durumunda karşılanmak-
tadır. Değişen rutubet şartlarının olduğu 
yerlerde örneğin; iyi havalandırılan ze-
min katlarında ya da çatı kerestelerinde 
nadiren rastlanır. Tuğla ve sıva üzerinde 
gelişmekle beraber, bunlardan beslen-
mesi mümkün değildir. Rizomorfları (ka-
lınlaşmış hüfleri) rutubetli bölgelerden 
su taşıma kabiliyetine sahip olduğundan, 
Serpula lacrymans havalandırılmayan or-
tamlardaki kuru ahşapta dahi yayılabilir.

 Rizomorfları beyazdan griye kadar de-
ğişen renk tonlarında olup, dallanmıştır. 
Bazen bir kurşun kalem kalınlığına kadar 
ulaşabilirler. Yaklaşık 6 mm kalınlıkta olan 
rizomorflar kuruduklarında kırılırlarsa, 
duyulabilecek tonda bir ses çıkarırlar.

 Mantar ipeksi, kar beyazı renkte ve lev-
halar halinde bir miselyum, ya da ham 
pamuk gibi beyaz kalın ve yastık şeklinde 
hava miselyumu geliştirir. Miselyum ileri 
safhalarda (yaşlandığında) kirli gri renge 
dönerek siner ve kolayca soyulabilen deri 
tabakası haline gelir. 
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 Sporları boldur ve yatay yüzeyler üze-
rinde kırmızımsı kahverengi ince bir ta-
baka oluşturur. Kitle halindeyken pas kır-
mızısı renkte görülür.

 Çürümüş ahşap mat kahverenginde, 
tipik olarak liflerine paralel ve dik yönde 
büyük kübik çatlaklıdır. Çürüme ile birlik-
te ahşabın ağırlığı azalır ve çürük parçalar 
kuru haldeyken parmaklar arasında ufa-
lanırsa toz haline gelir. Ahşabın yüzeyin-
de sağlıklı bir odun dokusu bulunmaz.

KURU ÇÜRÜKLÜĞE UĞRAYAN AHŞAPTA 
YERİNDE MÜCADELE İŞLEMLERİ 
Binalarda bu mantar teşhis edilmişse, 
öncelikle mantar istilâsının boyutu belir-
lenmelidir. Yapı kerestesi etkilenmişse, 
onarım yapılıp, yapılmayacağına karar 
vermek için yapısal elemanların tümü 
incelenmeli, daha sonra yapısal bütünlü-
ğün güvenliği için aşağıda verilen önlem-
ler alınmalıdır.

 Rutubet kaynağı belirlenmeli ve rutubet 
durdurulmalı, 

 Binanın hızla kurutulması sağlanmalı,
 Kurumanın gecikebileceği durumlar-

da mantarın geliştiği duvarların içersine 
emprenye maddeleri tatbik edilmeli,

 Mantarın miselyumu ve sporoforu ta-
mamen uzaklaştırılmalı, çürümüş ahşap-
ta mantarın etkisinin ya da çürüklüğün 
izinin olduğu en son noktanın 100 cm 
uzağına kadar olan ve sağlam gibi görü-
nen kısımlar kesilerek çıkarılmalı,

 Uzaklaştırılan ahşap parçaları ve diğer 
inşaat malzemeleri (sıva, duvar parçaları 
gibi) uygun bir yerde toplanarak yakıl-
malı,

 Çıkarılan çürümüş kerestelerin yerine 
yerleştirilen yeni keresteler mutlaka emp-
renye edilmiş olmalı,

 Sağlam fakat risk altında bulunan ke-
resteler değiştirilmeden yerinde empren-

ye edilmeli, (Bu gibi durumlarda empren-
ye maddesi fırçayla en az iki kat sürülerek 
tatbik edilebilir) 

 Sağlam keresteyle ıslak duvar arasın-
da havalandırma yolları açılmalı, (Hava-
landırmanın mümkün olmadığı yerlerde 
örneğin; döşeme kirişleriyle ıslak duvar 
arasında rutubet iletmeyen bir bariyer 
kullanarak, koruma önlemleri alınmalı)

 Kuru çürüklük mantarları tarafından 
enfekte edilmiş bir ahşap, ilgili uzman-
ların görüşü alınmadan yerinde bırakıl-
mamalı, kuru çürüklüğe uğrayan ahşapta 
emprenye işlemleriyle ve sık sık yapılan 
kontroller ile çürüklük minimum düzey-
de tutulsa bile daima bazı riskler olduğu 
unutulmamalı,

 Özellikle büyük kiriş uçları yakınında 
ve mantar tahribatının olduğu kısımlarda 
duvarlar, oyma delik metodu ile empren-
ye edilmeli,(Metodun uygulanmasında 
20–30 mm çapında sıra halinde ve yatay 
yönde 35–40 cm, dikey yönde 25 cm ara-
lıklarla delikler açılması tavsiye edilmek-
te, delikler aşağıya doğru  30º– 45º lik bir 
açı ile ve duvar kalınlığının 2/3’ü kadar 
derinlikte açılmalı, delikler, 2–3  kez emp-
renye maddesi ile doldurulduktan sonra 
üstleri kapatılmalıdır.) 

 Hakiki ev mantarı‘nın arız olduğu du-
varı primüz lambası ile yakmak veya 
infraruj (kızıl  ötesi) ışınları etkisine bı-
rakmak, yüzeysel önlemler olduğundan 
tavsiye edilmemektedir.  Bu metotlarla 
derindeki mantar miselyumunu öldür-
mek mümkün olmadığından, uzun süreli 
bir etki beklenmemelidir.

1.2.2 ISLAK ÇÜRÜKLÜK MANTARLARI
Binalarda kullanılan ahşapta çok sayı-
da mantar türü ıslak çürüklüğe neden 
olmaktadır. Bu gruba giren mantarlar 
ahşabın renginin koyulaşmasına (esmer 
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çürüklük, nadiren yumuşak çürüklük), ya 
da ağarmasına (beyaz çürüklük) neden 
olmaktadır. Birçok durumda çürüklük-
ten sorumlu mantar türünü teşhis etmek 
mümkün olamadığından, ıslak çürüklük 
mantarları olup olmadıklarını belirlemek 
mücadele için yeterli olmaktadır. Burada 
iki ıslak çürüklük mantarlarının özellikleri 
verilmiştir. 

(1) CONİOPHORA PUTEANA 
(Syn. Coniophora cerebella)

Türkçe Adı: Kiler mantarı

İngilizce Adı: Cellar fungus

Çürüklük Tipi: Islak çürüklük (Esmer 
çürüklük)

Mantarın Geliştiği Ortam: İğne yapraklı 
ve geniş yapraklı ağaç türleri odunları

 Mantarın optimum sıcaklık isteği 22–24 
°C, yaşadığı sıcaklık genişliği ise 3–35 
°C’dir. %50–60 ahşap rutubetinde iyi 
gelişme gösterir. Binalarda su sızıntıları 
nedeniyle ahşapta rutubetin fazla miktar-
da yükselmesi, çürüklük oluşmasının en 
önemli etkenidir.

 Miselyumlarının yüksek rutubet şart-
larında, örneğin; İyi kurumamış yeni bi-
nalarda döşeme tahtalarının altında kirli 
beyaz ya da krem renginden kahveren-
gine yakın renk tonlarında yayıldığı gö-
rülmektedir. Miselyum rutubetli sıva ve 
tuğla duvarlar üzerinde yüzeysel olarak 
da yayılabilir.

 Rizomorfları S.lacrymans‘dan daha ince, 
gençken sarımsı renkte olmakla beraber 
sonradan çoğunlukla kahverengi ya da 
siyah renge döner.

 Sporoforu resupinat formda, substrat 
üzerinde ince ve düz bir tabaka şeklinde 
uzanır. Kuru haldeyken kolayca kırılabi-
len kabuğumsu bir yapıda ve substrata 

sıkıca tutunmuştur. Nadiren görülebilen 
sporoforu zeytin yeşili ile zeytin kahve-
rengisi renklerde ve kenarları krem ren-
gindedir. Gençken bu renkler daha soluk 
tonlarda görülür. Sporoforun büyüklüğü, 
mantarın yaşadığı ortam şartlarına göre 
birkaç santimetreden, birkaç desimetreye 
kadar değişme gösterir.

 Sporları sarı kahverenginden, zeytuni 
kahverengine kadar değişen renklerdedir. 

 Çürüttüğü ahşabın rengi koyulaşır, lif-
lere paralel ve dik yönde çatlaklar oluşur. 
Meydana gelen kübik çatlaklar Serpula 
lacrymans’ın neden olduğu çatlaklardan 
daha küçük ve çatlakların derinliği ço-
ğunlukla daha azdır. Ahşabın yüzeyinin 
kurumasını sağlayan şartlar oluşursa, 
yüzeyde deri gibi sağlam bir tabakanın 
altında boyuna çatlaklı çürüklük ilerler. 
Mantar yeni gelişmeye başladığında, ço-
ğunlukla ahşabın rengi değişmeye başlar 
ve öncelikle sarımsı bir renge döner, son-
ra koyulaşır.

Engelleyici Önlemler: Coniophora pute-
ana zararına karşı bir önlem olarak bina-
larda kuru ve sağlam ahşap ile kuru dolgu 
malzemelerinin kullanılmasına özen gös-
terilmelidir. Yeni binalarda ahşap zemin 
döşemelerinin yerleştirilmesinde acele 
edilmemeli ve ahşap döşemelerin hava 
geçirmeyen bir malzeme ile örtülmesini 
ya da boyanmasını bir yıl kadar, kötü şart-
larda ise daha uzun süre geciktirmelidir.

(2) DONKİPORİA EXPANSA
(syn. Fomes expansus)

İngilizce Adı: Oak polypore

Çürüklük Tipi: Islak çürüklük (Beyaz 
çürüklük)

Mantarın Geliştiği Ortam: Geniş yaprak-
lı ağaç türleri odunları
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 Mantar karanlık, sıcak, rutubeti yüksek 
yerlerde kullanılan geniş yapraklı ağaç 
odunlarında, özellikle meşe ve kestane-
lerde görülmektedir. Bu mantarın arız 
olduğu ahşap, iğne yapraklı ağaç odunla-
rından hazırlanan bir malzemeyle bitişik 
durumdaysa, iğne yapraklı ağaç odunları 
üzerinde de gelişebilmektedir. 

 Mantarın optimum sıcaklık isteği 27 
°C olup, devamlı su sızıntısı problemi 
olan binalardaki kerestelerde çok sık 
rastlanmaktadır. Meşe malzemede diğer 
mantarlardan daha yoğun bir çürüklüğe 
neden olan bu mantar çoğunlukla rutu-
betli duvarlar içersine gömülmüş kirişle-
rin enine kesitlerinde gelişir. Çürüklük 
dışarıdan görülemeyen enine kesitlerden 
kirişlerin iç kısımlarına doğru ilerlediğin-
den, mantarın sporoforları görülünceye 
kadar fark edilememekte ve çoğunlukla 
ölüm saati böceği tahribatı ile birlikte 
görülmektedir.

 Miselyumu, üzerinde yaşadığı ahşabın 
yüzeyinde kalın keçe şeklinde bir kabuk 
gibi yayılır. Rengi sarıdan kırmızı kahve-
rengine kadar değişen tonlardadır. Ço-
ğunlukla ahşabın şekline göre yayılmakta 
ve sarımsı kahverengi sıvı damlalar salgı-
lamaktadır.

 Rizomorfları yoktur.
 Sporoforu tazeyken esnek, kuruyken 

oldukça serttir. İnce, kayış gibi sert ve 
kalın ya da sert ve odunsu yapıda olup, 
tabak ya da konsol şeklindedir. Rengi 
kahverengi veya güderi rengindedir. Kı-
rıldığında açılan yüzey sarı kahverengi ile 
tütün kahverengisi renktedir. Çok yıllık 
ve oldukça büyük, 14–20 cm uzunluk-
ta, 12 cm kadar genişlikte, 2,5 cm kadar 
kalınlıktadır. Spor taşıyan yüzeyi küçük 
delikçikli olup, tarçın kahverengisi ya da 
açık sarımsı kahverengindedir. Delikçik-
ler küçük, mm’de 4–5 adet kadar ve delik-

çik tabakası çoğunlukla birkaç katlı, 2–20 
mm kadar uzunluktadır

 Sporları renksizdir.
 Donkiporia expansa’ nın çürütüğü ah-

şabın rengi beyazlar ve lif lif ayrılarak, 
bütünlüğü bozulur. Çürümüş ahşap ko-
laylıkla kırılabilir fakat ufalanıp toz haline 
gelmez.

1.2.3 ISLAK ÇÜRÜKLÜĞE UĞRAMIŞ AH-
ŞAPTA YERİNDE MÜCADELE İŞLEMLERİ
Islak çürüklüğe maruz kalan bir ahşapta 
öncelikle problemin boyutları ve önemi 
belirlenmelidir. Özellikle konstrüksiyon 
kerestesi etkilenmişse ya çıkarılıp değiş-
tirilmeli ya da onarımın yeterli olup ol-
mayacağına karar vermek için tüm bina 
dikkatle incelenmelidir. Ayrıca, binanın 
strüktürünü güvenlik altına almak için 
uygun adımlar atılmalıdır. Bu amaçla:

 Rutubet kaynakları belirlenmeli ve ru-
tubet girişi engellenmeli,

 Islak ahşap süratle kurutulmalı,
 Çürümüş ahşap çıkarılma-

lı, uzun süre ıslak kalma olasılı-
ğı olan sağlam ahşaplara bölgesel  
olarak emprenye maddeleri tatbik edil-
meli,

 Çıkarılan ahşabın yerine emprenyeli 
ahşap konmalı

 Sağlam ahşapla ıslak tuğla duvar ara-
sında havalandırma yolları açılmalı, ıslak 
duvarda kuruma sağlanamıyorsa rutube-
te karşı kullanılan izolasyon malzemele-
rinden faydalanılmalıdır

1.3 BİNALARDA TAHRİBAT YAPAN 
BÖCEKLER
Besin kaynağı olarak odun dokusunu 
kullanma kabiliyetinde olan bazı böcek-
ler binalarda kullanılan ahşapta ciddi 
tahribata neden olabilirler. Ahşabı tahrip 
eden böceklerin yaşam döngüleri birbir-
lerine oldukça benzemekle beraber, arız 



230
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

oldukları ahşabın türü, neden oldukla-
rı tahribatın şekli ve büyüklüğü farklılık 
gösterebilir. Binalarda kullanılan ahşapta 
böcek tahribatının olup olmadığına karar 
verebilmek için, aşağıda açıklanan semp-
tomların belirlenmesi gerekir:

 Ahşap yüzeyinde böcek uçma delikleri-
nin görülmesi,

 Ahşabın üzerinde ya da altında uçma 
deliklerinden dökülen peletler ve tozların 
oluşturduğu küçük yığınların bulunması,

 Ahşabın yüzeyinden görülmeyen fakat 
döşeme tahtaları gibi malzemelerde yüze-
yin aşınmasıyla açığa çıkan ya da araştır-
mayla tespit edilen tünellerin bulunması,

 İncelemelerde larva bulunması ya da 
larvaların açtığı tünellerin şekli ve enine 
kesitinin durumu,

 Ahşap yüzeyinin hemen altında sıkıştı-
rılmış öğüntü tozunun basıncı nedeniyle 
yüzeyde oluşan düzensizliklerin bulun-
ması, böcek probleminin işaretidir.

Binalarda kullanılan bir ahşapta bu 
tahribat izlerinin bulunuşu, her zaman 
yerinde koruma (mücadele) işlemlerine 
ihtiyaç olduğuna işaret etmemektedir. Bu 
nedenle böceklerin doğru teşhis edilmesi, 
yapılacak mücadele işleminin ve seçilecek 
koruma metodunun isabetli olması bakı-
mından önemlidir. Binalarda kullanılan 
kerestelerde en fazla rastlanan odun tah-
ripçisi böcekler için tatbik edilecek yerin-
de koruma işlemleri hasar sınıflarına göre 
üç grupta toplanmaktadır. 

TAHRİBAT DERECESİ A SINIFINA GİREN 
BÖCEKLER
Bu sınıfa giren böceklerle mücadelede 
çoğunlukla bir insektisitle emprenye iş-
lemi gereklidir. A sınıfına giren böcek-
lerden ölüm saati böceği hariç, diğerleri 
kuru ve sağlam odun dokusunda faaliyet 
gösterirler. Böceklerin aktiviteleri, nor-

mal olarak diri odunla sınırlanmakta ve 
genellikle daha koyu öz odun, böcek-
lerin arız olmasına karşı bağışıklık sağ-
layan kimyasal bileşikler içermektedir. 
Ancak, öz odun ve diri odun arasında 
renk farkı olmayan (örneğin lâdin, huş, 
göknar gibi) kerestede ya da hafifçe çü-
rümüş ahşapta, öz odun ve diri odunun 
her ikisine de bu sınıfa giren böceklerin 
hepsi arız olabilmektedir.

TAHRİBAT DERECESİ B SINIFINA GİREN 
BÖCEKLER
Bu sınıfa giren böcekler çürümüş ahşa-
bı istilâ ettiklerinden, sadece çürümeyi 
kontrol altına almak için emprenye iş-
lemleri gereklidir.

TAHRİBAT DERECESİ C SINIFINA GİREN 
BÖCEKLER
Önceden böcek arız olmuş taze haldeki 
kereste ya da daha az rutubetli kereste 
binalarda kullanıldığında görülürler. Bir 
süre sonra kereste kuruduğunda böcek-
ler de öldüğünden emprenye işlemlerinin 
uygulanması gerekmemektedir. Ayrıca, 
evlerde odun dokusu dışında başka mad-
delerle beslenen bazı böcekler sadece kısa 
bir süre barınmak için ahşapta tüneller aç-
tıklarından, bu böcekler için de bir insek-
tisit uygulanmasına gerek yoktur. Çünkü 
besin kaynaklarının ortadan kaldırılması, 
ahşabın tahrip edilmesini önlemektedir.

Tahribat derecesi A sınıfı olan ve ak-
tif faaliyetleri devam ediyorsa emprenye 
işlemleri ile mücadele edilmesi gereken 
böceklere iki örnek aşağıda verilmiştir.

(1) ANOBİUM PUNCTATUM

Türkçe Adı: Mobilya böceği, Tos vuran 
böcek

İngilizce Adı: Furniture beetle, Common 
furniture beetle, Woodworm
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 İğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç 
odunlarına arız olan bu böcek. Sadece 
diri odunu etkilemekle beraber, bazen öz 
odunda da görülmekte ve çok nadir ola-
rak bazı tropik yapraklı ağaç odunlarında 
da rastlanmaktadır. Sık sık eski mobilya-
larda ve tüm konstrüksiyon kerestelerin-
de, özellikle çatı arası odalarda, duvarlarla 
temastaki kerestelerde, merdiven altla-
rında, yer döşemelerinde, gardıroplarda 
ve bina içerisinde rutubetten etkilenen 
diğer alanlarda görülmektedir. Çok kuru 
şartlardaki ahşaba (yaklaşık olarak % 12 
rutubetin altında) nadiren arız olmakta 
ve mevcut istilânın yayılma eğilimi, etkili 
merkezi ısıtma sistemi bulunan yerlerde 
sınırlı kalmaktadır. Tahribatları, döşeme 
tahtalarının çökmesine neden olacak ka-
dar ciddi ve önemlidir. 

 Anobium punctatum masif ahşaptan baş-
ka, eski metotlarla üretilmiş levha ürün-
lerini de tahrip edebilir. Örneğin; sadece 
huş, kayın ve meşeden hayvan kaynaklı 
eski tutkallarla (kan, balık ya da kazein) 
üretilen kontrplaklara arız olduğu tes-
pit edilmiştir. Ancak, modern metotlarla 
hazırlanan kontrplaklar ve diğer levha 
ürünleri, çevrede bulunan diğer ergin bö-
cekler tarafından etkilenmesine rağmen, 
bu ürünlerde mobilya böceğinin faaliyeti 
görülmemektedir.

 Anobium punctatum bütün böceklerden 
daha fazla, Hylotrupes bajulus’tan ise iki 
kat daha fazla zarara ve ekonomik ka-
yıplara neden olur. Ancak, bazı parazitik 
mite’lar (akarlar) ya da küçük arılar tara-
fından yendiklerinde, istilâları sınırlandı-
rılmaktadır.

 Ergin böcek 3–5 mm (çoğunlukla 3 mm) 
uzunlukta ve mat kahverenginde olup, 
kanatları üzerinde sıralar halinde uzanan 
çukurcuklar lup altında görülür. Özellik-

le ılık havalarda mart sonundan ağustos 
başına kadar tahrip edilmiş ahşabın üze-
rinde ya da yakınında bulunabilirler. 

 Ergin böceğin uçma delikleri dairesel 
şekilde, 1–2 mm çapta ve öğüntü tozu 
(frass) ile kısmen doldurulmuştur. 

 Optimum sıcaklık istekleri 22−23 °C, 
rutubet istekleri ahşapta %30’ dur. Ha-
vanın bağıl neminin azalması ile larva-
ların gelişmesi hızlanmakta, bağıl nem 
%55–60’ın, ahşabın rutubeti %10–12’nin 
altına düştüğünde larvaların gelişmesi 
sona ermektedir. 

 Larvalar 6 mm kadar uzunlukta, kıv-
rık, soluk krem renginde olup, 2–5 yıl 
yaşarlar. İstilâya uğrayan ahşapta bütün 
yıl boyunca tespit edilebilirler, sönmüş 
istilâlarda ise larva bulunmamaktadır 

 Larvaların açtığı tüneller kısa, enine 
kesiti dairesel ve 1−2 mm çapındadır. 

 Öğüntü tozu krem renginde, pütürlü 
yapıda ve tünelleri gevşekçe doldurur. 

 Teşhiste hata yapılırsa, Ernobius mollis, 
ambrosia böcekleri, Ptilinus spp., Lyctus 
spp, Xestobium rufovillosum, güveler, odun 
oyan bitler ve Stegobium sp. (bisküvi bö-
cekleri) ile karıştırılabilir. 

Yerinde Mücadele İşlemlerinde: Çoğun-
lukla organik çözücülü emülsiyonlar ya 
da pastalar kullanılmakta ve dumanlama 
yapılabilmektedir. Larvalara karşı sıcak 
hava kullanılarak mücadele yapılırsa, ah-
şabın sıcaklığı 55°C’nin üzerinde olmalı, 
sıcaklık ve süre iyi ayarlanmalıdır. Çok 
eski yapılardaki konstrüksiyon kereste-
lerinde Anobium punctatum faaliyeti aktif 
halde değilse, emprenye işlemine ihtiyaç 
duyulmamaktadır.

(2) HYLOTRUPES BAJULUS

Türkçe Adı: Ev teke böceği 

İngilizce Adı: House longhorn betle
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 Hylotrupes bajulus iğne yapraklı ağaç 
odunlarının diri odun kısımlarına arız 
olmakta ve özellikle çatıda kullanılan 
kerestelerde görülmektedir. Çok ender 
olarak iğne yapraklı ağaçlardan üretilen 
kontrplaklarda da rastlanmaktadır. Tah-
ribatın erken devreleri gözden kaçabil-
mekte, büyük bir istilâ olduğunda ise, ılık 
havalarda larvaların beslenmesi sırasında 
çıkardıkları tünel açma (kazıma) sesi du-
yulabilmektedir.

 Dişi böcek 10−25 mm, erkek böcek ise 
daha küçük 8−16 mm uzunlukta ve rengi 
siyah ya da mat kahverengimsidir. Toraks 
üzerinde düzgün bir merkez çizgisinde iki 
parlak siyah şişkinlik, kanat örtüleri üze-
rinde ise tüylü “V” şeklinde iki gri benek 
bulunmaktadır. Ergin böceklere özellikle 
ılık havalarda Temmuz-Ekim ayları ara-
sında istilâ edilmiş ahşabın üzerinde ya 
da yakınında rastlanmaktadır. 

 Ergin böceklerin uçma delikleri az sa-
yıda, geniş, oval, çoğunlukla öğüntü to-
zunun sarkması nedeniyle perişan görü-
nüşlü ve 5x10 mm çapındadır. 

 Larvaların ömürleri iyi şartlarda ortala-
ma 3−10 yıl, kötü şartlarda 17 yıl kadar-
dır. Larvalar 30 mm kadar uzunlukta, düz 
ve soluk krem rengindedir. Rutubetin % 

26−50, sıcaklığın 28−30°C olduğu durum-
larda optimum gelişme gösterirler, ancak 
çam diri odununda % 8−10 rutubette ge-
lişmeleri yavaşlasa da yaşamlarını sür-
dürdükleri tespit edilmiştir. İstilâ edilmiş 
ahşapta yapılan incelemelerde bütün yıl 
boyunca bulunabilirler. 

 Larvaların açtığı tünellerin enine kesiti 
oval, 6−10 mm çapta ve çok fazla sayıda-
dır. Tüneller öğüntü tozuyla sıkı sıkıya 
doldurulduğundan, istilâya uğrayan ah-
şabın yüzeyi bir ışık kaynağı altında ince-
lendiğinde kabarıklıklar görülmektedir.

 Öğüntü tozu krem renginde ve kaba-
dır. Ahşaptaki çatlaklardan aşağıya aka-
rak küçük yığıncıklar oluşturabilir. 

 Teşhiste hata yapılırsa, orman teke bö-
ceği, mücevher böcekleri, Nacerdes me-
lanura, odun arıları, Tenebrio molitor ve 
bostrychid powderpost beetle ile karıştı-
rılabilmektedir. 

Yerinde Mücadele İşlemleri: Öncelik-
le istilânın büyüklüğünü tespit etmek ve 
ahşapta yapısal bir zayıflık işareti bulu-
nup bulunmadığını belirlemek için ahşap 
üzerindeki tozlar tamamen temizlenmeli, 
sonra organik çözücülü emprenye mad-
deleri (pasta halinde de olabilir) ya da sı-
cak hava kullanılmalıdır. 
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 Sunum kapsamında; dünya kültür mi-
rası kavramının ortaya çıkışı, kültür mira-
sı kabul edilme kriterleri, yükümlülükler, 
Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye hakkın-
da kısa bir bilgi verilecektir. Dünya Kül-
tür Mirası listesine 1985 yılında kültürel 
miras kategorisinde dahil edilen İstanbul 
ve Tarihi Alanları’nın mevcut durumu, 
koruma ve otantiklik ilişkisi boyutlarında 
tartışılacaktır. Süleymaniye ve Zeyrek ko-
ruma alanları özelinde yapılan restoras-
yon uygulamalarında otantiklik durumu 
eski yeni fotoğraflarla irdelenecektir.

Dünya kültür mirası kavramı; 1972 yı-
lında UNESCO’nun genel konferansında 
yapılan tespitler sonucunda hazırlanan 
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko-
runmasına Dair Sözleşme” metniyle or-
taya çıkmıştır.

UNESCO Konferansında; 
 Kültürel ve doğal mirasın geleneksel 

bozulma sürecinin yanı sıra değişen sos-
yal ve ekonomik koşullara bağlı olarak 
hızlı bir tahribatla karşı karşıya olduğu 
vurgulanmıştır. 

 Kültürel ve doğal miras sadece toprak-
ları üzerinde bulunduğu ülkenin değil 
tüm insanlığın ortak değeridir, bu mira-
sın bozulması ve yok olması ortak dünya 
mirasının yoksullaşmasıdır. 

 Kültürel ve doğal varlıkların korunma-
sında ulusal düzeyde yapılan çalışmalar 
ekonomik, bilimsel ve teknik kaynak ye-
tersizliği nedeniyle sınırlı kalmaktadır.

Tespitleri yapılmıştır. Bu tespitler so-
nucunda “İstisnai değerdeki kültürel ve 
doğal mirasın; çağdaş bilimsel yöntem-
lerle kolektif olarak korunmasını sağla-
yacak etkin bir sistem oluşturulmasına 
karar verilmiştir.”

Bu bağlamda üye devletlerin temsil-
cilerinden oluşan hükümetler arası bir 
komite kurulmuş (Dünya Mirası Komite-
si) ve komite tarafından yönetilen dünya 
mirası fonu oluşturulmuştur. Dünya tari-
hi ve doğal açıdan önemli bir değer taşı-
dığı belirlenen doğal ve kültürel varlıkları 
içeren bir listenin oluşturulmasına karar 
verilmiştir. 

Dünya Mirası Komitesinin Görevi; 
hazırlanan kültürel ve doğal miras dos-
yalarını incelemek, kriterlere uygunluğu 
saptanan varlıkları Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne eklemektir. Evrensel mirasın 
mevcut durumunu, yapılan koruma ça-
lışmalarını, müdahaleleri izlemek, gerekli 
durumlarda maddi ve teknik destek sağ-
lamakta yine komitenin görevleri arasın-
da yer alır. Komite Dünya Mirası Fonu’nu 
yönetmekle de sorumludur.

Sözleşme ile  “kültürel miras” ve 
“doğal miras” kavramları tanımlanmış-
tır. Kültürel miras; anıtları, yapı toplu-
luklarını ve sitleri kapsamaktadır. Doğal 
miras ise fiziksel -  biyolojik oluşumlar, 
jeolojik ve fizyografik oluşumlar,  tüken-
me tehdidi altındaki hayvan ve bitki tür-
lerinin yetiştiği özel alanlar, istisnai nite-
likteki doğal sitler olarak tanımlanmıştır. 

Sözleşmeye taraf olan devletlerin so-
rumlulukları da yine detaylı olarak tanım-
lanmıştır. Sözleşmeye taraf olan her ülke 

DÜNYA MİRAS ALANLARINDA OTANTİKLİK VE 
İSTANBUL TARİHİ YARIMADA DA OTANTİKLİĞİ 
BOZAN DURUMLAR
Y. MİMAR- REST. UZMANI İREM NARDERELİ
Y. MİMAR- REST. UZMANI ALİDOST ERTUĞRUL
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öncelikle kendi topraklarındaki kültürel 
ve doğal mirasın envanterini hazırlamak-
la yükümlüdür. 

Her ülkenin sorumluluk ve hedefi 
kültürel ve doğal mirası;

 Saptamak
 Korumak
 Teşhir etmek
 Sürdürebilirliği sağlamak

olarak özetlenebilir. 
Sözleşmede Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ne alınma Kriterleri kültürel ve 
doğal miraslar için belirlenmiştir. Bu öl-
çütlere uygun olan varlıklar Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne eklenmekte, liste sürekli 
güncellenmektedir. 

Dünya Miras Listesi’nde Nisan 2009 
itibariyle 186 ülkeden 689’u kültürel, 
176’sı doğal ve 25’i karma olmak üzere 
toplam 890 Dünya mirası bulunmaktadır.

DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE TÜRKİYE
Sözleşme Türkiye tarafından 23 Mayıs 
1982 tarihinde onaylanmış ve 1983 yılın-
da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altın-
da yürütülen çalışmalar sonucunda Dün-
ya Miras Listesi’ne 9 adet varlığımızın 
alınması sağlanmıştır. Bunlar; 

İSTANBUL VE TARİHİ ALANLARI
İstanbul ve Tarihi Alanları; 6.12.1985 ta-
rihinde Dünya Miras Listesi’ne 4 ana 
bölüm olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hi-
podrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Aya-
sofya Camisi’ni içine alan Arkeolojik Park; 
Süleymaniye Camisi ve çevresini içine 
alan Süleymaniye koruma alanı; Zeyrek 
Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek ko-
ruma alanı ve Tarihi Kara Surları koruma 
alanı olarak belirlenmiştir. 

Resim 1: Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya 
Camisi’ni içine alan Arkeolojik Park

Resim 3: Göreme Milli Parkı ve Kapadokya

Resim 4: 
Divriği Ulu 
Camisi ve 
Darüşşifası

Resim 2: Tarihi Kara Surları Koruma Alanı
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GÖREME MİLLİ PARKI VE KAPADOKYA
Volkanik tüflerden oluşan peri bacaları 
ve 7 ile 13. yy. yerleşimlerinin bulunduğu 
alan 1985 yılında Doğal ve Kültürel miras 
kategorisinde listeye dahil edilmiştir. 

DİVRİĞİ ULU CAMİSİ VE DARÜŞŞİFASI
Aynı yıl (1985) Anadolu geleneksel taş iş-
çiliğinin en güzel örneklerinin sergilendi-
ği, İslam mimarisinin başyapıtı olan Div-
riği Ulu Camisi ve Darüşşifası da listeye 
alınmıştır.

HATTUŞA (BOĞAZKÖY) 
Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olarak 
Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir 
merkez olan Hattuşa (Çorum) 1986 yılın-
da listeye alınmıştır.

NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN - KAHTA)
1987 yılında Helenistik Dönemin gör-
kemli kalıntılarının bulunduğu Nemrut 
Dağı listeye dahil edilmiştir.

XANTHOS – LETOON ( FETHİYE / KINIK 
– BOZOLUK)
1988’de Antik Çağda Likya’nın en büyük 
idari merkezi Xanthos ve dini merkezi Le-
toon arkeolojik alanları listeye alınmıştır.

PAMUKKALE
Aynı yıl (1988) kalsiyum oksit içeren su-
ların oluşturduğu görkemli beyaz traver-
tenleri ve geç Helenistik ve erken Hıris-

tiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren 
arkeolojik kenti ile Pamukkale karma mi-
ras olarak listeye dahil edilmiştir.

SAFRANBOLU
Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir 
örneği olan Safranbolu bütünü sit olarak 
ilan edilen ender kentlerden biri olarak 
1994 yılında Listede yerini almıştır.

TRUVA
Son olarak 1998’de Truva arkeolojik kenti 
listeye alınmıştır. Dünya Miras Merke-
zince 2000 yılı içinde onaylanan Geçici 
(Endikatif) Listede aşağıdaki varlıklarımız 
yer almaktadır.
1) Selimiye Cami ve Külliyesi (16. yy) 
2) Bursa ve Cumalıkız Osmanlı Kentsel 
ve Kırsal Yerleşimleri (13. yy. 15. yy) 
3) Konya Selçuklu Başkenti 
4) Alanya Kalesi ve Tersanesi 
5) Selçuk Kervansarayları Denizli – Do-
ğubeyazıt Güzergahı (13. yy) 
6) İshakpaşa Sarayı (17. yy) 
7) Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (17. 
yy – 19. yy) 
8) Diyarbakır Kalesi ve Surları (12. yy) 
9) Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (13. yy) 
10) Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları 
(12. yy – 13. yy) 
11) Sümela Manastırı (5. yy – 19. yy) 
12) Alahan Manastırı (7. yy) 
13) St. Nicholas Kilisesi (7. yy – 8. yy) 

Resim 5: Pamukkale Travertenleri Resim 6: Safranbolu Kentsel siti
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14) St. Paul Kilisesi, St. Paul’s Kuyusu ve 
Çevresi 
15) Kekova 
16) Güllük Dağı – Termessos Milli Parkı 
17) Karain Mağarası
18) Efes
19) Aphrodisias Antik Kenti
20) Sagalassos Antik Kenti
21) Çatalhöyük Neolitik Kenti
22) Perge Antik Kenti
23) Antik Likya Uygarlığı Kentleri

“TEHLİKE ALTINDAKİ DÜNYA KÜLTÜR 
MİRASI LİSTESİ ” VE İSTANBUL
1985’ten buyana UNESCO ve ICOMOS 
uzman heyetleri tarafından periyodik ola-
rak incelenen İstanbul Tarihi Yarımada 
hakkında, özellikle 1993 yılından itibaren 
koruma konusundaki endişeler dile geti-
rilmektedir. Son yıllarda İstanbul Tehlike 
Altındaki Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
alınma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Kültürel ve doğal varlıklar; belirli ciddi 
tehlikelerden dolayı tehdit altında olması 
durumunda ve ya varlığın korunması için 
büyük operasyonlara gerek duyulması 
durumunda bu listeye dahil edilir. 

Kriterler; kesin ve potansiyel tehlike 
olarak kültürel ve doğal varlıklar için ayrı 
ayrı tanımlanmıştır. 

Kültürel varlıklar için; yapım, malze-
me ve süslemelerde bozulma, mimari ve 
şehir planı uyumunda bozulma,  özgün 
tarihi özelliklerinde kayıplar kesin teh-
like olarak; varlığın kanuni statüsünün 
değişmesi, koruma politikası eksikliği, 
bölgesel planlama projelerinin ve şehir 
planlamasının tehdit edici etkileri, silah-
lı çatışma tehdidi ise potansiyel tehlike 
olarak nitelenmiştir.

Doğal varlıklar için; nesli tükenme 
tehlikesinde olan türlerin nüfusunda 
azalma, varlığı su altında bırakacak ba-

rajların kurulması, endüstriyel ve tarım-
sal büyüme, büyük ölçekli belediye işleri, 
madencilik, hava kirliliği gibi etkenlerle 
varlığın doğal güzelliğinin veya bilim-
sel değerinin ciddi şekilde bozulması, 
varlığın bütünlüğünü tehdit eden insan 
istilası kesin tehlike olarak;  varlığın ka-
nuni koruma statüsünün değiştirilmesi, 
gelişme projelerinin varlığı tehdit etmesi, 
silahlı çatışma çıkması veya tehdidi, idari 
plan eksikliği ya da uygulanamaması po-
tansiyel tehlike olarak nitelenmiştir. 

Bahsedilen tehditlerin bulunması 
durumunda komite önce iyileştirici ön-
lemler içeren bir program geliştirilmesini 
önerir, ardından uluslararası teşkilatlar-
dan uzman gözlemcilerden oluşan bir 
ekibin varlığı takip etmesi ve değerlen-
dirme raporları hazırlaması süreci başlar. 

Bir varlığın Tehlike Altındaki Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne alınması Komi-
te üyelerinin 2/3’lük çoğunluğu ile ger-
çekleşir.

İyileştirici önlemler programının so-
nunda varlıkla ilgili bir karara varılır: alı-
nan karar 3 şekilde olabilir;

 Varlığın korunması için ilave önlemlere 
ihtiyaç vardır denilebilir.

 Varlığın artık tehdit altında olmama-
sı durumunda Tehlike Altındaki Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nden çıkarılarak 
tekrar Dünya Miras Listesi’ne alınabilir.

 Varlık; hem Dünya Miras Listesi’nden 
hem de Tehlikeli Olan Dünya Mirası Lis-
tesinden tamamen çıkarılır.

İstanbul’a ilişkin eleştiriler:

1) Yönetim planı eksikliği ve etkileme 
alanı sınırları: Bütünleşik ve kapsamlı bir 
yönetim planının hazırlanması gerektiği 
önemle dile getirilen konulardan biridir. 
Raporlarda; Dünya Mirası Alanı’nın gör-
sel bütünlüğünü koruması ve yeni imar 
girişimlerinin denetlenmesini sağlamak 
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amacıyla etkileme bölgesi tanımının ge-
tirilmesi ve Tampon bölgelerin genişle-
tilmesi sorunu vurgulanmaktadır. (Tari-
hi Yarımada silueti ile etkileşim halinde 
olan alanlar; Eyüp, Galata – Beyoğlu, 
Boğazın Avrupa ve Asya kıyısı, Üsküdar, 
Haydarpaşa, Kadıköy ve Prens Adaları 
gibi oldukça geniş bir çerçeve içindedir.) 

2) Yüksek Yapılar ve Tarihi yarımada: 
Tarihi kent peyzajının korunması ve çağ-
daş mimarinin gelişimi; birlikteliğin nasıl 
sağlanacağı sorunsalı. Silüet – etki ana-
lizlerinin etüd edilmelidir.

3) Sultanahmet Arkeolojik Parkı: Bizans 
Döneminin en önemli imparatorluk ya-
pılarının bulunduğu bu alan arkeolojik 
park ilan edilmiştir ve yapılaşmaya açıl-
mamasının gerekliliği belirtilmiştir. Kazı 
alanı olarak belirlenen bu bölgede yapı-
laşmaya izin verilmiş olması önemli eleş-
tirilerden biridir. 

4) Zeyrek ve Süleymaniye: Koruma 
alanlarındaki yaklaşım; yıkım ve yeniden 
yapmaya başvurmadan, mevcut dokunun 
yerinde onarılarak korunması şeklinde 
olmalıdır. Tarihi yarımadada yapılan tüm 
onarımların kalitesinin yükseltilmesinin 
gerekliliği vurgulanmaktadır.

5) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kül-
türel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Yasası: 2005 yılında çıkartılan bu yasa 
ile yapılaşmanın teşvik edilmesi ve 
korumanın ikinci plana atılması kaygı 
verici olarak ifade edilmiştir. “korunarak 
yenilenmesi” ile “yenilenerek korun-
ması” anlayışları korumada otantikliğin 
yeriyle ilgili ciddi bir çelişki içermektedir 
eleştirisi getirilmiştir. 

İstanbul coğrafi konumu ve topoğ-
rafyası ile asırladır özel öneme sahip bir 

kenttir.  Antik Dönemlere dayanan geç-
mişi, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç 
önemli imparatorluğa başkentlik yapan 
bu şehrin barındırdığı birikim zaten onu 
- listede olsun ya da olmasın – özel bir 
kent, evrensel ölçülerde istisnai değerde 
bir kent yapmak için yeterli düzeydedir. 
Ancak İstanbul, her ülkeden önemli kül-
tür varlıklarının bulunduğu uluslararası 
bir listede yer almayı ve bu statünün ge-
reği olarak ta en iyi şekilde korunmayı 
hak ediyor. 

OTANTİKLİK
Sivil mimarlık bir toplumun kültürünü 
anlatan ana öğe olarak hem o kültürün 
bölgesiyle ilişkisini, hem de dünyanın 
kültürel çeşitliliğini yansıtır. Geleneksel 
yapım; malzeme, teknik, kullanım, ko-
numlandırma gibi parametrelerde her 
kültür için farklıdır. Günümüzde küresel-
leşme kültürlerin de birörnekleşmesine 
dolayısıyla geleneksel ve özgün olanın 
yitirilmesine yol açmaktadır. 

Korumada otantiklik kavramı; kül-
türel çeşitliliğin insanlık için önemli bir 
zenginlik olduğuna ve koruma yaklaşı-
mının da bu zenginliği korumaya yönelik 
olmasına dair ortaya konulmuş olan bir 
kavramdır. 

Türk Dil Kurumu Otantik kelimesini 
“Gerçek olan, gerçeğe veya aslına daya-
nan, orijinal” olarak tanımlamaktadır. 
Otantiklik; Alman Felsefeci Adorno ta-
rafından 1960’lı yıllarda modern kültür 
ürünlerine getirdiği eleştiriler sonrasın-
da sıkça kullanılmaya başlanmış olan bir 
kavramdır. 

Mimari korumada otantiklik kavra-
mına ise 1964 tarihli Venedik tüzüğünde 
genel olarak değinilmiştir. Ancak konser-
vasyon ağırlıklı koruma kavramı düşünür-
leri tarafından tüzük “otantiklik” konusun-
da eksik yönlerinin bulunduğu hususunda 
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eleştirilmiştir. 1994 tarihinde Otantiklik 
kavramının tarihsel evrimi, zaman içinde 
değişen ölçütleri, dünya kültür mirasının 
farklı niteliklerdeki yapıtlarına göre otan-
tikliğin yeniden yorumlanmasının gerek-
liliği gibi konuları tartışmak üzere Norveç, 
Bergen’de ön hazırlık toplantısı yapılmış, 
ardından aynı yıl Japonya’da Nara konfe-
ransı düzenlenmiştir. Konferansta “Otan-
tiklik ölçütleri”nin belirlendiği “Nara Öz-
günlük Belgesi” hazırlanmıştır. 

Nara Özgünlük Belgesi Otantiklik Öl-
çütleri:
1- Özgün tasarım ve formlar
2- Malzemeler ve yapım teknikleri
3- Taşıyıcı sistem şeması ve elemanları
4- İşlev
5- Konum 

olarak sıralanmıştır. Otantiklik kavra-
mı kentsel düzlemde ele alındığında iki 
durumla karşılaşılmaktadır. 

  Tek Yapının Otantik Olması Durumu
  Sokak ve Kentsel Dokunun Otantik 

Olması Durumu (Doku Bütünlüğünün 
Korunması)

Fiziki mekân’ın otantikliği yanı sıra 
kentin kültürünü ve sosyal yaşamını oluş-
turan somut ve soyut değerlerin otantikli-
ği kavramları öne çıkmaktadır. İstanbul’da 
aşırı nüfus artışı, imar faaliyetleri, kente 
farklı yörelerden gelen göçler, modern-
leşme sürecinde değişen üretim biçimle-
ri gibi nedenlerle kentin somut ve soyut 
değerleri yok olma ve niteliğini kaybetme 
sürecine girmiştir. 

Bu bağlamda İstanbul kent dokusunda 
sivil mimarlık örneği yapılarda otantikli-
ğin yok olmasına yol açan uygulamalar

  Tarihi niteliği olan yapıların yıkılarak 
yerlerine tamamen farklı yapıların yapıl-
ması

  Bakım Onarım yapılan yapıların özgün 
olmayan malzemeler ve ekler kullanılarak 
tamir edilmesi

  Yeniden yapım ve geniş kapsamlı 
restorasyonlarda özgün olmayan yapım 
tekniği ve yapı malzemelerinin kullanı-
mı (Betonarme ve Çelik)

  Geleneksel tasarım ve form düzenleri-
ne aykırı imalatlar

  Eski eser olmayan yapıların yerlerine 
eski eser taklidi yapıların yapılması

  Restore edilen yapıların eski işlevlerini 
yitirmesi

Şeklinde sıralanabilir. Dünya Miras 
Sözleşmesi’nde belirtilen prensiplere 
göre Dünya Miras Alanları için birin-
cil öncelik var olan değerleri sürdürü-
lebilir bir şekilde korumak ve uygun 
şekilde halka tanıtmaktır. Otantikliği 
korumak için düzenli kontrol sistemini 
içeren kapsamlı koruma stratejisiyle ko-
nuya yaklaşmak gerekir. Dünya Miras 
Listesi’ne alınan kentlerde turizmin art-
masına paralel olarak ticari aktivitelerde 
de artış olmaktadır. Ticari ve politik kay-
gılar dolayısıyla yanlış restorasyonlar, 
rekonstrüksiyonlar ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenlerle Dünya Mirası Sözleşmesi-
ne göre dikkat edilerek bir yönetim planı 
hazırlanmalıdır.

Sözleşmenin yapılara müdahale 
prensiplerinin açıklandığı kısmında be-
lirtildiği üzere Dünya Miras Listesi’nde 
yer alan bir yapı otantiklik kriterlerini 
sağlamalıdır. Bu bağlamda yapının ya-
pılmış olduğu dönemdeki tasarım esas-
larını, elişçiliğini, malzemesini ve yapıl-
dığı çevrenin otantikliğinin korunması 
gereklidir. Eserlerin miras değerlerinin 
korunabilmesi için çalışma stratejisi be-
lirlenmelidir. Bu şekilde yapılacak müda-
haleler bahsedilen kriterleri taşımalıdır. 

Dünya Miras Sözleşmesinde yer alan 
müdahale prensiplerine göre otantikliği 
korumak için yapılması gerekenler
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MALZEMEDE OTANTİKLİK
Özgün yapı malzemeleri tarihi katman-
ları üzerinde taşımalarının yanı sıra, tari-
hin bir döneminin yapım tekniğinin de ve 
yapıdaki eskiliği de gösterir. Malzemede 
Otantiklikten bahsedildiği zaman özgün 
kalabilmiş malzemelere saygılı bir yakla-
şım sergilenmelidir. Bu bağlamda özgün 
kalabilen malzemeler mümkün olduğunca 
korunmalı aynı zamanda yapılacak uygu-
lamalar özgün malzemeye yakın malzeme 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Çalışma 
sırasında özgün malzeme ile yeni malzeme 
birbirinden ayırt edilebilmeli, yanlış algıya 
sebebiyet verilmemelidir. Aynı kapsam-
da tarihi mekânlarda ve kent bütününde 
özgün malzemeler korunmalı ve yeni ya-
pılarda eski yapı taklidinden kaçınılarak 
tarihi süreklilik korunmalıdır.   

İŞÇİLİKTE OTANTİKLİK
İşçilikte otantiklik söz konusu olduğunda 
yapılarda özgün yapım tekniği, teknolojisi 
ve yapıldığı dönemin konstrüktif ve mal-
zemelere yaklaşım biçimlerinin malze-
meler üzerindeki etkilerinden bahsetmek 
mümkündür. Bu nedenle taşıyıcı sistem ve 
yapım tekniği konularında özgün yapım 
işçiliğine saygı göstermek gereklidir. Ya-
pılarda yapılacak müdahalelerde gelenek-
sel işçilik tekniği kullanılmalı, eski ve yeni 
arasında uyum gözetilmelidir. 

TASARIM OTANTİKLİĞİ
Tasarım Otantikliği tarihi yapıda sanat-
sal, mimari, mühendislik ve fonksiyonel 
düzenlemenin özgün bir yapıyı ortaya 
koyması durumudur. Tasarım otantikliği-
ni koruyabilmek için başta özgün taşıyıcı 
sistem, mimari düzen belgelenmeli kent-
sel ve kırsal düzenlemenin özgün tarafları 
ortaya konulmalıdır. Yapılacak koruma, 
bakım, onarım, sağlamlaştırma ve anasti-
losis benzeri bütün müdahaleler tasarım 
otantikliği gözetilerek yapılmalıdır.

KONUM OTANTİKLİĞİ
Yapılara otantiklik değeri katan bir diğer 
öge ise yapıların yapıldıkları özgün çevre-
dir. Miras değeri taşıyan yapıları özgün ya-
pıldıkları yerde korumak gereklidir, yapıyı 
çevreleyen eserlerle ilişkilerini de korumak 
hedeflenmelidir. Konum otantikliğini sağ-
lamak için kentsel planlama çalışmalarında 
ve koruma amaçlı planlama çalışmaların-
da bu durum dikkate alınmalı bütünleşik 
koruma fikri gerçekleştirilmelidir.

Dünya Miras Alanları için Yönetim 
Kılavuzu’nda yukarıda belirtilen esaslar 
otantikliğin korunması için gerekli baş-
lıklar olarak sıralanmıştır. Çalışmanın 
bu bölümünde İstanbul Tarihi Yarımada 
da gerçekleştirilen uygulamalarda otan-
tikliği bozan uygulamalardan örnekler 
verilecektir. 

Resim 7: Sebah Joalier fotoğrafında Süleymaniye kent 
dokusunun yüzyıl önceki görünümü

Resim 8:  Süleymaniye Kentsel dokusunun geçen süre 
içerisinde otantikliğini yitirmesi
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ÖRNEK 1. Süleymaniye 568 Ada 10 
Parsel’de yer alan üç katlı ahşap ev za-
manla harap olmuş ardından sahipleri 
tarafından yıkılarak betonarme olarak ye-
niden inşa edilmeye çalışılmıştır. Ancak 
yeniden yapım çalışması sırasında yapı-
nın özgün tasarım düzeni, malzeme ve 
işçiliğine uygun bir çalışma yürütülme-
miştir. İnşaat tamamlanamadığı için yapı 
apartman görünümde olup özgün yapıyı 

cephesi ile dahi anımsatmamaktadır.

ÖRNEK 2. İncelenilen bir diğer uygula-
ma Süleymaniye Kirazlı Mescit 572 Ada 
15 Parsel’de yer alan iki katlı ahşap ev-
dir. Sokağa doğrudan açılan çift kanat-
lı giriş kapısı bulunan yapının ikinci kat 
hizasında yer alan çıkması eli böğründe 
yardımıyla taşınmaktadır. Eliböğründe-
leri tasarım olarak XIX. yüzyıl başı veya 

Resim 9: KTVKK 
VE İBB Arşivinde 
yer alan eski 
fotoğraflarda 
otantikliğini 
devam ettiren 
Süleymaniye 
Kirazlı Mescit So-
kağı  (Malzeme, 
İşçilik, Tasarım ve 
Konum otantikliği 
bozulmamış du-
rumda)

Resim 10: 
Kurul Arşivin-
de yer alan 
fotoğraflarda 
yapının eski 
durumu
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Resim 11: 
Yapının gü-
nümüzdeki 
durumu 
(Aralık 
2009)

daha erken bir devrin anlayışına referans 
vermektedir. (Bknz. Şekil 6). Yapı kulla-
nıcıları yapıyı yıkarak yeniden yapmayı 
tercih etmişlerdir. Yeniden yapım sırasın-
da özgün inşa tekniği yerine çelik taşıyıcı 
sistem tercih edilmiştir. Ardından yapının 
dışı ahşap kaplanmıştır. Yeni yapının tica-
ri bir fonksiyonla hizmet verebilmesi için 
özgün plan düzeni terk edilmiştir. Ayrıca 
çıkma altındaki eliböğründeleri ve pence-
releri özgün boyutlarına uymamaktadır.

ÖRNEK 3. Süleymaniye 659 Ada 6 
Parsel’de yer alan üç normal katı bir de 
bodrum katı olan ahşap yapı yıkılarak ye-
niden yapılmıştır. Yeni yapı betonarme 
yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Eski plan 
düzeni değişmesine rağmen cephe düze-
ni korunmuştur. Ancak cephede kullanı-
lan ahşap kaplamaların özgün yapıdaki 
boyutlarından farklı olduğu görülmekte-
dir. Özet olarak yapının özgün malzeme, 
işçilik ve tasarımı korunmadığı için otan-
tikliğinden çok şey yitirmiştir.

ÖRNEK 4. 569 Ada 6 Parsel’de yer alan üç 
katlı ahşap yapı yıkılarak yeniden yapıl-
mıştır. Betonarme yapım tekniğiyle inşa 
edilen yapının çatı arasında yer kazana-

bilmek için yüksek duvar örülerek cephe 
orantıları bozulmuştur. Malzeme ve işçi-
lik olarak otantikliğini yitiren yapının ta-
sarım otantikliği plan ve cephe düzeninde 
yapılan müdahalelerle bozulmuştur. 

ÖRNEK 5. Süleymaniye’de yer alan boş 
parsellere eski dokuya uyumlu olması 
düşünülerek inşa edilmiş iki ayrı yapı. 
Eski kentsel doku içerisine inşa edilecek 
yeni yapıların nasıl olacağı konusundaki 
genel yaklaşımın İstanbul’daki yaygın uy-
gulamalarına örnek gösterilebilir. 

ÖRNEK 6. Özgün yapım tekniği, malze-
me, işçilik ve tasarım konularına dikkat 
edilmeden yeniden inşa edilen bir diğer 
yapı Zeyrek 2426 Ada 35 Parsel’de yer 
almaktadır. Yok olan yapı eski fotoğraf-
larından restitüye edilerek betonarme ya-
pım tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının dış 
cephesi ahşap cephe kaplamasıyla kap-
lanmıştır. Ancak su basman seviyende 
kaplanan taş  Zeyrek Evlerinde bulunan 
dokuya uygun değildir. Yapının özgün 
konumu ve boyutları korunmuştur. 

ÖRNEK 7. Zeyrek 2424 Ada 3 Parsel’de 
yer alan dört katlı ahşap yapı yıkılarak 
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betonarme olarak yeniden inşa edilmiş-
tir. Yeni yapı apartman olarak tasarlan-
mış her katına bir daire yerleştirilmiştir. 
Sadece ön cephesi ahşap cephe kapla-
masıyla kaplanmıştır. Ancak kullanılan 
malzeme boyutları ve işçilikleri özgün 
yapının karakterini devam ettirmekten 
uzaktır. Yapının arka cephesi ise çimento 
sıvalı olarak bırakılmış, ahşap kaplaması 
yapılmamıştır. 

ÖRNEK 8. Tarihi yapılarda otantikliği bo-
zan yaygın bir uygulama şekli ise yapıla-
rın bozulan cephe kaplamalarının tamir 
edilmesi yerine farklı malzemelerle kap-
lanması durumudur. İstanbul genelinde 
birçok evde görülen durumlardan birisi 
cepheye teneke kaplanması iken bir di-
ğeri ise tel çakılarak üzerine çimento sıva 
yapılmasıdır. Zeyrek 2183 Ada 24 parsel-
de yer alan bu yapının birkaç yıl arayla çe-
kilmiş fotoğraflarında da görüldüğü üzere 
özgün ahşap cephe üzeri çimento esaslı 
harçla sıvanmıştır.

ÖRNEK 9. İstanbul Tarihi Yarımada ve 
diğer bölgelerde sıkça görülen bir diğer 
uygulamanın farklı örnekleri. 

ÖRNEK 10. Otantikliği bozan bir diğer 
uygulama şekli ise yapılarda kullanıcılar 

tarafından özgün yapıya uygun olmayan 
bakım onarım çalışmalarıdır. Yapının çatı 
örtüsünün farklı malzeme ile değiştiril-
mesinin yanı sıra cephe kaplamalarının 
ve pencere boyutlarının değiştirilmesine 
kadar uzanan farklı uygulamalar yer al-
maktadır.

ÖRNEK 11. Özgün yapıların otantikliğini 
yitirmesine yol açan uygulama örnekle-
rinden olarak Fatih 1061 Ada 2 Parsel’de 
yer alan ahşap yapının yeniden yapım 
uygulamasından bahsedilecektir. Ahşap 
iki normal kat ve yığma zemin kattan 
oluşan yapı yıkılarak yeniden yapım yön-
temi tercih edilmiştir. Yeniden yapım be-
tonarme inşa tekniğiyle gerçekleştirilmiş-
tir. Ancak yapının çatı arasını kat olarak 
kullanabilmek amacıyla saçak hizasından 
yukarıya duvar örülerek yapının orantıları 
bozulmuştur. Yaygın alışkanlık olarak dar 
cephe kaplaması kullanılmıştır.

ÖRNEK 12. Yaygın olarak yeniden yapım 
sırasında kullanılan çelik taşıyıcı sisteme 
bir başka örnek ise Fatih 2002 Ada 24-25 
Parsel’de yer almaktadır. Ahşap taşıyıcı 
sistemli konak havasındaki bu yapı yıkı-
larak çelik taşıyıcı sistemle yeniden inşa 
edilmiştir. 

Resim 12: Yapının çeşitli tarihlerde çekilmiş fotoğrafları (Kaynak: KTVKK Arşivi)
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DEĞERLENDİRME: İncelenen örnekler 
eski belgeleri bulunabilen yapılar başta ol-
mak üzere İstanbul Tarihi Yarımada da yer 
alan yapılar arasından seçilmiştir. Yapılar-
da otantikliğin yok olmasına yol açan uy-
gulamalar bağlamında İstanbul’un çeşitli 
bölgelerinde benzer örneklere rastlamak 

olasıdır. Değerlendirmeler kişi, kurum 
gözetilmeden yalnızca Otantiklik değer-
lendirmeleri bağlamında yapılmıştır.

Dünya Miras Alanlarında yer alan 
tarihi yapılar ve diğer bölgelerde Otan-
tikliği korumak amacıyla UNESCO ta-
rafından hazırlanan kılavuzda belirtilen 

Resim 13: 
Yapının 
yeniden 
yapımı ve 
uygulama 
sonrası 
fotoğrafları

Resim 14: 
Yapının 
KTVKK ar-
şivinde yer 
alan eski 
fotoğrafı 
ve Aralık 
2009 çe-
kilmiş yeni 
fotoğrafı



244
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

Resim 15: 
Yapının 
eski fo-
toğrafları 
(Kaynak: 
KTVKK 
Arşivi)

Resim 16: 
Yapının 
yeni 
fotoğraf-
ları (Aralık 
2009)

Resim 17: 
Süley-
maniye 
659 Ada 
32 Parsel 
ve 572 
Ada 9-39 
Parsellere 
inşa edil-
miş yeni 
yapılar

Resim 18: Yapının 
bodrum duvarları 
inşa edilirken çe-
kilmiş bir fotoğrafı 
(Kaynak: KTVKK 
Arşivi) ve Aralık 
2009 tarihinde 
çekilmiş yeni 
fotoğrafı
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Resim 22: 
Zeyrek’te yer alan 
bu iki yapı özgün 
ahşap yapının 
yerine, betonarme 
sistemle yeniden 
inşa edilip üzeri 
ahşap kaplanmıştır. 

Resim 19: Özgün yapının KTVKK 
arşivinde yer alan eski fotoğrafı

Resim 
20: Ya-
pının ön 
ve arka 
cephele-
rinin yeni 
fotoğraf-
ları (Aralık 
2009)

Resim 21: 
Zeyrek 
2183 Ada 
24 parselde 
yer alan 
bu yapının 
birkaç 
yıl arayla 
çekilmiş 
fotoğrafları
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Resim 24: 
Zeyrek’te 
yer alan bu 
yapının cephesi 
tamir edilirken 
özgün kaplama 
boyutlarına 
uyulmamış 
lambri olarak 
nitelenebile-
cek malzeme 
kullanılmıştır.

Resim 23: Zeyrek’te 
farklı örnek 

olarak kâgir iki 
katlı yapı yıkılarak 
yerine betonarme 

olarak yeniden inşa 
edilen dört katlı 

apartmanın son iki 
katı geri çekilerek 

alt kısımdaki özgün 
yapı korunmaya 

çalışılmıştır.

Resim 
26: 
Yapının 
KTVKK 
arşivle-
rinde yer 
alan eski 
fotoğraf-
ları

Resim 25: 
Yedikule’de yer 
alan bu örnekte 
ise yapının 
alaturka olması 
gereken çatı 
örtüsü ondülin 
tarzında malzeme 
ile kaplanmıştır.
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Resim 27: 
Yapının 
yeni 
fotoğraf-
ları (Aralık 
2009)

Resim 28: 
Yapının 
KTVKK 
arşivinde 
bulunan 
eski fotoğ-
rafları

Resim 29: 
Yapının 
yeniden 
inşa 
edilirken 
ve inşaat 
sonrası 
fotoğrafları
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ölçütlere dikkat etmek gereklidir. Ancak 
Dünya Miras Listesinde yer alan İstanbul 
özelinde aşağıda belirtilen kıstaslara dik-
kat edilmesi İstanbul’un özgün dokusunu 
korumak için kıymet taşımaktadır.

OTANTİKLİĞİ KORUMAK İÇİN YAPILMASI 
GEREKENLER

Otantikliği korumak için kentsel koruma 
planları hazırlanmalı, plan kararlarında 
ve uygulama aşamalarında özgün yapım 
tekniği ve malzeme kullanımı zorunlu 
tutulmalıdır.

Tarihi niteliği olan sivil mimarlık ör-
neği eserlerin yerine yeni yapıların yapı-
mına izin verilmemelidir.

Yapılacak bakım ve onarım çalışmala-
rında niteliksiz ekler kaldırılmalı ve yapı 
genelinde kullanılan yapım tekniği ve 
malzemeleri kullanılmalıdır, ayrıca bozu-
lan formlardaki pencere-kapı silme gibi 
detayların restitüsyonları yapılarak ona-
rım tamamlanmalıdır.

Yeniden yapım ve geniş kapsamlı res-
torasyonlarda geleneksel yapım tekniği, 
malzemeleri ve detaylarının kullanımı 
sağlanmalıdır.

Kentsel sit içerisine yapılacak yeni uy-
gulamalarda dokuya aykırı uygulamalara 
izin verilmemeli, doku bütünlüğü sağla-
mak adına eskiye benzer, taklit yapı ya-
pımından kaçınılmalıdır. Koruma Amaçlı 
İmar Planı ekinde uygulama imar planları 
hazırlanmalı boş parsellere yapılacak ya-
pılar, sokak düzenlemeleri ve trafikten 
arındırılacak bölgeler hakkında düzenle-
meler yapılmalıdır.

Otantikliği korumak adına sivil mi-
marlık örneği yapılarda apartman tarzı 
kullanıma olanak verecek uygulamalar-
dan kaçınılmalıdır. Yapıların özgün fonk-
siyonlarına aykırı kullanımı yapıların zor-
lanmasına neden olmakta, ayrıca konut 
yapılarının yerine ticari yapıların gelme-
siyle özgün sosyal dokunun da değişeceği 
unutulmamalıdır.

Geleneksel yapım tekniği ve formla-
rını bilen mimar ve uygulayıcı ustaların 
yetişmesi sağlanmalıdır.

Otantikliği korumak adına sivil mi-
marlık örneği yapı kullanıcılarına bilinç 
kazandırmak için seminer ve eğitimler 
düzenlenmelidir. Bu bağlamda tarihi ya-
pılarda bakımın önemi anlatılmalıdır.
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 KASTAMONU’DA GELENEKSEL EV 
MİMARİSİ 
Kastamonu evleri genel olarak zemin 
katları kargir, üst katları ahşap karkas 
arası tuğla veya kerpiç dolgulu, başka bir 
deyişle hımış yapılardır. İki ya da üç katlı 
olan bu evler, alaturka kiremit örtülü kır-
ma veya beşik çatılıdırlar. 

KONUT-TOPOGRAFYA İLİŞKİSİ
Kentin güney-kuzey doğrultusunda akan 
bir derenin oluşturduğu vadinin iki ya-
macında kurulu olması, evlerin arazi üze-
rine yerleşiminde zorluklara yol açmış, bu 
sorun evlerin eğim çizgilerine paralel yol-
lar üzerinde konumlanması ve arazinin 
setlenerek, temellerinin sağlam zemine 
oturtulmasıyla çözümlenmiştir.  

PLAN TASARIMI: ÇARDAK/SOFA VE ODA
Kastamonu evleri, plan ve mekân özel-
liklerine göre başlıca üç grup oluştur-
maktadır: Bunlardan ilki, Kastamonu’da 
“çardak” adını alan “dış sofalı/hayatlı”, 
ikinci grup ise, sofalı evlerdir. Bu iki grup-

tan daha karmaşık plan nitelikleri taşıyan, 
‘’açık’’ sofa (çardak) ve ‘’kapalı’’ sofa kav-
ramlarıyla açıklanması olası görülmeyen, 
iki bölümlü (harem ve selamlıklı) ko-
nutlar ise, Kastamonu geleneksel konut 
dokusunun bileşenleri içerisinde üçüncü 
grubu oluştururlar. Her üç grupta yer alan 
konutlar, arazinin ve parselin koşullarına 
ve kullanıcı isteklerine bağlı olarak plan 
düzeninde farklılıklar göstermektedirler. 

Kastamonu evlerinin en önemli 
mekân öğesi olan çardak veya sofa olarak 
adlandırılan mekânlar, geleneksel ataer-
kil yaşam tarzı içerisinde, aile bireylerinin 
ortak yaşamının geçtiği yerlerdir. Çar-
dakların, kışlık erzakın hazırlanması gibi, 
üretim amaçlı kullanım özelliği de vardır. 
Odalar ise, kalabalık ailelerin her birinin 
sahip oldukları, çeşitli gereksinimlerini 
içerisinde karşılayabildikleri, bağımsız 
mekânlardır. Bu nedenle hemen her Kas-
tamonu konutunun bir veya daha fazla 
odasında yüklük, ocak ve gusülhaneden 
oluşan düzenleme mutlaka bulunmakta, 
sekialtı, sedir gibi geleneksel oda içi mi-
mari öğelere de rastlanmaktadır. 

GELENEKSEL KASTAMONU EVLERİ VE 
TOPAKÇILAR KONAĞI RESTORASYONU 
PROF. DR. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER 
 İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kasta-
monu 
Evleri 
Genel 
Görü-
nüm
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Evleri Plan 
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SERVİS MEKÂNLARI
Kastamonu evlerinde servis mekânları 
genellikle zemin katlarda yer almakta-
dır. Mutfaklar, bazı evlerde bahçe içeri-
sinde ayrı bir bina olarak tasarlanmıştır. 
Çoğunluğu oluşturan evlerde ise, mut-
fakların evin zemin katında yer aldıkları 
ve fırınlı oldukları tespit edilmiştir. Taş 
tezgâh, su haznesi gibi öğelerle dona-
tılmış mutfaklarla sıkça karşılaşılmış-
tır. Evin dışında, bahçede yer alan hela 
birkaç evde görülürken, özellikle geç 
dönem konutlarında abdestlikli, taş-
mermer lavabolu, gelişmiş iç düzenli he-
lalar bulunduğu izlenmiştir. Kastamonu 
konutunun diğer servis mekânları olan 
ahır ve depolar konutun zemin katında 
az pencereli, toprak döşemeli, sıvasız 
duvarlı mekânlardır. 

CEPHE DÜZENİ
Genellikle iki veya üç, nadiren dört kat-
lı olan Kastamonu evlerinin dış görü-
nümleri, evin her cephesinde yer alan 
çıkmalar ve pencere düzenlemeleri ile 
hareketlendirilmiştir. Bazı örneklerde 
parselin çarpıklığını düzeltmek, bazen 
konut alanını arttırmak veya manzaraya-
yola daha iyi açıyla yönelmek amacıy-
la uygulanan çıkmalar ve konutun üst 
katında benzer amaçlarla inşa edilen 
cihannümalar sokak siluetlerini oldu-
ğu kadar, kentin genel görünümünü 
de pitoresk kılan unsurlardır. Kastamo-

nu evlerinin zemin katlarında ve servis 
mekânlarında pencere açıklıkları kimi 
zaman taşa oyulmuş bir delikten (maz-
gal) ibaretken, bazı yapıların benzer 
mekânlarında sanat değeri taşıyan taş 
işçiliği örnekleriyle karşılaşılmaktadır. 
Üst katlarda, sofa ve odalara bol ışık 
almayı sağlayan çok pencereli düzenle-
meler uygulanmıştır. Pencereler, çoğun-
lukla düşey sürme (giyotin) kanatlıdır. 
Kemerli, dikdörtgen biçimli pencereler, 
geç dönem konutlarında ampir ve neok-
lasik dekoratif detaylar içeren sövelerle 
bezenmiştir.

STRÜKTÜREL YAPI
Kastamonu evlerinde temellerin yüzey-
sel yapıldığı, en sık uygulanan temel ti-
pinin, binayı taşıyan ahşap dikmelerin 
altına birer blok taş konulması ve dik-
me aralarının taşıyıcılığı olmayan kerpiç 
veya taş duvar ile doldurulmasıyla mey-
dana getirildiği görülmüştür. Bir başka 
temel türü olarak, taş duvarın çoğunluk-
la subasman hizasına kadar örüldüğü 
tespit edilmiştir.  Taş duvarın zemin kat 
pencereleri altına ya da zemin kat tavan 
hizasına kadar örüldüğü de görülmek-
tedir.  Kentin belirli mahallelerinde (ör-
neğin Honsalar Caddesi üzerinde) yer 
alan konutlarda yaygın olarak kullanılan 
kesme taşın dışında, Kastamonu’da ah-
şap hatıllı kabayonu moloz taş örgünün 
tercih edildiği anlaşılmaktadır.  

Ahşap 
Karkas 
Sistem 
Genel 
Görü-
nüm
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Evlerin üst kat dış ve iç duvarlarının 
her zaman için çaprazlama destekli ah-
şap karkas tekniğinde inşa edildiği be-
lirlenmiştir. Dış duvarlar sayılı örnekler-
de ahşap kaplanırken, yaygın uygulama 
kerpiç veya tuğla dolgunun saman kat-
kılı çamur ve alçı ile sıvanmasıdır.  Ah-
şap karkas strüktür iç duvarlarda üzeri 
sıvalı bağdadi çıtalarıyla örtülmektedir. 
Kastamonu evlerinde farklı duvar tek-
niklerinin birleşme sınırları ya da kat 
birleşmelerinde malzeme farklılaşması, 
yaklaşık 15-20 cm eninde ahşap korniş-
lerle gizlenmiş, aynı teknik yapıdaki dü-
şey hatlar için de uygulanmıştır.

DEKORATİF ÖĞELER
Kastamonu evlerinden incelenen örnek-
lerde dekoratif öğelerin tavanlar, tepe 
pencereleri, dolap kapakları, ocak yaş-
makları ve kapılarda yoğunlaştığı izlen-
miştir. Genellikle ahşap işçiliği biçiminde 
kendini gösteren dekorasyon, yaşmaklar, 
tereceler ve tepe pencerelerinde alçı ile 
yapılmıştır. Anadolu konut geleneğinde 
terek, sergen adlarıyla anılan rafların, 
Kastamonu’da yaygın olmadığı görül-
müştür.

TOPRAKÇILAR KONAĞI RESTORASYONU
Bu çalışma, halk arasında Toprakçılar Ko-
nağı olarak adlandırılan ve mülkiyeti satış 
yoluyla Kastamonu Kalkınma Vakfı’na 
geçen birbirine bitişik iki geleneksel evin 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projele-
rini ele almaktadır. 2000 yılının Eylül ayın-
da başlayarak Aralık ayında sonuçlanan 
proje, sonraki yıllarda bazı değişikliklerle 
uygulanmış, yapılar grubu butik otel ola-
rak turizmin hizmetine sunulmuştur. Otel 
işlevi günümüzde de sürmektedir. 

KONUM
Çalışmaya konu olan parselde iki ayrı ev 
bulunmakta, bu evler, Kastamonu İli, 

Merkez İlçesi, İsmail Bey Mahallesi Ma-
ğaraağzı Sokak No.2 ve Alemdar Sokak 
No.1 adresinde (41 ada, 3-4-5 parsel) 
yer almaktadır. Evlerin bulunduğu bölge, 
Candaroğulları Beyliği dönemine tarihle-
nen İsmail Bey Külliyesi’nin bulunduğu 
Şehinşah Kayası’na yakın bir konumdadır. 
Çalışma alanının güneyinde, günümüzde 
İsfendiyar Bey Parkı adını taşıyan, tarihi 
Sığırpazarı yer almaktadır.

Aynı aile tarafından eşzamanlı veya çok 
kısa aralıkla yaptırıldığı sanılan evler, arsa 
üzerine bir L oluşturacak biçimde yerleş-
tirilmiştir. Daha güneyde olan ve selamlık 
işlevini gören Mağaraağzı No.2’deki ev dar 
bir boşluktan sonra adı geçen sokağa cep-
he vermektedir. Harem olarak kullanıldığı 
anlaşılan ikinci ev, birinci evden farklı ola-
rak yüksek duvarların sınırlandırdığı bir 
bahçenin içerisindedir. 

TARİHLENDİRME
Eş zamanlı veya çok kısa aralıklarla yap-
tırıldıkları sanılan binaların yapım ta-
rihine ilişkin bir yazıt veya benzeri bir 
belge bulunmamaktadır. Yapıların mi-
mari ve yapısal özelliklerine bakılarak ve 
Kastamonu’daki benzer yapılarla yapılan 
analojiye dayanılarak 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yaptırıldıkları söylenebilir. Bina 
1’in güney cephesinde taş taklidi sıva 
üzerinde görülen 133-H./ (yaklaşık 1910 
yılı) tarihinin yapının değil, sıvanın yapıl-
dığı tarih olduğunu düşünmek gerekir.

GENEL TANIMLAMA
Mağaraağzı Sokak No.2 adresinde yer alan 
Bina 1 (selamlık), yaklaşık 11.35x9.15m 
boyutlarındadır. Yapı, giriş kat, birin-
ci kat ve cihannümadan oluşmaktadır. 
Günümüzde ahır olarak kullanılan tek 
katlı bir yapı Bina 1’e batı cephesinden 
bitişiktir. Yapının kuzey cephesinde yer 
alan bir kapıdan ulaşılan bahçe, Alemdar 
Sokak No. 1’deki Bina 2 ile ortak kulla-
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nımdadır. Bina 2, yola doğrudan cephe 
vermeyen, yüksek duvarların ardında, 
bahçe içerisinde yer alan bir yapıdır. Ta-
ban alanı yaklaşık 10.40x6.10m’dir. Doğu 
yönde, giriş, birinci ve ikinci katlar olmak 
üzere üç katlı olan Bina 2, arazinin eğimi 
nedeniyle batı yönünden iki katlı olarak 
algılanmaktadır. 

MEKÂNSAL TANIMLAMA

Mağaraağzı Sokak No.2 (Bina 1)      
(Selamlık)

Giriş Katı
Binanın güney cephesindeki ana giriş ka-
pısı divanhaneye açılmaktadır. Divanha-
nenin kuzeyinde kahveocağı ve hela yer 
almakta, yine kuzey duvarında yer alan 
bir kapıdan geçilerek binanın merdiven 
holüne ulaşılmaktadır. Bina 1’in güney-
deki ikinci girişi küçük bir hole açılmakta, 
buradan da kuzeyindeki ahır bölümüne 
geçilmektedir. 

Ara Kat
Ahırın bulunduğu bölümde kat yüksekliği 
ikiye bölünerek tek mekândan oluşan bir 
ara kat elde edilmiştir. Ara kata, güneyin-
deki mekândan bir merdiven aracılığıyla 

ulaşılabildiği gibi, binanın ana merdiven 
holünden de erişilebilmektedir.

1. Kat
Bina 1’in birinci katı, Kastamonu’da sık-
lıkla görülen iç sofalı plan şemasına sahip-
tir. Planın merkezinde dikdörtgen planlı 
sofa yer almaktadır. Sofanın batısında iki 
oda vardır. Kuzeybatıdaki oda, geleneksel 
Kastamonu evlerinde çok sayıda örneğini 
gördüğümüz ocak, gusülhane ve yüklük 
içeren düzene sahiptir. Bu özelliğiyle kış 
odası olarak kullanıldığı düşünülebilir. 
Sofanın doğu yönünde, güneyden kuzeye 
doğru sırasıyla başoda, küçük bir oda ve 
abdestlik bölümüyle hela yer almaktadır. 
Güneydoğu köşesinde yer alan odanın 
konumu, bol pencereyle dışarı açılıyor ol-
ması ve tavan işçiliğinin niteliği, bu odanın 
başoda olduğunu göstermektedir. Tavan 
göbeği, tavan kaplaması çıtaları ve tavan 
kornişi, özenli işçilikleriyle yapının gene-
lindeki ahşap işçiliğinden ayrılmaktadır. 

Cihannüma
Manzaraya geniş bir açıyla yönelmeyi sağ-
layan cihannümalara Anadolu’nun pek 
çok bölgesinde olduğu gibi Kastamonu’da 
da rastlanılmaktadır. Bina 1’deki cihan-

Toprakçılar 
Konağı 
Alemdar 
Sokağı 
Cephesi
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nüma, birinci kat sofasının planını bir üst 
katta aynen tekrarlamaktadır. 

Alemdar Sokak No.1 (Bina 2) (Harem)

Giriş Katı
Yapı, Bina 1 gibi, iç sofalı plan şeması-
na sahiptir. Binanın doğu cephesinin si-
metri ekseninde yer alan çift kanatlı bir 
kapı, taşlığa giriş vermektedir. Çift kollu 
merdiven giriş kapısının aksında, taşlığın 
kuzeybatı köşesindedir. Fırınlı ocak ve 
taşa oyulmuş tezgâhıyla geleneksel mut-
fakların tüm özelliğini barındıran mutfak, 
taşlığın kuzey duvarına bitişiktir. Taşlığın 
güneyinde ise, yüklük ve gusülhanesiyle 
tipik bir oda, odanın batısında da abdest-
likli hela yer almaktadır.

1. Kat
İç sofalı plan şemasının tüm özelliklerini 
taşımaktadır. Dikdörtgen planlı sofanın 
kuzey yönünde merdiven kovası ve bir 
oda bulunmaktadır. Sofanın güneyin-
de ise, ocağı, yüklüğü ve gusülhanesiyle 
bir oda, odanın bitişiğinde de geleneksel 
düzeniyle hela yer almaktadır. Sofa, batı 
yönündeki çift kanatlı bir kapı ile arka 
bahçeye açılmaktadır. 

2. Kat
İkinci kat planı, bazı değişiklikler dışın-
da birinci kat planını tekrarlamaktadır. 
Planın merkezinde sofa yer alır. Sofanın 
güneyindeki odanın Bina 2’nin başodası 
olduğu anlaşılmaktadır. Bina 1’deki başo-
da ile aynı dekoratif detaylara sahiptir. 

CEPHE DÜZENİ

Mağaraağzı Sokak No.2 (Bina 1)        
(Selamlık)
Doğu ve güney cepheleri, binanın en 
özenli cepheleridir. Her iki cephede de, 
alt katta taş taklidi sıva uygulanmıştır. 
Rölöve çalışması esnasında sıva üzerinde 

görülen izler, o dönemde burada mevcut 
olan küçük pencerelerin özgün olmadığı-
na işaret etmektedir. Bu katın divanhane 
olmasına bağlı olarak, mevcut izlere göre 
daha geniş pencerelerle aydınlatıldığı, 
pencerelerin sonradan küçültüldüğü an-
laşılmaktadır. Güney cephede, sofanın 
cumba biçiminde dışarı taşırılması ve ci-
hannümanın çatı düzleminde yarattığı 
görünüm, bu cephede dinamik bir etki 
yaratmaktadır. Kat döşemeleri ahşap 
silmeler, binanın köşeleri ahşap plaster 
bantları ile vurgulanmıştır. Birinci kat ve 
cihannüma boyunca yükselen cumba, iki 
yandan payandalar ile desteklenmekte-
dir. Cihannümanın üçgen alınlık ile biti-
rilmesi, kat silmeleri ve plasterler üzerin-
deki bezeme öğeleri, yapıdaki neo-klasik 
unsurlardır.

Alemdar Sokak No.1 (Bina 2) (Harem)
Ana giriş cephesi olan doğu cephesinde 
sofa birinci ve ikinci katlarda cumba ile 
dışarı taşırılarak vurgulanmış ve kütleye 
hareketlilik getirilmiştir. Düşey sürme 
kanatlı pencereler birinci ve ikinci katlar-
da olduğu gibi, binanın bahçe içerisinde 
yer almasından yararlanılarak, giriş kat 
cephesinde de kullanılmıştır. İkinci kat 
sofasının cumbası ile batı cephesinde de 
hareketlilik elde edilmiştir. Cumba, doğu 
cephede olduğu gibi bu cephede de pa-
yandalar ile desteklenmiş ve saçak kotun-
da üçgen alınlık ile taçlandırılmıştır. 

BEZEME
Cephelerde görülen başlıca dekoratif un-
surlar, ahşap kat silmeleri ve köşe plas-
terleridir. Bu unsurların uygulanmasının 
dekoratif olduğu kadar, işlevsel nedenleri 
de vardır. Her iki yapının cumbalarının 
saçak kotunda uygulanan üçgen alın-
lıklar yapıların dış görünümünü belirle-
yen en önemli dekoratif unsurlardır. İç 
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mekânlara yalınlık egemendir. Her iki 
konutta görülen başodalar, diğer odalara 
nazaran daha özenlidir. Tavan kornişleri 
diğer odalara göre daha süslüdür ve her 
ikisinde de tavan göbeği vardır. Tablalı 
kapılar ve dolap kapakları yapıların genel 
yalınlığını sürdürmektedir. Alemdar So-
kak No.1’deki evde görülen alçı tereceler 
evlerin en gösterişli unsurlarıdır. 

YAPIM TEKNİĞİ VE MALZEME
Ahşap karkas strüktür her iki yapıda da 
uygulanan yapım tekniğidir. Karkas ara-
sında dolgu olarak dış duvarlarda kerpiç 
kullanılmış, iç duvarlarda ise bağdadi 
çıtaları uygulanmıştır. Alemdar Sokak 
No.1’deki yapının batı cephesinde alt kat 
duvarının ve Mağaraağzı Sokak No.2’deki 
yapının cihannümasının iki yan cephesi-
nin ahşap kaplı olması dışında, genel ola-
rak yapılar içte ve dışta sıvanmıştır. Yapı 
genelinde kullanılan ahşap, bölgede en 
çok bulunan cins olan çamdır. Strüktü-
rel ve konstrüktif tüm elemanlarda aynı 
cins ahşap kullanılmıştır. Döşeme kirişle-
ri tavanda ve döşemede 0.40- 0.50 m enli 
ahşapla kaplanmıştır. Yapıda kullanılan 
sıva, kireç bağlayıcılı, kıtık katkılı ve dere 
kumu agregalıdır.

RESTİTÜSYON
Selamlık binasındaki divanhanenin sokak 
ile ilişkisi yapıların en önemli restitüsyon 
sorununu oluşturmaktadır. Giriş kat cep-
hesindeki sonradan küçültülmüş pence-

relerin restitüsyonu mevcut izlere göre 
yapılabilmektedir. Ancak, günümüzdeki 
konumuyla selamlığın yola bu denli yakın 
olması ve geniş pencere açıklığına sahip 
olması, geleneksel anlayışa uymayan bir 
durumdur. 1960’lı yıllara ait bir fotoğraf-
tan, söz konusu binanın ön bölümünde 
bir bahçenin bulunduğunun ve o dö-
nemde yol hattının bugünkünden farklı 
olduğunun tespit edilmesi bu sorunun 
çözümünü sağlamıştır. Ayrıca, selamlık 
binası ile yol arasında küçük bir yapının, 
olasılıkla bir bahçe köşkünün bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

RESTORASYON
Toprakçılar Konağı’nın butik otel olarak 
yeniden işlevlendirilmesi öngörülmüş ve 
bu yönde yapılan bir çalışmayla restore 
edilmiştir. Restorasyon uygulaması Kas-
tamonu Mimar Vedat Tek Anı Sanat ve 
Restorasyon Merkezi’nin ekiplerince yü-
rütülmüş ve 2001- 2003 yılları arasında 
tamamlanmıştır. Uygulama safhasında, 
proje kapsamında öngörülmeyen bazı 
sorunlara yerinde çözüm bulunmuş ve 
işletmecinin belirlenmesinin ardından 
projenin temel esaslarını bozmayan bazı 
değişikliklere izin verilmiştir. Bu işlev 
çerçevesinde divanhane cafe-restaurant 
olarak planlanmıştır. Mutfak olarak, di-
vanhanenin batısındaki mekan düzen-
lenmiştir. Otel işlevi uyarınca odalar ko-
naklama birimlerine dönüştürülmüştür.
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 Bildiri kapsamında Süleymaniye 569 
Ada 13 Parsel’de yer alan ahşap evin ha-
zırlanan restorasyon projesi ve özel olarak 
ta uygulama çalışmaları hakkında bilgi 
verilecektir. Mülkiyeti İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi iktisadi teşebbüslerinden 
birine ait olan yapı İBB KUDEB Müdürlü-
ğünün kullanımına tahsis edilmiştir. Ya-
pılan çalışmalar KUDEB’in ilgili birimleri 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde özellikle de İstanbul’da 
uzun yıllarıdır ahşap sivil mimari eser-
lerin proje ve uygulama çalışmaların-
da yapıların otantikliğinin korunması-
na özen gösterilmemiştir. Bu bağlamda 
yapılan restorasyonlarda özgün yapım 
tekniği ve malzemelerinin kullanımına 
dikkat edilmediği görülmektedir. Taşı-
yıcısı ahşap karkas olan yapılar yeniden 
yapım durumlarında taşıyıcıları çelik ya 

da betonarme’ye buna bağlı olarak döşe-
me ve duvar malzemeleri de modern yapı 
malzemelerine dönüşmüştür. Yeniden 
yapım çalışmaları dışında bakım onarım 
çalışmalarında da özgün olmayan malze-
meler kullanıldığı için ahşap sivil mimari-
nin özgün kalabilen örneklerini bulabil-
mek neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 

KUDEB müdürlüğü olarak danışman 
hocalarla birlikte proje aşamasından uy-
gulamanın sonuna kadar örnek bir çalış-
manın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Uluslar arası Ahşap Yapıları Koruma öl-
çütlerine uygun olarak proje ve uygulama 
çalışmaları yürütülmüştür. Proje çalış-
maları KUDEB Proje birimi tarafından, 
malzeme analizleri KUDEB Restorasyon 
ve Konservasyon Laboratuvarı tarafın-
dan ve yapının uygulama çalışmaları 
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi ustaları 
ve eğitime katılan usta adayları tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.

YAPININ TARİHİ VE TANIMI:
569 Ada 13 Parsel’de yer alan ahşap evin 
tarihçesi ile ilgili elimizde kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Yapının detayları ve 
eski haritalarından anlaşıldığı kadarıyla 
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında inşa 
edildiği tahmin edilmektedir. İki normal 
kat ve çatı arası katından oluşmaktadır. 
Binanın yol eğiminden yararlanılabile-
cek alt köşesinde kömür-odun deposu 
olarak kullanılan küçük bir bodrum katı 
bulunmaktadır. İlk yapıldığı zaman tek 
ailenin kullanımındaki yapı zamanla 
çevreninde niteliğini yitirmesiyle her bir 
katında farklı ailelerin veya bekârların 

SÜLEYMANİYE 569 ADA 13 PARSEL’DE YER ALAN 
AHŞAP YAPININ PROJELENDİRİLMESİ VE 
UYGULAMASI
 Y. MİMAR ALİDOST ERTUĞRUL 
İBB KUDEB

Resim 1: Pervitich Haritası’nda Yapının Durumu 
(Pafta No:41)
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kaldığı bir yapıya dönüşmüştür. Yapı-
nın farklı devirlerde kullanımına paralel 
olarak arka tarafında yer alan bahçe kıs-
mına yığma iki katlı yapı inşa edilmiştir. 
Ahşap yapıdan bu yapıya geçiş verilmiş 
içerisine oluşturulan mutfak, ıslak hacim 
ve odalar katlardan açılan bölümlerden 
geçilerek kullanılmıştır. Zemin katta yer 
alan odanın bir tanesinin kapısı içeriden 
kapatılıp dışarıdan dükkân oluşturmak 
amacıyla pencereler ve taşıyıcı ahşaplar 
kaldırılmış yığma duvarlar üzerine ekle-
nen kiriş ile vitrin açıklığı oluşturulmuş-
tur. Ayrıca topal bodrum katını dükkân 
olarak kullanmak amacıyla dışarıdan 
merdiven yapılmış ve giriş verilmiştir.

YAPININ PROBLEMLERİ:
Yapının en önemli problemi; asıl sahibi-
nin yapıyı terk etmesinden sonra farklı 
kullanıcılar tarafından kullanılması ola-
rak gösterilebilir. Yapıyı kiralayan kul-
lanıcılar yapıyı sahiplenmemişler ayrıca 
kendi kullanımlarına göre özgün yapının 
taşıyıcısından, mekân düzenlemesine 
kadar çeşitli zararlar vermişlerdir. Özgün 
yapıya yapılan müdahaleler ile yapının 
taşıyıcı duvarları kaldırılmış, taşıyıcı sis-
temi bozulmuştur. Özellikle zemin katta 
yapılan dükkân yapının arka tarafa doğru 
eğilmesine yol açılmıştır. Benzer müda-
hale olarak bodrum kata dükkân yapmak 
amacıyla dükkânın olduğu tarafta ahşap 

Resim 2: Yapı ve Çevresinin Eski Fotoğrafları (KTVKK Arşivi, Konak Kitabı, Tepe Yayınları)

Resim 3: 90’lı Yıllar, Üst Katlar Terkedilmiş, Zemin Kat 
Dükkân Yapılmış (KTVKK Arşivi)

Resim 4: Yapının Rölöve Çalışmaları Sırasında Çekilmiş 
Fotoğrafı
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Resim 5: 
Zemin Kat ve 
1. Kat Rölöve 
Çizimi

Resim 6: 
Zemin Kat ve 
1. Kat Tavan 
Rölöve Çizimi.

Resim 7: Yan 
Görünüşü, A-A 
Kesiti Rölöve 
Çizimi 
(Yapının arka 
tarafa doğru 
dengesinin 
bozulu-
mu çizimden 
görülmekte)
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döşeme kaldırılmış betonarme döşeme 
oluşturularak özgün döşeme yaklaşık 25 
cm yukarıya kaldırılmıştır. Odalar arasın-
da açılan boşluklar ve arka tarafa eklenen 
yığma yapı ile geçişi sağlayan açıklıklar 
dolayısıyla taşıyıcı sistemin zarar gör-
düğü tespit edilmiştir. Yapıyı geçici sü-
relerle kullanan kiracılar yapının bakım 
onarımını gerçekleştirmemişler buna 
karşın yaptıkları geçici çözümlerle yapı-
nın otantikliğini yitirmesine yol açmış-

lardır. Özellikle çatı örtüsünün bakımı 
yapılmadığı için çatıdan gelen su özel-
likle çatı taşıyıcısı ve döşemesine zarar 
vermiştir. Ayrıca yapı içerisine konum-
lanan ıslak hacimlere farklı kalınlıklarda 
(15 cm ile 25 cm arasında) beton döşeme 
yapılmıştır. Islak hacimlerden gelen su 
ahşap taşıyıcı ve döşemelere zarar ver-
miştir, aynı zamanda kalın betonarme 
döşemenin verdiği aşırı yükte yapının 
taşıyıcısına zarar vermiştir.

Resim 8: 
Giriş Kapısı,  
Zemin 
Kat 1. 
Kat’a Çıkış 
Merdiveni

Resim 9: Ze-
min kat oda 
giriş kapısı 
ve muhdes 
geçiş
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Resim 10:  1. Kat Merdiveni ve Dönem Eki Bölme Elemanı Doğrama

Resim 11: 1.Kat 1K03 No’lu Oda Taşıyıcı ve Malzeme Defromasyonları

Resim 12: 1. 
Kat Sonra-
dan Yapılmış 
Tuvalet 
mekânı ve 
1. Kat Oda 
Kapıları
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PROJE ÇALIŞMALARI:
Yapının proje çalışmaları KUDEB pro-
je birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
İlk olarak yapının rölövesi çıkartılmıştır. 
Hazırlanan analitik rölöve’de yapının 
farklı dönem müdahaleleri ve malzeme 
farklılıkları ve bozulmaları gösterilmiş-
tir. Analitik rölöveler yardımıyla yapının 
geçirdiği değişimler proje üzerinden oku-
nabilmiştir. Rölöve çalışmaları ile birlikte 
yapıya ait eski belge, harita ve fotoğraf 
araştırmaları yürütülmüştür. Yapının 
dış durumuna ait farklı dönemlerde çe-
kilmiş fotoğrafların bulunabilmesi cep-
he restitüsyonlarına yardımcı olmuştur.  
“Pervitich Haritaları’nda” ve eski hava 

fotoğraflarında yapı belirgin olarak gö-
rülmektedir. Pervitich haritasından da 
görülen bahçe kısmındaki tek katlı ya-
pının muhtemelen mutfak olarak kulla-
nılan bir müştemilat bölümünün olduğu 
anlaşılmaktadır. Yapının analitik rölövesi 
üzerinden yapılan çalışmalarla plan düz-
lemindeki restitüsyonu yapmak mümkün 
olmuştur. Elde edilen eski fotoğraflardan 
yapının değişen pencere yerleri ve bazı 
mimari detayları tespit edilmiş buna göre 
cephe restitüsyonları yapılmıştır. 

Yapı, restorasyon çalışmaları sonrası 
KUDEB birimleri tarafından kullanılması 
düşünülerek restorasyon projesi hazır-
lanmıştır. Yapının mutfak ve ıslak hacim-

Resim 13: 
Çatı Katı 
ve Çatı 
Balkonu 

Resim 14: 
Ön ve Yan 
Cepheden 
Görünüşler
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leri özgün planında olduğu üzere zemin 
katta toplanmıştır. Ancak tuvalet sayısı 
bay ve bayan ihtiyacına yönelik olarak iki 
adet olarak düşünülmüştür. Yapının öz-
gün planından farklı olarak bodrum kat’a 
oda içerisinden merdivenle erişim düşü-
nülmüştür. Bu tarz zorunlu düzenlemeler 
dışında yapının özgün planı korunmuş-
tur. Proje çalışmaları yapının günümüz 
konfor koşulları ve kullanım amacına 
uygun olarak yürütülmüştür. Bu amaçla 

yapının merkezi kombi tesisatı üzerinden 
çalışan kalorifer tesisatı proje kapsamın-
da düşünülmüştür. Ayrıca ofis kullanımı 
için bilgisayar, elektrik ve telefon kablo 
kanalı ve yangın detektör sistemi proje-
lendirilmiştir.

Proje çalışmaları ile birlikte yapıdan 
alınan özgün sıva ve ahşap örnekleri la-
boratuvar ortamında incelenerek nite-
likleri belirlenmiş ve yapıda kullanılacak 
malzemeler tayin edilmiştir. Laboratuvar 

Resim 15: 
Zemin Kat 
ve Birinci Kat 
Restorasyon 
Planları

Resim 16: 
A-A kesiti, 
Yan Cephe 
Restorasyon 
Projesi
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analizlerine göre bağdadi çıtaları üzerinde 
kullanılan sıvanın kireç esaslı kıtıklı bir sıva 
olduğu tespit edilmiş; kullanılacak iç sıva 
bileşenleri ve oranları belirlenmiştir. Ayrı-
ca yapıda kullanılan ahşap cinslerinin ta-
yini için yapılan incelemede Süleymaniye 
evleri içinde referans olabilecek tespitler-
de bulunulmuştur. Bu bağlamda yapının 
taşıyıcı sisteminde ana dikmelerde meşe, 
ara dikmelerde çam, döşeme, tavan kap-
lamaları ile merdivenlerinde ladin, pence-
re ve kapılarında çam, bağdadi çıtalarında 
göknar ve cephe kaplamalarında çam cin-
si ahşabın kullanıldığı görülmüştür.

UYGULAMA ÇALIŞMALARI:
Yapının proje çalışmasında metodoloji 
oluşturmanın yanısıra uygulama aşama-
sında yapının özgün niteliğini kaybetme-
den müdahale edilmesi temel yaklaşım 
olmuştur. Bu bağlamda Ulusal ve Uluslar 
arası kabul edilmiş tüzük ve kanunların 
uygulanabilirliği bu çalışma kapsamında 
gösterilmek istenmiştir. Bilindiği üzere 
Dünya Miras Alanı olan bölgelerde dolayı-
sıyla Süleymaniye’de yapılacak müdaha-
leler için belirlenen müdahale kriterlerine 
uyulması beklenmektedir. Aynı zamanda 
ICOMOS tarafından 1999’da kabul edilen 
“Uluslararası Ahşap Birliği Tüzüğü: Tarihi 

Resim 17: Zemin Kat Betonarme Döşeme Kaldırılması ve Çimento Sıvalar Raspa Çalışamaları

Resim 18: Zemin 
Kat Dükkân’a 
Dönüşen Hacim-
de Ahşap Tavan 
Sıva Raspası
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Resim 19: 1. Kat Duvar Çimento Sıva Raspası Sonrası, Döşeme Kaplamaları Kaldırıldı

Resim 20: Yapının Niteliksiz Eklerinin Ayıklanması, Sağlam Kalabilen Parçalar Korunduktan Sonra Askıya Alma Çalışmaları

Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler” 
kapsamında belirtilen ilkelere de uyularak 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda 
yapının yıkılmadan yerinde korunarak 
parça parça sağlamlaştırılması, gelenek-
sel yapım tekniğinin ve malzemelerinin 
korunması ve geleneksel işçilik yöntem-
lerinin kullanılması prensibiyle çalışma-
lar yürütülmüştür. Ayrıca KUDEB Ahşap 
Eğitim Atölyesinde eğitim gören öğrenci, 
Usta adaylarının da çalışmalara katılımı 
ve geleneksel yapım tekniğini uygulamalı 
olarak öğrenmeleri sağlanmıştır. 

Uygulama çalışmalarının ilk bölü-
münde özgün yapıya ait olmayan nitelik-
siz ek ve malzemelerin yapıdan uzaklaştı-
rılmıştır. Niteliksiz malzemelerle yapılan 

bölme elemanları ve yapı üzerindeki öz-
gün olmayan çimento sıvaların sökümü 
gerçekleştirilmiştir. Yapı taşıyıcı sistemi 
deforme olduğundan yapı bahçesine inşa 
edilmiş niteliksiz ekin kaldırılması sona 
bırakılmıştır. Niteliksiz eklerin ayıklan-
ması işleminde yapının özgün ve sağlam 
kalabilmiş parçaları korunmuştur. Ancak 
ilk aşamada bodrum kat betonarme dö-
şemesi ve zemin katta yer alan dükkân 
kısmına müdahale edilmemiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde yapı-
nın askıya alınarak kısım kısım taşıyıcı 
siteminin güçlendirilmesi ve yenilenme-
si gerçekleştirilmiştir. Askıya alma işlemi 
yapının bitişik parselle arasında yer alan 
yangın duvarı çevresinden başlatılmıştır. 
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Resim 21: Yapının Askıya Alınmasının Ardından Düşey Dikme Ve Döşemelerde Takviye Ve Değişim Yapıldı, Kalın 
Betonarme Döşemeyle Teşkil Edilen Çatı Katı WC’si Kaldırıldı

Resim 22: Yapı Askıya Alındıktan Sonra Dikme Takviyesi ve Değişimi

Resim 23: Özgün Sağlam Ahşaplarla Yeni Ahşapların Bir Arada Kullanılışı
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Resim 24: Çatı Arası Döşeme, Dikmelerin Değişim ve Takviyesi

Resim 25: 
Taşıyıcı 
Sistem 
Tamam-
landıktan 
Sonra

Resim 26: 
Bahçeye 
Yapılan 
Niteliksiz 
Ekin Kaldı-
rılması
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Resim 27: Taşıyıcı Sistemin Tamamlanmasının Ardından Bağdadi Çıta Çakım İşlemi

Resim 28: 
Özgün 
Sağlam 
Tavanlar 
Korunarak 
Kullanıldı

Resim 29: 
Yangın 
Duvarı ve 
Bahçedeki 
Müştemi-
lat İnşa 
Edilirken
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Yapının taşıyıcı dikmeleri ve yangın du-
varına saplanan ahşap döşeme kirişle-
rinden sağlam olanları yerinde korundu, 
gerekenlere takviye yapıldı, bir kısmı ise 
değiştirildi. Taşıyıcı sistem güçlendirme 
ve değişim işlemi yangın duvarı çevresin-
den başlayıp, daire şeklinde bir yol izle-
yerek yapının sokak köşesinde yer alan 
bölümü ve bahçe cephesinde yer alan 
bölümüne doğru zemin kattan çatı katına 
doğru devam eden bir sistemde ele alındı. 
Yapının taşıyıcı karkası sağlamlaştırılırken 
yukarıda belirtilen taşıyıcının sürekliliği-

ni bozan niteliksiz ekler de kaldırıldı. Bu 
noktada kritik durumdaki dükkân bölü-
mü askıya alındıktan sonra köşe ve ara 
dikmeleri yerlerine yerleştirildi. Yapının 
sokak köşesindeki bu bölümünün taşıyı-
cısının oluşturulmasının ardından yapının 
kendini taşıyabilir duruma geldiği görüldü 
bu aşamada arka bahçede yapıya bitişik 
olarak yerleştirilen niteliksiz yığma yapı-
nın yıkımı gerçekleştirildi. Ardından arka 
cephenin taşıyıcı sistemi inşa edildi. Bu 
işlemlerle birlikte döşeme kirişlerinin sağ-
lamlaştırılması çalışması gerçekleştirildi.

Resim 30: Cephe Kaplamaları Monte Edilirken
Resim 31: Cephe Kaplamaları Tamamlandıktan Sonra 
Doğramalar Monte Edilmeye Başlanıldı

Resim 32: Çatı Çinko İşleri Ardından Kiremit Döşenmesi, Çatı Katı Balkonu Tamir Sonrası
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Resim 33: Çıkma Eliböğründe Çıtaların ve Döşeme Kaplamalarının Montajı

Resim 34: Merdiven İlk Basamağı Konulması, Basamaklar Monte Edildikten Sonra

Uygulamanın üçüncü bölümünde; 
Yapının taşıyıcı iskeletinin sağlamlaş-
tırılması çalışması çatı taşıyıcılarının 
onarımıyla tamamlandı bu aşamada üst 
örtüden gelebilecek yağmuru engelle-
yebilmek için çatı kiremit örtüsü ve çatı 
çinko dereleri inşa edildi. Yapıda nitelik-
siz eklerin arındırılmasına paralel olarak 
yapının sağlam pencere ve kapıları da sö-
külüp atölyede tamirleri yapıldı, niteliğini 
yitirenlerin yerine özgün detaylara uygun 
yenileri imal edildi. Bu kapsamda yapının 
özgün kapısı da atölyeye alınarak tamir ve 
bakımı gerçekleştirildi. Yapının dış cep-
he kaplamaları ve iç bağdadi çıtalarının 
montajı gerçekleştirildi. Ardından olarak 
tamirleri yapılan pencere doğramaları 

yerlerine monte edildi.  Bahçe tarafına 
bitişik parseldeki yok olan yapıya ait yan-
gın duvarı statik nedenlerle yıkıldığı için 
bahçe duvarı olarak ta kullanılacak duvar 
örgüsü özgün boyut ve niteliklere uygun 
harman tuğlalar ile yeniden örüldü. Bu 
çalışmalarla birlikte yapının arka bahçe-
sinde yer alan ahşap karkaslı müştemilat 
yapısı da tamamlandı. Yapının ahşap işle-
rinin son basamağı olarak ahşap döşeme 
ve tavanlarının montajı ve merdiveninin 
inşası gerçekleştirildi. Zemin ahşapları-
nın niteliğini yitirmesi dolayısıyla yeniden 
kullanımı mümkün olmamakla birlikte 
tavan kaplamalarından sağlam kalabilen-
leri tamir edilerek kullanıldı. 
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Uygulamanın son bölümünde ise;
Yapının sıva ve boya işleri ile zemin kat 
girişindeki döşeme kaplamaları yapılmış-
tır. Laboratuvar analizleri ile terkipleri 
belirlenen kaba ve ince sıva harçları ile 

duvarların sıvaları yapılmıştır. Ardından 
yapının iç duvarları, tavanları ve cephe-
si nefes alabilen özellikteki 19. yüzyılda 
üretilip yaygın olarak kullanılan renkler-
de boyalar ile boyanmıştır.

Resim 35: Duvar Sıvası ve Yangın Duvarı Üzerinde Suni Taş Sıva Uygulaması

Resim 36: 
Giriş Kapısı Tamir 
Edilip Montajı 
Gerçekleştirildi, 
Zemin Kat Karo 
Mozaik Döşeme-
leri Yapılırken

Resim 37: İç Ka-
pılar Monte Edilip 
Boyaları Yapıldı, 
İç Ve Dış Astar 
Boyaları Sonrası 
Nefes Alabilen 
Nitelikte Boyaları 
Yapıldı
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Resim 38: 
Giriş Kapısı 
ve Giriş 
Holü

Resim 39: 
Oda İçinden 
ve İkinci Kat 
Holünden 
Görünüş

DEĞERLENDİRME:
Süleymaniye 569 Ada 13 Parsel’de yer 
alan Geleneksel Ahşap Süleymaniye 
evlerinden birisi olan yapı’da Proje ça-
lışmasından uygulama aşmasına kadar 
özgün malzeme, yapım tekniği ve plan 
düzeninin korunması öncelik olarak ele 
alınmıştır. Bu bağlamda uygulama aşa-
masında pahalı ve zor bir yöntem olan 
yapının askıya alınarak parça parça ona-
rılması yöntemi kullanılmıştır. Sağlam 
kalan bütün ahşap parçalar kullanılmış, 
kısmi niteliğini yitirmiş parçalar ise ek ve 

takviyeler ile kullanılmıştır. Kullanılan 
ahşapların özgün yapıdakilerle aynı ol-
masına dikkat edilmiştir. Yapıya sonra-
dan getirilen ahşaplar emprenye edilerek 
kullanılmıştır. Mevcut korunan ahşaplar 
ise mantar ve böceğe karşı ilaçlanmıştır. 
Yapılan çalışma makale ve bildiriler ile 
konuyla ilgili kişi ve kurumlara ulaştırıla-
rak Ahşap Yapılar için koruma metodo-
lojisinin uygulanabilirliği gösterilecektir. 
Restorasyon çalışmalarının tamamlan-
masının ardından KUDEB tarafından 
kullanılmaya başlanılmıştır.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN 
SONRA:
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Resim 40: Çatı Arası Toplantı Odası ve Çatı Balkonu

Resim 41: Restorasyon Çalışmaları Sonrası Yapının Görünümü 
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 Projelendirme çalışmaları sırasında bir-
çok sorunla karşılaşmaktayız. Bu sorunla-
rı ahşap yapılar için sınıflandırdığımızda 
kolay anlatım açısından 4 ana başlık al-
tında toplayabiliriz. Bunlar;
1-Fiziki sorunlar
2-Belgeleme Sorunları (doğru belgelere 
ulaşmanın önemi)
3-İdari sorunlar
4-Statik Projelendirme sorunları

1. FİZİKİ SORUNLAR

1.1. Yapının kısmen - tamamen yıkık 
olması ve yapının içine girilememesi
Dış etkenlere açık ahşap yapılarda kısa 
süre içerisinde deformasyon, kısmen ve 
tamamen yıkılma kaçınılmazdır. Bu ya-

pılarda binanın özgün elemanlarının tes-
piti ve sağlıklı restitüsyon hazırlanması 
titiz rölöve çalışması gerektirmektedir. 
Bu yüzden bu tip yapılarda sağlam olan 
duvarlarda kısmen iskele kurulması, tek-
nolojik ölçüm aletleri kullanılması gibi 
yöntemler kullanılmaktadır.

1.2 . Yapının günümüzde muhdes 
eklentilerle değiştirilmesi, özgün yapı 
elemanlarının sökülmesi veya yer 
değiştirmesi
Ahşap yapılarda sıkça karşılaşılan so-
runlardan biri, yapının dış cephe kapla-
malarının sökülerek üzerinin çimento 
esaslı sıva ile sıvanmasıdır. Bu değişikli-
ğin sebebi özgün kaplamaların çürümesi 
ve yapıların tescil edildiği dönemde dış 
görünüşünün betonarme binaya benzeti-
lerek tescilden kaçırılmaya çalışılmasıdır. 

AHŞAP YAPILARDA PROJE SORUNLARI 
Y. MİMAR BARIŞ HAN

Resim 1: Süleymaniye 514 ada, 10 parsel Resim 2: Süleymaniye 664 ada, 5 parsel
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Resim 3: Süleymaniye 516 ada, 10 parsel

Resim5: Büyükdere, 1056 ada, 36 parsel

Resim 6-7-8: Büyükada, 32 ada, 6 parsel

Resim 4: Büyükada, 27 ada, 4 parsel
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Ayrıca bazı yapılarda özgün elemanlar 
yerinden sökülerek aynı yapıda başka kı-
sımlarda kullanılmıştır.  

Bu tip yapılarda projelendirme ya-
parken yapı üzerinde dikkatli iz takibi ve 
lokal sondajlar yapılması gerekmektedir. 
Tespit edilen özgün malzemelerin yapı-
daki yerleri tespit edilip restorasyon pro-
jesinde işlenmelidir.

1.3. Yapının dönem ekleri taşıması, bu 
eklerin yapının özgün halini değiştire-
rek başkalaştırması
Günümüzde bazı yapılar nitelikli ve nite-
liksiz bazı dönem ekleri taşımaktadır. Bu 
dönem eklerini restorasyon projesi sıra-
sında koruma ve ayıklama kararını vermek 
ahşap yapılarda kolay değildir. Zaman 
içerisinde eskimiş ahşap malzemenin göz-
lemleme yolu ile ayırt edilmesinin zorluğu, 
bitişik nizam inşa edilen ahşap yapılarda, 
zorunlu sebeplerden zaman içerisinde ya-
pılan ekler, dönem farklılıklarından dolayı 
mimari üslup farklılıklarının oluşması, gibi 
örnekler daha da çoğaltılabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz sorunların 
çözümünde izlediğimiz yöntem “dönem 
gecekondusu” diye tabir edebileceğimiz 
niteliksiz eklentilerin ayıklanması, yeteri 

kadar bilgi, belge ve geçerli sebepler (üs-
lup bütünlüğü, mal sahibinin müktese-
batı, zorunlu haller vb.) tespit edildiğinde 
bu eklerin korunmasıdır. 

2. BELGELEME SORUNLARI
‘BELGE’ eski eser projelendirme ve uy-
gulamalarının vazgeçilmezidir.  Geçmiş 
dönemlerde belgelenerek yıkılan ve günü-
müzde bu belgelere dayalı restitüsyon ve 
rekonstrüksiyon çalışmaları yapmak iste-
nildiğinde karşımıza çıkan en önemli so-
run belgelerin hatalı veya eksik olmasıdır.  

Aşağıda sunulan birinci örnekte 
1990’lı yıllarda mail-i inhidam kararı ile 
yıkılan bir binada yapılan eksik ve yan-
lış belgeleme çalışmaları görülmektedir.  
Bu belgelerle yıkılan yapının günümüz-
de restitüsyonunu yapmak ancak ilave 
fotoğraf ve temel kazısı sonucu yapılan 
belgelemeler ile mümkün olmuştur. 

İkinci örnekte ise Üsküdar, 441 ada, 2 
parselde yer alan ve 1970’li yıllarda kötü 
bir restorasyon geçiren ahşap bir konağın 
uygulaması sırasında düzgün belgeleme 
çalışması yapılmaması ve özgünlüğünü 
yitiren yapının kapsamlı belge araştırma-
sı sonucu günümüzde kaybolan detayla-
rının yakalanması ve doğru restitüsyonu-
nun yapılması anlatılmaktadır.

Resim 9-10-11: Süleymaniye, 515 ada, 6,7,8 parseller
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Resim 11-12: Süleymaniye, 515 ada, 6,7,8 parseller
Üstte çeşitli dönem ekleri barındıran yapıların günümüzdeki hali, altta önerilen restorasyon

Dönem eki

Dönem 
eki

Özgün yapı 2

Özgün 
yapı 1
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Resim 14: 
Arnavutköy, 95 
ada, 5 parsel
Yapının Alman 
Arkeoloji 
Enstitüsü’nde 
bulunan 
fotoğrafı
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Resim 15: 
Üsküdar 
441 ada, 
2 parsel 
-Yapının 
günümüz-
deki hali

Resim 16: Yapının 1970’li yıllarda  geçirdiği restorasyon sırasında çekilen fotoğrafları
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Resim 17: Kaynak araştırması sonucunda bulunan fotoğraflar

Eksik belgelerle yapılan restitüsyon denemeleri
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Resim 18: Belgeler tamamlandıktan sonra ancak yapılabilen doğru restitüsyon

Resim 19: Büyükada, 32 ada, 6 Parsel
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Resim 21: Kasımpaşa Mevlevihanesi Giriş Kapısı
Resim 20: Büyükada, 
32 ada, 6 Parsel

Resim 22: Kasımpaşa Mevlevihanesi Giriş Kapısı

3- İDARİ SORUNLAR
Bu başlık altında incelenen sorunlar geç-
miş dönemlerde, resmi evraklarda ve uy-
gulamalarda yapılan hataları anlatmak-
tadır. Bu tip hatalar genelde geri dönüşü 
olmayan hatalardır. Bu hatalarla proje 
üretmek son derece zor olduğu gibi tes-
cilli kültür varlıklarının dahi değişmesine 
yol açmaktadır. Bu hataların bazıları çe-
şitli başlık ve örneklerle aşağıda gösteril-
miştir.

3-1 Planlama hatalar

3.2 . Kadastral hatalar
Yanlış kadastral planlama neticesinde 
Kasımpaşa mevlevihanesi giriş kapısının 
bir kısmının komşu parsele işlenmesi

3.3 Süleymaniye Bölgesinde, Üniversite 
binalarının gelişi güzel inşa edilerek 
kentsel dokuyu geri dönüşü olmaya-
cak şekilde değiştirmesi 

3.4.  İhale yoluyla yapılan işlere ait 
aksaklıklar 

 Bazı proje ihalelerinde sürenin doğru 
hesaplanmaması

 Yüklenicilerin proje ve uygulama ihale-
lerinde yüksek kırımlı iş almaları

 Proje şartnamesinde bulunan keşif-
metraj kaleminin yüklenici tarafından 
doğru hazırlanmaması 

 İdareler tarafından uygulama ihalele-
rinde anahtar teslimi götürü bedel ihale 
yapılması



283
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

Resim 23: Derunu Mehmet Efendi Tekkesi

Süleymaniye 666 ada 8-9 parseller

Derunu Mehmet Efendi Tekkesi’nin 
olması gereken yer

Derunu Mehmet Efendi 
Tekkesi’nin taşındığı yer

Derunu Mehmet Efendi Tekkesi’nin 
günümüzdeki hali
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Resim 24: Silivri 184 ada, 1 parselde yer alan örnekte bina soyulmadan önceki ve sonraki durumu

Resim 25: Süleymaniye 
515 ada, 10 parsel 
özgün hali



285
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

4. STATİK PROJELENDİRME SORUNLARI

4.1. Strüktürel tespitlerin düzgün yapıla-
maması
Ahşap yapıların strüktürlerinin gerçek tes-
pitleri ancak uygulama sırasında tamamen 
açıldıktan sonra yapılabilmektedir. Bu yüz-
den proje aşamasında kısmen alınan mal-
zeme örnekleri yapının tamamı hakkında 
kesinlikle doğru bilgi vermez; ancak çeşitli 
ipuçları elde edilebilir. Ayrıca gözlemleme 
yolu ve kısmi sondajlar ile yapılan taşıyıcı 
sistem tespitleri doğru olmadığı gibi proje-
ciyi hataya sürükleyebilir.

4-2 Yapı üzerindeki keyfi oynamaların 
çoğalması ve yapının teknik olarak 
çözülemez hale gelmesi 

4.3.Tescilli Kültür Varlığı yapılarda statik 
projelendirme sorunlarının çözümleri ile 
ilgili öneriler
Yapıların özgün halinin korunması iste-

ği ile yapı güvenliği kavramı bazen karşı 
karşıya gelmektedir. Bu kavramların ko-
nunun aktörleri ile daha detaylı ve yapı 
önemi çerçevesinde tartışılmalıdır.

Korunması gereken yapıların deprem 
güvenlikleri ile ilgili yönetmelik ve stan-
dartların oluşturulması ivedilikle yapıl-
malıdır. Yapının yeniden yapılacak yapılar 
güvenliğinde korunamayacağı gerçeği bu 
çalışmalar sırasında gözden kaçırılmama-
lıdır. İnşaat mühendisi proje müellifinin 
yetki ve sorumlulukları bu çerçevede yeni-
den belirlenmelidir. Proje yapım esnasında 
yapının özelliklerine göre güvenlik kriter-
leri ile yapıya verilecek zararlar irdelenmeli 
ve mimar-restorasyon uzmanları ve inşaat 
mühendisinin birlikte tayin edeceği önce-
likler belirlenmelidir. Olası deprem sonra-
sı yapının hasar görme ihtimalleri ve yeni-
den onarım süreçleri tarif edilebilmelidir.

Ahşap dikme

b.a. 
kiriş

Resim 26: Süleymaniye 515 ada, 10 parsel günümüzdeki hali
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 Arnavutköy’lü ahşap bir evin öyküsü, 
belki de birbirleriyle yarışacak derecede 
iddialı, bir o kadar da mütevazi kimlikleri 
ile yan yana, sırt sırta oluşturdukları doku 
içinde yürüyerek kaybolmakla başladı di-
yebiliriz. Arnavutköy’ün, İstanbul’un di-
ğer semtleri gibi, Boğaz semtleri gibi ah-
şap yapılarının acımasızca yok edilişleri ve 
çok kötü restorasyonlarla tanınmaz hale 
gelişlerine inat, hala ağırbaşlı bir güzelliği 
ve eski bir Rum köyünün rafine kültürünü 
hissettirdiğini düşünüyorum. Arnavut-
köy, 6-7 Eylül olayları ile birlikte önemli 
ölçüde değişime uğramış, giden Rumların 
yerine gelen, eski İstanbul kültürünü ta-
nımayan, anlamayan göç dalgası, bu çok 
özel 19. yy. ahşap mimarisi ile bezeli sem-
te Vandal damgaları vurmuşlar. Şükür ki 
varlıklısından çok yoksulu olduğundan 
ve G.E.E.A.Y.K. imdada yetiştiğinden bir 
noktada donmuş ve korunabilmiş. Resto-
rasyonlara dair mükemmel fikirleri olan 
yaratıcı mimarlarımız da restorasyonla-
rına son verebildikleri zaman eminim ki 
daha iyi korunacaktır. 

Eşimle birlikte Arnavutköy’de, bu do-
kuya ait bir binada yaşamaya kararlı ol-
duğumuz için yerleştik. İki seçenek vardı; 
ya bakımlı bir binayı onarmak, ya da ha-
rap bir binayı yeniden yapmak. Karşımıza 
ikincisi çıktı ve mesleğin içinden olmamı-
za karşın bürokrasisi ile maalesef uzun bir 
süre uğraşarak projemizi onaylattık.

Aşık olduğumuz bina, bu bölgede bu-
lunan birçoğu gibi çok küçük;  42,5m² bir 
taban alanına oturan kule binalardan. Beli 

bükülmüş haline bakarak yapılmış halini 
görebiliyorduk ve çevremizdeki pek çok 
insanın aptalca bulduğu bir maceraya 
başladık. En fazla eleştirilen konu da ge-
leneksel yöntemle, yani ahşap konstrük-
siyonla inşa etme inadımız oldu.

NEDEN AHŞAP KONSTRÜKSİYON? 
 Yapının güzelliğini, ruhunu oluştu-

ran mimari detayları bire bir yapabilmek 
ancak bu şekilde mümkün. Betonarme 
strüktür yeni deprem yönetmeliği ile he-
saplandığında ciddi ebatlı kesitler çıkar-
tıyor ve açıklıkları bozuyor, iç mekanda 
oda ortalarına kolonlar geliyor. Hareketli, 
çıkmalı yapısına uyum sağlamıyor. Örne-
ğin, zeminden sonra her iki katta farklı 
çıkmalar kullanılmış, bir üst kat olan ci-
hannümada yapı tekrar taban alanına 
dönmüş. Açıklıklar aksiyal değil (çıkma-
lar birbirini izlemiyor).

 Çelik konstrüksiyonda ise doku uyuş-
mazlığı var. Dışına ahşap kaplayacağınız 
bir çelik sistem, malzemelerin davranış 
farkları nedeniyle özel ara detaylara ihti-
yaç gösteriyor (örn. Keçe kaplama gibi).

 Ahşap yangına ve depreme dayanıklı 
bir yapı malzemesidir. Düşünüldüğünün 
aksine yangın riskinde ahşap çelikten 
daha uzun süre dayanıyor. Kaldı ki bugü-
nün teknolojisi ile yangın alarm sistemi, 
duman detektörleri, yağmurlama sistemi 
ve yangın tüpleri kullanmak mümkün. 
Depremde esniyor ve yıkılmıyor.

 Betonarme ya da çelik gibi ölü bir mal-
zeme üzerine ahşap kaplama yaptığınız-
da binanız nefes almıyor. Oysa tamamen 
ahşap yapı nefes alıyor.

 Ömrü uzun. Betonarme bir binanın 

ARNAVUTKÖY’ÜN KİMLİĞİ: AHŞAP EVLERDEN 
BİR RESTORASYON ÖRNEĞİ
 YÜKSEK MİMAR FEYHAN İNKAYA 
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malzeme ömrü 60-70 yıl, ahşap yapının 
150 yıl. Ahşap yapıda her türlü onarımı 
yapabiliyorsunuz. Betonarmenin onarı-
mı, yıkmak ve yeniden yapmak dışında 
strüktür bütünlüğünü koruyarak müm-
kün değil.

 Yıllarca restorasyon projelerinde ahşap 
konstrüksiyonu önermiş, ısrar etmiş ve 
kabul görmemiş bir mimar olarak birebir 
inşa ederek göstermek ve yine ısrar etmek 
için ahşap konstrüksiyon seçildi.

YAPININ MİMARİSİ
19. yy. sonlarının İstanbul ahşap sivil mi-
marisinin örneklerinden olan yapı, sıvalı 
tuğla kargiri bir zemin kat üzerine üç ah-
şap kattan oluşuyor. Ana yoldan girilen 
zemin katta özgünlüğü bozulmuş iki pen-
cere ve bir kapı, yan cephesinde ise oriji-
nal ferforje demiri ile özgün bir pencere 
vardı. Bu kat dükkân olarak tasarlanmış. 

Yan merdivenli yoldan bir üst kata ba-
ğımsız bir giriş var. İki oda, mutfak, ayrı 
servis kapısı, yola bir çıkma ve yanında 
bir balkondan oluşuyor. Üst kat, iki yola 
çıkmalı, yine balkonlu üç oda. Cephele-
ri özgün, sadece balkona açılan kapılar 
pencereye dönüştürülmüş. Cihannüma 
ise tamamen harap, birçok ekle değişti-
rilmiş, saçak ucuna kadar büyütülmüş. 
Özgün kalabilmiş iki katın tavanları düz 
pasalı, salonda ise biraz daha özenli yıl-
dızlı pasalı bir tavan kullanılmış.

PROJE AŞAMASI MÜDAHALE KARARLARI 
Çok ayrıntılı bir rölöve çıkarmakla işe 
başlandı. Bozulmuş zemin kat ve cihan-
nüma      cepheleri dışında hiçbir ölçüye 
ve detaya müdahale edilmemesi temel 
prensip olarak belirlendi. 

Zemin katta orijinal pencere modü-
lü tekrarlanarak diğer pencereler ve bu 
proporsiyona uygun bir giriş kapısı ta-
sarlandı. Zemine iki basamak gömülmüş 

olan yapı, gerçek proporsiyonlarına uy-
gun olarak iki basamak yükseltildi. Hiç-
bir ipucu vermeyen bodrum penceresi 
için Arnavutköy yapılarında çok örneği 
olan, diğerleri gibi basık kemerli tuğla 
pencereler tasarlandı. Bodrum ve zemin 
sıvalı betonarme, üzerindeki üç kat ahşap 
konstrüksiyon, ahşap kaplamalı, ahşap 
giyotin pencereli olmasına karar verildi. 
Ahşap katlardan ikisi dışları aynı rölöve 
ölçüleri ile cihannümada ise muhdesler 
ayıklanarak, büyütülen kısımlar geri çeki-
lerek, alt katta kullanılan pencere modülü 
ile yeniden projelendirildi.

İç mekanlarda; zeminde küçük bir 
tuvaleti ve mutfak nişi olan bir ofis, bi-
rinci ahşap katta yine küçük tuvalet ve 
mutfak nişi olan bir çalışma odası, ikinci 
ahşap katta salon, açık mutfak ve cihan-
nümada yatak odası, banyo olarak; tek 
mekan, bir ıslak hacim, bir merdiven 
şeklinde planlandı.

Orijinal tavanlar çalışma odasında tek 
mekana yayılan düz pasalı, salonda eski 
üç odanın duvar izdüşümleri şeklinde ya-
lancı kirişler arasına orijinal yıldızlı tavan 
ve yan kanatlarda düz geçme ahşap şek-
linde projelendirildi. Cihannümada ise 
çatı boşluğunu kullanan eliptik bir kubbe, 
ahşap kaburgalı olarak yapıldı.

Sökümde tüm silme, pasa, saçak kon-
solları, giriş kapısı detayları toplandı. Ori-
jinal ferforje balkonlar ve giriş kapısının 
iki yanındaki parmaklıklar, hol zeminin-
deki 17 cm. kalınlığında mermer kapak 
taşları sökülerek depolandı.

İNŞAAT AŞAMASI
 Radye temel, bodrum, zemin katlar, 

döşeme ve perdeleri C35 beton kalite-
sinde döküldü.  Ahşap strüktür meşe 
olarak seçildi. Meşe taban kirişi betonar-
me üzerine çelik flanşlar ve çelik dübel-
lerle monte edildi.
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  Dikmelerin tabana bağlantı bayrakları 
ve döşeme kirişlerinin mütemadi kirişlere 
bağlanmaları için özel düz ve burgu şek-
linde 8 mm. saçtan imal ettirilerek galva-
nize edildi ve tüm bağlantılar bulon ve 
vida ile dikme ve kirişlere monte edildi. 
İmalatlar yapımın her aşamasında 1/1 de-
tay çizimleri ile desteklendi. 

 Kertme ile ve bulonlanmış başlıkları ya-
pılan dikmelerin üzerinde yine 5 X 14 ki-
riş dönüldü. Üzerine döşeme kirişleri 7,5 
cm X 25 cm. çamdan yapıldı., esnemelere 
karşılık 6 m. açıklık üçe bölünerek, çapraz 
makaslar konuldu. Dikme araları çapraz 
payandalar ve araları dik parçalarla bes-
lendi. Dikmelerin dış yüzlerine nefes payı 
1,5cm. çıtalar çakılarak içten 3cm. po-
listren köpük yerleştirildi. Tüm ahşaplar, 
daldırma yöntemiyle, Protim Solignum 

firmasının böceklere karşı koruyucu kim-
yasalları ile emprenye edildi. Döşeme 
kirişleri aralarına ses yalıtımı amaçlı taş 
yünü serildi.

 İçte kalan boşluklar YTONG ile örüldü. 
Tüm iç duvar yüzeyleri rabitz teli çakılarak 
sıvandı. Dıştan, polistren köpük üzerine 
su geçirimsiz, nefes alan, yırtılmaya da-
yanıklı Dupond Tyvek kaplandı. Üzerine, 
lamba zıvanalı, orijinal ölçüsünde Lareks 
çamı kaplama yapıldı. Orijinal parçaların-
dan profilleri çıkarılan giyotin doğramalar 
ve pervazları Dursunbey çamı ile uygu-
landı. Çift cam, açılmayı kolaylaştırmak 
için de amortisör uygulandı. Orijinal kat 
silmeleri, koltuk altı pervazları ve saçak 
konsolları 1/1 aynı imal edilerek monte 
edildi. Protim Solignum’un nefes alan, 
transparan renklerinden seçim yapılarak 

Resim 1:  
Meşe Taşıyı-
cıların Başlık 

Detayı

Resim 2: 
Taşıyıcıların 
Montajı

Resim 
3: İlk Kat 
Döşeme 
Kirişleri

Resim 4: 
Çatı Kiriş-
lemeleri
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Resim 5: 
Çatının 

Örtülmesi

Resim 7: 
Dikme, 
Başlık, 

Kiriş, Dö-
şeme Kiriş 
Bağlantıları

Resim 6: 
Betonarme 
Döşemeye 
Taban Ki-
rişi Dikme, 
Yanlama 
Bağlantıları

Resim 8: 
Cephe 
Kaplaması 
Aşaması

boyandı.Depolanan orijinal ferforje bal-
kon ve pencere parmaklıkları yerlerine 
takıldı. Zemin kat pencereleri ve dış mer-
diven parmaklıkları orijinalinden örnek 
alınarak imal edildi.

 Islak hacimlerde iki kat su kontrası üze-
rine YKS Lastofleks su izolasyonu ve se-
ramik uygulandı.

 Orijinal kapak taşları ofis tuvaleti zemi-
ninde kullanıldı.

 Merdiven çelik limon kiriş üzerine ah-

şap basamaklar şeklinde uygulandı. 
 Elektrik donanımı yangın güvenliği için 

alüminyum borular içerisinde döşendi. Su 
tesisat giderleri için Wavin marka sessiz 
boru kullanıldı.

 Her kata duman detektörleri, gaz alarmı 
ve yağmurlama sistemi kuruldu. İç ve dış 
güvenlik için kameralar ve hareket detek-
törleri yerleştirildi. 

 Çatıda %33 eğimli ahşap çatı, çinko dere 
ve oluklar, Marsilya tipi kiremit kullanıldı.
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Resim 9:
Tyvek 

Üzerine 
Kaplama 

Uygulaması

Resim 11: 
Karkas 
Arasına 

Polistren 
Köpük 

Uygulaması

Resim 10: 
Tyvek Uy-
gulaması

Resim 12: 
Karkas 
Arasına 
Ytong Uy-
gulaması

Resim 13:
Kasa, 

Pervaz, 
Silme ve 

Konsolların 
Montajı

Resim 14: 
Kat Arası 
Silme 
Detayları
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Resim 17: 
Pasalı 

Tavanının 
Cilalan-

ması

Resim 18: 
Protim So-
lignum Boya 
ve Orijinal 
Ferforje 
Montajı

Resim 19: 
Uygulama-
nın Bitmiş 
Hali

Resim 15. Tekne Tavan Kaburga ev Çıta Uygulaması Resim 16. Kontrplak Üzerine Pasalı Tavan Uygulaması

SONUÇ
Arnavutköy’deki bu boynu bükük yapı-
nın sokağı ahşap koktu. Çok sayıda dost, 
komşu edinildi. Bu yapı çok sevildi ama 
bu yapının güzel olması için özel bir şey 
yapılmadı. Sadece aynı ölçüler ve aynı 
detaylarla inşa edildi. Yapının kendi-
si zaten çok güzeldi. Restorasyon yapan 
yaratıcı mimarlarımızın “şuradan 3 cm, 
buradan da 5 cm değiştirsem bir şey ol-
maz, hatta daha güzel olur” düşüncesi ile 
yaptıkları müdahalelerin proporsiyonları 
oturmuş, güzelliği tartışılmaz binaları ne 
hale getirdiği ortada. Bu tasarruflarını iç 
mekânlarda ya da başka alanlarda kullan-
maları ne kadar hoş olur. 
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 GİRİŞ
Ahşap yapılarda önemli ölçüde hasar 
oluşturabilen biyolojik zararlıların varlı-
ğı ve gelişimi içinde bulundukları ortam 
koşullarıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu 
nedenle tarihi ahşap yapıların korunma-
sında ortam koşullarının tespit edilmesi 
ve kontrolüne önem verilmelidir. Zama-
nında önlem alınmadığı takdirde biyolo-
jik zararlılar yapı elemanları ve objelerde 
yayılarak büyük hasara ve özgün tarihi 
dokunun kaybına neden olmaktadır.

Uluslararası koruma yasaları çerçe-
vesinde ahşap yapıların korunmasında 
ve biyolojik zararlılardan kaynaklanan 
hasarların giderilmesinde mümkün ol-
duğunca özgün yapı malzemelerinin ve 
yapının tarihi bütünlüğünün korunması 
amaçlanmalıdır. Yapının korunmasında 
özgünlüğünün ve bütünlüğünün korun-
ması UNESCO, ICCROM ve ICOMOS 
ve Dünya Miras Komitesi’nin işbirliği ile 
1994 yılında Nara, Japonya’da düzenle-
nen Nara Konferansı’nın sonuç belgesi 
olan ‘Nara Özgünlük Belgesi’nde, Vene-
dik Tüzüğü’nde de belirtildiği gibi, kül-
türel miras değerini belirleyici temel fak-
tör olarak ortaya konmuştur.1 ICOMOS 
Uluslararası Ahşap Komitesinin 1999 
tarihli ‘Tarihi Ahşap Yapıların Korunma-
sına İlişkin İlkeler’ başlıklı tüzüğünde ise 
korumanın temel amacının kültürel mi-
rasın tarihi özgünlüğü ve bütünlüğünün 
devam ettirilmesi olduğu kaydedilmiştir.2

1 Nara Document on Authenticity, Authenticity in Relation to 
World Heritage Convention, Nara Conference on Authenticity, 
1-6 November 1994, Nara, Japonya.

2 ICOMOS International Wood Committee, 1999, Principles for 
the Preservation of Historic Timber Buildings.

Yapının özgünlüğünün devamı resto-
rasyonda mümkün olduğunca az yenile-
me yapılması ve özgün yapı elemanları-
nın muhafaza edilmesi ile mümkündür. 
Yapıdaki koruma sorunlarının doğru bir 
biçimde belirlenebilmesi korumanın ilk 
aşamasıdır. Bunun için öncelikle yapının 
iki açıdan detaylı incelenmesi ve kontrolü 
gereklidir. Bu incelemeler:

 Yapının iç ve dış ortam koşullarının tes-
pit edilmesi ve yapıda koruma sorunlarına 
sebep olup olmadığının belirlenmesi ile

 Yapının koruma sorunlarının tespitine 
yönelik kontrolüdür.

Teşhis ve düzenli bakımın ahşap ya-
pıların korunmasındaki önemi, ICOMOS 
Uluslararası Ahşap Komitesinin tüzüğün-
de aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

 Müdahale öncesinde ahşap yapının 
durumu, bozulma sebepleri ve strüktürel 
sorunları eksiksiz ve hassas bir biçimde 
teşhis edilmelidir. Teşhis, belgeye, fizik-
sel inceleme ve analize, eğer gerekliyse 
fiziksel koşulların ölçümü ve tahribatsız 
analizlere dayanmalıdır. Bu durum zaruri 
küçük müdahaleleri ve acil tedbirleri et-
kilememelidir.

 Tarihi ahşap yapıların ve kültürel öne-
minin korunmasında tutarlı bir düzenli 
izleme ve bakım stratejisi hayati önem 
taşımaktadır.3

Ahşap yapılarda hasar oluşturan        
biyolojik zararlılar: 
Diğer bozulma türlerinde olduğu gibi 
biyolojik etkenlerden kaynaklanan bo-
zulmalarda da öncelikle zararlı türünün 
doğru teşhis edilmesi gereklidir. Ahşap 
yapı malzemelerinin bozulması farklı bir-

3 ICOMOS, aynı belge, madde 2, Inspection, Recording and 
Documentation ve madde 3, Monitoring and Maintenance.

AHŞAP YAPILARDA İÇ ORTAM KONTROLÜ
Y. MİMAR JALE BEŞKONAKLI
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çok bakteri, mantar ve böcek türünün ak-
tivitesinden kaynaklanabilir. 

Ahşap yapı malzemeleri ve koleksi-
yon objelerini etkileyen mantarlardan en 
tehlikeli olanlar çürüklük mantarlarıdır. 
Çürüklük mantarlarının oluşturduğu tah-
ribat ahşabın ağırlığının kaybına ve mu-
kavemetinin azalmasına sebep olmakta-
dır. Küf mantarları ahşabı çürütmemekte 
ancak üst tabakalarını etkileyerek leke 
oluşturmaktadır. Bu oluşumlar müze ko-
leksiyonlarında bulunan ahşap ve diğer 
organik malzemeler ile üretilmiş objeler 
ve tarihi yapılardaki bezemeli ahşap kı-
sımlarda özgün tarihi dokunun kaybına 
neden olmaktadır. Ahşabı besin maddesi 
olarak kullanan, içinde yaşayan ve yu-
murtalarını bırakan ahşap böcekleri ise 
hem ahşap yapı elemanları hem de ko-
leksiyonda bulunan objelerde hasara ne-
den olmaktadır.

Biyolojik zararlıların gelişmesine      
uygun ortam koşulları:
Yüksek bağıl nem, sıcaklık, ışık, toz ve 
kirlilik, biyolojik bozulmanın oluşmasın-
da etkili çevresel etkenlerdir. Ortamdaki 
yüksek bağıl nem ve ahşap nem içeriği-
nin yüksek olması bu etkenler arasında 
en önemlileridir. 

Ahşabın nem içeriği içinde bulunduğu 
ortamın bağıl nem ve sıcaklığıyla bağlantı-
lıdır. Ahşap higroskopik özelliği nedeniyle 

ortamın bağıl nemi değiştiğinde ortamdan 
nem almak ya da vermek suretiyle denge-
de kalmaktadır. Dolayısıyla her bağıl nem 
/ sıcaklık birleşimi için bir denge nem de-
ğeri bulunmaktadır. (Çizelge 1) 

Ahşap yapı malzemeleri yapıdaki ko-
numu ve ortam koşulları ile ilişkisine göre 
5 risk grubuna ayrılmaktadır (EN 335–1): 

 Yapının iç kısmında veya üstü örtülü 
alanda, doğrudan çevre koşullarının et-
kisine ve ıslanmaya maruz kalmayan ah-
şaplar, nem içeriği %18’den az, - 1. grup,

 Yapının iç kısmında veya üstü örtülü 
alanda çevre koşullarına ve ıslanmaya 
maruz kalmayan ancak yüksek bağıl nem 
nedeniyle zaman zaman ıslanan ahşap-
lar, nem içeriği zaman zaman %18’den 
yüksek -2. grup,

 Yapının dış kısmında bulunan, zemin-
le teması olmayan, çevre koşullarına açık 
veya zaman zaman ıslanan ahşaplar, nem 
içeriği zaman zaman %20’den yüksek - 3. 
grup,

 Zemin veya tatlı suyla temas eden ve 
sürekli olarak ıslanan ahşaplar, nem içe-
riği %20’den yüksek - 4. grup,

 Deniz suyuyla temas eden ve sürek-
li olarak ıslanan ahşaplar, nem içeriği   
%20’den yüksek  - 5. gruptadır.

1. gruptaki malzemeler için sadece 
ahşap kurtlarının zararı söz konusudur. 
2. ve 3. gruptaki ahşaplar için ahşap kurt-

Sıcaklık 
(ºC)

Bağıl nem (%)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 95

10 2,6 4,6 6,3 7,9 9,5 11,2 13,4 16,4 20,9 24,3

21 2,5 4,5 6,2 7,7 9,2 11,0 13,1 16,0 20,5 23,9

32 2,3 4,3 5,9 7,4 8,9 10,5 12,6 15,4 19,8 23,3

Çizelge 1.Ortam bağıl nemi ve ahşap denge nem içeriği değerleri, Simpson 1998. 
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larına ilave olarak küf ve çürüklük man-
tarları, 4. gruptaki ahşaplar için bunlara 
ilave olarak yumuşak çürüklük, 5. grup 
için ise yumuşak çürüklük dâhil çürüklük 
mantarları ve deniz kurtlarından kaynak-
lanan hasarlar söz konusudur (EN 335–1, 
Ridout 2001).

Araştırmalar farklı mantar türlerinin 
%18’in altındaki nem içeriği değerle-
rinde de yaşayabildiğini göstermektedir 
(Çizelge 2).Sıcaklık nem kadar olmasa 
da biyolojik zararlıların gelişimini etkile-

mektedir. Genel olarak böcek ve mikro-
organizmaların gelişimi için en uygun sı-
caklığın 20 – 30ºC arasında olduğu kabul 
edilmektedir. (Caneva 1991)

Objelerin ve yapı elemanlarının üze-
rinde biriken toz ve tozun içindeki ka-
lıntılar küf mantarları için gereken besini 
sağlar. Özellikle kullanılmayan tarihi 
yapıların duvar ve tavanlarında biriken 
toz ve kir tabakaları ve yüksek bağıl nem 
küf mantarlarının gelişimi için en uygun 
ortamdır.  

ORTAM KOŞULLARININ TESPİTİ İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER
Yapıda biyolojik zararlılara yaşam orta-
mı oluşturan çevresel koşulların var olup 
olmadığı yapılacak ölçümlerle belirlen-
melidir. Temel olarak yapı içi ve dışında 
bağıl nem ve sıcaklık bütün yıl süresince 
düzenli olarak ölçülmelidir. Programla-
nabilir elektronik kayıt cihazı ile belirle-
nen zaman aralıklarında ölçüm yapmak 
en kolay yöntemdir. Kayıt cihazı bulun-
muyorsa taşınabilir ölçüm cihazıyla bir 
program içerisinde günün belirlenen sa-
atlerinde düzenli ölçüm yapılmalıdır. 

Ortamda yapılan ölçümlerinin yanı sıra 
malzeme nem içeriği de ölçülerek denge 

nem içeriği değerleriyle karşılaştırılmalı-
dır. Ölçülen değerlerin denge değerinden 
yüksek olması yapıda zeminden yükselen 
nem, ıslanma veya yoğuşma gibi neden-
lerden kaynaklanan sorunların göstergesi 
olabilmektedir. Ahşap taşıyıcı sistem ele-
manları ve bezemesiz ahşapların nem içe-
riği iğne uçlu ölçüm cihazları ile yüzey ve 
yüzeyin birkaç milimetre altının nem içe-
riği ölçülebilir. Daha derindeki kısımların 
ölçümü için saplama uçları kullanılmalıdır. 
Bezemeli ahşap yüzeyler için ise tahribat-
sız ölçüm cihazları kullanılmalıdır.

Bu ölçümlere ek olarak yüzey sıcak-
lıkları ölçülerek yüzey yoğuşması olup 
olmadığı da araştırılmalıdır. 

Mantar cinsi Sıcaklık (ºC) Nem içeriği (%)

En 
düşük

En 
uygun

En 
yüksek

En 
düşük

En 
uygun

En 
yüksek

Kuru çürüklük
(Serpula   

lacrymans)
-5  – +5 15 – 22 30 – 40 17 – 25 20 – 55 55 – 90

Yaş çürüklük
(Coniophora 
puteana)

0  –  +5 20 – 25 40 – 46 15 – 25 30 – 70 60 – 80

Çizelge 2. Kuru ve yaş çürüklük mantarlarının gelişimi için uygun sıcaklık ve rutubet değerleri (Ridout 2001)
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Şekil 1. A: 
Bağıl nem ve 
sıcaklık kayıt 
cihazı, B: 
Taşınabilir 
ölçüm ciha-
zıyla ortam 
sıcaklık ve 
bağıl nem 
ölçümü, C: 
Malzeme 
nem içeriği-
nin ölçümü. 

Şekil 2: Aynalıkavak 
Kasrı alt kat Z07 
numaralı mekânda 
yapılan bağıl nem, 
sıcaklık ve yüzey 
sıcaklığı ölçümleri.
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Nem ve sıcaklıktan kaynaklanan so-
runların tespit edilebilmesi için yapının 
bütününde ya da sorun gözlemlenen 
mekânda plan ve kesit düzleminde belirli 
aralıklarla bağıl nem ve sıcaklık ölçümleri 
yapılarak bağıl nem ve sıcaklık dağılımı-
nın tespit edilmesi sıklıkla uygulanan bir 
yöntemdir. Şekil 2’de Aynalıkavak Kasrı 
alt katta yapılan bir ölçüm örnek olarak 
verilmiştir. Üç duvarı moloz taş bir du-
varı ise ahşap olan bu mekânda iç ve dış 
duvarlar arasında ve duvarların alt ve üst 
kotları arasındaki farkları belirlemek ama-
cıyla yapılan ölçümlerde duvar yüzeyinin 
hemen önünde taşınabilir ölçüm cihazıyla 
ortam bağıl nem ve sıcaklığı ölçülmüştür. 
Aynı zamanda kızıl ötesi termometre ile 
yüzey sıcaklıkları ölçülerek yoğuşma olan 
kısımlar belirlenmiştir. 

YAPININ KORUMA SORUNLARININ   
TESPİTİNE YÖNELİK KONTROLÜ
Tarihi yapının koruma sorunlarının belir-
lenmesi için öncelikle görsel inceleme ile 
yapıdaki bozulma izleri incelenmeli, so-
runun türü ve yaygınlığı ve nedenleri be-
lirlenmeye çalışılmalıdır. Öncelikle yapıda 
ıslanma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
Yapı çevre drenajı olmaması veya yetersiz 
olması, yanlış detaylar, kırık veya çatlak 
yağmur inişleri gibi sorunlardan dolayı 
içeriye yağmur suyu girmesi veya tesi-
sattaki bozukluklar nedeni ile ıslanabilir. 
Zeminden yükselen nem nedeniyle yapı-
nın zemine ve temel duvarlarına bağlantılı 
kısımları genellikle daha yoğun biyolojik 
bozulma tespit edilen kısımlarıdır. 

Ahşap yüzeylerinin görsel incelen-
mesi biyolojik bozulmanın türüne ilişkin 

Şekil 4. Yalova Atatürk Köşkü (Yürüyen Köşk), 2005 yılında onarım öncesinde yapılan incelemede yüzeyinde lekeler görülen 
sıva kaldırıldığında arkasındaki ahşap elemanların tamamen çürümüş olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 3. Yalova Atatürk Köşkü (Yürüyen Köşk), onarım öncesinde yapılan incelemede kaplama ve arkasındaki ahşap taşıyıcı-
ların durumu, 2005.
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bilgi vermektedir. Yüzeyde görülen leke, 
renk değişikliği, yumuşama, çatlama ve 
mekanik özelliklerde değişiklik gibi be-
lirtiler mantarlardan kaynaklanan bozul-
maların, delikler ve yakın çevredeki toz 
döküntüsü ise ahşap kurtlarının belirtisi-
dir. (Caneva 1991)

Görsel incelemede sıva ve boyalı yü-
zeylerde tespit edilen ıslaklık ve lekeler, 
sıva dökülmesi, çatlaklar, duvar ve ta-
vanda deformasyon sıvalı yüzeyin arka-
sındaki ahşap taşıyıcılar ile ilgili sorunla-
rın göstergesi olabilir. Birçok tarihi ahşap 
yapılarda kaplama elemanları ve sıvalı 
yüzeylerde önemli bir bozulma görülme-
mesine rağmen taşıyıcı sistem eleman-
larında çok daha ciddi sorunlar olduğu 
tespit edilmektedir. (Şekil 3 ve 4) Bu 
nedenle yüzeydeki sıva ve kaplamaların 
arkasındaki kısımların incelenmesi tarihi 
ahşap yapılarda önem taşımaktadır. Ta-
rihi yapılardaki incelemelerde öncelikle 
ultrasonografi, endoskopi ve kızılötesi 
görüntüleme gibi hasarsız muayene yön-
temleri tercih edilmelidir. Bu incelemeler 
mutlaka bir uzman tarafından yapılmalı 
ve değerlendirilmelidir. Yüzeydeki kapla-
ma ve sıvanın kaldırılmasına izin verildi-
ği yapılarda sondaj delikleri ya da küçük 
açmalar yapılarak taşıyıcı sistem eleman-
larının durumu kontrol edilmelidir.

Görsel ve detaylı inceleme sonucun-
da, sorunun tam tanımı; biyolojik zarar-
lının türü, yapının hangi kısımlarında ol-
duğu ve oluşmasına sebep olan faktörler 
belirlenerek belgelenmelidir. Biyolojik 
zararlıların tam tanımının yapılabilmesi 
için ön tespit yapıldıktan sonra bir uzma-
na danışılmalıdır.

TEDAVİ VE SONRASINDA ORTAMIN 
KONTROLÜ VE ÖNLEYİCİ BAKIM
Tespitlerin sonucunda uygulanacak te-
davi yöntemi ve ne zaman ve sıklıkta uy-

gulanacağı yanında sorunun çözümü için 
önleyici yöntemlerin uygulanabilirliği ve 
biyolojik zararlıların gelişmesini önleye-
cek çevre koşullarının oluşturulmasının 
mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Ahşap yapı elemanları zarar görme-
yecek bir biçimde söküldükten sonra ya-
pılacak tedavi ve koruma sonrasında ye-
niden yapıya monte edilerek özgün doku 
muhafaza edilmelidir. 

Biyolojik zararlılardan kaynaklanan 
sorunların tekrarlanmaması için koru-
ma sonrasında da ahşap yapılarda ortam 
kontrolü gereklidir. Bağıl nem ve sıcaklık 
kontrol edilmeli, düzenli olarak kayde-
dilmeli ve değişiklikler izlenmelidir. Bağıl 
nem ne organik malzemelerin kırılganla-
şacağı kadar düşük ne de küf oluşmasına 
neden olacak kadar yüksek olmalıdır. Ta-
rihi yapılar için bu değerler %30 ile %70 
arasında, müze olarak kullanılan değerli 
tarihi eşyanın bulunduğu yapılar için ise 
%50 – 65 gibi daha dar bir aralık kabul 
edilmektedir. (Brown ve Rose 1997) Isıt-
ma ve iklimlendirme sistemleri yapının 
koruma gereksinimleri düşünülerek plan-
lanmalıdır. Havalandırma tarihi ahşap 
yapılar için yapıya en az müdahale içeren 
önleyici koruma yöntemidir. Bu nedenle 
yapının bütün mekânları için günlük ha-
valandırma düzeni belirlenmelidir.

Önleyici bakım ahşap yapıların sür-
dürülebilirliği için şarttır. Ahşap yapı 
onarıldıktan sonra bir periyodik bakım 
programı yapılmalı ve uygulanmalıdır. Bu 
program dâhilinde yapı periyodik olarak 
kontrol edilerek ıslanma olup olmadığı, 
strüktürel problemlerin ve biyolojik za-
rarlıların göstergeleri kontrol edilmelidir.

Yapının ıslanmasını önleyecek kont-
rol, temizlik ve basit onarımlar periyodik 
olarak yapılmalıdır. Çatı örtüsünün, dere 
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ve olukların, drenaj sistemi ve kanalla-
rın kontrolü ve işlevselliğini sağlayacak 
temizlik ve basit onarımların yapılması, 
doğramaların ve dış ahşap elemanların 

boya ve cilasının belirli zaman aralıkla-
rında yenilenmesi gibi tedbirler ileride 
oluşacak daha büyük bozulmaların önü-
ne geçilmesini sağlayacaktır. 
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 Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte inşaat malzemelerinde de geli-
şimler yaşanmaktadır. Ortam konforunu 
minimum enerji sarfiyatı ile sağlamak gibi 
daha ince ayrıntılar ortaya çıkmaktadır. 
Bu standartların belirlenmesi amacı ile 
birçok enstitü kurulmuş ve dünya stan-
dartlarını belirleyerek minimum üretim 
koşullarını belirlemeye çalışmıştır. 

Ülkemizde gelişmiş teknoloji ile üreti-
len ahşap pencerenin varlığından az sayı-
da insanın haberi olsa da zaman geçtikçe 
bilinirliliği ve talebi artmakta. Böyle bir 
gelişimde ahşabın ve ahşap pencerenin de 
yerinde saymasını beklemek tabii ki müm-
kün değil… Yüzyıllık bir kesit aldığımızda 
pencere sistemlerinde de bir o kadar geliş-
me olduğu görülebilir;

 Isı izolasyonu için hava odacıkları,
 Malzeme deformasyonu için laminasyon 

teknolojisi, 
 Geçirgenliği azaltmak için conta ve fitil 

sistemlerinin gelişimi,
 Daha hassas üretim için makine tekno-

lojisinin gelişmesi,
 Malzeme ve motor teknolojisinin gelişi-

mi ile daha komplike profil detayları üre-
tebilmek,

 Kaplama ve döküm teknolojisinin gelişi-
mi ile paslanmayan ve çok daha kolay çalı-
şan aksesuar sistemlerinin elde edilmesi, 

 Cam teknolojisinin gelişimi ile yalıtım 
değerleri ve güvenlik değerleri yüksek 
camların üretilmesi, 

 Boya teknolojisindeki gelişimler ile daha 
dayanıklı, doğaya daha az zarar veren 
ürünlerin elde edilmesi gibi birçok örnek 
verilebilir.

Özet olarak vermek gerekirse günümüz-
de üretilen ahşap pencerelerde aranması 
gereken özellikler şöyledir;

 Hammaddemiz olan ahşap ısıl işlem-
lerden veya en azından uzun bir doğal 
kuruma işleminden geçirilmiş ve bağıl 
nemi minimum %10 ile % 15’e çekilmiş 
olmalıdır. 

 Yumuşak ağaç cinslerinde zehirsiz 
emprenye işlemi uygulanmış olmalıdır. 

 Malzemenin çarpılmasını ve dönmesi 
engellemek, aynı zamanda da yük taşı-
ma kapasitesi arttırmak için lamine profil 
teknolojisinden yararlanılmış olmalıdır.

 Laminasyon işleminde en azından D4 
normunda yapıştırıcılar kullanılması ve 
hidrolik preslerde sıkılmalıdır.

 Yukarıda belirttiğimiz konfor şartlarını 
sağlayabilmesi için gelişmiş bir profil ve 
köşe birleşim detayına sahip olmalıdır. 

 Dünya üzerinde kabul edilmiş aksesuar 
sistemlerine uyumlu olmalıdır. 
  Isı, ses ve su yalıtımını güçlendirmek 
için sistemde özel contalar kullanılmış 
olmalıdır. 

 Ürünün doğallığını kaybetmemesi ve 
uzun zaman konforlu olarak müşteri-
ye hizmet vermesi için su bazlı, sentetik 
bazlı veya yağ bazlı olmak üzere , nefes 
alıp verebilen, su moleküllerini içerisi-
ne geçirmeyen ama hava moleküllerine 
içerisine geçiren, malzemenin bu şekilde 
havalanması ve ısladığı zaman kısa sü-
rede kurumasını sağlayan cila-boya sis-
temleri tercih edilmelidir. 

 Cam izolasyonu için mümkünse yalı-
tım fitili veya contası tercih edilmeli, aksi 
halde silikon yerine özel yapışkan mu-
kavemetine sahip NP1 esaslı yapıştırıcı 
sızdırmazlar kullanılmalıdır. 

YENİ NESİL AHŞAP PENCERELER
Y. MİMAR GÜNEY AKGÜL
MÜHENDİS NURİ AKGÜL
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 Cam sistemlerinde minimumda ısı-
cam seçilmeli, daha iyi konfor ve yalıtım 
için özel kaplamalı camlar tercih edil-
melidir. 

Sadece üretimin bu kalite standart-
larını sağlaması da yeterli değil, aynı 
zamanda montajda da aynı kalite anla-
yışını sürdürmek gereklidir. Nitekim, iyi 
çevre- kenar izolasyonu sağlanmamış 
bir pencerede yukarıda standartların 
hepsinin sağlanmış olması da bir anlam 
ifade etmeyecektir.

YENİ NESİL PENCERELERDE   
KULLANILAN AHŞAP CİNSLERİ 
Yeni nesil pencerelerde ülkelere ve böl-
gelere göre kullanılan ahşap cinslerinde 
değişiklikler görülebilir. Bu durumun 
birkaç nedeni vardı; 

 Malzemenin yöresel veya bölgesel 
olarak daha kolay temini

 Malzemenin sanayi üretimine uygun 
boyutlar ve en kesitler verebilmesi 

 Çalışma ve dönme mukavemetinin az 
olması 

 Dış ortamlara karşı olan dayanıklılığı 
 Özgül ağırlığı 
 İyi cila alma kapasitesi 
 İşlenme kolaylığı 

Bu ve benzeri birçok neden ile ül-
kelere göre kullanılan ağaçlar değişik-
lik gösterebilmektedir.  Bu ağaç cinsleri 
şöyle ifade edilebilir.  Amerika kıtası ve 
Kanada; Dougles Fir (çam cinsi), Kanada 
çamı, Amerikan çamı, kiraz, maoganhy 
(maun grubu ithal), Amerikan meşesi

Avrupa kıtası ve Türkiye; Rus çamı,  
lareks,  yerli çam ( artık çok az miktarda 
üretiliyor ve bulunabiliniyor), Bulgar ve 
Amerikan meşesi, sapelli, okume, me-
ranti, mahogany, dişbudak,kestane (ar-
tık çok az tercih edilmektedir) 

FIRINLAMA & KURUTMA İŞLEMİ 
Ağaç kesilmeden önce fotosentez sağla-
yabilmesi için özünde yüksek miktarda su 
bulundurur. Topraktan kök ile emilen su 
özde bulunan damarlar ile dallar ve ora-
dan da yapraklara iletilir. Ağaç kesimi ya-
pıldığı zaman bu su alışverişi durur fakat 
daha önceden lifler tarafından emilmiş 
olan su ağacın iç yapısında var olmaya 
devam eder. 

Bu su miktarı ne kadar fazla olur-
sa ağaç o kadar çalışmaya ve çürümeye 
yatkın olur. Bu nedenle ağaç kullanım 
ürününe çevrilmeden önce ön kurutma 
işlemlerinde geçirilir. 

 Doğal kurutma 
 Vakumlu kurutma 
 Kurutma fırınında kurutma 

Doğal kurutma işlemi, malzeme tom-
ruk halinden kereste haline çevrildikten 
sonra, üstü kapalı direk güneş almayan 
depolama alanlarında gerçekleştirilir. 
Keresteler aradaki hava dolaşımını sağla-
mak, daha hızlı ve homojen bir kurutma 
için aralarına çıtalar koyularak istiflenir. 
Ağaç kalınlığı, ilk nem oranı ve cinsine 
göre kurutma zamanı 3 ay ile 1 yıl arasın-
da değişir. Bu yöntem ne kadar doğal ve 
hiç enerji gerektirmese de günümüzde sa-
nayinin taleplerini karşılayabilecek hızda 
olmadığından yapay kurutma fırınları ve 
vakumlu fırın sistemleri geliştirilmiştir. 

Fırınlar ısıtıcı fan, buhar sistemi ve 
izole duvarlardan oluşan komplike bir 
sistemdir. Fan ve buhar sistemi genelde 
bilgisayarlı kontrol sistemleri ile yönetilir. 
Ortalama olarak 5–40 m³ arasında yapılan 
fırınlar 80-90 °C ortam sıcaklığında bu-
har ile birlikte kurumayı sağlar. Bu işlem 
yaklaşık olarak kuruma sürecini 30 güne 
indirmekte ve ağacın içerisindeki nem 
oranı %8 ile %9 mertebelerine kadar 
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indirilebilmektedir. Vakumlu fırınlarda 
ise sistem yüksek vakum altında çalış-
maktadır. Yüksek basında altında olan bu 
sistemde işlem hızı fazlalaşmakta, verim 
artmaktadır. 

Kurutma işleminin de kendine has 
püf noktaları vardır. 

 Kurutulacak malzemenin kesit kalınlığı
 İlk nem oranı 
 Ağacın cinsi 

Bu üç değer kurutma işleminin sü-
resini ve sıcaklığını belirlemektedir. Sert 
ağaçlar ve kesit kalınlığı fazla ağaçların 
kurutma süreleri, yumuşak ve ince kesitli 

ağaçlara göre daha azdır. Ağaçtaki kesit 
kalınlığı ne kadar az olursa malzemedeki 
kuruma o kadar homojen olarak sağla-
nabilir. Fırına atılacak malzemelerin aynı 
kesit kalınlığında olması içerideki hava 
dolaşımının homojen olmasını ve fırın-
daki tüm malzemelerin eşit şekilde ku-
rumasını sağlar. Kesit kalınlığı farklı veya 
cinsi farklı ağaçların bu sebeple aynı anda 
fırınlanması çok iyi bir sonuç vermez.

Pencere sistemlerinde kullanılacak 
kerestelerin veya tahtaların ortalama nem 
değeri %10 - %15 arasında olmak üzere 
kabul edilebilir. 

HANGİ AHŞAP HANGİ NEM ORANINDA KURUTULMALI

Kullanım alanı Nem oranı (%)

 zeminde (yerden ısıtmalı)  6-10

 zeminde (daimi ısıtmalı)  9-12

 İç doğrama (daimi ısıtmalı)  8-12

 iç doğrama (kesintili ısıtmalı)  10-14

 dış doğrama  13-19

 taşıyıcı olarak  16-20

EMPRENYE İŞLEMİ İLE AĞAÇ KORUMA
Emprenye maddeleri, mantar, termit ve 
böceklere karşı ahşabı koruyan kimyasal 
bir ürünlerdir. Özellikle dış ortamda kul-
lanılacak yumuşak dokulu ağaçlara kesin-
likle uygulanması gerekir. Aksi takdirde 
zamanla nemli ortamlarda mantarlaşma, 
reçineli ve ıslak ağaçlarda da sık sık bö-
ceklenme görülebilir. 

Emprenye işlemi birkaç şekilde uygu-
lanabilir;

 Vakumlu emprenye 
 Çift vakum emrenye 
 Daldırma emprenye
 Sürme emprenye

VAKUM-BASINÇ YÖNTEMİ
Ön koruma işlemi uygulanmak istenen 
malzeme, özel bir basınç silindirine yer-
leştirilir ve bir süre vakum altında tutula-
rak hücrelerin içindeki hava alınır.  Bun-
dan sonra silindir, ön koruma maddesi ile 
doldurulur ve 10-14 atmosferlik hidrolik 
basınç uygulanır. Bu işlem ile ön koru-
ma maddesi, ahşap malzemenin tüm diri 
odununa ve öz odunun bir kısmına nüfuz 
ettirilir. Yapı ahşabının bu yöntemle ön 
korumasında tüm dünyaya yaygın ola-
rak suda çözünen bakır/krom/bor (CCB) 
tuzları kullanılmaktadır. Bu tuzlar suda 
çözüldükleri halde karmaşık kimyasal 
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değişimler sonucunda ahşabın bünyesin-
de sabitleşir ve en ağır şartlar altında bile 
yıkanıp çıkmazlar. Bu yöntemle ön koru-
ma uygulanmış ahşabın sağlık açısından 
bir sakıncası yoktur. Boyanabilir, yapış-
tırılabilir ve çok uzun kullanım ömrüne 
sahiptir. Örneğin doğal halde beş yılda 
çürüyen bir elektrik direğinin kullanım 
ömrü bu işlemle, boya ya da bakım ge-
rekmeden 50 yıla çıkmaktadır. Bu yöntem 
doğrama gibi hassas işlenmiş malzemeler 
için uygun değildir.

ÇİFT VAKUM YÖNTEMİ
Çift vakum yönteminde malzemeye yük-
sek basınç uygulanmaz ve organik bazlı, 
mantar ve böcek tahribatına karşı etkili 
aktif maddelere ek olarak ahşabın su em-
mesini engelleyen özel katkı maddeleri 
içeren ön koruma maddeleri kullanılır. 
Çift vakum yöntemiyle ön koruma uygu-
lanan ahşap çürümez, işlem öncesi bo-
yutlarını korur ve daha az çalışır. Bütün 
bunlar ahşaba, üzerindeki boyanın öm-
rünü uzatmak, daha hassas toleranslarla 
işlenebilmek gibi ek avantajlar sağlar. Bu 
ön koruma yöntemi, pratik oluşu, tesi-
sin kurulması için büyük bir yatırım ge-
rekmemesi nedenleriyle Avrupa’da hızla 
yaygınlaşmaktadır. Bugün İngiltere’de 
500’den fazla çift vakum tesis bulunmakta 
ve özellikle dış doğramalara bu yöntemle 
ön koruma uygulanması, kamu yapı ku-
ruluşları tarafından şart koşulmaktadır. 

DALDIRMA YÖNTEMİ
Daldırma işleminde ise malzeme kimya-
sal sıvının içerisine tamamen batırılır ve 
ürünlerin kesitlerine göre sıvının içerisin-
de bekletildikten sonra süzülme ve kuru-
ma işlemi için sıvının içerisinden çıkarılır. 
24 saat içerisinde tam koruma sağlanır ve 
ürün her türlü işleme hazır hale gelir. 

SÜRME YÖNTEMİ
Sürme yöntemi geleneksel olarak fırça 
ile emprenye maddesinin ürüne uygu-
lanmasıdır. Ürün sadece yüzeysel olarak 
uygulandığı için malzemenin içerisine 
işlemez bu nedenle Avrupa standartlarını 
karşılayamadığından sanayi ürünlerinden 
ziyade, kişisel uygulamalarda kullanılır.

LAMİNASYON İŞLEMİ 
1906 tarihi, İngiliz Otto Hetzer’in 
İsviçre’de laminasyonlu ahşap kirişlerle 
(LAK) gerçekleştirdiği oditoryum yapı-
sı, ahşabın yapıda kullanım sürecinde 
bir dönüm noktası olmuştur. Ahşabın 
endüstriyel ortamda yeniden üretimi ile 
elde edilen ürün ve bu ürünle geliştiri-
len karkaslar, portaller, tonoz, kubbe ve 
geodesik yapılar, giderek yeni bir yapım 
teknolojisi doğurmuştur.

ABD ve Kanada’da yapılan yeni ya-
tırımlar ve bilimsel araştırmaların, özel-
likle tutkal sanayindeki gelişmelerin 
sonucunda laminasyonlu ahşap kiriş, II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra çağdaş bir ya-
pım tekniği olarak tartışılmaz bir konuma 
ulaşmıştır. Bu teknolojide ladin ve kara-
çam ağaç türleri kullanılmaktadır. Glued 
Laminated Timber (Glulam), laminasyon 
tekniği ile yapıştırılmış ağaç malzeme ya 
da tabakalanmış ağaç malzeme olarak 
adlandırılabilir. İngiltere (BS4169) (1) ve 
ABD (2) standartlarına göre lamine ağaç 
malzeme parçalarının düz ya da eğri şe-
kilde üç ya da daha fazla tabakanın boyu-
na eksenine paralel olarak düzenlenme-
siyle elde edilen bir üründür.

Laminasyon tekniği ağaç malzeme-
nin kusurlarından arındırılarak kullanıl-
masına olanak sağlamakta ve üretilen 
malzemenin kalite özellikleri masif ağaç 
malzemeden daha iyi olmaktadır. Sağ-
lam parçalardan elde edilen lamine ağaç 
malzeme, kusursuz olması yanında lami-
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ne katlarda farklı kalınlık ve renkte ağaç 
malzemelerden oluşturulduğu için este-
tik değeri de yüksektir. Laminasyonda, 
farklı ağaç türü, değişken kat sayısı, farklı 
boyut, şekil ve kat kalınlıkları uygulana-
bilmektedir.

Ahşap lamine elemanlar kullanılan 
kat kalınlıklarına göre farklı şekilde ad-
landırılmaktadırlar. İnşaat sektöründe 
kullanılan büyük boyutlu lamine ahşabın 
(kiriş, kolon, kemer vb.) üretiminde 25.4 
mm ile 50.8 mm arasındaki kalınlıklarda 
masif ağaç malzeme kullanılmakta ve bu 
özelliklerdeki lamine ağaç malzeme “glu-
lam” (Glued Laminated Timber) ya da 
“microlam” olarak adlandırılmaktadır.

Lamine elemanın üretiminde kulla-
nılacak olan ağaç malzemenin rutubet 

miktarı, son ürünün kullanılacağı ortama 
göre belirlenmektedir. Eğer lamine ele-
man açık ortamda kullanılacak ise ağaç 
malzeme rutubeti %16-19, kuru ortamda 
kullanılacak ise %16’yı aşmamalıdır. 

Lamine doğrama yönteminde uygula-
nacak olan tek bir kat kalınlığı 25 mm’yi 
geçmemelidir (5). Lamine elemanı oluş-
turan katlar arasındaki rutubet farkı % 
4-5’ den fazla olmamalıdır. Yapıştırılan 
ağaç malzemelerdeki rutubet farkları %5’i 
aşmamalıdır. Eğer yapıştırılmış tabakalar 
arasında fazla rutubet farkı var ise, tutkal-
lama ve kullanım yeri rutubet değişmesi 
ile eşit olmayan rutubet azalmaları ortaya 
çıkmakta, bu nedenle oluşan gerilmeler 
liflere dik yöndeki çekme direncini aştı-
ğında çatlamalar meydana gelmektedir.

Laminasyon uygulama biçimleri
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  KÖŞE BİRLEŞİM SİSTEMLERİ   
Lamine profiller, morsa-zıvana, kırlangıç 
geçme ve 45 derecelik kesim ile plastik 
kilitleme yöntemlerinden biri ile birleş-
tirilerek kasa ve kanatlar oluşturulabilir. 
Yurt dışında bağımsız kuruluşlarca yapı-
lan testlerde kırlangıç geçme ve 45 kesim/ 
Pls. kilitleme yöntemlerinin, klasik mor-
sa- zıvana tekniğine göre avantajları be-
lirlenmiştir. 45 kesim yöntemi uygulana-
caksa, kesilen yüzeylerde özel PU kitlerin 
kullanılması yapışma kalitesini arttıra-
caktır. 45 birleşim tekniği daha estetikbir 
görünüm vermektedir. 

  PROFİL SİSTEMLERİ    
Profil sistemleri ve pencere açılım şekilleri 
ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmek-
tedir. Ülkemiz daha çok alman ekolünden 
etkilendiğinden günümüzde içe açılır ka-
natlı pencere sistemleri ülkemizde daha 
çok tercih edilmektedir.  Oysa ki Osmanlı 
mimarisinde giyotin gibi pencere sistem-
leri daha çok tercih edilmekteydi. 20. yy. 

da Almanya’dan gelen PVC pencere akı-
mı ile pencere sektörü ülkemizde sanayi-
leşmiş ve kanatlı pencere sistemleri tercih 
edilmeye başlanmıştır. 

İngiltere’de kanatlı ve giyotin sistemler 
birlikte kullanılmaktadır. Amerika’da ise 
durum biraz daha farklıdır. Amerika’daki 
güvenlik ve yangın kanunları sebebi ile 
açılır kanatlı pencereler dışa doğru açılır. 
Amerikan tipi villalarda ise çoğunlukla 
giyotin pencere sistemi tercih edilir. Pen-
cere sektörünün yaklaşık % 65’lik kısmını 
giyotin pencere sektörü oluşturur. 

Kullanım açısından bakıldığı zaman 
dışa açılır kanatlı sistemler ile giyotin 
pencere sistemleri esasında daha konfor-
ludur. Nitekim iç mekândan yer kaybı ya-
şanmaz. Giyotin sistemlerinde çift kanat 
aktif sistemler kullanıldığında daha aktif 
bir havalandırma sağlanabilir. Yangın 
yönünden baktığımızda dışa açılır pen-
cereler ve kapılar yangın esnasında daha 
kolay tahliye sağlarlar. 

Ahşappen 45 Birleşim Detayı Ahşappen 66 Alman Serisi
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Ahşappen 66 Alman Serisi Teknik Detay

Marvin Ahşap Giyotin 

Ahşappen 66 FRANSIZ Teknik Detay 

Marvin Ahşap Alüminyum Giyotin Plan 
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Marvin Alüminyum + Ahşap Dışa Açılır Plan 

Marvin  Alüminyum+ Ahşap Dışa Açılır Kanat  

Marvin Ahşap Dışa Açılır Plan

Marvin Ahşap Dışa Açılır Kanat 

Marvin 
Ahşap 
Giyotin 
Plan
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Ağaç profil sistemleri detay olarak son 
50 senede bir çok değişiklik geçirmiş, ya-
lıtım, kullanım konforu, ses geçirgenliği 
bakımından çok daha iyi performans sağ-
layabilir hale gelmiştir.  Ağaç yaşayan ve 
doğal bir malzemedir. Bu neden ile tabii ki 
bazı kusurları vardır. Endüstriyel ve tekno-
lojik gelişmeler bu problemleri minimum 
seviyeye indirmiş ve daha uzun ömürlü 
ağaç pencereler üretilmesini sağlamıştır. 

Günümüzde ağaç pencerelerde pro-
fil deformasyonu, mantarlaşma, kısa za-
manda çürüme gibi problemler ortadan 
kalkmıştır. Gelişen boya teknolojisi ile 
çok daha uzun süre dayanan ve daha az 
bakım gerektiren sistemler geliştirilmiştir. 

Bu gelişmelerin ışığında, sağlıklı, ne-
fes alıp verebilen, doğaya saygılı, estetik 
ve konforlu ağaç pencere sistemleri gün 
geçtikçe kullanıcılar tarafından daha çok 
tercih edilmeye başlamıştır. 

Gelişen teknoloji ile ahşap pencere-
lerde aranması gereken özelliklerde art-
mıştır.  DIN 68121-1 Normu bu özellikleri 
belirlemektedir. Yukarıdaki profil detayla-
rı bu normlara uyan detayda üretilmiştir.

Günümüzde ahşap pencerelerde as-
gari aranması gereken özellikleri sırala-
mak gerekirse;

 Yüksek yalıtım değeri ( U faktörü) 
 U faktörün yüksek olmasını sağlayan 

minimum 2 bini 
 Minimum çift conta sistemi 
 Deformasyonu önlemek, yüzey kalite-

sini arttırmak ve yük taşıma kapasitesini 
yükseltmek için lamine profil 

  Kanat ve kasada su tahliye kanalı 
 Minimum 20 mm ısıcam kanalı 
 Çam vb. ağaçlarda emprenye uygula-

ması
 Ahşabın nefes alma özelliğini kaybet-

memesini sağlayan boya veya cilaların 
kullanılması 

 Avrupa standartlarına uygun pencere ak-
sesuarlarını desteklemesi ile özetlenebilir. 

Amerikan pencere sanayisi ise 
daha değişik detayları benimsemiştir. 
Amerika’da kabul edilmiş standartlar 
DIN normlarından çok farklı olmamakla 
birlikte, ülkelerin yaşam farklılıkları ken-
disini profil detaylarında da göstermiştir. 
Dünyadaki en büyük ahşap pencere sek-
törü Amerika’da’dır. 

Sistemler genellikle dışa açılım veya 
giyotin şeklinde üretilmektedir. Özellikle 
giyotin sistemlerinde dünyanın en geliş-
miş detayları Amerikan pencere sektö-
ründe kullanılmaktadır. 

Amerika’daki Standartlar;
Energy Star: Tüm ürünlerin enerji kul-
lanım değerlendirmesini yapan sertifika.
NFRC Certification Program - The 
National Fenestration Rating Council: 
Alman DIN normları gibi ürünleri test 
ederek derecelendiren sertifika programı 
WDMA - Window and Door 
Manufacturer’s Association’s - Amerikan 
Kapı ve Pencere Üreticileri Birliği

Amerika’daki pencere sistemleri bu 
programlar tarafından test edilir, standart-
ları bu programlar tarafından belirlenir.

Amerika ve Avrupa’da kompozit sis-
temler yeni ürün olarak piyasaya sunul-
makta. Bu  sistemlerde dış cephe alü-
minyum, pvc veya fiberglas malzeme 
ile kaplanıyor. İç kısımda ise yine ahşap 
kullanılıyor. Amaç dış ortamda kalan ah-
şabın bozulmasını ortadan kaldırmak ve 
bakım yapmaya gerek duymamayı sağla-
mak. Bakım giderlerini ve inşaat malze-
melerinin ömrünü uzatmak için yalında 
daha çok kompozit malzemeyi sektörde 
göreceğimiz kesin. 

Bu gelişmeler bizi bazı dertlerden kur-
tarsa da dış mekânda ahşabın sıcaklığını 
yaşamaktan da alı koyuyor. 



308
AHŞAP YAPILAR KORUMA RESTORASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ 2 İBB-KUDEB

 Ahşap yüzyıllardır hayatımızda yer alan 
en eski, en doğal ve de en sıcak malzeme-
dir. Eğer düzenli bakımı yapılırsa zaman 
içinde kaybolmaz ve yıllar geçtikçe o da 
yaşar ve yaşama değer katar. 

AHŞAP MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ 
 Ahşap yüksek bir taşıma gücüne sa-

hiptir.
 Ahşap doğa şartlarına ve depreme da-

yanıklıdır.
 Ahşabın yangına karşı direnci yüksektir.
 Kaynağı yenilenebilen çevreci bir ürün-

dür.
 Dekoratiftir.
 Sağlıklıdır.

Ahşap yüksek bir taşıma gücüne 
sahiptir
Ahşap yeterli dayanıma sahip ve hafif bir 
malzeme olduğundan, yapının mesnet-
lerine ve temellerine iletilen yükü azal-
tır. Çekme ve eğilmeye karşı dayanımı 
nedeni ile betonarme ve çelikten daha 
fazla yük taşır. Bu özelliğinden dolayı 
250 m’ye kadar açıklıklar bile kolonsuz 
geçilebilir.  

Ahşap doğa şartlarına ve depreme 
dayanıklıdır
Ahşap hava şartlarına ve korozyona 
karşı da son derece dayanıklıdır. Ahşap 
hafifliğinin yanı sıra, şok etkisine daya-
nıklı  ve titreşim emme özelliğine sahip 
yapı malzemesi olmasından dolayı dep-
rem etkisine karşı dayanıklıdır. Deprem 
sonucu yapıda hasar olsa bile hafifliği 
nedeniyle can kaybı riski diğer yapı ele-
manlarına göre daha düşüktür. 

Ahşabın yangına karşı direnci yüksektir 
Ahşap kömürleşme özelliği nedeni ile 
yangınlara daha uzun süre dayanır. Kalın 
bir ahşap parça yanıyorken dış yüzeyinin 
ısısı 1000°C iken iç kısım hala 40 °C’dir. 
Bunun için kolon ve kiriş gibi kalın yapı 
malzemeli binalar yangında hemen çök-
mezler 30-90 dk. dayanabilirler.  Bu süre 
çelik için 15-25 dk.’dır.

Kaynağı yenilenebilen çevreci bir 
üründür 
Ahşap kaynağı yenilenebilen tek yapı 
malzemesidir. Bu özelliği ile üretimi ve 
işlenmesi için az enerji gerektiğinden ça-
ğımızın çevre ve enerji sorunlarına en iyi 
çözüm sunan yapı malzemesidir.

Dekoratiftir 
Ahşap, binlerce farklı tür, desen, renk, 
yapısıyla değişik amaçlara hizmet veren 
bir malzemedir

Sağlıklıdır
Üstün ısı ve nem yalıtımı özellikleri ile 
ahşap yapılar içinde yaşanılacak en sağ-
lıklı ortamı sunar. Bilimsel çalışmalar 1cm 
ahşabın 16cm betonun ısı izolasyon de-
ğerine eşit olduğunu gösteriyor.

AHŞAP KORUYUCU BOYALAR VE DOĞRU UYGULAMA 
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 
ENGİN EJDER

Resim 1. Beyşehir Eşrefoğlu Camii
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1. AHŞAP NASIL KORUNUR? 

1.1. DOĞRU AĞAÇ SEÇİMİ  
Ahşabın hizmet ömrünü uzatmak için 
başvurulan geleneksel yöntemlerden biri 
doğru yerde doğru ahşabı kullanmaktan 
geçer.  Ahşap, dış cephelerde yada taşıyı-
cı sistemde   kullanılacaksa  sedir, meşe, 
kestane gibi doğal dayanıklı türlerden  
seçilmelidir. 

Bu tip ahşapların iç kısmı, yani öz 
odunu mantar ve küflere karşı doğal ko-
ruyucu maddeler içerir. 

Bazı ağaç türlerinin doğal ömürleri 
(mantar, böcek, küflere karşı gösterdiği 
direnç) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.2. SEÇİLEN AĞACIN DOĞRU KESİLMESİ 
Dış cephede kullanılan ahşap için asıl 
tehlike yağmur sularının ahşabın içine 
girmesidir.  Ahşabın enine kesilerek kul-
lanılması ahşaba suyun girişini kolaylaş-
tırır. Enine kesit,  boyuna kesimlere göre 
daha fazla su emme kabiliyetine sahip-
tirler. Düşük geçirgenliğe sahip türlerde, 
ahşaba su girişi daha da hızlanır. Ahşabı 

tahrip eden canlıların yaşayıp gelişebil-
mesi için oksijen, ısı ve suya ihtiyaçları 
vardır. Bu nedenle ahşap kuru tutulursa 
(nem oranı %20’nin altında) çürüme belli 
bir ölçüde kontrol altına alınabilir. 

1. 3.PROJEDE DOĞRU KONSTRÜKSİYON 
SEÇİLMESİ   
Doğru tasarım, ahşabın suyla temasını en 
aza indirir. Eski Türk evlerinde saçakların 
geniş tutulmasının bir nedeni ahşap cep-
heyi yağmurun etkisinden korumaktır.

1.4.DOĞRU BOYA SEÇİMİ  
Ahşapta doğru boya seçimi yapmak için 
öncelikle ahşabı nelerden koruduğumu-
zu bilmeliyiz.

Resim Altı: UV ışınları ve ahşap ilişkisi

DAYANIKSIZ
< 5 YIL

AZ 
DAYANIKLI

5-10YIL

ORTA 
DAYANIKLI

10-15 YIL

DAYANIKLI
15-20 YIL

ÇOK 
DAYANIKLI

>25 YIL

İĞNE 
YAPRAKLI  
AĞAÇLAR

ÇAM SERVİ ARDIÇ KIZILAĞAÇ

GÖKNAR SEDİR

LADİN

YAPRAKLI 
AĞAÇLAR

AKÇAAĞAÇ KARAAĞAÇ CEVİZ AK MEŞE İROKO

DIŞBUDAK OKUME SAPELLİ KESTANE MAKORE

HUŞ KIRMIZI 
MEŞE

MERANTİ PADUK

IHLAMUR WENGE

KAVAK TEAK

KAYIN
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 Güneş
 Su ve nem
 Biyolojik zararlılar

BOYA NEDİR? 
Boya ve benzeri kaplama malzemele-
ri, dekoratif ve/veya koruyucu amaçlarla 
çeşitli yüzeylere değişik şekillerde uygu-
lanan ve uygulandığı yüzeyler üzerinde 
koruyucu bir tabaka oluşturan kimyasal 
maddelerdir.

1.Bağlayıcılar: Boyanın yapısını ve 
dayanıklılığını belirleyen, film yapan ana 
girdisidir. 

2.Pigmentler ve dolgu maddeleri: Boya-
ya renk veren, film oluşmasına katkı 
sağlayan, örtücülük kazandıran, daya-
nıklılığa katkı sağlayan maddelerdir. 

3.Kimyasal katkılar: Boyanın özellik-
lerini iyileştirmek, olumsuz değişimleri 
engellemek amacıyla kullanılan kimya-
sallardır. 

4.Çözücüler: Boyanın uçucu kısmını 
oluşturan kimyasallardır

Boya Uygulama İşlemi 3 Aşamadan 
Oluşur;

a.Yüzey Hazırlama

b. Astarlama

c. Son Kat Boyama

a.Yüzey Hazırlama:  Boyanın koruyucu 
ve uzun ömürlü olmasındaki en önem-
li etkenlerin başında yüzey hazırlama 
safhası gelir. 

Uygulanacak boya katı ile yüzey 
arasında kalacak yağ, toz, kir,pas, zayıf 
sıva-boya-kaplama tabakaları boyadan 
beklenilen özellikleri olumsuz etkileye-
cektir. Doğru hazırlanmayan bir yüzeye 

en kaliteli boya sistemi uygulansa dahi 
sonuç başarısız olur. Zaman alıcı, yoğun 
emek gerektiren ve pahalı bir işlemdir 
ancak aynı zamanda yapılan işin kalite-
sini doğrudan etkileyeceğinden müşteri 
memnuniyeti oluşturması açısından çok 
önemlidir.

b. Astarlama :Boyama işlemlerinde 
yüzey hazırlığından sonraki aşama 
astarlamadır. 

Astarların faydaları
 Son kat boyanın yüzeye daha iyi yapış-

masını sağlar.
 Boyanın örtücülüğüne yardımcı olur.
 Homojen emiş için altyapı sağlar.
 Sarfiyatı azaltır.

c. Son Kat Boyama: Boyama işlemlerin-
de son aşama yüzey hazırlığı ve astar-
laması yapılmış yüzeye son kat boya 
uygulamasıdır.

Boyama işlemi kullanım yeri ve mal-
zeme özelliklerine göre üç farklı şekilde; 
rul, fırça ve püskürtme ile yapılabilir. 

Güneş
Ahşabın kimyasal yapısını oluşturan lig-
nin yapısı gereği UV ışınlarını absorbe 
eder ve bozulur. Bu bozulma ahşabın 
suya karşı hassasiyetini arttırır. Bu da 
ahşabın mukavemetinin azalmasına ve 
sararmaya neden olur. Bu olumsuzluğu 
önlemek için ahşap yüzeylerde güneş 
ışığının ahşabın içine nüfus etmeden 
yansımasını sağlayan boya ve verniklerin 
uygulanması gereklidir.

UV ışınları ve ahşap ilişkisi
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Su ve nem
Ahşabın suyun etkisi ile şişmesi ve da-
ralması sonucunda boya filminde çatla-
ma, kabarma ve dökülmeler meydana 
gelir. 

Biyolojik zararlılar
Ahşabın bünyesindeki rutubet %20’yi 
aştığında mavi mantar, küf ve diğer bi-
yolojik zararlıların ahşabı istila etmesi 
kolaylaşır. Bu mantarlar selüloz ve ligni-
ni besin olarak kullanıp ahşabın hızlı bir 
şekilde bozunmasına yol açar.

ESKİ BOYALI YÜZEYLERİ TEMİZLEME 
YÖNTEMLERİ 

İnce Uygulamalar: İnce uygulama ya-
pılmış yüzeyler zaten zamanla homojen 
bir yapıda bozulmaya başlar ve yüzey-
den ayrılırlar. Kalan kısımlar da sert bir 
tel fırça yardımı ile yüzeyden kolaylıkla 
uzaklaştırılabilir.

Kalın Uygulamalar

Mekanik temizleme: En çok kullanılan 
yöntemdir. Bu işlem için klasik titreşimli 
zımpara ve dairesel zımparalar yüzeyde 
istenmeyen ve düzeltilmesi zor olan çizik-
ler meydana getirebilir.

Isı veya sıcak hava tabancaları: Yüzeye 
zarar vermeden boyanın sökülmesini 
sağlar.

Boya sökücüler: Uygulama kolaylığı 
sağlar.

Yakma: Hızlı bir işlemdir. Ancak yüzeyde 
oluşan yanık bölgeler yeni boyanın tutun-
masını önler. Bu yüzden tavsiye edilmez .   

Ahşap malzemenin boyanmasında bo-
yanın seçimi ve uygulanması çok önemli-
dir. Bu sebeple seçim yapılarken konunun 
uzmanları ile görüşmek ve kullanım yeri 
beklentilerini karşılayacak boyayı seçmek 
önemlidir. 
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