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Sevgili Ahşap Dostları,
Tarihi bina ve eserlerimiz geçmişimizden izler
taşırlar. Onlar kent kültürünün ve tarihinin
asli unsurları, kentin hafızasıdırlar. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihi
ve kültürel mirasını korumaya ve yaşatmaya
büyük önem veriyoruz. KUDEB’in çalışmaları bu hususa verdiğimiz önemin
açık göstergesidir.

1. Baskı: Şubat 2009
2.Baskı: Haziran 2009
Baskı ve Cilt
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No:21 Otosanayi
4.Levent/İstanbul
0212 280 00 09

Bu kitap İ.B.B. KUDEB Müdürlüğü’nün 2008 yılı içinde yürütmüş olduğu,
“ Ahşap Eğitim Atölyesi ” çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.
Bu kitabın tüm hakları İ.B.B. KUDEB’ e aittir.
Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.
Hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Üç büyük imparatorluğun kültürel birikimine sahip olan bu kent, 1950’li
yıllarda başlayan göç hareketleriyle kentsel ve toplumsal yapıda hızlı değişimler
yaşamıştır. Bu süreçte ne yazık ki tarihi ve kültürel değerlere karşı bilinçsiz ve
duyarsız yaklaşılmıştır. Anıtsal ve sivil mimari örneklerimiz olan bir çok yapı
sadece birer “konut” olarak değerlendirilmiş, niteliksiz şekillerde tamir edilmiş,
yıkılmış, değiştirilmiş veya tahrip edilmiştir. İstanbul’un kentsel mimari
mirasının önemli bir kısmını oluşturan ahşap yapılar yavaş yavaş yok olurken,
bu yapılara hayat veren ahşap ustaları da birer birer azalmaya başlamıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tarihi dokusunu canlandırmak
ve ayağa kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşımla hazırlanan projeleri hayata
geçiriyoruz. Bu projeler işinin erbabı uzmanlar tarafından yürütülmektedir.
Bu alandaki çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi
için
yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılamak gayesiyle KUDEB
Müdürlüğümüz bünyesinde Ahşap Eğitim Atölyesi oluşturduk.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nde çeşitli üniversitelerimizin katkısı, tecrübeli
mimarlarımızın deneyimlerini paylaşması ve ahşaba yıllarını vermiş
ustalarımızın desteği ile meslek liseli veya meslek yüksek okullu gençler eğitim
görmekte ve sertifika almaktadırlar. Gençlerimiz eğitim almanın yanısıra başta
Süleymaniye ve Zeyrek olmak üzere tarihi yarımadada takdir edilen örnek
onarım uygulamaları gerçekleştirmektedirler.

2009, İSTANBUL
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Toplumumuzda yerleşmeye başlayan koruma duyarlılığı ile birlikte,
atölyelerimizde yetişen ahşap ustaları, ahşap sivil mimari mirasımızın yapım
teknikleri geleneğine uygun olarak onarım ve restorasyon konusunda ihtiyaç
duyulan yetişmiş insan gücünü oluşturacaklar.
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nce yürütülen çalışmaları, teknikleri ve
örneklemeleri içeren bu kitabın ahşap mimarimizle ilgili bütün kişi ve
kurumların çalışmalarında örnek bir rehber olacaktır. Kitabın yararlı olmasını
temenni ediyor, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Ahşap Kültürümüzün İzinde,
İstanbul, Dünya Kültür Mirası ve 2010
Avrupa Kültür Başkenti. Koruma amaçlı
imar planlarından elde edilen verilere göre
İstanbul’da 15.000 civarında tescilli sivil
mimarlık örneği mevcut olup ve bu rakamın
önemli bir kısmı ahşap binadan oluşmaktadır.
Süleymaniye, Zeyrek, Yedikule, Ayvansaray, Sultanahmet, Üsküdar, Eyüp,
Boğaziçi ön görünümü bölgeleri, Adalar ve Anadolu Yakası köy yerleşimleri
ahşap bina sayısının zengin olduğu bölgeler olup; KUDEB son yaptığı
çalışmada Anadolu yakasında 752, Avrupa yakasında da 150 ahşap evin anıt
fişlerini hazırlayarak Koruma Kurulları’na tescil önerisinde bulunmuştur.
KUDEB’in Süleymaniye ve Zeyrek’te kurduğu Ahşap Eğitim Atölyeleri’nde ,
meslek liselerinin ahşap bölümü öğrencileri, restoratörler ve özel sektördeki
zanaatkarlar teorik ve pratik dersler olmak üzere eğitim alıyorlar. Bugüne
kadar eğitim çalışmalarımızda 188 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazandı.
Ayrıca 2008 yılında Süleymaniye ve Zeyrek’deki 23 adet tescilli ahşap
yapının restorasyonu atölyelerimizdeki imalatla gerçekleştirildi. Çalışmalar
UNESCO’nun İstanbul Çalışma Raporu’nda geniş bir şekilde yer aldı ve
takdir edildi.
Sizlere sunduğumuz bu çalışmayla hem restorasyonu yapılan evler örneğinde,
ahşap yapı tekniği ve müdahale yöntemleri konusunda güncel biligilendirme,
hem de ahşap eğitimi konusunda görselleştirilmiş bilgileri paylaşma arzusunda
olduk.
Taş ve metal eğitim atölyemizinde fiziksel mekanı kurulmuş olup, kursiyer ve
müfredat üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Kitabımız ve çalışmalarımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizle bizlere destek
olacağınızı umuyor, saygılar sunuyorum.

M. Şimşek DENİZ
İ.B.B Koruma, Uygulama Ve Denetim Müdürü
4

akitap.indd 4-5

6/18/09 9:50:55 PM

Sevgili Ahşap Ustaları ve Ahşap Severler,
İBB KUDEB müdürlüğümüz tarafından
başlatılan ahşap evler onarım programı ve ahşap
eğitim atölyesi ile birlikte devam ettirilen ahşap
ustaları yetiştirme programlarıyla bu sahadaki
yetişmiş insan gücünün sağlanması ayrıca bu ustalarımızın geleneksel yapım
tekniğini öğrenmeleri ve uygulamaları amaçlanmaktadır.
Ahşap gibi bazı türleri sınırlı ömürlü malzemelerden yapılmış kültür
miraslarının özgün tasarım, detay ve taşıyıcı sistemlerinin otantikliği ve özgün
kısımları en çok oranda korunarak yenilenmeleri koruma pratikleri içinde yer
almaktadır.
Bilindiği üzere ahşap yapılar ve yapım teknikleri üzerinde farklı birçok kaynak
bulunmaktadır. Bu çalışmada İstanbul ve yakın çevresinde sıklıkla kullanılan
ahşap yapım tekniği, detayları ve bu yapılarda görülen ahşap bozulmaları,
koruma ve yenileme önerileri ile ilgili temel bir el kitabının hazırlanması
amaçlanmıştır. Bir çeşit derleme kitabı olan kitabımızda bir yapı malzemesi
olarak ahşabın genel yapısı, yapıda kullanılan ahşap çeşitleri, ahşap yapım
teknik ve detayları ile ahşap yapıların korunma problemlerine ilişkin pratik
bilgiler verilmektedir. Kitabımızda yer alan detay çizimlerinin bir kısmı KUDEB
proje biriminden bir kısmı ise farklı kaynaklardan referans gösterilerek alınmış
ve mümkün olduğunca fotoğraflarla gösterilmiştir. Ayrıca KUDEB Ahşap
Atölyesi’nde yapılan uygulamalara da yer verilmiştir. Kitabın sonunda yer alan
kaynakça ile bu konuda faydalı başvuru kitapları gösterilmeye çalışılmıştır.
Yine kitap sonunda yer alan küçük sözlük ile ahşap yapılarla ilgili temel bazı
kavramlara ait terminolojiye yer verilmiştir.
Çalışmamızın bu konuda çalışanlara faydalı olması ve kültür mirasımızın birer
tarihi belgesi olan yapıların otantiklikleriyle korunması dileğiyle.
Prof. Dr. Ahmet ERSEN
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GİRİŞ
Dünyanın birçok yerinde yapı malzemesi kullanım tercihinde; malzemenin
kolay elde edilebilmesi, sağlamlığı ve ucuz olması gibi etkenler öne
çıkmaktadır. Aynı nedenlerle ülkemizdeki farklı coğrafi bölgelerde de farklı
yapı malzemelerinin kullanımı ve buna ilişkin yapım geleneği gelişmiştir.
Karadeniz bölgesinde ahşap, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da taş; yer yer
de kerpiç, İç Anadolu’da yine kerpiç ve taş, Ege Bölgesi’nde taş ve ahşabı
yine Marmara ve Trakya çevresinde ise taş, ahşap ve ahşap içi dolgulu yapım
tekniklerinin geliştiği görülmektedir.
Kitabımızda özel olarak ele aldığımız yapılar ahşap taşıyıcı sistemde inşa
edilmiştir. Taşıyıcı dikmeler arasının doldurulduğu az sayıda dolgulu duvar
tekniğiyle çoğunlukla da bağdadi adını verdiğimiz ahşap taşıyıcı üzerine
içeride çıta çakılarak sıva yapılan, dışarıda ise ahşap kaplamayla oluşturulmuş
zengin bir mimari yer alır.
Deprem bölgesinde yer alan İstanbul tarih boyunca çeşitli depremlerde zarar
görmüştür. Depremin olası can ve mal kayıplarına karşı bir çeşit korunma
olarak ahşap yapım tekniği 1500’lü yıllardan günümüze kadar gelişerek
gelmiştir. Ahşap yapım tekniğinin gelişimine bağlı olarak 3, 4 katlı konutlar,
büyük konaklar, köşkler, kasırlar, yalılar, çeşitli kamu yapıları ve hatta saraylar
inşa edilmiştir.
Yapım tekniği prensip olarak aynı kalmakla birlikte kullanıcı farklılıkları,
semt farklılıkları, maddi imkânların değişik olması ayrıca yapının yapım
devrine göre moda olan değişik mimari üsluplara ait formların kullanılması
dolayısıyla ortaya çok zengin uygulama örnekleri çıkmıştır. Yangınlar, koruma
bilinci eksikliği ve ahşabın yaşayan malzeme olmasının unutulmasından
kaynaklanan eksiklikler ve yanlış detay çözümleri sebebiyle ahşap yapıların
önemli bir kısmı yok olmuştur.
8
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İÇİNDEKİLER
Bu sebeple İstanbul’da günümüze ulaşan ahşap ev örneklerinin büyük
çoğunlukla 19. yüzyıl eseri olduğu görülür.
Eskiden beri ahşap yapılar için problem olan yangınlardan ayrı olarak;
son 50 yıldır imar faaliyetleri, bilinçsizlik gibi etkenlerle çok sayıda ahşap
yapı yitirilmiştir. Son zamanlarda gelişmeye başlayan toplumsal duyarlılık
dolayısıyla ahşap yapıların korunması konusunda somut adımlar atılmaya
başlanılmıştır.
Ahşap ustası adaylarına yönelik hazırlanan bu kitapta temel ahşap yapı
elemanları daha çok İstanbul özeli dikkate alınarak çizim ve resimlerle
anlatılmaya çalışılmıştır.
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1.1. ÜLKEMİZDEKİ ORMAN VARLIĞI
Ahşap sektörünün ülkemizde bugünkü yapısını görmek için öncelikle ahşap
malzemenin elde edilmesi sürecinde orman varlığımız ve bu varlıktan elde
edilen endüstriyel tomruk miktarları hakkında bilgilendirmeler yapmakta
fayda var. Bu sebeple ahşap ustalarına, ahşap yapı ve yapı elemanlarının onarımı,
restorasyonu konusunda temel bilgilerin verileceği, örnek çalışmaların
özetleneceği bu kitabımıza, 2007 yılı sonu itibari ile ülkemiz ahşap malzeme
üretimi ve ithalatı hakkında özet bilgiler vererek başlayacağız.
Ülkemiz topraklarının 21.189.000 hektarı ormanlık alandır. Bu alanın %40’lık
bölümü yapraklı ağaçlardan, %60’lık bölümü de iğne yapraklı ağaçlardan
oluşmaktadır. Orman varlığımızın 6.4 milyon hektarlık bölümünü meşe, 5.4
milyon hektarlık bölümünü kızılçam, 4.2 milyon hektarlık bölümünü karaçam,
1.7 milyon hektarlık bölümünü kayın, 1.2 milyon hektarlık bölümünü sarıçam,
0.6 milyon hektarlık bölümünü göknar, 0.5 milyon hektarlık bölümünü ardıç,
0.4 milyon hektarlık bölümünü sedir, 0.3 milyon hektarlık bölümünü de ladin
ormanlarıoluşturmaktadır.100binhektardandahaküçükalankaplayanalanlarda
da kavak, ıhlamur, okaliptus, servi, akasya, sığla yer almakta bunun dışında daha
küçük alanlarda veya münferit olarak ormanlarımızda yayılış gösteren porsuk,
Halep çamı, douglas göknarı, andız, akçaağaç, karaağaç, kayacık, çınar, söğüt,
huş, üvez, yabani kiraz gibi ağaç türlerimiz de nadir olarak bulunmaktadır.
Genel olarak ormanlık alanlarımızın %40’nı geniş yapraklı (meşe, kayın,
kızılağaç, gürgen gibi ağaç türleri) ormanlar, %60’ını iğne yapraklı (kızılçam,
karaçam, sarıçam, göknar, ladin, sedir gibi ağaç türleri) ormanlar kaplamakta
ise de odun hacmi olarak %32 geniş yapraklı ağaç serveti, %68 iğne yapraklı
ağaç serveti tespit edilmiştir.
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Tablo 1:
2007 yılı orman
varlığı türlere
göre ağaç serveti
2008 OGM

Ülkemizdeki yıllık tomruk talebi yaklaşık 15.000.000 m³ olup bu miktarın
%58 ülkemiz devlet ormanlarından, %24’ü özel sektörden, %18’i de ithalat ile
karşılanmaktadır. Aşağıdaki pasta grafiğinde ithalatını yaptığımız ağaç türlerini
ve ithalat içindeki payları verilmiştir. Üretimimizde ilk sırada olan çam, %73’lik
payı ile ithalat da ilk sıradadır, çamın ardından geleneksel yapılarda özellikle
taşıyıcı eleman olarak öne çıkan meşe %6’lık bir paya sahiptir.
Tablo 3:
Ağaç türlerine göre
ithalat , 2007 OGM

1.2. ENDÜSTRİYEL AHŞAP ÜRETİMİMİZ

2007 yılı sonu verilerine göre ülkemizde endüstriyel odun üretiminin ağaç
türlerine göre dağılımına bakıldığında en çok karaçam, kızılçam ve sarıçam
ağaçlarından elde edilen tomruklar göze çarpıyor. İlerideki bölümlerde
kimyasal, mekanik direnç özellikleri dikkate alınarak yapıda kullanım yerleri
hakkında bilgiler bulacağınız bu ahşap cinsleri geleneksel konut mimarimizde
geçmişte de en çok kullanılan malzemelerdir.
Tablo 2:
Ağaç türlerine göre
endüstriyel odun
üretimi , 2007 OGM
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Doğru kullanım yerinde, doğru ahşap malzemenin seçilmesi için ahşabın
tanınması yani anatomik, fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi
gerekmektedir.
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1.3. AHŞAP MALZEMENİN TANIMI

1.4. YAPI MALZEMESİ OLARAK AHŞAP

Ahşap, Arapça’da “haşep; yani odundan mal olunan eşya” sözcüğünden gelerek
sözlüklerimizde yerini bulmuştur. Ahşap, canlı bir yapının meydana getirdiği,
lifli, homojen ve anizotropik yapıya sahip, organik esaslı bir malzemedir.
Sözlüklerdeki basit tanımının dışında ahşap, yenilenebilir tek yapı malzemesi
olarak yüzyıllardır insanoğlunun barınma ihtiyacında başvurduğu temel
elemanlardandır.
Ahşabın yenilenebilir kaynaklar olan ormandan elde edilmesi sürecinde tercih
edilen yöntemler yani tomruktan son hale geliş süresince gördüğü müdahaleler
son kullanım yeri isteklerini etkiler. Ahşabın kullanım yerine göre seçilmesi ve
kullanım yeri beklentilerine göre işlenmesi bir mühendislik dalının işidir.
Geleneksel mimarimizin de vazgeçilmez yapı elemanı olan ahşap, yüzyıllardır
onu işleyen ahşap ustalarının hünerli ellerinde en fonksiyonel, en estetik halini
almıştır.
Yapı malzemesi olarak ahşap dendiğinde, bir ahşap evi oluşturan tüm yapı
elemanlarını anlıyoruz. Bunlar; dikme, payanda, kiriş, cephe kaplamaları, düşey
bitirme çıtaları, alın tahtası, saçak altı kaplama elemanları, saçak altı silmesi,
saçak altı furuşları, saçak altı süsleme elemanları, kat silmesi, eteklik silmesi,
çıkma, cumba altı süsleme detayları, konsol, eliböğüründe, payanda, pencere
doğramaları, pencere pervazı, denizlik, denizlik altı silmesi ve süslemeleri,
kafes, kepenk, kapı, kapı pervazı, bağdadi çıtalar, tavan kaplamaları, tavan çıtları,
koltuk altı silmeleri, furuşları, süpürgelik, döşeme kaplama elemanları, eşik,
merdiven basamakları, korkuluk, küpeşte, sedir, dolap, yüklük, çatı elemanları,
mertek, aşık, gergi, çatı kaplama malzemeleri olarak sıralanabilir.

Ahşabın insanoğlunun kullandığı ilk yapı malzemelerinden biri olduğunu
anımsarsak, tarihte birçok eserin de ahşapla yapıldığını anlayabiliriz. Geçmişte
kullanılan birçok yapım tekniği bugün modern mimaride temel, hatta
vazgeçilmez unsurlar olarak yerini almış ve yeniliklere esin kaynağı olmuştur. İlk
ahşap çatı kuruluşunun Frigyalılar tarafından uygulandığı ve bugün hala aynı
metodun geçerli olması, ahşabın yapıda kullanım şekline küçük bir örnektir.
Ahşap malzemenin Türklerin yerleştiği alanlarda fazla bulunması sayesinde
bugün hala anlamakta güçlük çektiğimiz ahşap karkas sistem Anadolu’nun
ahşap ustaları tarafından geliştirilmiştir.
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Çok eski zamanlara gitmeden
Anadolu’da Selçuklu dönemi
yapılarına baktığımızda ahşabın
Anadolu kültüründe sadece sivil
mimari örneklerde değil tüm
mimari çözümlerde kullanıldığını
görüyoruz. 1296 yılında Eşrefoğlu
Süleyman Bey tarafından
yaptırılmış olan 48 ahşap direkle
ayakta kalan Beyşehir Eşrefoğlu
Cami ağaç direkli camilere en
güzel örnektir.
Beyşehir Eşrefoğlu Camii

Bugün hala ibadete açık olan bu yapı ahşap malzemenin üstünlüklerini
bize anlatan örneklerden sadece biri olarak yıllara meydan okumaya devam
ediyor.
Avrupa’nın en büyük ahşap yapılarından kabul edilen Büyükada’daki Rum
Yetimhanesi ahşap karkas sistemle yapılmış yapılara güzel bir örnektir. 18981899 yılları arasında Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen yapı
çok az zamanı kaldığının sinyallerini vererek yıllara direnmeye devam ediyor.
İmparatorluklara yüzyıllarca başkentlik yapmış, dünyanın incisi olarak anılan
21
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İstanbul, gerek boğazdaki yalıları gerekse Haliç’e bakan ahşap evleri ya da
Süleymaniye Camisi’ne komşu yan yana bir dizi sanat eseri olan ahşap evleri
ile ahşap ustası adayları için birer açık hava müzesidir.

1.4.1. Ahşap - Su İlişkisi ve Ahşabın Kurutulması
Yeni kesilmiş bir ağaçtan alınan ahşapta fazla miktarda su vardır ve bu durum
taze hal ya da yaş olarak tanımlanır. Su, ahşap malzemenin kimyasal yapısında
bulunur, suyun yaklaşık %25-30 ahşabın yapısına bağlıdır.
Ahşap içerisinde hücre boşluklarında bulunan suya serbest su, hücre içerisinde
bulunan suya ise bağlı su ya da higroskopik su denir. Ahşap malzemenin
kurutulmasında önce serbest suyun sonra bağlı su ahşaptan ayrılmalıdır.
Serbest suyun ahşaptan ayrılması çok kolayken bağlı su için durum biraz daha
zor ve farklıdır.
Ahşap malzemenin taze haldeki rutubet miktarı, ağaç türü, ağaç yaşı, ağaç
gövde kısımları, yetişme ortamı ve kesim mevsimine göre değişiklik gösterir.
Ahşabın yapıda kullanılmasında su ilişkisini açıklarken temel kavram, ahşabın
çalışmasıdır. Kuru bir ahşap malzeme rutubetli bir ortama bırakılırsa ortamdan
rutubet alarak boyutları büyür ve hacmi artar. Ahşabın bu şekilde boyutlarını
ve hacimini değiştirmesi olayına çalışması denir. Ahşabın liflere paralel
yani boyuna, yıllık halkalara dik yani radyal ve yıllık halkalara teğet yönde;
yani üç farklı yönde farklı çalışması iç gerilmelere yol açarak çeşitli kullanım
yerlerinde boyutlarının değişmesi, çatlama, eğilme, dönme ve kamburlaşma
gibi kusurların oluşmasına sebep olur.

Süleymaniye Ayrancı Sokak’tan
onarım çalışmaları sonrası bir görünüm

Ahşap yapı malzemesinin fiziksel, mekanik direnç özellikleri, işlenebilirliği,
anatomik yapısı, su ve ahşap malzeme ilişkisi, ahşap yapılarda rutubete karşı
alınacak önlemler, ahşabın doğru kurutulması, hangi ahşap malzemenin hangi
amaca hizmet edeceği gibi hususların önceden bilinmesi ahşap ustalarının
daha uzun ömürlü yapılar ortaya çıkarmasına olanak sağlayacaktır.
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Yıllık halka durumuna göre teğet ve radyal biçilmiş kerestelerde
yıllık halkaya göre daralma yönleri( 1. boyuna, 2. radyal, 3. teğet)
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Bu sebeple ahşap malzemenin doğru kurutulması, ahşap ustalarının ve
usta adaylarının malzeme temini sırasında doğru kurutulmuş malzemeler
yönelmeleri ardından atölyelerindeki istiflemelere de dikkat etmeleri
gerekmektedir. Geleneksel ahşap yapı malzemeleri doğal kurutma yöntemleri
ile yüzyıllarca kurutulmuştur. Doğal kurutmada, ahşap malzemenin hava
sıcaklığı, havanın yönü, hareketi ve bağıl neme müdahale edilemez. Bu sebeple
kurutma amacıyla istiflenen ahşap malzemenin doğru istiflenmesi, kereste istifi
altında iyi hava hareketi oluşturabilmek için alt tarafta 40 cm’den az olmamak
üzere 60 cm’ye kadar yükseklikte bir boşluk sağlanmalıdır. İstif zemini toprak
olmamalı, istif altlarında havanın neminin ahşaba ulaşması engellenmeli,
asfalt ya da beton bir zemin oluşturulmalı, istif içerisinde hava hareketinin
sağlanması için keresteler arasına çıtalar yerleştirilmelidir. Kullanılacak istif
çıtaları ağaç türü, kereste kalınlığı ve mevsime göre farklı kalınlıktadır. Sert
ahşap kerestelerinin kurutulmasında kış aylarında kalın, örneğin; 25mm, yaz
aylarında 15 mm yani ince çıtalar kullanılmalıdır. Yumuşak ağaç kerestelerinin
(iğne yapraklı ağaç odunları) kurutulmasında çıta kalınlığı kış aylarında
38mm, yaz aylarında 25 mm kalınlıkta olmalıdır.
Çıtalar yüzeyle temas eden yerlerde kurumayı engellememek için çok geniş
olmamalıdır. Çıta olarak kullanılacak en iyi malzemeler göknar ve çam
odunlarıdır. Bazı istif şekilleri aşağıda verilmiştir.

Makasvari istif

Ahşap, boyuna yönde en az (%0.1-0.9) yıllık halkalara teğet yönde en çok
(%5-15) çalışır. Çalışmanın azaltılması için ahşabın kullanım yeri istekleri göz
önüne alınarak doğru kurutulması gerekmektedir.

Basit blok istifi
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1.4.2. Ahşabı Kurutmada Rutubet Oranları
Kullanım Alanı

Rutubet (Nem ) Oranı

zeminde (yerden ısıtmalı)

% 6-10

zeminde (daimi ısıtmalı)

% 9-12

iç doğrama (daimi ısıtmalı)

% 8-12

iç doğrama (kesintili ısıtmalı)

% 10-14

dış doğrama

% 13-19

dış doğrama

% 16-20

Ortamın bağıl rutubet değişiklikleri ahşabın nem oranını ve boyutsal
hareketini etkilese de özellikle dış cephede kullanılan ahşap için asıl etken
yağmur sularının ahşabın içine girmesidir. En önemli yol da enine kesitlere
ait yüzeylerdir. Bunlar boyuna kesitlere ait yüzeylerin yüzlerce katı su emme
kabiliyetine sahiptirler. Düşük geçirgenliğe sahip türlerde, yatay kesitten
suyun girmesi yalnızca hafif ve yerel bir ıslanmaya neden olurken; geçirgenliği
yüksek ağaçlarda (yumuşak ahşaplarda) nem dağılımı hızlı ve oldukça fazla
olmaktadır. Kolaylıkla, %100’ün üzerindeki rutubet seviyelerine ulaşılabilir.
Ahşap ne denli dikkatli bir şekilde kurutulursa kurutulsun, nem alması,
çürümeye karşı koruma işlemi uygulanmış bile olsa, ahşabın özelliklerinde
boya tutma kabiliyetini de etkileyecek değişikliklere sebep olacaktır.
Bu nedenle özellikle ahşabın, doğrudan suyla temas halinde olduğu dış
cephelerde sıvı suyun geçişine karşı koyan ancak buhar halindeki suyun
dışarı doğru çıkışına izin veren mikro gözenekli boyalar kullanılmalıdır.

Tablo 4: Ahşap Malzemenin Kullanım Yerine Göre Kurutulması

Ahşabın nem ile boyut değiştirirken dönmesi, boyuna kesitinde
liflerin düzgünlüğüne dikkat edilerek önlenebilir. Yapılan iş
için bu problem çok önemli ise çeyrek kesime başvurulabilir.
Ahşabın rutubeti (nem oranı) kısaca, kurutulmuş ağırlığının yüzdesi
olarak ifade edilir. Yani, yarısı kuru ahşap lifi ve yarısı da nem olan bir parça
ahşabın nem oranı %100 dür. Bu sebeple, yeşil kerestenin nem içeriği %100
den çok daha fazla olabilir. Yeni kesilmiş ağaç kururken, içerdiği nemin,
kuru ağırlığının %30 u miktarına düşmesine kadar asıl boyutlarını korur.
Lif doygunluk noktası olarak bilinen bu noktadan itibaren, kurudukça
büzülür. Benzer şekilde, kuru ahşaptaki nem maksimum %30 oranına
kadar arttığında şişer. Nem oranının, bu oranın üzerine çıkması daha fazla
genleşmeye sebep olmaz Ahşapta nemin hareketi, sehim (aşağı eğilme),
burkulma ve çatlama gibi şekil değişikliklerini de beraberinde getirebilir.
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Çeyrek Kesim

Normal Kesim

Geleneksel ahşap yapım sistemlerinde ahşabın hizmet ömrünün uzun
olmasının sebebi, çürüme riski yüksek olan ya da ana strüktür elemanı olarak
kullanılacak ahşap malzemenin seçiminde dayanıklı türlerden elde edilen
ahşapların seçilmesidir. Doğal dayanıklılık, ağacın kendi doğal yapısı sebebi
ile biyolojik zararlılara, iklim koşullarına göstermiş olduğu direnç olarak
tanımlanabilir.
27

6/18/09 9:51:03 PM

Ahşabın ölü kısmı olarak tabir ettiğimiz öz odun kısmında biriken kimyasal
maddelerin çeşitliliği ve miktarı dayanıklılığın süresini belirler Dayanıklı
ağaçlar; kestane, meşe, yalancı akasya, kara ceviz, porsuk, sedir, servi, ardıç
olarak örneklenirken orta derecede dayanıklı ağaçlar; ladin, göknar, çam,
adi ceviz, kiraz, dişbudak ve az dayanıklı ağaçlar, kavak, söğüt, at kestanesi,
akçaağaç, gürgen, kayın, kızılağaç, huş, ıhlamur olarak sıralanabilir. Bazı ağaç
türlerinin doğal ömürleri aşağıda verilmiştir. Dayanıklılık süresi hesaplanırken,
ahşap türünün öz odununun toprakla doğrudan temas halinde iken mantar
etkisine karşı gösterdiği süre olarak hesaplanabilir. Akçaağaç, Kayın, Kavak; 5
yıldan az çam, göknar, ladin; 5-10 yıl, kestane, sedir, meşe; 15-25 yıl dayanıklılık
süresine sahiptir.

mantarların gelişmesi için ideal bir ortamın oluşmasına neden olur. Dış
cephede kullanılan ahşaba macun uygulanması ve su buharı geçirimsizliği
yüksek boyaların kullanılması bu nedenle sakıncalıdır. Dış cephede ahşabın
üzerine macun sürülmemeli ve nefes alan ahşap boyaları kullanılmalıdır.

1.4.3. Ahşabın Kuru Tutulması

1.4.4. Ahşabın Korunması

Ahşabı tahrip eden canlıların yaşayıp gelişebilmesi için üç bileşene ihtiyaç
vardır. Bunlar; oksijen, ısı ve sudur. Bu nedenle ahşap kuru tutulursa (nem
oranı %20’nin altında) çürüme belli bir ölçüde kontrol altına alınabilir. Bu
durumda bile ahşapta tahribatların tamamen önlenmesi imkansızdır. Eski Türk
evlerinde saçakların geniş tutulmasının bir nedeni ahşap cepheyi yağmurun
etkisinden korumaktır. Hizmet ömrü boyunca ahşap malzemeyi kuru tutmak
çok zordur. Dış mekanda ya da konstrüksiyon dış kaplamalarında doğrudan
su ile temas eden yerlerde kullanılan ahşap malzemeler, iç mekanda yanlış
su tesisatı, çatıdaki akmalar gibi sebepler ile ıslanan ahşap malzeme kolayca
çürüyebilir. Bu sebeple ahşap yapı tasarımlarında ahşabın su ile doğrudan
temasının kesilmesi gerekmektedir. Elbette ki eski ahşap yapılara baktığımızda
ahşap ustalarının aldığı önlemleri dikkatlice inceleyip modern ahşap yapım
teknikleriyle birleştirmekte fayda vardır. Ahşabın kuru tutulması sağlansa bile
yaşayıp gelişmesi için gerekli suyu uzun mesafelerden taşıyan “kuru çürüklük”
mantarlarının, termitlerin tahrip edici faaliyetlerini durduramayız. Ahşabı
kuru tutmak için başvurulan yöntemlerden biri de yüzeyi su geçirmeyen bir
tabaka ile örtmek yani boyamaktır. Ancak, ahşap çalıştığından boya tabakası
kısa zamanda çatlar ve çatlaklardan giren su ahşap malzemeyi ıslatır ve daha
da kötüsü, üzerindeki boya tabakasından dolayı buharlaşıp çıkamayarak
28
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Anadolu mimarisinde ahşap yapılara baktığımızda ahşabın bol ve ucuz
olduğu dönemlerde binaların taşıyıcı elemanları gerekenden çok daha
büyük kesitlerde seçildiğini görürüz. Ayrıca, yapıda kullanılacak olan
ahşap malzeme doğrudan ormandan seçilirken diri odun oranı düşük,
öz odun oranı yüksek olgun ağaçlar seçilirdi. Bugün, ahşap malzemenin
sınırlı ve pahalı olması az dayanıklı türlerin ahşap mühendisliğindeki
gelişmeler sayesinde yapıda kullanılabilmesine olanak tanır.

Yapı malzemesi olarak kullanılan ahşabın doğru seçilmesi, doğru işlenmesi
ve doğru detaylandıran çalışmalar ahşabın kullanım ömrünü uzatacaktır.
Ayrıca doğru boya seçimi, macun kullanılmaması, kullanım yeri istekleri göz
önüne alınarak ahşap malzemenin emprenye edilmesi (kimyasal maddelerin
farklı metodlarla ahşaba nüfuz ettirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması)
gerekmektedir.
Geleneksel ahşap yapım sistemlerine baktığımızda gerek malzeme çeşitliliği
ve kalitesi, geleneksel koruma yöntemlerinin kullanılması gerekse ahşap
ustalarının yapı detaylarını çözmedeki becerilerinin yapıların günümüze kadar
ayakta kalmasında etkili olduğunu görüyoruz. Ahşap ustaları ve usta adaylarına
yapıda kullanılan ahşap malzemelerin genel özellikleri hakkında da bilgi sahibi
olmaları gerekir.
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1.5. YAPRAK ÇEŞİDİNE GÖRE AĞAÇ ODUNLARI

1.5.1. İĞNE YAPRAKLI AĞAÇ ODUNLARI
ÇAMLAR

1.5.1 İğne Yapraklı Ağaç Odunları
-

Çamlar
Ladin
Sedir
Göknarlar
Ardıçlar

Ülkemizde sarıçam, karaçam, kızılçam, fıstık çamı, Halep çamı olarak 5 farklı
türü doğal olarak yetişir. Diri odun sarımsı kırmızı renkte veya kırmızımsı
beyaz renkte, öz odun kırmızımsı kahverengidir. Özgül ağırlığı bakımından
türler arasında farklılıklar vardır. En ağır kızılçam, en hafifi fıstık çamıdır.
Hafif ve orta derecede yumuşak bir odunu vardır. Orta derecede eğilme ve
şok mukavemetine sahiptir. İyi kurutulur, çatlamaya, dönüklüğe eğilimi azdır,
az çalışır. Her bakımdan iyi işlenir. İyi yapıştırılır. Çivi, vida tutma özelliği
yüksektir. Mantarlara ve böceklere karşı hassastır. Diri odun kolay, öz odun
orta derece emprenye edilmektedir.

1.5.2. Yapraklı Ağaç Odunları
-

Meşeler
Kestane
Kızılağaç
Huş
Şimşir
Kayın
Ihlamur
Ceviz
Kiraz
Akçaağaç
Dişbudak
Gürgen

GENEL

GÖVDE

YAPRAK

AHŞAP

Binalarda iç kısımlarda, dış cephe kaplamalarında, çatı sistemlerinde, kapı ve
pencere doğraması olarak kullanılır. Kesme ve soyma kaplama endüstrisinde,
tel direği, maden direği ve travers yapımında kullanılmaktadır. Çalışması az
olduğu için model yapımında, kurşun kalem, oyuncak yapımında ve müzik
aletleri yapımında kullanılabilir. Modern mimaride ağırlıklı olarak strüktürel
amaçlar için tabakalı kereste olarak kullanılmaktadır.
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SEDİR

LADİN
Ülkemizde Doğu Ladini doğal olarak yetişir. Diri odunu ve öz odunu ayrı
ayrı renklerde değildir. Saman sarısı renginde veya kırmızımsı beyaz olan
odunu, göknar odununa nazaran daha açık renkte olup, seyrek reçine kanalları
bulunur. Özellikle boyuna kesitlerde parlak bir odunu vardır. Lifleri düzgündür
ve kolay yarılır. Odunu yumuşak ve orta ağırlıktadır. Elastikiyete sahiptir. İyi
kurutulur, çatlamaya, dönüklüğe eğilimi azdır. Her bakımdan iyi işlenir. Sert
hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Cilalanması güçtür. Mantar ve böceklere
karşı hassastır. Kuru halde güç emprenye edilir. Ham yoğunluğu 0.43 g/cm3

GENEL GÖRÜNÜM

GÖVDE

YAPRAK

AHŞAP

AHŞAP

GENEL GÖRÜNÜM

GÖVDE

Yapı ve konstrüksiyon kerestesi olarak, kapı ve pencere doğramalarında,
merdiven yapımında, maden direği, gemi, gemi direği yapımında, levha
endüstrisinde, müzik aletleri yapımında kullanılır.

Ülkemizde Toros Sediri, katran olarak adlandırılan ağaçtan elde edilen oldukça
dayanıklı bir ahşaptır. Diri odunu hafif kırmızımsı renkte olup, oldukça geniştir.
Öz odun ise açık sarımsı ile kırmızımsı kahverengidir. Boyuna kesiti oldukça
parlaktır. Odunu hafiftir, yoğunluğu 0.48 g/cm3’tür. Yumuşak olup, kolay
işlenir ve yarılır. Lifleri düzgündür, Oldukça sert, orta ağırlıktadır. Öz odunu
hoş kokuludur. Kolay, çabuk kurutulur, reçine sızması nedeni ile yüksek
sıcaklıklarda kurutulması doğru değildir. Yapıştırılması iyidir. Öz odunu
dayanıklı, su altında kullanıldığında çok dayanıklı, diri odunu böceklere karşı
hassastır. Çatlamaya karşı eğilimi fazla olduğu için kurutulması güçtür. Renk
verme ve cilalanması güçtür.
Yapılarda iç ve dış elemanlarda, kapı ve pencere doğramalarında, dış cephe
kaplaması olarak kullanılabilir. Bahçe mobilyaları yapımında kullanılmaktadır.
Ayrıca hem dayanıklı odunu hem de kokulu ekstraktif maddeleri sebebi ile
çeyiz sandığı yapımında kullanılmaktadır.
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GÖKNARLAR

ARDIÇLAR

Ülkemizde doğal olarak yetişen Doğu Karadeniz Göknarı, Uludağ Göknarı,
Kazdağı Göknarı ve Toros Göknarı’dır.
Göknarlar da çamda olduğu gibi koyu renkli bir öz odun mevcut olmayıp,
reçine kanalları da bulunmamaktadır. Odununun rengi beyaz, kırmızımsı
beyaz renktedir. Donuk bir oduna sahiptir. Düzgün ve yeknesak liflere sahip
olması sebebi ile kolay yarılabilir. Direnci ve şok direnci düşüktür. Kurutulması
ve işlenmesi oldukça kolaydır. İyi çivi tutmaz. Yapılarda iç kısımlarda,
mobilya yapımında ara ve iç bölmelerde, kağıt ve ambalaj endüstrisinde
kullanılmaktadır.

GENEL GÖRÜNÜM

YAPRAK

GÖVDE

YAPRAK

AHŞAP

Ülkemizde bodur ardıcı, katran ardıcı, Finike ardıcı, kokulu ardıç ve boylu ardıç
olmak üzere 5 ardıç türü bulunur. Ardıçların diri odunun geniş ve sarımsı renkte,
öz odunu ise açık kahve renkte veya kırmızımsı hatta morumsu kahverengidir.
Hafif ve yumuşak olan ardıçlar çok güç yarılırlar ve taze halde aromatik hoş bir
kokuya sahiptirler. Özellikle öz odunu mantarlara karşı dayanıksızdır. Eğilme
kabiliyeti az, direnç değerleri düşüktür. Çalışması çok azdır.
GENEL
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AHŞAP

GÖVDE

Tel direği, çit direği, kapı ve pencere doğramaları, hoş kokuları nedeni ile
çeyiz sandığı yapımında, mobilya, kurşun kalem ve oyuncak üretiminde
kullanılmaktadır.
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1.5.2. GENİŞ YAPRAKLI AĞAÇ ODUNLARI
MEŞE
Ülkemizde beyaz meşeler, kırmızı meşeler ve daima yeşil meşeler olarak üç
farklı sınıf altında toplanabilirler. Beyaz meşeler, saplı meşe, sapsız meşe,
tüylü meşe, Macar meşesi, , Çoruh meşesidir. Beyaz meşelerin diri odunları
dar sarımsı beyaz renktedir. Öz odunu ise yetişme yerine göre farklı olmakla
beraber sarımsı kahverengidir. Beyaz meşelerin odunu ağır sert ve dayanıklıdır.
Kolay ve iyi yarılır. Eğilme ve lif doğrultusunda basınç direnci yüksek orta
derecede elastiki, yüksek şok direncine sahiptir. İyi cilalanır ve iyi yapıştırılır. İyi
vida tutar. Kurutulması güçtür, çalışması fazla olduğu için kurutulurken çatlar.

Taşıyıcı ahşap malzeme olarak, pencere ve kapı yapımında, merdiven, döşeme
kaplamaları, duvar ve tavan kaplamaları yapımında, tornacılıkta, değerli
kereste kaplama levha yapımında, köprü yapımında, mobilya endüstrisinde
kullanılmaktadır. Tabakalı kereste üretimi de mevcuttur. Öz odunundaki tüller
nedeniyle sızdırmazlığı olan beyaz meşeler fıçı yapımında kullanılırlar.

KESTANE
Ülkemizde doğal olarak yetişen kestane özellikle Karadeniz ahşap mimarisinde
önemli bir yere sahiptir. Diri odunu çok dar ve kirli sarımsı renktedir. Öz
odunu ise açık ile koyukahverengi arasında değişmektedir. Yoğunluğu yüksek
değildir, fazla ağır ve sert değildir.

AHŞAP

GENEL GÖRÜNÜM

AHŞAP

GÖVDE

YAPRAK- KOZALAK

Kırmızı meşeler, saplı meşe, palamut meşesi ve Lübnan meşesidir. Diri
odunları genellikle geniş ve sarımsı kahverenginde,öz odunu ise kırmızımsı
kahverengindir. Odunun beyaz meşelere göre daha sert, daha ağır ve daha az
elastiktir. Güç yarılır, direnç özellikleri daha düşüktür. Mantarlara karşı daha
dayanıksızdır. İyi emprenye edilebilir. Meşelerin yoğunluğu, 0.65 g/cm3’tür.
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GÖVDE

YAPRAK

Eğilme kabiliyeti düşüktür. Şok direnci orta derecededir. Kurutulması,
işlenmesi kolaydır. Mat, dekoratif odunu var. Öz odunu dayanıklı, su altında
kullanıldığında çok dayanıklı, diri odunu böceklere karşı hassastır. Çatlamaya
karşı eğilimi fazla olduğu için kurutulması güçtür. Lekelemek, mumlamak,
yağlamak, verniklemek, boya gibi üst yüzey işlemlerinde sorun yoktur.
Pencere doğraması, kapı, zemin kaplaması, panel ahşap, çit direkleri, yapımında
sıklıkla kullanılmaktadır.

37

6/18/09 9:51:46 PM

KIZILAĞAÇLAR

HUŞLAR

Ülkemizde 4 türü doğal olarak yetişmektedir. Koyu renkli öz odunu yoktur.
Diri odun karakterindedir. Odununu açık renkte olup, beyazdan soluk
pembemsi kahverengine kadar değişen tonlardadır. Yıllık halka sınırları
az belirgindir. Odununun en önemli özelliği kırmızımsı beyaz renkte öz
lekelerinin bulunmasıdır. Dekoratif değildir.

Adi Huş, Tüylü Huş ve Kızılağaç yapraklı Huş ülkemizde doğal olarak yetişir.
Diri odunu sarımsı veya kırmızımsı beyaz renkte olup, koyu renkte bir öz
oduna sahip değildir. Genellikle öz lekelerine rastlanır. Odunu sert ve ağır,
mukavemet özellikleri ve şok mukavemeti iyidir.

Yoğunluğu düşüktür, hafif yumuşak kolay işlenebilen, az çalışan bir odunu
vardır. Direnç özellikleri yüksek değildir.

Mobilyacılık, kaplamacılık özellikle urlu görünüş dekoratif amaçlar için çok
tercih edilir. Tornacılık ve alet sapları yapımında kullanılmaktadır.

Tornacılıkta, oymacılıkta ve mobilya üretiminde kullanılmaktadır.

GENEL GÖRÜNÜM
GENEL GÖRÜNÜM

GÖVDE

GÖVDE

YAPRAK

YAPRAK

AHŞAP
AHŞAP
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ŞİMŞİR

KAYIN

Belirgin bir öz odunu mevcut olmayıp açık ile koyu sarı renktedir. Odunun
çok sıkı ve yeknesak yapıdadır. Lifleri düzgün değildir, serttir ve çok güç yarılır.
Özgül ağırlığı 0.92-0.95 g/ cm3’tür. Tornacılıkta, kakmacılıkta ve dekorasyon
elemanları üretiminde kullanılmaktadır.

Ülkemizde doğal olarak Doğu Kayını yetişmektedir. Diri odunu kırmızımsı
beyaz renkte olup, daha koyu renkte bir öz odunu vardır. Yoğunluğu yüksek
olup sert ve ağır bir odunun vardır. Şok direnci yüksektir, çalışması fazladır,
kurutulması güçtür. Kolay işlenir, iyi cila kabul eder.

GÖVDE

AHŞAP

GENEL

YAPRAK

GENEL GÖRÜNÜM

GÖVDE

Kesme, soyma kaplama üretiminde, kontrplak üretiminde, parke, kereste ve
bükme mobilya üretiminde kullanılmaktadır. Spor aletleri, alet sapları, ayakkabı
kalıbı, ambalaj sandığı, çeşitli fıçılar, iş ve marangoz tezgahları yapımında
kullanılmaktadır.

AHŞAP
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CEVİZ

IHLAMUR

Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetişir. Odunu en kaliteli olanlar
Kuzey Anadolu’da yetişmektedir. Düzgün lifli olup, aletlerle kolayca
şekillendirilebilmektedir. Fazla çalışmayan, yoğunluğu 0.46-0.64 g/cm3
arasında değişen sert, ağır direnç özellikleri yüksek bir ahşap malzemedir.
Şok direnci de yüksektir. Yaşlı ceviz ağaçlarından elde edilen malzemeler
genellikle kaplamacılıkta çok değerli olup, köke yakın kısımlarında
bulunan urlar dekorasyon da tercih edilir. Ahşap süsleme sanatlarında,
sandık, kutu yapımında kullanılmaktadır.

YAPRAK

GÖVDE

ÇİÇEK

YAPRAK

YAPRAK - MEYVE

AHŞAP

Ülkemizde doğal olarak iki türü yetişmektedir. 20-30 m boy, 1 m’ye kadar çap
yapabilir. Koyu renkte bir öz odunu yoktur. Kremsi beyaz ya da kahverengimsi
bir odunu vardır. Yoğunluğu düşüktür. Düzgün lifli bir odununu olması sebebi
ile el aletleri ile kolayca işlenebilir, çalışması fazla olmakla beraber kullanıldığı
yerlerde şeklini pek değiştirmez. Oymacılıkta çok tercih edilen bir ahşaptır.

GENEL

GÖVDE

MEYVE

AHŞAP
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KİRAZ

AKÇAAĞAÇLAR

Oldukça sert, orta ağırlıkta, oldukça dekoratif odunu vardır. Kurutmada
dönüklüğe eğilim gösterir. Yapıştırılması iyidir. Kolay işlenir. Pratikte emprenye
edilerek kullanımı sözkonusu değildir. Öz odunu orta derecede dayanıklıdır.,
öz odunu güç emprenye edilir Yüzey işlemlerinde herhangi bir sorun yoktur.
Yoğunluğu 0.61 g/cm3’tür. İnce marangozluk işlerinde, kaplama levha
yapımında, müzik aletleri yapımında, buharlanarak bükme mobilya yapımında,
tornacılıkta, oymacılıkta kullanılmaktadır.

YAPRAK

GENEL

GÖVDE

YAPRAK

AHŞAP

GENEL

GÖVDE

AHŞAP
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YAPRAK-MEYVE

Ülkemizde altı türü vardır. Orta ağırlıklı bir ahşaptır. Yüksek derecede
mukavemet ve esneklik gösterir. Sert ve aşınmaya yüksek derecede
mukavimdir. Çalışması az, dayanıklılığı iyidir. Her bakımdan iyi işlenir. Kolay
bükülür. Lekelemek, yağlamak, verniklemek, laka veya boya yapmak kolaydır.
Yoğunluğu, 0.59 g/cm3’tür.
Ağırlıklı olarak mobilya endüstrisinde kullanılır. Duvar ve tavan
kaplamalarında, merdiven ve zemin kaplaması üretiminde sıklıkla tercih edilir.
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DİŞBUDAKLAR

GÜRGENLER

Ülkemizde üç tür dişbudak ağacı doğal olarak yetişmektedir. Odunu açık
renktedir. Diri odunu geniş, beyaz ve açık sarımsı renktedir. Öz odun rengi diri
odun rengine yakındır. Yoğunluğu yüksek, ağır, elastiki ve şok direnci yüksektir.
Çalışması azdır. Orta ağırlıkta bir ahşaptır. Lekelemek, mumlamak, yağlamak,
verniklemek, lake veya boya yapmak kolaydır. Yoğunluğu, 0.68 g/ cm3’tür.
Mobilya yapımında, duvar ve tavan kaplamaları, merdivenler, döşemeler ve
parkeler, spor salonları için özel ahşap, alet ve bahçe aletlerin ahşap kısımlarının
yapımında kullanılmaktadır.

YAPRAK
GENEL

AHŞAP

GÖVDE

YAPRAK

Ülkemizde doğal olarak yetişen iki türü vardır. Açık renkte, yogun, sert
ve orta derecede dirençli bir ahşaptır. Fazla çalışan bir malzemedir. Her
bakımdan iyi işlenir. Lekelemek, mumlamak, yağlamak, verniklemek
veya boya yapmak kolaydır. Saat yapımında kılıf, model konstrüksiyon,
otomobil endüstrisinde kullanılmaktadır. Yoğunluğu, 0.50g/cm3’tür.
GENEL

GÖVDE

MEYVE

AHŞAP
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BÖLÜM.2

AHŞAP YAPI ELEMANLARI
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2.1. GELENEKSEL MİMARİMİZDE KULLANILAN
AHŞAP YAPI ELEMANLARI
Bilindiği üzere geleneksel konut mimarimizde ahşap yaygın olarak
kullanılmıştır. Konut yapılarının dışında çok sayıda saray yapısı da ahşap
malzeme ile yapılmıştır. Yapının temel kısmı haricinde tamamının ahşap
malzeme kullanılarak inşa edildiği bir yapım sürecinden söz etmekteyiz.
Yapıların temelleri genelde moloz taş duvar örgüsü veya tuğla duvar örgüsüyle
inşa edildikten sonra üzerine yerleştirilen ahşap yastıklar ve dikmelerle yapımı
devam ettirilen bir uygulama şeklidir. Çatılar 19. yüzyıla gelinceye kadar
tamamıyla alaturka kiremitle örtülmüştür. 19. yüzyıldan itibaren marsilya
tipi kiremitlerde kullanılmaya başlanılmıştır. Yine aynı yüzyılda kullanımı
yaygınlaşan bir diğer uygulama ise yangın duvarlarının inşasıdır. Yangınlar
dolayısıyla iki ahşap bina arasına 1- 1,5 tuğla duvar kalınlığında örülen;
yangının diğer yapıya sıçramasını önleyen bu uygulama yasalarla zorunlu hale
getirilmeye çalışılmıştır.
Ahşap bir yapıda yapı elemanları aşağıda belirtilen şekilde sıralanabilir.

2.1.1. TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI
-

Dikme

-

Kiriş (taban-tavan-yastık-bağ)

-

Payanda

-

Bağlantı Elemanları

Ahşap yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin fonksiyonlarına göre yapılan
sıralamanın ardından ahşap karkas yapım tekniği temelden başlayarak şu
şekilde anlatılabilir;
Genel olarak bodrum kat yapımı çok düşünülmemiştir. Arazi eğiminden
dolayı ortaya çıkan zorunluluklar ile birlikte 19. yüzyılda yaşam şekillerinde
ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak İstanbul evlerinde yarı bodrum,
kömürlük veya ardiye diyebileceğimiz mekânlar ortaya çıkmıştır. Bu
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mekânlara giriş genelde dışarıdan olmakla birlikte bazı evlerde mutfak içinden
veya ev içerisinde merdiven altından da ulaşılmaktadır. Bunlar dışında inşa
edilen evlerde ise bodrum katı yapılmadan yapı su basman diyebileceğimiz
bir kota kadar yükseltilmiş üzerine ahşap karkas sistemi kurulmuştur. Evlerin
bundan sonraki yapılanmaları birbirine benzemektedir. Temel duvarları
üzerine atılan hatıldan sonra üzerine genelde kare kesitli meşe ağacından
bir alt taban yerleştirilmektedir. Alt tabanda kesit olarak 13x13 cm’den
başlayarak yapının yüksekliğine ve üst yapının yüküne bağlı olarak daha da
büyütülmüştür. Yazının devamında yer alan çizimlerde de görüleceği üzere
alt taban üzerine yerleştirilen köşe dikmeleri, dikmeler, ara dikmeler ile
payandalar pencere ve kapı boşlukları bırakılarak yerleştirilir. Dikmeler arasına
yer yer kuşak bağlantıları, zemin kat döşemesini taşımak üzere de dikdörtgen
kesitli dikine kullanılan kirişler yerleştirilir. Kirişler genelde 45- 55 cm açıklıkta
ve yine mekânlar arası genişliklere bağlı olarak 6x18 veya 5x15 gibi boyutlar
kullanılarak yerleştirilir. Pencere alt ve üstlerine, kapıların ise üstlerine kuşaklar
atılmaktadır. Ahşap dikmeler kat yüksekliğince yerleştirilir. Üst kat hizasına
gelince dikmeler üzerine başlıklar konulur, ardından taban kirişi olarak
adlandırılan üst kat döşemesinin yükünü taşıyan kirişler yerleştirilir. Üst kat
döşemesi oluşturulurken tek tabanlı ve çift tabanlı adını verdiğimiz iki farklı
uygulama görülmektedir. Bu uygulama yöntemleri çizimler yardımıyla
anlatılmaktadır. Burada yine zemin katta görülen uygulama tekrarlanarak
ahşap kirişler yerleştirilir. Kat hizasında çıkma yapılmak istendiğinde kirişler
dışarı doğru uzatılarak bu gerçekleştirilir. Eğer çıkma 30- 40 cm den fazla ise
alttan payanda, eliböğründe adlarını verilen destek elemanlarıyla takviye edilir.
Genel olarak iki ve üç katlı olarak inşa edilen İstanbul evlerinde bu yapım
sistemi üst katlarda da devam ettirilmiştir. Bitişik nizam veya ayrık nizamda
yapılmış olan evlerin tamamında 30- 150 cm arası genişliklerde saçaklar
yapılmıştır. Çatı taşıyıcısı bu saçak yapısına göre şekillendirilmiştir.

Tek Tabanlı Ahşap Taşıyıcı Sistemi Kesit, Görünüş ve Perspektifi
Eldem, S. H., Yapı, G 3-1’den Yeniden Çizim
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Çift Tabanlı Ahşap Taşıyıcı Sistemi

Devamlı Dikmeli Ahşap Taşıyıcı Sistemi

Eldem, S. H., Yapı, G 3-1’den Yeniden Çizim

Eldem, S. H., Yapı, G 3-1’den Yeniden Çizim
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Çift Tabanlı Ahşap Taşıyıcı Sistemi

Tek Tabanlı Ahşap Taşıyıcı Sistemi

Eldem, S. H., Yapı, G 3-2’den Yeniden Çizim

Eldem, S. H., Yapı, G 3-2’den Yeniden Çizim
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Devamlı Dikmeli Ahşap Taşıyıcı Sistemi

Tabanlı Ahşap Taşıyıcı Sistemi

Eldem, S. H., Yapı, G 3-3’den Yeniden Çizim

Eldem, S. H., Yapı, G 3-3’den Yeniden Çizim
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Konsol Çift Tabanlı Ahşap Taşıyıcılı Yapı Sistem Detayı
Eldem, S. H., Yapı, G 3-4’den Yeniden Çizim
60
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Konsol Çift Tabanlı Ahşap Taşıyıcılı Yapı Sistem Detayı
Eldem, S. H., Yapı, G 3-4den Yeniden Çizim
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Konsol Çift Tabanlı Ahşap Taşıyıcılı Yapı Sistem Detayı
Eldem, S. H., Yapı, G 3-5’den Yeniden Çizim
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Konsol Çift Tabanlı Ahşap Taşıyıcılı Yapı Sistem Detayı
Eldem, S. H., Yapı, G 3-5’ den Yeniden Çizim
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Ahşap Taşıyıcıların Yangın Duvarı İle Birleşim Detayı
Eldem, S. H., Yapı, G 3-6 ’den Yeniden Çizim
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Ahşap Taşıyıcıların Yangın Duvarı İle Birleşim Detayı
Eldem, S. H., Yapı, G 3-6’ den Yeniden Çizim
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Düz ek

Eğri ek

Düz bindirmeli ek

Yabancı zıvanalı birleştirme

Eğri burunlu düz
bindirme ek

Kırlangıç kuyruğu
göğüslü ek

Düz kenet ek

Kurt ağzı ek

Takozlu kenet ek

Lambalı birleştirme

Eğik lambalı birleştirme

Eğri burunlu
kenet ek

Düz zıvanalı ek

Düz zıvanalı ek

Lambalı pahlı birleştirme

Pahlı eğri burunlu birleştirme

Takozlu düz ek

Ahşap Birleşim Detayları
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Ahşap yapılarda taşıyıcı sistem oluşturulurken veya yapının tamir edilmesi
gerektiğinde ahşap malzemenin karakteri dolaysıyla eksik kalan ve
değiştirilmesi gereken kısımlar çeşitli birleştirme teknikleriyle bir araya
getirilmiş ve taşıyıcının sürekliliği sağlanmıştır. Birleşme şekilleri çizimlerle
gösterilmektedir.

Ahşap yapıda parçalar ve yerleri
Çizim: KUDEB Proje Birimi
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2.1.2. CEPHE ELEMANLARI
-

Cephe kaplama elemanları

-

Düşey bitirme çıtaları

-

Alın tahtası

-

Saçak altı kaplama elemanları

-

Saçak altı silmesi

-

Saçak altı furuşları

-

Saçak altı süsleme elemanları

-

Tığ ve damla, rumili kapalı form

-

Kat silmesi, eteklik silmesi,

-

Sarak (meyabend-süslü silme)

-

Çıkma/cumba altı süsleme elemanları

-

Konsol/ eliböğründe/ payanda

-

Pencere doğramaları

-

Pencere pervazı (iç-dış)

-

Denizlik

-

Denizlik altı silmesi ve süslemeleri

-

Kafes

-

Kepenk

-

Kapı

-

Kapı pervazı (iç-dış)
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Taşıyıcı sistemi anlatılan şekilde inşa edilen yapının tamamlanabilmesi
için içeride ve dışarıda eksik kalan kısımların da yapılması gerekir. Ahşap
yapılarda cephe elemanlarının isimleri yukarıda belirtildiği gibi sıralanabilir.
Bir ahşap evde yukarıda listelenen malzemelerin tamamının kullanılması
gerekmemektedir. Evin sahibi, gelir düzeyi ve bulunduğu semt gibi birçok
etkene bağlı olarak yapıda süsleme diyebileceğimiz cephe elemanlarının bir
kısmı kullanılmamıştır.
Ahşap yapılarda cephede değişik adlar altında çıralı çamın kullanıldığı
görülmektedir. İstanbul çevresinde ve bazı semtlerde az görülen örneklerde
ahşap yapıların iskeletlerinin içi tuğla kerpiç, tuğla ile doldurulmuş zaman
zamanda sıvanmıştır. Genel olarak ise taşıyıcı sistem araları doldurulmak
yerine dışarıdan ahşap kaplanmıştır.
Cephe kaplamalarında kullanılan ahşaplar 1,5-2,5 cm kalınlıklarında ve 2035 cm’e kadar yüksekliklerde kullanılmıştır. Yapının köşelerinde düşey bitim
çıtaları, saçak bitimlerinde alın tahtaları kat hizalarında ve saçak altlarında
silmeler kullanılmıştır. Çıkma altlarında eliböğründe, payanda gibi destek
elemanları ile saçak altlarında hem destek elemanı hem de estetik niteliği
olan saçak altı furuşları dediğimiz elemanlar kullanılmıştır. Bazı yerlerde
saçak altında ve konsol altında destek olarak demir füruşların kullanıldığı da
görülmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere su basman kotuna kadar
yükseltilen girişlere mermer basamaklarla ulaşılmaktadır. Evlerin giriş kapıları
değişik ağaç türleriyle tablalı olarak göbekli, baklavalı, oymalı çeşitli şekillerde
inşa edilmiştir. Kapılar genel olarak çift kanatlıdır. Kapı üstlerinde ışıklıklar yer
almaktadır. Bazı örneklerde evin giriş kapısının iki yanında veya kapının üst
kısmı camlı dışarıdan demir korkuluklu olarak imal edilmiştir. Giriş kapısını
görecek şekilde yapılan pencerelere ahşap kafesler yerleştirilmiştir. Aynı şekilde
evlerin sokaklara bakan cumbalarında ve sokak hizasında yer alan pencerelerde
de mahremiyet düşünülerek çeşitli şekillerde ahşap kafesler yerleştirilmiştir.
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Konak tarzındaki bazı büyük yapılarda ahşap kepenklerin kullanıldığı da
görülmektedir. Camın fabrikasyonla ucuz ve geniş düz olarak imal edilemediği
zamanlarda evlerin pencerelerinin ahşap kapaklarla kaplı olduğu ışığın
ise tepe penceresi adı verilen yerden sağlandığı bilinmektedir. Bu konuda
İstanbul’da daha çok kitaplarda ve eski fotoğraflarda görülebilecek örnekler
bulunmaktadır.

Ahşap evlerde dikdörtgen formlarda giyotin pencerelerin kullanıldğı
görülmektedir. Evlerin cephe genişliklerine bağlı olarak pencere boyutları
farklı farklıdır. Yine değişik mimari üsluplara bağlı olarak ahşap pencerelerin
içinde ve dışında farklı şekillerde pervazların yapıldığı görülmektedir.
Pencere altlarında yer alan ahşap denizlikler çinko ile kaplanarak yağmurdan
korunmuştur.

(BİNİLİ)

Cephe Kaplama Detayları
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Ahşap Kapıda Elemanlar
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Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde
Yer Alan Evin Sistem Kesiti
Çizim: KUDEB Proje birimi
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Süleymaniye 571 Ada 6
Parselde Yer Alan Evin Sistem
Kesiti
Çizim: KUDEB Proje birimi
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Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Evin
Kirazlı Mescit Sokağı Görünüşü

Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Evin
Ayşe Kadın Hamamı Sokağı Görünüşü

Çizim: KUDEB Proje birimi

Çizim: KUDEB Proje birimi
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Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Sokağı 569 ada 13 parselde yer alan
evin giriş kapısı dışarıdan görünüşü

Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Sokağı 569 ada 13 parselde yer alan
evin giriş kapısı içeriden görünüşü

Çizim: KUDEB proje birimi

Çizim: KUDEB proje birimi
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Süleymaniye 503 Ada 8 Parselde Yer Alan Evin Giriş Kapısı

Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Evin Giriş Kapısı

Çizim: KUDEB proje birimi

Çizim: KUDEB proje birimi
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Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Sokağı 569 Ada 13 Parselde yer alan evin
giyotin penceresi

Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Sokağı 569 Ada 13 Parselde yer alan evin
giyotin penceresi

Çizim: KUDEB proje birimi

Çizim: KUDEB proje birimi
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2.1.3. İÇ MEKÂN ELEMANLARI
-

Bağdadi çıtalar

-

Tavan kaplamaları

-

Tavan çıtaları/ pasalar/ vs.

-

Koltuk altı silmesi

-

Koltuk altı furuşları

-

Koltuk altı süsleme elemanları

-

Koltukluk silmesi

-

Süpürgelik

-

Döşeme kaplama elemanları

-

Merdiven basamakları

-

Dolap/ yüklük/ vs.

Geleneksel konutların planlamasında ihtiyaçlar ve yapım zorunlulukları
birarada değerlendirilmiştir. Merdiven basamakları ile erişilen ev girişlerinde
ayakkkabı çıkarılan bir mekan ve sonrasında seki yer alır. Giriş holü olarak
kullanılan mekan taş kaplama olduğu gibi son yüzyılda karosimanla da
kaplanmışıtır. Günümüzde olduğu gibi suyun şehir şebekesiyle ulaşmadığı
devirlerde ıslak hacimler ve mutfak genelde zemin katta düşünülmüştür.
Mutfağın bulunduğu kısımlarda sarnıç kuyu gibi saklama ve su depolama
amacıyla kullanılan hacimlere Süleymaniye çevresinde sıkça rastlanmaktadır.
19. yy. sonu 20. yy. başında yapılan evlerde ıslak hacimlerin üst katlara
yerleştirildiği görülmektedir.
Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Eve Ait
Ahşap Payanda Çizimleri
Çizim: KUDEB proje birimi
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Ahşap taşıyıcısı imal edilen yapının iç kısmına girildiğinde duvar bölmeleri
daha önce dikme, payanda ve kapı boşluklarıyla oluşturulduğu için duvar
yüzeyleri bağdadi çıta adı verilen çıtalarla kaplanır çıtalar bazı eski örneklerde
85
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görüleceği üzere keser yarmasıyla oluşturulduğu gibi daha sonraları, 1 cm
kalınlığında 2,5 cm genişiliğinde yer yer 2 cm aralarla çakılırlar. Tavan kaplama
tahtaları, çıtaları ve silmeleri yerlerine çakılır. Koltuk altı silmesi denilen sıvalı
yüzeyin ev eşyaları tarafından zarar görmesini önlemeye yardımcı silme yerden
70-80 cm yükseklikte olacak şekilde yerleştirilir. Ahşap ev zeminleri rabıta
tahta olarak adlandırılan yan yana döşeme tahtalarıyla kaplanmıştır. Tahtalar
serbest boy olmakla birlikte 20 cm ile 35 cm arasında değişen ölçülerdedir.
Çıralı çam dışında sedir ağacından döşeme kaplaması örneklerine de
rastlanmaktadır. Zemin kaplamasında kullanılacak ahşabın sert ağaçtan olması
tercih edilmektedir. Kullanılan süpürgelik detayına bağlı olarak iç mekân sıvası
yapıldıktan sonra oda kapısı, pencere ve pervazları montajlarıyla iç mekân
uygulaması tamamlanmış olur. Evlerin yapısına bağlı olarak oda içlerinde
eşyaları ortadan kaldrmak üzere dolap- yüklük hacimleri oluşturulmuştur.
Dolap ve yüklüklerin süslü kapaklı ve taçlı uygulamaları dışında kapaksız
olanları da bulunmaktadır. Eski evlerin bir kısmında odanın pencere yönünde
yükseltilerek oluşturulan ahşap sedirler bulunmaktadır. Sedirler üzerine
minder yerleştirilerek oturma mekanı elde edilir. Batı tarzındaki mobilyaların
kullanılmasıyla birlikte sedir yapımı da azalmıştır. Oda kapıları önlerinde ahşap
eşikler yer almaktadır.
Ahşap evlerde katlar arasındaki dolaşım yine ahşap merdivenlerle olmaktadır.
Duvar içlerine taşıyıcıları bağlanan merdivenler düz şekillerde olabildiği gibi
dairesel ve oval formlarda da olmaktadır. Merdiven alın ve basamakları da
ahşapla kaplanmaktadır. Merdiven korkuluk ve küpeşteleri ince ahşaplardan
olduğu gibi dairesel formda tornalı ağaçlardan da imal edilmektedir.
Korkuluklar basamak üzerine ve basamak dışında olmak üzere iki şekilde
yerleştirildiği örneklere rastlanmaktadır.

Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan evin kesiti
Çizim: KUDEB proje birimi
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Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Eve Ait
Merdiven Boşluğu Kesiti

Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Eve Ait
Merdiven Detayı

Çizim: KUDEB proje birimi

Çizim: KUDEB proje birimi
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Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Evin İç Oda Kapıları
Çizim: KUDEB proje birimi
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Ahsap Tavan Silme Kesitleri
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Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Evin 1.Kat Tavan Planı

Süleymaniye 571 Ada 6 Parselde Yer Alan Evin 2.Kat Tavan Planı

Çizim: KUDEB proje birimi

Çizim: KUDEB proje birimi
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2.1.4. ÇATI ELEMANLARI
- Mertek- aşık- göğüsleme- kuşak- gergi
- Çatı kaplama tahtaları
Ahşap yapıların çatı taşıyıcıları daha önce bahsettiğimiz ahşap dikme ve
kirişlerin üzerine alt tarafta kat döşeme kirişi üzerine yerleştirilmiş olan
damlalık aşığı, orta ve mahya ksımında dikmeler tarafından taşınan ara aşık
ve mahya aşığı adı verilen ana taşıyıcılar üzerine yerleştirilmiş merteklerden
oluşmaktadır. Çatının kullanım amacı ve imkanlara bağlı olarak mertek üzerine
kaplama tahtaları çakılır ardından kiremit döşemesi yapılır. Bitişik nizamda
yapının yangın duvarları kenarlarında ve baca çevrelerinde ayrık nizamda ise
kırma çatıların gerekli görülen yerlerinde çinko kaplandıktan sonra kiremit
örtüsü yerleştirilir. Kiremitler ile toplanan sular bazen serbest düşmeye
bırakılırken bazı evlerde de özellikle şehir içinde kalanlarda çinko derelerde
toplandıktan sonra yine çinko yağmur inişleriyle aşağıya indirilir.

Bütün çatı sistemlerinde mertek
açıklığı
2.5-3m’dir.
Ancak
ekonomik sebeplerle 2.5 m ’nin
dışına çıkmaktan kaçınılmalıdır.

Oturtma Çatı Bağlama Sisitemi Perspektifi Kesitleri
Eldem, S. H., Yapı, I4-1’den Yeniden Çizim
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Çeşitli Açıklıklardaki Çatılarda Oturtma Sistemi Çözümleri
Eldem, S. H. , Yapı, I4-2’ den Yeniden Çizim
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Eksik bağlamada makas
çift gergi ve aşık üst üste
gelmiştir.
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Dört Yöne Eğimli Çatıda Asma Çatı Bağlama Sistemi

Çatı İskeleti Planı

Eldem, S.H. , Yapı, I6-1 den Yeniden Çizim

Eldem, S. H. , Yapı, I6-7’den Yeniden Çizim
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Alaturka Kiremit İle Çatı
Örtüsü

Eldem, S. H., Yapı, J 2-4’den
yeniden çizim

Marsilya Tipi Kiremit İle Çatı Örtüsü
Eldem, S.H., Yapı, J 2-4.’den Yeniden Çizim
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Tenekecilik Oluk Deteyı
Eldem, S.H., Yapı, P5’den Yeniden Çizim

Çinko Yağmur Olukları
Eldem, S.H., Yapı, L 2-1.’den Yeniden Çizim
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2.2. GELENEKSEL AHŞAP EL ALETLERİ
Kitabımızın bu bölümünde geleneksel ahşap yapı elemanlarının imalatı için
kullanılan el aletleri tanıtılacaktır. Günümüzde kullanılan çeşitli makineler ile
ahşap yapıda gerekli birçok parça çok daha kolay üretilebilmektedir. Geleneksel
ahşap el aletleriyle ilgili çizimler Ali Talatbey tarafından hazırlanan kitaptan
alınmıştır. Eskiden kullanılan el aletlerinin tamamı hakkında detaylı bilgi için
bahsedilen kitaba bakılabilir.

Çeşitli Tipte Baltalar
Çizim: (Talat: s.300- 301)
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Sırasıyla Piyoşon, Keser ve Hizar
Çizim: (Talat: s.300- 301)
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Büyük Kol Testeresi
Çizim: (Talat: s.302- 303)
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Çeşitli Tipte Testereler

Çeşitli Tipte Testereler

Çizim: (Talat: s.302- 303)

Çizim: (Talat: s.304- 305)
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Çeşitli Tipte Testereler

Çeşitli Tipte Testereler

Çizim: (Talat: s.304-305)

Çizim:(Talat: s.306- 307)
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Çırak Adı Verilen Alet Ve Gönyeler
Çizim: (Talat: s.308-309)

Bozulan Testere Dişlerini Düzeltmekte Kullanılan Alet
Çizim: (Talat: s.304-305)

Doğramacı Tezgahı
Çizim: (Talat: s.308-309)
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Burgu Türleri
Çizim:
(Talat: s. 310)
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Çeşitli Tipte Çekiçler
Çizim: (Talat: s.309)
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Çeşitli Matkaplar

Çeşitli Matkaplar

Çizim: (Talat: s.312-313)

Çizim: (Talat: s.312-313)
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Tornavida Çeşitleri
Çizim: (Talat: s.314)
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Doğramacı Kalemi - İskarpela
Çizim: (Talat: s.315)
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Eğe, Törpü Çeşitleri

Planya- Rende Türleri

Çizim: (Talat: s. 317)

Çizim: (Talat: s.318)
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Planya Rende Türleri

Kerpetenler

Çizim: (Talat: s.319)

Çizim: (Talat: s.322)
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Nişankeşler- Nişangeç

Ahşapları Sıkıştırmak İçin Kullanılan İşkenceler

(Ahşap malzeme üzerinde silme istikametlerini veya

Çizim: (Talat: s.325 - 326)

kesilecek lamba açılacak yönleri gösteren aletler)
Çizim: (Talat: s. 324)
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Ahşapları Sıkıştırmak İçin Kullanılan İşkenceler
Çizim: (Talat: s.325 - 326)
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Şekil: Ölçme ve Çizim Aletleri
Çizim: (Talat: s. -327)

125

6/18/09 9:53:06 PM

BÖLÜM.3

Günümüzde de kullanılan bazı el aletleri

AHŞAP MALZEMENİN
RESTORASYON ve KONSERVASYONU

Çizim: (Hasol : s.309)
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3.1. Ahşap Malzemeye Zarar Veren Faktörler
3.1.1. Fiziksel Bozulma
Ahşap malzemenin hücre duvarının tamamen su ile doygun olduğu lif
doygunluğu rutubet derecesi ortalama %30’dur. Lif doygunluğu noktasının
altındaki rutubet değişikliklerinde, malzeme bünyesine su alıp-vererek üç
yönde farklı gerçekleşen boyut değişmesine ahşabın çalışması olarak ifade
edilir. Ahşabın bulunduğu ortamdaki su miktarı ve yoğunluğu arttıkça,
çalışması ve su tutma kapasitesi artar (Günay, 2001).

Cephede fiziksel bozulmalar

İklimsel etkilerle ahşaptaki bozulma

Yağmur, kar, sıcaklık değişimleri, UV ışınları, rüzgâr gibi iklimsel etkilere açık
olan bir ahşabın görünümü değişir, birleşim yerleri açılır; yarılma, çatlama,
burulma gibi bozulmalar meydana gelir. UV ışınlarının ilk etkileri malzemenin
renginde ortaya çıkar. Işınların etkisiyle malzeme, daha açık ya da daha koyu
tonlarda renk değişimine uğrar.
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3.1.2. Kimyasal Bozulma

a) Çürüklük Yapan Mantarlar

Kimyasal maddelerin, ahşabın hücre duvarına ulaşma oranı kimyasal
bozulmanın boyutunu belirler. Genellikle kimyasal maddeler ahşap
malzemenin rengini değiştirir. Uzun süre alkali etkisine maruz kalan malzeme
zayıflar, hemiselüloz ve lignin erir, liflerde ayrılma meydana gelir.

- Esmer Çürüklük

Yangın da ısıya bağlı bir kimyasal bozulmadır.

Bu tür mantarlar hücre çeperinin selülozunu tahrip ettikleri için, geriye
kalan lignin nedeniyle ahşap kahverengi bir hâl alır. Boyuna ve enine yönde
çatlamalar meydana gelir ve malzeme küp şeklinde parçalar hâlini alır. Bu
kısımlar parmakla ezilerek ufalanabilir.

3.1.3. Biyolojik Bozulma

- Beyaz Çürüklük

Ahşap malzemenin bozulmasına neden olan biyolojik faktörleri; bakteriler,
mantarlar, böcekler, deniz canlıları, kuşlar ve memeliler olarak saymak
mümkündür. Ayrıca yosunlar, algler ve likenler de ahşap malzemeye zarar
verir.

Bu tür mantarlar hücre çeperinin ligninini tahrip ettikleri için, geriye kalan
selüloz nedeniyle ahşap beyaz bir hal alır.

3.1.3.1. Bakteriler
Bakterilerin bozucu etkisi daha çok dolaylı yoldan olur; malzemenin su
geçirimliliğini arttırır, mantarlara karşı mukavemetini düşürür. Bunun dışında
malzemenin hücre duvarında da bozulmalara neden olur.

- Yumuşak Çürüklük
Bu çürüklük yüksek rutubet koşullarında sıkça görülür. Rutubetli ahşap
yumuşaktır. Kuru iken yüzeyinde esmer çürüklüğe benzeyen ve liflere dik
yönde gelişen çatlamalar görülür. Malzeme yüzeyi kömürsü bir hal alır (Örs
ve Keskin 2001).

3.1.3.2. Mantarlar
Mantarlar, klorofilleri olmadığı için madde üretimi yapamaz ve diğer bitkilerin
ürettiği malzemeleri tüketir. Gelişmeleri için, besin maddesi (ahşap), oksijen,
sıcaklık ve rutubete ihtiyaç gösterir. Mantarlar minimum %20 rutubette
gelişimlerini sürdürür, ancak en iyi gelişimi %35–50 rutubet koşullarında
gösterir. En iyi gelişimi yaptıkları sıcaklık derecesi mantar türlerine göre
değişir, fakat genel olarak 19-30 ˚C ’dir. Işık mantarların gelişmeleri için değil,
üremeleri için gereklidir (Günay, 2001; Örs ve Keskin 2001).
Ahşap malzemeye zarar veren mantarlar; çürüklük yapan mantarlar ve
renk değişimi yapan mantarlar olmak üzere ikiye ayrılır. Çürüklük yapan
mantarlar hücre çeperini oluşturan bileşikleri, renk değişimi yapanlar ise hücre
boşluğundaki protoplazmayı tüketirler (Örs ve Keskin 2001).
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Cumba altında mantar zararı

Kiriş üzerinde mantar oluşumu
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b) Renk Değişimi Yapan Mantarlar

3.1.3.3. Böcekler

- Küf Mantarı

Böceklerin yaşam koşulları türden türe değişiklik gösterir. Bu nedenle
gelişmeleri için gerekli koşullar da değişkendir. Genel olarak besin (ahşap),
rutubet, sıcaklık ve oksijene ihtiyaç gösterir. Böcekler yaşamlarını yumurtalarva-pupa-ergin olmak üzere dört safhada tamamlar.

Malzemenin yüzeyinde renk değişimine neden olan bu mantarlar, görüntünün
bozulmasının yanı sıra, geçirgenliği de arttırır. Küf nedeniyle oluşan lekeler
fırçalanarak giderilebilir.

- Leke Mantarı
İyi havalandırılmadan kurutulan kerestelerde görülen bu mantarlar,
malzemenin direnç özelliklerinde fazla önemli kayıplar oluşturmazlar. Esas
itibariyle malzemede estetik sorunlar yaratırlar. Renk değişimi küf gibi yüzeyde
kalmaz, iç kısımlara yayılır (Günay, 2001).

Ahşap yapılarda en fazla tahribata neden olan böcek türleri, ev teke böceği
(Hylotrupes bajulus) adi mobilya böceği (Anobium punctatum), alacalı
kemirici böcek (Xestobium rufovillosum) ve parke böceği (Lyctus linearis)
şeklinde sayılabilir.
a)Anobium punctatum: Malzeme yüzeyinde 1-3 mm çaplı uçma delikleri
tahribatın belirtisidir. Malzeme içerisinde 2 mm çapında daire kesitli galeriler
oluşturur (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998 ; Örs ve Keskin, 2001).

- Ardaklanma
Yapraklı ağaçlarda görülen bu bozulma, tomrukların kereste oluncaya kadar
geçen sürede önce renk değişimi, ardından ardak mantarları tarafından beyaz
lekelere dönüşümü ve son olarak da beyaz çürüklüğün oluşumu şeklinde
belirir. İlk renk değişimi mantar nedeniyle oluşmadığı için malzemenin direnci
üzerinde etkili olmaz, ancak ilerleyen safhalarda sadece dirençte azalma
meydana gelir (Günay, 2001).
Malzemede mantar zararının belirtileri; rutubet ve ağır bir çürüklük kokusu,
malzemenin yüzünde buruşma ve renk değişimi, birbirine dik çatlaklar,
çekiçle vurulduğunda kof ses çıkması, malzeme çevresinde pas gibi kırmızı
toz görülmesi, malzemeye sivri uçlu bir alet batırıldığında, aletin kolayca girip
çıkması şeklinde sayılabilir.
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Anobium punctatum uçma delikleri

Anobium punctatum ergini
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b) Hylotrupes bajulus: Malzeme yüzeyinde oval uçma delikleri, malzemenin
iç kısmında oval kesitli galeriler oluştururlar (Örs ve Keskin, 2001).

Hylotrupes bajulus uçma delikleri

d) Lyctus linearis: Malzeme yüzeyinde 1-2 mm dairesel uçma delikleri
tahribatın belirtisidir. Larvaları malzemeyi ince un gibi toz hâline dönüştürür.
Ahşap yüzeyinde dokunulmayan ince bir tabaka haricinde tüm malzeme
kullanılmaz hâle gelir (Çanakçıoğlu ve Mol., 1998; Günay, 2001).

Hylotrupes bajulus ergini
Lyctus linearis uçma delikleri

c) Xestobium rufovillosum: Malzeme yüzeyinde 2,5-4 mm çaplı uçma
delikleri tahribatın belirtisidir. Malzeme içerisinde daire kesitli galeriler
oluşturur (Çanakçıoğlu ve Mol., 1998).

Xestobium rufovillosum uçma delikleri
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Xestobium rufovillosum ergini

Lyctus linearis ergini

Ayrıca termitler de ahşap malzemede ciddi tahribata neden olur. Ahşap
malzemenin dış yüzeyi daima sağlam kaldığından, tahribat dışarıdan
anlaşılmaz, ancak kısa sürede fark edilmeden, malzeme ağır tahribata uğrar.

termit delikleri

termit ergini
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Malzemede böcek zararının belirtileri; ahşap yüzeyindeki uçma delikleri,
böcek galerileri, malzeme çevresindeki tozlanma ve ölü böcek kalıntıları,
malzeme içinden gelen tıkırtılar ve çekiçle vurulunca boş bir ses duyulması
şeklinde sayılabilir.

3.2. Ahşap Malzemenin Korunması
Ahşap malzemenin korunmasına dair uygulamalar bozulmadan önce ve
bozulduktan sonra olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilir.

3.2.1.Bünyesel Koruma
Kullanım yerine uygun ahşap cinsinin seçilmesi, ahşabın çalışma yönleri
dikkate alınarak yapı detaylarının geliştirilmesi ve doğru kurutulmuş ahşabın
kullanılması alınabilecek başlıca basit önlemlerdir. Kullanılacağı yerin
rutubetine uygun kurulukta ahşabın elde edilmesi için, ağaç doğal ya da yapay
yöntemlerle kurutulur. Ahşap malzemenin kuru tutulması, gün ışığından,
büyük ısı değişimlerinden, rüzgar, yangın vb. zararlı etkilerden korunması ile
mümkün olabilir. Ahşabın temizlenmesinde zararlı olabilecek güçlü kimyasal
maddelerin kullanılmaması ve ahşap ile madeni aksamın etkileşimine karşı
dikkatli olunması da alınması gereken basit önlemlerdir (Günay, 2001).

Böceklerin
ahşap
yüzeyinde
meydana getirdikleri uçma delikleri
ve galeriler

Ahşap taşıyıcıda böcek ve mantarın
meydana geitrdiği tahribat

Ahşabın kuru tutulması, aynı zamanda bakteri ve mantarlara karşı da en etkin
önlemdir. Ahşabın rutubet derecesi %20’nin altında tutularak mantar zararı
engellenmiş olur. Cephe elemanlarının doğru tasarım, uygulama ve bakımla
kuru tutulması, yapı içine su sızmasının ve su buharının içerde yoğuşmasının
engellenmesi önlemlerdir. Islaklığı engelleyen doğru bir tasarım, tek başına
çürümenin engellenmesi için yeterli değildir. Ahşabın direnç kazanması için
ilaçlama yapılması gerekir (Günay, 2001).

3.1.3.4. Deniz Canlıları
Deniz içinde bulunan köprü ve iskele gibi ahşap yapı elemanları denizde
yaşayan bazı canlılar tarafından tahrip edilirler. Bunların en önemlileri oyucu
midyeler ve bazı istakoz türleridir.

,
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3.2.2. Kimyasal Koruma
Bu amaçla ahşaba reçine ve diğer bazı maddeler emdirilebileceği gibi, çeşitli
kimyasal maddelerle muamele etme yöntemlerinden de yararlanılır.

Ayrıca, böcek zararı görülen ahşap elemanlara uçma deliklerinden kimyasal
maddenin şırınga ile emdirilmesi de uygulanan yöntemlerdendir.

Koruyucu kimyasal maddelerin çeşitli yöntemlerle ahşap içerisine emdirilmesi
işlemine emprenye denir. Emprenye maddeleri yağlı emprenye maddeleri,
organik çözücülü emprenye maddeleri ve suda çözünen tuzlar olmak üzere
üç grupta toplanır. Emprenye yöntemleri ise basınç uygulanmayan yöntemler,
basınç uygulanan yöntemler, besi suyu çıkartma yöntemi, difüzyon yöntemi
ve yerinde koruma yöntemi olmak üzere beş ana grup altında toplanabilir
(Örs ve Keskin, 2001). Bu yöntemlerden en çok uygulanan iki ana yöntem
grubu üzerinde durulacaktır.

3.2.2.1. Basınç Uygulanmayan Yöntemler
a)Fırça ve püskürtme yöntemleri
Yerinden çıkartılamayacak ahşap elemanların emprenyesinde fırça ile sürme
ya da püskürtme yöntemleri tercih edilir. Emprenye maddesi temiz ve kuru
hâldeki malzeme yüzeyine bir kaç kat uygulanır. Bu maksatla çoğunlukla
organik çözücüler kullanılır. Koruma süresi kısa olup uzun süreli koruma için
işlemler periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

Enjeksiyon yöntemi ile kimyasal maddenin uygulanması
Yenicami Hünkar Kasrı Restorasyonu

b) Uzun ve kısa süreli batırma yöntemleri
Ahşap malzemenin bir emprenye maddesine belli sürelerde batırılmasını içeren
bu yöntemle, fırça ile sürme ve püskürtme yöntemlerinden daha iyi bir nüfuz
etme derinliği sağlanabilir. Çünkü bütün yüzeyler, emprenye maddesini kolay
bir şekilde absorbe eder. Batırma süresi, hedeflenen nüfuz etme derinliğine
göre kısa ve uzun süreli olarak uygulanabilir.

Fırça ile sürme yöntemiyle emprenye uygulaması.
Yenicami Hünkar Kasrı Restorasyonu
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c) Sıcak – soğuk açık tank yöntemi
Hava kurusu hâldeki ahşap malzeme önce sıcak emprenye maddesi içine
batırılarak hücre içindeki hava ısınarak dışarı atılır. Daha sonra soğuk emprenye
maddesi içine batırıldığında vakum etkisi oluşarak emprenye maddesini
malzeme içerisine çeker. Uygulama, iki farklı kazan ile yapıldığı gibi aynı
kazanda ısıtma ve soğumaya bırakma şeklinde ya da sıcak emprenye maddesi
kazandan pompa ile başka yere alınıp yerine soğuk emprenye maddesi
doldurularak sağlanabilir.

3.2.2.2. Basınç Uygulanan Yöntemler
a) Dolu hücre yöntemi
Hücre çeperindeki boşluklarda bulunan havanın boşaltılarak, yerine emprenye
maddesinin doldurulması prensibine dayanan dolu hücre yönteminde
emprenye maddesi absorpsiyonu yüksek olduğundan kullanım alanı çürüme
riski yüksek olan yerlerdir.

b) Boş hücre yöntemi
Yöntemin prensibi, hücre boşluklarını dolduran emprenye maddesinin
dışarı atılarak lümenlerin boşaltılması, böylece hücre çeperlerinin emprenye
edilmesidir.

c) Çift vakum yöntemi
Ahşap malzeme kazana yerleştirildikten sonra ağaç türüne göre değişen
bir ön vakum uygulanarak hücre çeperindeki hava çıkarılır. Vakum altında
kazana emprenye maddesi doldurulur. Vakum durdurularak ağaç türüne göre
değişen sürede basınç etkisinde yeterli miktarda çözelti absorpsiyonu sağlanır.
Atmosfer basıncı altında çözelti kazandan dışarı alınır. Son vakum uygulaması
ile fazla çözelti malzemeden çıkarılarak yüzeylerinin kuru kalması sağlanır.
Ahşap malzemenin emprenye maddesine batırılması suretiyle;
emprenye edilmesi

140

akitap.indd 140-141

Emprenye edilecek malzemenin kurt ve mantar tahribatı görmemiş olması,
eğer daha önce kullanılmış bir ahşapsa, yüzeyinin cilalı, boyalı vb. olmaması
gerekir. Ahşap malzemenin emprenyesinden önce tüm biçme, delme,
rendeleme, geçme, profil ve zımpara işleri tamamlanmış olmalı; daha sonraki
kaçınılmaz işlemlerle açığa çıkan yüzeyler fırçayla ilaçlanmalıdır.
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3.2.2.3. Fümigasyon
Ahşap elemanların zararlılara karşı mücadelesinde kullanılan yöntemlerden
birisi de fumigasyondur. Gaz hâlindeki öldürücü etkiye sahip kimyasal
maddelere fümigant, fumigant kullanılarak yapılan arındırma işlemine ise
fümigasyon denir.

Restorasyon çalışmalarında yapı tamamiyle çadır içine alınıp gaz uygulaması
yapılabileceği gibi, yerinden sökülebilen elemanların bir yerde depolanarak
fumigasyona tabi tutulması da söz konusudur. Burada dikkat edilecek husus,
fumigasyona tabi tutulacak materyalin hava almayacak şekilde örtülmesidir.

Fümigasyonun normal sıcaklıkta uygulandığı düşünüldüğünde (20-25 °C)
fümigantların bu sıcaklık altında veya üstündeki davranışlarına göre 2 ana
grup altında toplaması mümkündür (Selçuk, 2004).
1. Alçak kaynama noktasına sahip fümigantlar
Methil bromür ve hidrojen siyanür gibi alçak kaynama noktasına sahip
fümigantlar normal koşullar altında daima buhar hâlinde bulunacaklarından
silindirler veya kutular içerisinde basınç altında tutulurlar. Bu basınç kalktığında
fümigant hemen buharlaşır.
2. Yüksek kaynama noktasına sahip fümigantlar
Normal koşullar altında katı veya sıvı hâlde bulunan yüksek kaynama
noktasına sahip fümigantların buharlaşmaları zayıf ; nüfuzları yavaş ve azdır.
Böyle fümigantlar uygulama esnasında operatörler için daha az tehlike
arzederler.
Kristal hâlde bulunan diğer kimyasal maddeler de naftalin, paradiklorobenzen,
BHC (Lindane) ve kükürttür. Bu son iki madde geçmişte yanıcılar ilavesi ile
fümigant olarak fazla miktarda kullanılmışlardır. Ancak zayıf etkilidirler.
Fümigantların en önemli özelliği olan difüzyon nedeniyle, uygulandıkları
alandaki çatlak ve girintilere güç giren veya hiç girmeyen insektisitler yerine
kullanılırlar. Fümigantların difüzyon kabiliyetine etki eden en önemli bir
faktör de sıcaklıktır. Fümigantlar sıcak ortamlarda soğuk ortamlara göre daha
hızlı dağılırlar, bundan dolayı kullanılma miktarları veya etkili dozları sıcaklık
ile değişiklik gösterir.
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Bir alanda istiflenen ahşap kapıların fumigasyonu.
Süleymaniye Camisi Restorasyonu

Fümigasyon son derece dikkat isteyen bir işlemdir ve sertifikalı elemanlar (ilgili
Bakanlıkça ilgili kılınan) tarafından yapılmalıdır. Ayrıca uygularken dikkatli
olunmaması hâlinde öldürücü etkiye sahip olan bu fumigantların kullanımı
sırasında gaz maskesi takılması zorunludur. Maskeler, yüze iyi oturmalı,
ağız, burun ve gözleri iyice örtmeli ve maske içerisine hava girmemelidir
(Selçuk,2004).
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3.2.3. Yangın Geciktiriciler

3.3 AHŞAP RESTORASYONU

Ahşap malzemenin yanmaya karşı korunması sürme, püskürtme ve basınç
yöntemleri ile sağlanır.

Ahşap yapılarda restorasyon, yapıda tahrip olan malzeme oranında çeşitlilik
gösterir. Prensip, özgün detaylara ve malzemeye bağlı kalmaktır.

a) Sürme veya püskürtme yöntemi

3.3.1. Boya Sökme

Köpük oluşturanlar ve köpük oluşturmayanlar olmak üzere iki grupta toplanır.
Köpük oluşturan koruyucular; yüksek sıcaklık etkisinde önce yumuşayan,
sonra tutuşmayan gazlar çıkaran bu koruyucular, yüzeyde köpük tabakası
oluşturur. Köpük oluşturmayan koruyucular; yüksek sıcaklık etkisinde ya
yanmayan maddelere dönüşür, ya da yanma sırasında ergiyerek koruyucu bir
tabaka (silikatlar, boratlar) oluştururlar (Örs ve Keskin, 2001).

Dış cephe boyasının kabarma ve soyulma gibi nedenlerle yenilenmesi veya
ek parça eklenmesi durumlarında önce eski boyanın sökülmesi gerekir. Boya
sökerken seçilecek yöntem; ahşabı tahrip etmeyen, boyayı kat kat çıkararak
özgün boyayı koruyan ve sağlığa zararlı olmayan yöntem olmalıdır. Boya
sökme işlemi üç şekilde yapılabilir:

b) Basınç yöntemi
Dolu hücre yöntemi esaslarına uyularak ve çoğunlukla suda çözünen tuzlar
kullanılarak uygulanır. Yanmayı geciktirici emprenye maddeleri; suda çözünen
tuzlar ve köpük yapan organik bileşikler olarak iki grupta toplanırlar.
Suda çözünen tuzların başlıcaları amonyum sülfat ve alüminyum sülfat olup,
ya karbondioksit, amonyak, sülfirik asit gazları ya da ahşap malzeme yüzeyini
örten fosfat, borat, asetat eriyikleri oluşturarak etkilerini gösterirler.
Köpük yapan organik bileşiklerin en önemlisi, borakslı diamonyum fosfat
ve formaldehit emülsiyonu karışımları olup, malzeme yüzeyinde ısı etkisi
ile köpük şeklinde kömür kabarcıkları oluşturarak çok yüksek ısı izolasyonu
sağlarlar.
Tanen ve reçine içeren meşe, kestane, akasya, melez, servi, çam, ardıç öz
odunları doğal olarak mantar ve böceklere dayanıklıdır.

3.3.1.1. Mekanik yöntem
Bu yöntemde, spatula veya boya kazıyıcı kullanılır. Spatula kabaran boyanın
altına sokularak boya soyulur. Boya tabakası kontrollü olarak kazınır ve alt
tabakaya zarar verilmemeye çalışılır. Kazıma işleminin ardından zımparalama
işlemi başlar. Zımparalarken çalışma yönü liflere paralel olmalıdır.

3.3.1.2. Isı yöntemi
Isı uygulayarak boyayı yumuşattıktan sonra kazıyarak ve ardından
zımparalayarak boya sökülebilir. Bu amaçla sıcak hava tabancası kullanılabilir.
Sıcak hava tabancası yüzeye çok yakın tutularak boya yumuşatılır, sonra kazınır
ve zımparalanır.

3.3.1.3. Kimyasal yöntem
Kimyasal sökücüler sürülerek boya yumuşatılır. Ardından boya kazınır ve
zımparalanır. Bazen ısı yöntemi ile birlikte kimyasal yöntemler de kullanılabilir.
Bu yöntemde, metilen klorür, isopro-panol, ksilol, toluol, metanol gibi organik
çözücüler kullanılabilir (Günay, 2001).

3.3.1.4. Kumlama
Çok dikkatle yapılması gereken bir yöntem olup, dikkat edilmediği takdirde
malzemeyi deforme eder.
Primüs lambası, alev lambası gibi ahşap üzerinde alev oluşturan yöntemlerin
kullanımı yangın riskinin yüksek olması nedeniyle sakıncalıdır.
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde mekanik yöntem
ve ısı yöntemi ile boya sökümü
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde kimyasal yöntem ile boya sökümü
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3.3.2. Ekleme ve Parça Değiştirme
Ahşap yapı elemanlarının çürüyen kısımları kesilip, yerine aynı tür ve kesitteki
ahşap eleman eklenir. Bu eklemeler ahşap elemanın tümüyle yenilenmesi
olabileceği gibi, çürüyen kısmının kesilip yeni bir ahşap parçanın ilâvesi
şeklinde de yapılabilir. Eklemelerde parçaların birbirine çok iyi alıştırılması
gerekir. Boy birleştirmesi için en basit yöntem parçaların 45 derece açıyla
birleştirilmesidir. Yapıda kullanılacak yere göre birleşim detayları çeşitlilik
gösterir. Tümlenecek kısımlar özgün detaya uygun olarak profil bıçaklarıyla
yeniden üretilir. Bıçaklar, eldeki özgün malzemenin kalıbı çıkarılarak hazırlanır
(Günay, 2001).

Ahşap ekler, tutkal ile ahşap kavelalar yardımıyla birleştirilir. Tutkallamada
dikkat edilecek husus, birleşecek ahşap yüzeylerin tozdan, kirden ve yağdan
arındırılmış, düzgün ve birbirine uyum hâlinde olmasıdır. Yapıştırılacak her
iki parçaya da tutkal sürülmeli ve yapıştırma lifler doğrultusunda yapılmalıdır.
Yapışma işleminin tam anlamıyla başarılı olması için presleme yapılmalıdır
(Günay, 2001).

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde
Çürüyen ahşap kısımlarda parça değişimi
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde
Çürüyen kısımların yeni ahşap malzeme ile değiştirilmesi
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde özgün detayın kalıbının çıkarılması

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde profil ve profile uygun hazırlanan bıçak

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde ahşap kapıda tümleme çalışmaları
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde ahşap elemanların yeniden üretilmesi

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde özgün ve ona uygun üretilen payandalar
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nde özgün ahşap elemanların
bozuk kısımlarının kesilerek, yeni ahşapla ekleme yapılması
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3.4. AHŞAP KONSERVASYONU
3.4.1. Sağlamlaştırma
Bozulan ahşap elemanlarda, özellikle süslemeli ahşaplarda iç kısmı çürüyen
ancak dış kısmı sağlam olan, parça yenilemesi uygun görülmeyen durumlarda
sağlamlaştırma uygulamasına gidilir. Sağlamlaştırma daldırma, fırça ile sürme
ve enjeksiyon yöntemleriyle yapılabilir.
Resim:
Enjeksiyon yöntemi ile
sağlamlaştırma.
Yenicami Hünkar Kasrı
Restorasyonu

Hollanda’da geliştirilen Beta sistemde, ahşabın çelikle sağlamlaştırılması yerine
kimyasal maddelerle sağlamlaştırılması söz konusudur. Bu sistemde ahşap yapı
elemanı askıya alındıktan sonra çürüyen uç çıkarılır. Ahşap kirişin üstünden
20° lik bir açı altında 28 mm çapında delikler delinir. 20 mm çapındaki poliester
takviye çubukları deliklere yerleştirilir. Delikler epoksi reçinesiyle doldurulur.
Bu harç, çıkarılmış olan çürümüş parçanın yerini alır, takviye çubukları sağlam
ahşaba bağlar (Günay, 2001).
Böcekler nedeniyle oluşan uçuş delikleri ve galeriler, bıçkı kalası tozu ve
polivinil asetat emülsiyonu karışımı ile doldurulabilir. Ancak en iyi yöntem
ahşap kıymıklar ile deliklerin doldurulmasıdır.
Onarımın tamamlanmasının ardından boyanacak yerlere önce astar atılır.
Astar kuruduktan sonra zımparalanır ve boya uygulanır.

Sağlamlaştıma için doğal ve sentetik reçineler kullanlır. Sıvı hâle getirilmiş
balmumu, uçuş deliklerinin ve galerilerin içi dolana kadar akıtılır. Balmumunun
içerisine ahşap malzemenin rengine uygun renk katılabileceği gibi, koruyucu
maddelerin katılması da mümkündür. Son olarak deliklere balmumu ve neft
yağı (terebentin) karışımı sürülerek temiz yüzey elde edilir.
Termoplastik reçineler içerisinde en etkili sağlamlaştırıcılar Paraloid B72 ve
Butvar B98’dir. Paraloid B72 için çözücü olarak aseton, toluen; Butvar B98 için
metanol, etanol-toluen (ethanol-tol), izoforon kullanılabilir.
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BÖLÜM.4

İBB KUDEB
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN
AHŞAP ONARIMINA ÖRNEK
SOKAK ÇALIŞMALARI
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KUDEB TARAFINDAN ONARIMI YAPILAN AHŞAP EVLER
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi eğitimleri kapsamında UNESCO
tarafından Dünya Miras listesinde yer alan Süleymaniye ve Zeyrek’te yer
alan evlerin onarımına özel önem verilmektedir. Ayrıca KUDEB’in kuruluş
yönetmeliğinde yer alan yetkiler kapsamında mülk sahiplerinin bakım
onarım izin talepleri değerlendirilmekte ve yasal olarak uygun görülenlere
izin verilmekte ihtiyaç halinde teknik destek verilmeye çalışılmaktadır.
Ahşap ustası yetiştirme sertifika programları kapsamında usta yetiştirme
eğitimlerinin bir parçası olarak Süleymaniye ve Zeyrek’te çok sayıda yapının
bakım onarımları KUDEB bünyesinde çalışan ustalar ve eğitim gören
öğrencilerle birlikte yapılmıştır. Yapıların semtler için önemli noktalarda
olması, bakım onarım kapsamında yapılabilecek nitelikte olması ve mal
sahiplerinin kendilerinin onarım yapacak gücünün olmaması gibi ölçütler
dikkate alınmıştır.
Bütün bu bilgilere bağlı olarak KUDEB Müdürlüğümüz’e bakım onarım izni
için başvuran konut sahiplerinden uygun görülen yapıların bir kısmı ahşap
atölyesinde eğitim gören öğrencilerin uygulama pratiğini yapabilmeleri
amacıyla ahşap evler onarım programı kapsamında onarılmıştır. Çalışmamızın
bu kısmında onarımları yapılan evlerden birkaçına ait uygulamalar iş
aşamalarına göre fotoğraflar ve açıklayıcı notlarla siz ahşap ustası adaylarına
anlatılacaktır. Yapılan onarım kapsamında ahşap kapı ve pencere onarımlarına
ait uygulama örneklerinde bir kısmı çürüyen kapıların sadece çürüyen
kısımlarının değiştirildiği, sağlam kalan kısımlarını ise korunduğuna da ayrıca
dikkat çekmek isteriz. Bunlar dışında özgün kapıları yok olmuş yapılara eski
fotoğraf ve belgelerden faydalanılarak yenilerinin yapıldığı birkaç örnek de
bulunmaktadır.
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4.1. AHŞAP EVLERİN BAKIM VE ONARIM
ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Çatı aktarımı yapıldığı zaman mahya kiremitleri horasan harcıyla tespit
edilmelidir.

Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz

- Dere, sıva eteği ve yağmur iniş borularında 14 nolu çinko kullanılmalıdır.

- Çalışmaların şehrin dar sokaklı semtlerinde olması sebebiyle; onarım
çalışması yapılacak cadde/sokaklarda, bina çevresinde, trafik/yaya geçişini
engellemeyecek ve güvenliklerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
- Bütün inşaat işlerinde olduğu gibi çalışma sırasında çevre ve işçi güvenliğiyle
ilgili tedbirler alınmalıdır.

- Boya aşamasında ahşap üzerine; çivi ve vida yerleri hariç kesinlikle macun
uygulanmamalı, su bazlı (nefes alan), örtücü, ahşap boyası kullanılmalıdır.
Bakım onarımı kapsamında yapılan çalışmalar bu niteliklere uygun olarak,
konusunda uzman mimarların desteğiyle yürütülmelidir.

- Çatı üst örtüsüne müdahale edilirken mevsime bağlı olarak yağış için tedbir
alınmalıdır.
- Bina çevresinde çalışmalar sırasında çıkacak inşaat artıklarını toplayıp uygun
atık döküm yerlerine ulaştırılmalıdır.
- Uygulama sırasında evlerde ikâmet eden şahıslar yaşamlarını evlerinde devam
ettirdiği için yapılacak çalışmaların ev sakinlerinin yaşamlarını sürdürmelerine
olanak verecek şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.
- Yapıda uzmanlar tarafından tespit edilen; sonradan eklenmiş kısımlar,
cephelerdeki uygun olmayan tabelalar kaldırılmalı, özgün olmayan pencere ve
kapılar özgün olanlara uygun olarak değiştirilmelidir.
- Onarımlarda kullanılacak her türlü ahşabın boyutları ve nitelikleri yapıların
özgün kalabilmiş olanlarıyla aynı olmalı, cephelerde çivi veya vida başları
gömülecek şekilde çakılmalıdır.
- Yapılarda kullanılacak ahşaplar kullanım yeri istekleri göz önüne alınarak
daldırma, fırça veya rulo ile emprenye işlemine tabi tutulmalıdır.
- Onarımı gereken kapı ve pencereler; yapılardaki özgün kapı ve pencereler
esas alınarak onarılmalı, kullanılamayacak nitelikteki kapı ve pencereler özgün
hali esas alınarak yenilenmeli, kapı ve pencereler gerekli hallerde sökülüp
yerinde onarılmalıdır. Bu sırada geçici kapı veya pencere yapılmalıdır. Kapı ve
pencerelerde özgün aksesuarların kullanımına dikkat edilmelidir.
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ZEYREK, KÜÇÜK SOKAK, 2176 ADA, 12 PARSEL
BAKIM – ONARIM UYGULAMASI:
Uygulaması anlatılacak ilk yapımız Zeyrek’te 2176 Ada, 12 Parsel, Küçük
Sokak’ta köşe’de ve çevre için önemli bir konumdadır. Muhtemelen 20. yüzyıl
başı veya 19. yüzyıl sonuna tarihlenen yapıda geçen yüzyıllık zamanın etkisine
bağlı olarak bazı noktalarda çürüme ve bozulmalar olmuştur. Yapılan bakım
onarım izni başvurusunun ardından uzman personel tarafından yerinde
yapılan incelemelerden sonra yapıya bakım onarım izni verilerek Ahşap Eğitim
Atölyesi Eğitim Programı kapsamına alınmıştır.
Yapıda ilk yapılan incelemelerde ahşap dış cephe kaplamalarında, alın
tahtalarında ve çıkma altı payandalarında çürümelerin olduğu tespit edilmiştir.
Taşıyıcı dikme ve payandalarda olması muhtemel çürümelerin tespiti bozulan
cephe kaplamalarının sökümüyle ortaya çıkarılacağı için herhangi bir tahminde
bulunulamıyor. İşe yapının çürüyen cephe kaplamalarının ve alın tahtalarının
sökümüyle başlanılmıştır. Özellikle su basman seviyesinde yastık görevi gören
kirişlerin sağlam olup olmadığı kontrol edilmiştir. Dikme ve payandalardan
çürüme olanların bazısında askıya alındıktan sonra çürük kısımlar kesilip
sağlam parçalar ilave edildi. Çürümenin olmadığı fakat zayıf kalan parçaların
yanına ilave dikme ve payandalar atıldı. İki cephesi olan bu köşe yapısının
çürüyen ahşap cephe kaplamaları söküldükten sonra altlarındaki ahşap
taşıyıcılar kontrol edildi. Aynı şekilde saçak altı tahtları ve alın tahtalarının
çürüyenleri tespit edilip sökülen parçaların şablonları alındı. Bu arada yapının
önemli kısımlarından olan üst örtüsünde oluşan çürümeler ve deformasyonlar
tespit edildi. Çatı taşıyıcısı ve kaplamalarında çürüyen parçalar değiştirildi.
Gerekli yerlere dikme ve payanda takviyeleri yapıldı. Arkasından çatı kaplama
tahtaları üzerine su yalıtım levhası döşendi sonra çatı aktarımı yapıldı. Çatının
kırıldığı yerlerde ve baca diplerinde tenekecilik işleri yenilendi. Yapının özgün
halinde bulunan çinko oluk ve dereler atölyemizde imal edildi. Bu arada
yapının cephesinde çıkma altında bulunan payandalarda deformasyon ve
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çürüme bulunması sebebiyle çıkma altları askıya alındıktan sonra payandalar
söküldü ve atölyemizde ustalarımız ve eğitim programımız kapsamındaki
öğrencilerimiz tarafından birebir örnek üzerinden özgün niteliğine uygun
olarak yeniden imal edildi ve yerine montajı yapıldı. Aynı şekilde alın tahtaları,
saçak altı kaplamaları, pencere pervazları ve silmenin çürüyen kısımları
özgün örneklere göre yeniden imal edildi. Yapının ahşap giriş kapısı niteliğini
koruduğu için menteşe ve pervaz tamirinden sonra aynen korundu. Bütün
bu çalışmalar kapsamında yapılan önemli işlerden bir tanesi de mevcut ahşap
malzemenin zararlı böceklere ve mantarlara karşı ilaçlanmasıydı. Aynı şekilde
tamirde kullanılan ahşaplar emprenye edilerek kullanıldı. Yapılan onarım ve
ilaçlama çalışmalarından sonra çivi üzerleri macunlandıktan sonra ahşap
yüzeyler su bazlı astar uygulaması yapıldı. Ardından yapının karakterine uygun
seçilen renklerde nefes alabilen su bazlı boya ile boyası yapıldı. Ayrıca yapının
su basman kotunda kalan bodrum pencereleri çevresinde bozulan sıvaların
tamiri yapılarak, sokağın eğimi dolayısıyla dükkan olarak kullanılan bodrum
kısmında özgün olmayan kısımlar kapatılıp sıvandı. Son olarak yapının yağmur
olukları ve yağmur iniş boruları çinko malzemeden atölyede imal edilerek
montajı yapıldı.
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YAPIYA AİT FOTOĞRAFLAR

Uygulama öncesi yapının durumu

Çürük cephe elemanlarının onarımı
Çürüyen kısımlar söküldükten sonra görünümü
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Cephe elemanlarının onarımı tamamlandıktan sonra görünümü

Giriş yanları ve ahşap payandada parça değişimi
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Bodrum katta niteliksiz pencerenin kaldırılması

Cephe elemanları onarımı sonrası astar boya uygulaması
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Çıkma altında yer alan eliböğründenin atölyede yeniden üretilmesi
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Onarım sonrası son kat boya uygulamaları
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ZEYREK, FENERLİ SOKAK, 2417 ADA, 10 PARSEL BAKIM
ONARIM UYGULAMASI

Onarım sonrası görünüm

170

akitap.indd 170-171

Zeyrek, Fenerli Sokak’ta yer alan bitişik nizamda, dar parsele oturmuş
olan 3 katlı ahşap yapıda yapılan bakım onarıma ilişkin uygulama örnek
uygulamaların ikincisi olarak anlatılacaktır. Ahşap yapıların en önemli problemi
kullanıcıların yapılara gereken bakımı yapmayışıdır. Özellikle yapının üst
örtüsünün onarılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması yapıları dış
etkenlere açık hale getirmekte ve yıpranma sürecini hızlandırmaktadır. Bir
diğer önemli problem ise konut sahiplerinin bir çok eski eserlerde olduğu gibi
eski esere yaklaşım açısından bilinçsiz olmaları ve bakım yaparken yapılara
zarar vermeleri olarak sıralanabilir. Bahsedilen problemler bu yapımızda
da mevcuttu. Kullanıcı özgün yapıda içeri konumlanmış olan kapıyı giriş
bölümünde yer kazanmak için dışarı taşımış, gerekli periyodik bakım, boya
işleri yapılmadığı için özellikle doğrudan gelen suyun etkisiyle ahşap iskelet
ve diğer parçalarda çürümeler başlamıştır. Yan binaya bakan üçüncü kat
kaplama tahtaları çürüdüğü için o bölge ve üstündeki çatı taşıyıcısında önemli
problemler ortaya çıkmıştır. Konut sahibi yer kazanmak maksadıyla arka
bahçede yapıya bitişik ek oda inşa etmiştir. Bütün bu problemler gözetilerek
ustalarımız ve eğitime katılan arkadaşlarımızla yapının ön ve arka cephelerinde
iskeleler kurularak çalışmalara başlanılmıştır. Öncelikli olarak çürüyen cephe
kaplamaları sökülmüş ve alt kısımda ahşap taşıyıcılarda yer alan çürüme
ve diğer strüktür problemleri kontrol edilmiştir. Sağlamlaştırılması gereken
yerlerde dikme ve payandalara takviyeler yapılmış, çok problemli olan
ahşaplar kesilerek aynı ahşap cinsinde eklemeler yapılmış veya sökülerek
yerlerine özgün boyutlarda parçalar yerleştirilmiştir. Bahsedilen giriş kapısı
çürüyen kısımlarının değiştirilip aksesuarlarının temizlenmesi için atölyeye
götürülmüş, ardından duvardaki izlerine bakılarak özgün yerine taşınmıştır.
Taşıyıcılarda gerekli takviyeler yapıldıktan sonra cephe kaplamalarının
bozulmuş olanları özgün boyutlarda kaplamalarla değiştirilmiştir. Yapının arka
cephesine birleşik yapılan oda yıkılmış taşıyıcı ve cephede gerekli onarımlar
yapılmıştır. Aynı şekilde giyotin pencelerin gerekli bölümleri onarılmış, içeride
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ve dışarıda pervaz tamirleri yapılmıştır. Yapının yan cephesinde gerekli taşıyıcı
takviyesinden sonra kaplaması yapılmıştır. Çatıda taşıyıcılar ve kaplama
tahtaları onarıldıktan sonra çatı kiremitleri aktarılmış altlarına su yalıtım şilteleri
serilmiş, alaturka kiremitleri döşenmiştir. Yan binalarla birleşen kısımlarda
gerekli çinko işleri yapılarak sonradan eklenen plastik yağmur inişleri sökülüp
çinko oluk, dere inişleri ile değiştirilmiştir. Son olarak cephe kaplamalarının
taşıyıcıya bağlandığı çivi ve vida yerleri macunlanarak su bazlı astar boya ile
astarlanmış, ardından su bazlı ahşap boya ile boyanmıştır.

YAPIYA AİT FOTOĞRAFLAR

Yapının uygulama öncesi görünümü
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Cephe onarımı sonrası astar boya uygulaması

Ön ve arka cephede yapılan müdahaleler
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Doğrama onarımı, pervaz montajı
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Pencere denizliğinde eksik kısımların tamamlanması

Yeni cephenin uygulama öncesi durumu
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Giriş kapısının onarım öncesi ve sonrası durumu

177

6/18/09 9:54:03 PM

Uygulama sonrası ön cephedeki çıkmanın görünümü
Uygulama sonrası ön ve arka cepheden görünümler
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Uygulama sonrası ön cephe
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Uygulama sonrası giriş kapısı
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ZEYREK, PARMAKLIK SOKAK

Onarım Öncesi
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Onarım Sonrası
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ZEYREK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ SOKAK,
1007 ADA, 73 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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ZEYREK, HAYDAR CADDESİ
2418 ADA, 22 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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ZEYREK, PARMAKLIK SOK. NO:5
2415 ADA 13 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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ZEYREK, PARMAKLIK SOK. NO:2
2430 ADA 12 PARSEL

Onarım Öncesi
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Onarım Sonrası
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ZEYREK, PARMAKLIK SOK. NO:9
2415 ADA 11 PARSEL

Onarım Öncesi
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Onarım Sonrası
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ZEYREK, SİNAN AĞA MAHALLESİ, FENERLİ SOKAK NO:16
2417 ADA 10 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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SÜLEYMANİYE, AYRANCI SOKAK

Onarım Öncesi
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Onarım Sonrası
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SÜLEYMANİYE. AYRANCI SOKAK
496 ADA 11 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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SÜLEYMANİYE, MESLEK SOKAK NO:25
503 ADA 8 PARSEL

Onarım Öncesi
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Onarım Sonrası
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SÜLEYMANİYE, NAMAHREM SOKAK
496 ADA 1 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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SÜLEYMANİYE, TAVANLI MASLAK SOKAK
504 ADA 5 PARSEL

Onarım Öncesi

Onarım Sonrası
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BÖLÜM.5

İBB KUDEB AHŞAP EĞİTİM
ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİ

206

akitap.indd 206-207

6/18/09 9:54:09 PM

5. AHŞAP EĞİTİM ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİ
Ahşap Eğitim Atölyesi, KUDEB Koruma Uygulama Denetim
Müdürlüğü’nün bünyesinde sivil mimari ahşap yapı örneklerinin gelecek
nesillere aktarılabilmesi için aslına en uygun şekilde restorasyon ve onarım
çalışmalarının yapılmasında çalışacak ahşap ustalarının yetiştirilmesi amacıyla
2008 yılı başında kurulmuştur.
Deneyimli ahşap ustası yetiştirilmesi amacıyla, meslek liseleri, meslek yüksek
okulları ve ilgili üniversitelerin mimarlık, ağaç işleri teknikerliği, restorasyon
bölümlerinden, öğrenci ve mezunların oluşturduğu gruplara farklı süre ve
içeriklerde eğitimler verilmektedir. Yeni nesil ahşap ustası adaylarına verilen
bu eğitimlerin dışında ahşap işleri yaparak geçimini sağlayan kalfa ve çıraklara
ahşap mimari ve restorasyon, onarım konularında doğru bilgilerin verilmesini
amaçlayan çeşitli eğitimler de düzenlenmektedir.
Ahşap malzemenin tanınması, geleneksel ahşap yapım sistemleri, ahşap
dış cephe kaplamaları, furuşlar, eliböğründeler, silmeler vb. gibi ahşap yapı
elemanlarının üretimi, ahşap koruma, ahşap onarımı, çatı onarımı, ahşap
süsleme sanatları, ahşap işleyen el aletlerinin kullanılması, ahsap kapı, pencere
doğraması onarımı, ahşap karkas sistemler ve onarımları, ahşap profillerin
yapılması, eski eserdeki ahşap elemanların kopyalanarak yeniden üretilmesi
gibi konularda uygulamalı ve teorik eğitimler alan kursiyerler Zeyrek ve
Süleymaniye mahallelerinde KUDEB tarafından gerçekleştirilen onarımlar
sayesinde sokak ve mahalle ölçeğindeki ahşap yapı şantiyelerinde de uygulama
yapma şansına sahip olmuşlardır.
Eğitimlerin teorik çalışmaları İstanbul’daki ilgili üniversitelerimizden
akademisyenlerin desteği, ahşap restorasyonu konusunda çalışan mimarların
deneyimlerini paylaştıkları sunumlarla sürerken, ahşap yapı malzemeleri ve
ahşap işleme sektörlerinin temsilcileri de kursiyerlerle zaman zaman bir araya
getirilmektedir.
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Yenilenebilir tek yapı malzemesi olan ahşabın düzgün işlenmesi, hünerli ellerde
şekillenmesi, yapı detaylarının doğru çözümlenmesine katkı sağlayacak ahşap
ustalarının yetiştirilmesi özellikle ahşap yapı stoğunun her geçen gün azaldığı
İstanbul’da bir zorunluluk haline gelmiştir. Ahşap ustası adayları ile yürütülen
çalışmaların kısa zamanda olumlu sonuçlar doğurması eğitimlerin yerinde ve
doğru olduğunun da göstergesidir.

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi bünyesindeki çalışmalar, bir eğitim
koordinatörü ve 25 ahşap ustası, 2 boya ustası ve 1 metal ustası ile sürdürülmekte
olup, aslına sadık kalınarak, koruma ilkeleri göz önünde tutularak yürütülen
onarımların başında kapı, pencere ve dış cephe, çatı onarımları gelmektedir.
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5.1. BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK KAPI ONARIMI
Süleymaniye Tavanlı Maslak Sokak’ta 504 Ada 4 Parsel’deki ahşap evin onarımı
sırasında kapısında da ciddi bir yıpranma olduğu görülerek onarılmasına karar
verilmiştir.

Ardından kapı üzerinde zamanla katmanlaşmış boya tabakası boya sökücüler
veya ısı tabancası yardımı ile sökülmeye başlanır. Geniş alanlarda kimyasal
maddeler yerine ısı tabancası kullanması tavsiye edilir.
Kapı üzerindeki boyanın sökülmesi sırasında ahşap işçiliğine zarar
verilmemelidir. Bu kapıda oyma işçiliği olduğundan bu kısımlarda çok daha
özenli bir şekilde boya sökme yapılmıştır.

Boya söküm işlemi sırasında zaman zaman tel fırça ile çıkarılan boyalar ahşap
üzerinden uzaklaştırılarak dokunun bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir.
Kapı, onarım çalışmaları yürütülen yapıya zarar vermeden yerinden çıkarılarak
ahşap atölyesine getirilir. İlk iş olarak kapı, atölyedeki diğer ahşap malzemelere
mantar veya ahşap zararlılarının olumsuz etkilerini engellemek için kimyasal
koruyucularla ilaçlanır.
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Metal aksamlar çıkarılarak temizliği yapılır.

Boyanın tamamı söküldükten sonra bozulan ahşap parçaların tamamlanmasına
başlanır. Eksik ahşap parçaların özgün haline uygun olarak onarılması için
mevcut durum üzerinden oluşturulan bıçaklarla yeniden üretilir. Onarımda
tüm böcek delikleri ahşap parçalarla kapatılır.
Orijinal parçanın aynısını üretmek için kalan orijinal örnek üzerinden kalıp
çıkarılır ve ardından uygun bıçak hazırlanır ve üretilir.
Kapının alt tablasındaki oyma motifinin bir kısmı zaman içerisinde sokak
kapısında çürüme olduğundan kesilmiş, bu parça tablanın üstündeki
örneğe bakılarak yeniden oyularak, alt tabla tamamlanmıştır. Ahşabın
yapıştırılmasında suya dayanıklı poliüretan ahşap tutkalı kullanılmıştır.
Serenin ve alt kayıtın hasar gören kısımları yeniden üretilerek, alt tabla yerine
yerleştirilir.
Diğer kanatta da eksik seren ve kayıtlar tamamlanır. Onarımın ardından
eksikleri tamamlanan kapı metal aksamlarının da yerine monte edilmesinin
ardından yapıdaki yerine takılır.
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Sağlam Ahşap Elemanın Kalıbının Alınması ve Ardından Yeni Elemanın Kapıya Montajı
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Eksik Kısımların Tamamlanması
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Eksik Parçalar Tamamlandıktan Sonra Kapının Görünümü
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Onarımı Tamamlanan Kapının Yapıya Montajı

Kapının Onarım Sonrası Bitmiş Hali

Sonrası Astar Boya Uygulaması

220

akitap.indd 220-221

221

6/18/09 9:54:14 PM

BÖLÜM.6

AHŞAP YAPILARLA İLGİLİ
KORUMA İLKELERİ ve
EVRENSEL BİLDİRGELER
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ICOMOS AHŞAP TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI İÇİN
İLKELER
1999
Ekim 1999’da Mexico’da yapılan ICOMOS 12. Genel Kurulu’nda kabul
edilmiştir.
Bu belgenin amacı tarihi ahşap yapıların korunması ve onarımı için kültürel
önemlerine saygı gösteren temel ve evrensel ilke ve uygulamaları tanımlamaktır.
Buradaki tarihi ahşap yapı deyimi kısmen veya tümü ahşaptan yapılmış ve
kültürel anlamı olan veya tarihi bir bölgenin parçası olan her tür bina ve yapıyı
kapsamaktadır.
Bu tür yapıların korunması amacıyla konulan ilkeler;
•
Her dönemden ahşap yapının dünyanın kültürel mirasının bir
parçası olarak önemini takdir etmekte, tarihi ahşap yapıların büyük farklılıklar
gösterdiğini kabul etmekte,
•
Ahşap yapıların yapımı için değişik tür ve nitelikte ağaçların
kullanıldığını göz önünde tutmakta,
•
Kısmen veya tümü ahşap yapıların nem değişiklikleri, ışık, mantar
ve böcek, aşınma, yangın ve diğer felaketler gibi değişik çevresel ve iklimsel
koşulların etkisiyle kolayca bozulup, çürüyebileceklerini hesaba katmakta,
•
Kolay  zarar görebilmeleri, kötü kullanım , geleneksel tasarım ve yapım
tekniklerinin unutulması nedeniyle ahşap yapıların gittikçe enderleştiklerini
bilerek,
•
Bu kültür mirası kaynaklarının yaşatılması ve onarımı için gerekli olan
eylem ve işlemlerin çeşitliliğini gözönünde tutmakta,
•
Venedik Tüzüğü, Burra Kartası, UNESCO ve ICOMOS’un
konuyla ilgili kuramsal metinlerini dikkate alanak ve bu genel ilkeleri tarihi
ahşap yapıların yaşatılması ve korunmasına uygulamaya çalışılması gereğini
benimsemektedir.
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Bu ilkelerin doğrultusunda aşağıdaki tavsiyeler geliştirilmiştir:

İNCELEME, SAPTAMA VE BELGELEME
1. Venedik Tüzüğü’nün 16. Maddesi ve ICOMOS’un Anıtların, Yapı
Gruplarının ve Sitlerin Belgelenmesi ile İlgili İlkeleri gereği, herhangi bir
müdahaleden önce yapının ve bileşenlerinin durumu ile 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 şekilde uygun bir yerde saklanmalıdır. Belgeleme onarım için
seçilen malzeme ve yöntemlerle ilgili açıklamaları da içermelidir.
2. Her müdahaleden önce ahşap yapının mevcut durumu, 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 ölçümler yapılmalıdır. Bu gerekli küçük müdahaleleri ve acil önlemleri
engellememelidir.

İZLEME VE BAKIM
3. Tarihi ahşap yapıların ve kültürel anlamlarının korunması için sürekli izleme
ve bakım etkinliğini kapsayan tutarlı bir strateji izlenmesi gereklidir.

MÜDAHALELER
4. Koruma ve yaşatmanın temel amacı kültür varlığının tarihi
özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumaktır. Her müdahale uygun
araştırma ve değerlendirmelere dayandırılmalıdır. Sorunlar mevcut
koşul ve gereksinimlere göre, yapının estetik ve tarihi değerlerine, tarihi
yapının veya sitin fiziksel bütünlüğüne saygı göstererek çözümlenmelidir.
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5. Önerilen müdahaleler tercihan,
a) Geleneksel yöntemleri izlemeli,
b) Teknik olarak mümkünse, geri dönüşümlü olmalı veya,
c) Gelecekte yapılacak koruma çalışmalarını engellememeli ve
d) Yapının bünyesinde barındırdığı izlere ulaşılmasını engellememelidir.
6. İdeal olan, ahşap bir tarihi yapının dokusuna olabildiğince az müdahale
edilmesidir. Bazen minimum müdahale ahşap yapıların tümüyle veya kısmen
sökülüp tekrar birleştirilmesini gerektirebilir.
7. Müdahalelerde tarihi yapı bir bütün olarak ele alınmalı, taşıyıcı ögeler,
dolgu panoları, dış kaplama, çatı, kapı ve pencereler dahil olmak üzere tüm
malzeme eşit ilgi görmelidir. Temel ilke mevcut malzemeyi olabildiğince
yerinde tutmaktır. Koruma sıva, boya, kaplama, duvar kağıdı gibi bitirme
ayrıntılarını da kapsamalıdır. Eğer sıva vb. yüzeylerin yenilenmesi gerekirse,
olabildiğince özgün malzemelere, yapım tekniklerine ve yüzey dokularına
sadık kalınmalıdır.
8. Restorasyonun amacı tarihi yapıyı, onun taşıyıcılığını korumak ve Venedik
Tüzüğü’nün 9.- 13. Maddelerinde belirtildiği gibi, mevcut tarihi verilerin
sağladığı sınırlar içinde kalarak yapının özgün tasarımını, tarihi bütünlüğünün
okunabilirliğini arttırarak kültürel değerlerini açığa çıkarmaktır. Sökülen
ögeler ve tarihi yapının diğer bileşenleri kataloglanmalı ve tipik örnekler
belgelemenin bir parçası olarak saklanmalıdır.
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ONARIM VE YENİLEME

ÇAĞDAŞ MALZEME VE TEKNOLOJİLER

9. Tarihi bir yapının onarımında yeni ahşap, tarihi ve estetik değerlere saygı
çerçevesinde kalınarak ve harap ve çürümüş kısımları değiştirmek, ya da
restorasyonun gereklerini karşılamak amacıyla kullanılabilir.
Yeni öge veya parçalar aynı tür ağaçtan ve eğer uygunsa, yenilenecek
parçalardakinden daha iyi kalitede ahşaptan yapılmalıdır. Yeni ahşabın nem
miktarı ve diğer fiziksel özellikleri mevcut yapıyla uyumlu olmalıdır.

13. Epoksi reçineler gibi çağdaş malzemeler ve çelikle strüktürel destekleme
gibi yeni müdahale teknikleri, ancak malzemelerin ve yapım tekniklerinin
dayanımları ve strüktürel davranışları yeterli bir süre denenerek kanıtlandıktan
sonra, çok dikkatle seçilmeli ve kullanılmalıdır. Isıtma, yangın uyarı ve önleme
sistemleri gibi tesisat yapının veya sitin tarihi ve estetik önemi gözetilerek
yerleştirilmelidir.

İşçilik ve yapım teknolojisi kullanılan alet ve makineler mümkün olduğunca
ilk yapımdakine uymalıdır. Çiviler ve ikincil malzemeler, durum uygunsa,
özgünlerin benzeri olmalıdır.

14. Kimyasal koruyucuların kullanımı dikkatle denetlenmeli ve izlenmeli,
mutlak yarar beklendiği, kamu ve çevresel güvenliğin etkilenmediği ve uzun
vadede başarı olasılığının önemli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Strüktürel gereksinimler açısından aykırı bir durum yoksa, bir ögenin kısmen
yenilenmesi gerektiğinde, mevcut ve yeni kısımlar, geleneksel ahşap geçme
tekniği kullanılarak bağlanmalıdır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

10. Yeni ögelerin veya parçaların eskilerden ayırt edilebilir olması kabul
edilmelidir. Kaldırılan ögelerin doğal bozulma ve deformasyonlarının
kopya edilmesi istenmez. Uygun geleneksel veya veya iyi denenmiş çağdaş
yöntemler kullanılarak eski ve yeni kısımların renk uyumu sağlanabilir. Bu
işlemin ahşap ögenin yüzeyine zarar vermeyecek veya onu bozmayacağından
emin olunmalıdır.
11. Daha sonra diğerlerinden ayırt edilebilmeleri için, yeni kısım veya ögelerin
üstlerine yakarak, kazıyarak veya başka yöntemlerle işaret konulmalıdır.

15. Tarihi ahşap yapıların kültürel önemine ilişkin değerlerin eğitim programları
aracılığıyla canlandırılması sürdürülebilir koruma ve gelişim politikasının
temel koşuludur. Tarihi ahşap yapıların korunması onarımı ve bakımı ile ilgili
eğitim programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Bu
tür eğitimler sürdürülebilir üretim ve tüketimin gereksinimleriyle bütünleşen
kapsamlı bir stratejiye dayandırılmalı ve yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeylerde programlar içermelidir. Programlar konuyla ilgili tüm meslek
ve işkollarına, özellikle mimar, konservatör, mühendis, zanaatkâr ve alan
yöneticilerine hitap etmelidir.

TARİHİ ORMAN ALANLARI
Çeviri: Z. Ahunbay, Ocak 2004

12. Ahşap yapıların korunması ve onarımı için gerekli uygun ağaçların
sağlanabilmesi için yedek orman alanları oluşturulması, mevcut orman ve
koruların korunması desteklenmelidir.
Tarihi yapı ve sitlerin korunmasından sorumlu kuruluşlar, onarım için uygun
ahşapların bulundurulduğu depoların oluşturulmasını desteklemelidir.
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ICOMOS GELENEKSEL MİMARİ MİRAS TÜZÜĞÜ
1999

Genel İlkeler

GİRİŞ
Bütün halkların gözünde geleneksel mimari özel bir yere sahiptir ve haklı bir
gurur kaynağıdır. Toplumun özelliklerini yansıtan ve çekici bir ürün olarak
kabul edilir. Ciddi görünmez ama düzenlidir. Faydacı olmasının yanı sıra, ilgi
çekici ve güzeldir. Hem çağdaş yaşamın ilgi odağı hem de toplumun geçmişinin
bir belgesidir. İnsan eseri ve zamanının ürünüdür. İnsanın dünya üzerindeki
varlığının nüvesini oluşturan bu geleneksel armonileri yaşatmak için çaba
göstermemek insanlık mirasına yakışmayan bir davranış olurdu.
Bir toplumun kültürünün temel anlatımı olan sivil mimarlık, bir yandan o
kültürün bölgesiyle ilişkisini gösterirken, diğer yandan dünyanın kültürel
çeşitliliğini yansıtması bakımından önemlidir.
Geleneksel yapım toplumların barınmak için kullandıkları doğal ve geleneksel
yöntemdir. Bu sosyal ve çevresel kısıtlamalara bağlı olarak değişen ve sürekli
uyarlanan bir süreçtir. Günümüz dünyasında yöresel yapı gelenekleri ekonomik,
kültürel ve mimari birörnekleşme ile tehdit edilmektedir. Globalleşmeye nasıl
karşı durulacağı toplumların yanı sıra, hükümetlerin, plancıların, mimarların,
korumacıların ve çeşitli disiplinlerin uzmanlarından oluşan gurupların temel
sorunudur.

•

Geleneksel yapılar,

•

Toplumca paylaşılan bir yapı geleneği,

•

Çevreye uygun yöresel veya bölgesel bir kimlik,

•

Üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı, veya geleneksel yapı türlerine
bağlılık,

•

Anonim olarak aktarılan geleneksel tasarım ve yapı ustalığı,

•

İşlevsel, sosyal ve çevresel kısıtlamalara etkin olarak cevap verebilme,

•

Geleneksel yapım sistemlerinin ve zenaatlarının etkin uygulaması,
gibi ayırt edici özellikleriyle tanınırlar.

•

Geleneksel mimarinin takdir edilmesi ve başarıyla korunması
toplumun buna katılımı, desteği, sürekli bakımı ve kullanımına 		
bağlıdır.

•

Hükümetler ve yetkili kuruluşlar bütün toplumların yaşayan
geleneklerini sürdürme ve bunları mevcut yasal, yönetimsel ve
maddi olanaklarla koruyarak gelecek kuşaklara aktarma haklarını
tanımalıdır.

Kültürün birörnekleşmesi ve tüm dünyadaki sosyo-ekonomik değişim
nedeniyle terk, iç denge ve bütünleşme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya
kalan geleneksel yapılar çok zor durumdadırlar. Buna bağlı olarak, geleneksel
mimari mirasımızın bakımı ve korunması için Venedik Tüzüğü’ne ek olarak
ilkeler belirlenmesine gerek vardır.
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BÖLÜM.7

SÖZLÜK
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Aşık: Çatılarda mertekler veya örtüyü taşıyan yatay ağaçlardan her biri.
Avadanlık: Dülger, Neccar, Marangoz ve Kurşuncu… gibi inşaat işçilerinin
kullandıkları aletlerin takımı, Silme, profil

Basmalık: Merdiven basamağı yapılan ahşap veya taş.
Bini=Binü: Kapı, pencere, dolap kapakları kapandığında kalan aralığı
örtmek amacıyla kanatların kenarına çakılan ve Osmanlı döneminde
çoğunlukla bezemeli olan çıta.

Budak: Ağaç gövdesi içerisine gömülmüş bir dalın dip kısmıdır. Budaklar

oluşum şekillerine göre yaşayan (kaynamış) ve ölü (düşen) budaklar olmak
üzere iki tipte görülür.

Çıkrıkçıyan: Ağacın eğrisel yüzeyli olarak işlenmesinde kullanılan “çıkrık”
adlı küçük, döner doğramacı çarkıyla tahta trabzan, pencere parmaklığı, top,
mobilya topları… vb. torna işi üreten sanatkarlar grubu. Çıkrıkta yapılan
üretime “çekme iş” denir.

Çıta: Kesitleri 3x5 cm veya daha küçük kare veya dikdörtgen kesitli ahşap
malzemedir.

Direk: Kare kesitli veya yuvarlak köşeli ve pahalı bir kereste normudur.
14/14 cm’den 24/24 cm’ye kadara değişen boyutlarda olabilir. Dış
mekanlarda gölgeleme, çatı elemanlarında taşıyıcı olarak kullanılabilir.

Dülgeran: Ahşap yapılarda iskelet kurulması, merdiven, döşeme, tavan, çıta

yapımı gibi kaba ağaç ve tahta işlerini yapan işçiler grubu. Dilimize Farsça’dan
geçen terim. Arapça neccâran terimiyle anılır.

Edirnekâri: Tahta üzerine boya ve altın yaldız ile yapılan laklı ve laksız

nakışlar. 14. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar bu tarzda bezenmiş tavanlar,
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ahşap duvar kaplamaları, kapılar, dolap kapakları ile saat, sandık, çekmece, raf
ve çeşitli küçük eşyalar üretilmiştir.

Eliböğründe: Eski Ahşap evlerde çıkmaların altına aralıklı olarak konulan
eğrisel ahşap göğüslemelerden her biri. İstanbul ve çevreside yaygın olarak
kullanılmıştır.

Furuş: Saçakların, çıkmaların altına yalnızca süsleme amacıyla konulan
küçük destek ya da oymalı süsler.

Erre=Bıçkı: Kerestelik tomruk ve tahta biçilmesinde karşılıklı iki kişi
tarafından kullanılan, iki saplı büyük testere.

Kadron (Dilme): Kare kesitli, boyutları 4/4 ile 12/12 cm arasında

Kullab=Güllap: İki uzun demir parçanın ortasından birbirine geçerek

kıvrılması, eklem noktasından sonra da yan yana gelerek çift katlı kesit
oluşturması şeklinde yapılan ve uçlara doğru sivrilen, demircilerin yaptığı bir
tür menteşe. Geleneksel Türk evlerinin kapı, pencere ve dolaplarında kapağın
kasaya tutturulması ile açılıp kapanmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Kündekâri: Kürsü ve minber tablaları yahut önemli kapı, pencere, dolap
kapakları… gibi elemanların yapımında kullanılan, küçük ahşap tablalar
ve profilli çıtaların- geometrik bezeme oluşturacak şekilde- geçmeli olarak
birbirine birleştirilmesi tekniği; bu teknikle üretilen yapı elemanı.

Lata: Boyutları küçük dikdörtgen kesitli, kalınlık 2.5-5 cm, genişlik 30/50 ve
40/50 cm arasındadır. Yapılarda çatılarda ve genel amaçlar için kullanılır.

değişen bir ahşap normudur. Dış mekan yapı konstrüksiyonlarında beton
kalıbı, pergola taşıyıcı direkleri, ahşap duvar inşaatlarında dikme, döşemelerin
altında yastık, çatı makaslarında dikme olarak kullanılabilir.

Mertek: Ahşap çatılarda mahyadan oluklara kadar uzanıp kaplamdan gelen

Kalas: Dikdörtgen kesitli, kalınlığı 4-10 cm, genişliği 8-30 cm olan ahşaptır..

Öz: Normal gelişme gösteren ağaçların gövde enine kesitinin ortasında

Kapak Tahtası: Tomrukların, kare ve dörtgen kesitli olarak biçilmesinden
sonra, bir yüzü düz, diğer yüzü kavisli olan kısımdır. Tomruğun kalınlığına
göre değişik ölçülerde olabilir

Kiriş: Kesiti dikdörtgen ve boyutları arasında b/h oranı 1/2-5/7 arasında

değişen muhtelif ölçülerde ve dar kenarı hiçbir zaman 7 cm küçük olmayan
ahşaptır. Piyasada 8/12 cm ve 16/22 cm boyutlarında bulunabilirler. Kullanış
yeri kadronlarla aynıdır.

Konsol: Bir çıkmayı alttan destekleyen S şeklindeki iki ters kıvrımlı destek.
Yalnızca bir yanındaki mesnet tarafından taşınan, diğer kısımları boşlukta
olan yatay yapı öğesi, Konsol kiriş, konsol döşeme.

236

akitap.indd 236-237

yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğunlukla 3-5x10-12 cm boyutlarında
biçilmiş ağaç; çatı merteği.

bulunmakta ve ilk yıllarda ağacın kökleri ile aldığı suyu, yapraklara iletme
görevini üstlenmektedir. Öz, bir süre sonra ölür. Örneğin; meşe, kayın, huş ve
kızılağaçta 10 yıl kadar canlı kaldıkları tespit edilmiştir.

Pah: Eğik olarak kesilmiş kenar.
Payanda: Düşey bir taşıyıcıyı, örneğin bir duvarı güçlendirmek için eğik
olarak vurulan destek olarak tanımlanır.

Pedavra: Kiremitlerin altına konulan tahtalar. Köknar, kestane gibi suya

dayanıklı ağaçlardan yapılan ve yakın zamanlara kadar Kuzeybatı Anadolu’da
kullanılagelen, yaklaşık 20 cm eninde ve 2 cm kalınlığında çatı kaplama
tahtası; bu tahtalarla yapılan dam örtü sistemi, hartama.
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Reaksiyon odunu: eğri ağaçlarda ağacın devrilmemesi, dallarda da mevcut
dal eğiminin muhafaza edilmesi sonucu ortaya çıkar. İğne yapraklı ağaçlarda
basınç odunu yapraklı ağaçlarda çekme odunu adını alır. Reaksiyon odunu
oluşu sebebi ile odunun anatomik ve kimyasal yapısındaki farklılıklar direnç
değerlerinin de değişmesine sebep olur. Yapıda özellikle taşıyıcı eleman
olarak kullanılan ahşap malzemede reaksiyon odunu tercih edilmez.
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çıkıntılı süslü ya da düz kuşak,

olabilen ahşap malzemedir. Konstrüksiyonlarda tahtaların tomruktan nasıl
elde edildiğine dikkat etmek gerekir. Yıllık halkalara zıt olarak çıkarılan geniş
tahtalara dönme yapabileceğinden dirençleri zayıf olmaktadır. Bu sebeple
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