Özet:
Bu araflt›rmada, genelde, ›l›man, ya¤›fll› ve
ormanl›k bölgelerin ürünü olarak ortaya
ç›kan, 18. Yüzy›l ortalar› ve 20. Yüzy›l
bafllar› biçiminde tarihlenebilen evlerin
yap›sal sistemleri incelenmektedir. Her bölgenin yöresel özellikleri ve ahflap malzeme
olanaklar› sonucu meydana gelen yap›sal
sistemleri, temelden çat›ya kadar irdelenerek oluflturulan "yap› strüktürleri" ile
bölgenin genel yap›sal kurgu özellikleri
saptanmaya çal›fl›lmaktad›r. Elde edilen bulgular do¤rultusunda, genelde kârgir zemin
kat duvarlar› üstüne düzenlenen ahflap
karkas sistem, duvar kurgusu biçimine göre
çeflitlilik göstermekte ve adland›r›lmaktad›r.
Bir baflkent ürünü olarak ortaya ç›kan
‹stanbul evleri ve etkiledi¤i yerleflimler
d›fl›ndaki bölgelerde, ahflap evler ço¤unlukla ahflap karkas aras› dolgulu olarak
üretilmektedir. Benzer özellikler tafl›yan
yap› sistemlerinin yer ald›¤› bölgeler
aras›nda bir grupland›rma çal›flmas›na gidilerek yap›sal sistem bölgeleri
oluflturulmaktad›r.
In this research, in general, the structural system of mid,18th and early 20th century houses,
which are the products of mild and rainy
regions covered with trees, are studied. The
structural system, formed with different regional characteristics of every region and wooden
material availability is examined from foundation to roof by forming “building structures” to
identify the general structural installation
characteristics. In line with the findings, in
general, the wooden skeleton system arranged
on masonary ground walls shows some variations and, are named according to their wall
structure.Other than Istanbul houses as capital
city products, and other influenced houses in
the surrounding region, wooden houses are
constructed as skeleton structures with fillings.
By grouping the region with similar structural
systems, structural system region are formed.
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I-Geleneksel Ahflap Yap› Sistemlerinin
Oluflumu:
Tarihsel süreç içerisinde, yerleflik düzene
geçifl ile bafllay›p Türkiye’de çeflitli kültür
bileflenlerinin izlerini tafl›yarak geliflen
konut mimarisinin büyük bölümünü ahflap
evler oluflturmaktad›r. Türk Evi Mimarisi,
bölgelere göre farkl›l›k göstermekle
birlikte iflleyifl ve kullan›fl bak›m›ndan
ortak özellikler göstermektedir. Evin en
basit flekli köylerde, ço¤u bir katl› ve bir
iki odadan meydana gelen, önünde direkli
ve önü aç›k bir k›s›m olan yap›lar fleklinde
olmufltur. Kasaba ve flehirlerdeki evler ise
genelde iki katl› yap›lm›flt›r. Oda, eyvan
(odalar aras›ndaki hacim), avlu ya da
bahçeye aç›lan galeri ya da sofa ögeleri en
basit plandan, en geliflmifl plana kadar
hepsinde de¤iflik düzenlemelerle ayn›
ifllevlere cevap verecek flekilde
kullan›lm›fllard›r. Evlerin alt kat› genelde
samanl›k, ambar, mutfak gibi günlük
yaflama hizmet veren servis
mekânlar›ndan oluflmufltur. Üst katlarda
yer alan odalar, oturma, yemek yeme,
çal›flma, yatma gibi eylemlerin
gerçekleflti¤i birimler olmufltur. Oda,
çevresinde bir hizmet alan› gerektirmifl,

bu iki öge ço¤alarak "özgün" plan çözümlerine ulaflm›fllard›r. Evler aras›nda s›n›fsal
farkl›laflma fazla abart›lmam›fl, odalar›n
say›s› artmakla birlikte iflleyifl ve kütlesel
aç›dan çok büyük farklar yarat›lmam›flt›r
(Eldem 1968, 25). Farkl› bölgelerde, farkl›
yap›m tekni¤i, farkl› malzemelerle ama
benzer iflleyifl flemas›yla oluflturulan evin
en eski örneklerine tarihleme yap›lacak
olursa, Celal Esad Arseven’in deyimiyle
"3 asr› geçen bir eve Türkiye’nin hiçbir
yerinde rastlanmad›¤› fleklinde "olmufltur.
Geleneksel ev mimarisinde toprak, tafl,
tu¤la, a¤aç olmak üzere dört çeflit
malzeme kullan›lm›flt›r. Topraktan yap›lan
binalara kerpiç, tafldan ve tu¤ladan
yap›lanlara kârgir, a¤açtan yap›lanlara
ahflap veya yar›s› kârgir, yar›s› ahflap
olanlara yar›mkârgir bina denilmektedir
(Arseven 742). Bütün bu yap› malzemeleri,
Türk ev mimarisi oluflumunda bölgelerin
bünyesinde bulundurduklar› özelliklere
göre kullan›m görmüfl ve ev mimarisi o
malzeme ile adland›r›lm›flt›r. Ahflap, Türk
ev yap›m›nda oldukça yayg›n kullan›lan
malzeme olmufltur. Do¤u Karadeniz
Bölgesi’nde karakteristik ahflap iskeletli
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ev mimarisi ve esas yay›lma alan›
Anadolu’nun k›y›lar› ile orta yayla
aras›nda bir ikinci çember gibi dolanan ve
Sivas dolaylar›ndan bat›ya ve ‹ç Ege’den
Toroslar›n kuzey yamaçlar›na kadar
uzanan ve yer yer di¤er bölgelerde ve
Balkanlarda görülen h›m›fl yap›
tekni¤inde, yani tafl›y›c› sistemi a¤aç, kerpiç dolgulu, zemin kat› çoklukla tafl olan
bir yap› tekni¤i ile infla edilmifl ev
mimarisi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
H›m›fl yap› tekni¤inde yap›lan evler,
yap›m tekni¤inin oldukça seçmeci olmas›
ve de¤iflik plan tiplerine uyarlanabilme
özelliklerinden dolay› çok yayg›n kullan›m görmüfllerdir. Bat› Anadolu’nun
bütün kent ve kasabalar›, Kütahya, Kula,
Birgi, Bursa, Sivrihisar, Bolu, Safranbolu,
Kastamonu, Amasya, Çank›r›’da evler bu
teknikte infla edilmifllerdir (Kuban 1995a, 227).

S.H. Eldem, ahflap inflaat›n tercih edilmesini flu flekilde ifade etmektedir: "Ahflap
inflaat, evlerin daha ferah, havadar ve
ayd›nl›k olmalar›na olanak vermekte,
ç›kmalar, girintiler, büyük saçaklar sorun
olmadan uygulanabilmekte, pencerelerin
aç›lmas›nda bir engel, s›n›r kalmamakta,
duvarlar hava al›p, rutubet olmamaktad›r.
Ayr›ca ahflap evin y›k›lmas› kolay olup
enkaz› yeniden kullan›labilmektedir.
Di¤er yap›m sistemlerine oranla ahflap
sistemler depreme daha çok dayanabilmektedirler. Bütün bu etkenlerin yan› s›ra,
evlerin Türkler için geçici ikâmetgah
olarak anlafl›lmas›ndan dolay› kal›c›
olmalar› önemli olmamakta, aksine kolay
tadil edilebilecek, hatta y›k›l›p yeniden
modaya uygun infla edilebilecek tarzda
olmalar› tercih edilmektedir" (Eldem 1984, 161).
Bu saptamalar, ahflap yap› sistemlerinin
baz› olumsuz özelliklerine ra¤men (yan›c›
olma özellikleri, fiziksel d›fl etkenlerden
kolay etkilenmeleri gibi), yöresel koflullar›n
elverdi¤i oranda oldukça yayg›n
yap›lmalar›n›n bir gerekçesi say›labilir.
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Üzerinde yaflan›lan do¤a parças›n›n özellikleri orada geliflen uygarl›¤› önemli
ölçüde etkilemekte olup özelliklerin say›ca
ço¤almas›yla da uygarl›¤›n biçimlerini,
kavramlar›n›, düzeylerini ve sonuçlar›n›
etkilemektedir. Geleneksel Türk ahflap
evleri, iklim, tabiat ve sosyo kültürel
bak›m›ndan birbirinden farkl› ve uzak bölgelerde de¤iflik tip ve yap›da oluflmufllard›r. Bu farklar yerel malzeme, iklim durumuna uyma zorunlulu¤u ve yerel yap›m
tekniklerinin benimsenmesinden do¤mufltur (Arseven 535). Bütün bu farkl›l›klara karfl›n evlerde de¤iflmeyen özellik plan tipindedir. Ana katlar her zaman benzer tipte
oluflmufllard›r (Eldem 1968, 12) .

Bölgesel verilerin sonucu oluflan bu
mimari günümüzde Yöresel*
(Vernaküler**) mimari olarak ifade
edilmektedir.

*Yöresel: Bir yöreye, bir yere özgü olan, mahallî.
(Hasol, Do¤an, Mimarl›k Sözlü¤ü)

**Vernaküler: "Vernaküler sözcü¤üne yabanc›
sözlüklerde pek rastlanmamaktad›r. Sadece

Frans›zca sözlüklerde 40 y›ll›k bir geçmifli vard›r
ve anlam› yeterince aç›k de¤ildir. Latince’de

"verna" esir anlam›na gelmektedir. "Vernaküler"
sözcü¤ünün karfl›l›¤› ise "belirli bir ülke kökenli
olan" fleklinde gösterilmifl ve "indigene" ile

eflde¤er anlam›nda tutulmufltur. Bugün bütün

uluslarca de¤eri anlafl›lm›fl olan yöresel mimarî,
Frans›zca ve ‹ngilizce tan›m› ile "vernaculaire-

vernacular mimarî", toplumun sahibi bulundu¤u

kültürün, do¤rudan do¤ruya ve bilinçsizce belirli
ihtiyaçlar çerçevesinde maddeye dönüflmesidir.

Günümüzde, mimarl›k alan›nda, örne¤in, K›rsal
Mimarî, ‹ndigenous ve ‹ndigene Mimari,

Spontane Mimarî, Halk Mimarisi, ‹lkel Mimarî,
Mimars›z Mimari gibi sözcükler "Vernaküler
Mimarî" ile ayn› de¤eri tafl›maktad›rlar
(Sezgin 1984, 44) .
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Ahflap evler de yöresel mimarinin bir
parças› olarak üretilmifltir. Yöresel
mimariyi biçimlendiren etkenler, fiziksel
ve sosyal olmak üzere iki bafll›kta
toplanabilir.

lFiziksel Etkenler:
Topo¤rafik Yap›; ‹klim özellikleri, bitki
örtüsü, nüfus da¤›l›m›, yerleflme düzeni,
ekonomik yap› gibi özelliklerin yöresel
olarak de¤ifliklik göstermesinde etkin olan
olay, yükselti farklar› yani topo¤rafyad›r.
Kuzey Anadolu Bölgesi ile Güney
Anadolu Bölgesi k›y›lar›nda benzer genifl
da¤l›k alanlar yer al›r. Akdeniz
Bölgesi’nde yeryüzü flekillerinin ana
çizgilerini Toros Da¤lar›, Karadeniz
Bölgesi’nde de Kuzey Anadolu Da¤lar›
belirlemifltir. Bu bölgelerde k›y›ya koflut
da¤lar, birbirine çok yak›n yörelerde bile
çok farkl› iklim koflullar› yaratm›fllard›r.
Yeryüzü flekilleri ile geliflen ve de¤iflen
bölgelerin topo¤rafik yap›s›, evlerin do¤al
yap› ile iliflkilerinin de¤iflmesinde etkili
olmufltur. Yaflama mekânlar›n›n biçimlendirilmesinde ve yönlendirilmesinde
topo¤rafyadan kaynaklanan sokak dokusu
ve peyzaj önemli olmufl, evin do¤al
zemini ile olan iliflkisi de¤ifliklikler
göstermifltir.

Jeolojik Yap›; Yap› malzemeleri zeminin
ve örtünün verdi¤i olanaklar do¤rultusunda kullan›lm›flt›r. Yap› oluflumlar›nda,
sadece iklim yeterli olmay›p yak›n iklim
bölgelerinde farkl› jeolojik verilerden
dolay› farkl› malzemelerden yararlan›lm›flt›r. Uzun y›llar do¤al malzemeye
dayal› yap› teknolojisinin geliflmesi ve
ayn› teknikte kullan›lmas›, bölgeler-aras›
ulafl›m güçlü¤ü (kapal› bölgeler) ile
ekonomik durgunluktan kaynaklanm›flt›r.
‹fllemeye elveriflli do¤al yap› tafllar›n›n
çok bulundu¤u bölgelerde tafl iflçili¤i
kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. Ormanl›k bölgelerimizden Do¤u Karadeniz’de ahflap

iflçili¤inin en üst düzeylere eriflmesi bunun
bir göstergesi olmufltur (Kuban 1995a, 13-14).

Bitki Örtüsü; Türkiye’de, iklim bölgelerine ba¤l› olarak geliflen ve Karadeniz,
Akdeniz ve Step alanlar› diye ifade edilen
üç bitki bölgesi vard›r (Meydan Larousse Cilt 12,
356). Karadeniz Bölgesi bitki örtüsü, Kuzey
Anadolu ve Marmara Bölgesi’nin kuzey
k›s›mlar›nda görülmektedir. Akdeniz bitki
örtüsü, Güney ve Bat› Anadolu’nun tabii
bitki örtüsü olup ana çizgileri ile Marmara
Bölgesi’nde de görülmektedir. Türkiye’nin
en zengin orman alanlar›n›n Kuzey
Anadolu, Marmara, Bat› Anadolu ve
Güney Anadolu'da toplanmas›, geleneksel
ahflap evlerin burada yayg›n oluflmas›na
neden olmufltur diyebiliriz.

‹klim Yap›s›; Dünya iklim bölgelerinde
Türkiye’nin yeri, subtropikal iklim
kufla¤›nda, k›fllar› ›l›k ve ya¤›fll›, yazlar›
kurak ve s›cak geçen "Akdeniz iklimi bölgesi"ndedir. Akdeniz iklimi, hemen bütün
Akdeniz havzas› boyunca hüküm sürmektedir. Bu iklim, Bat› Anadolu ve Marmara
Bölgesi’nde de ana çizgileri ile hissedilmekte, bu tipe kontinental tip veya Ege
tipi iklim de denmektedir (Ardel 1973, 366). Bu
geçifl bölgelerinde iklim, Akdeniz’e göre
daha ›l›mand›r. Bütün Akdeniz havzas›nda
oldu¤u gibi, so¤uk mevsim ya¤›fl
mevsimidir. Ülkenin kuzeyinde
etkili olan ›l›man orta iklim kufla¤›nda tüm
y›l boyunca ya¤›fllardan
yararlan›lmaktad›r. Mevsimler aras› ›s›
farklar› azd›r. Kuzey Anadolu'da ve
Güney Anadolu'da k›y›ya paralel da¤lar›n
gerisinde iklim de¤iflmekte k›fllar so¤uk ve
sert, yazlar s›cak ve kurak, mevsimler
aras› ›s› fark› fazla olan step iklimi ortaya
ç›kmaktad›r.
Bölgelerin do¤al yap›lar› incelendi¤inde
görülür ki, Orta Anadolu Bölgesi d›fl›nda
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kalan di¤er bölgelerin denize k›y›s› olmas›
ve iç k›s›mlara gidildikçe yükselen yüzey
flekilleri ile biçimlenen topo¤rafyas›, birbirine yak›n iklim yap›s› ve bitki örtüsü,
benzerlikler oluflturmaktad›r. Karadeniz ve
Akdeniz iklimi olarak adland›r›lan ›l›man
ve ya¤›fll› iklim yap›s›n›n etkisi ile
Türkiye ormanl›k alanlar›n›n % 80’i bu
bölgelerde yer almaktad›r.Ayr›ca, a¤›rl›kl›
olarak 1. ve 2. derece k›smen de 3. derece
deprem kufla¤›nda yer alan bu bölgeler
depreme en dayan›kl› malzeme olan
ahflab›n kullan›m›n› yayg›n k›lm›flt›r.
Ekonomik yetersizlikler, ulafl›m zorluklar›n›n etkisi ile yöresel malzeme ve
tekniklerin kullan›m› 19.Yüzy›l bafllar›na
kadar yap›sal kurgu üzerinde en önemli
etken olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

lSosyal Etkenler:
Yöresel mimarinin, de¤iflikliklerden
etkilenmeyen tutarl› karakterinin belirlenmesinde fiziksel faktörlerin yan› s›ra, yine
a¤›r bir geliflme gösteren inançlar, gelenekler, din, yani kültürel ve ekonomik
yap› önemli rol oynamaktad›r. Aile yaflant›s›n›n gizlili¤i, evin kendi içine dönük bir
avlu veya bahçeye aç›lan bir düzene göre
biçimlenmesini gerektirmifltir (Kuban 1995a,
228). Alt katlar, günlük çal›flma alanlar›
olduklar› için sa¤›r, üst katlar d›fl dünya ile
iliflkiyi sa¤lad›klar› için bol pencereli ve
hareketli yap›lm›flt›r.
Toplum içi s›n›fsal farkl›l›klar ev
mimarisinde kendini Avrupa’da oldu¤u
gibi çok fazla hissettirmemifl, küçük
de¤ifliklikler (oda say›s› fazlal›¤›) mal
sahibinin kimlik belirleyicisi olmufltur.
Anadolu ve Rumeli’nin tar›m ve tar›m
ürünlerine dayal› ekonomik sisteminin
oluflu, bu iktisadi üretimin gerektirdi¤i ve
ayr›ca ev içi üretim için gerekli mekânlar›n biçimlenmesi ahflap ev mimarisine
yans›m›flt›r. Ev’in girifli yükseltilerek bu
mekânlar üretime ayr›lm›fl veya ayr›
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yap›lar yap›lm›flt›r. Örne¤in, Karadeniz
Bölgesi’nde ahflap konstrüksiyonla
oluflturulmufl "serender"ler (tah›l depolar›)
çok özgün mimarî yap›lard›r.

Bütün bu etkenlerin sonucunda strüktür ve
teknoloji fark› olmakla birlikte, genelde
do¤al malzemeye ba¤l› üretim söz konusu
olmufltur. Bu verilerin etkisiyle oluflmufl
mimarî, yap› tekniklerinin ve sosyoekonomik koflullar›n de¤iflmedi¤i bütün
sanayi öncesi toplumlarda görüldü¤ü gibi,
ayn› basit çizgide geliflim göstererek
bugüne ulaflan örnekler üretmifltir.
II-Geleneksel Ahflap Yap› Sistemlerinin
Tan›m›:
Yöresel Ahflap Ev’in oluflumunda,
bölgelerde bulunabilme durumlar›na
ba¤l› olarak, temel yap› gereçleri olan
ahflap, tafl ve kerpiç yap› sisteminde
kullan›lm›flt›r. Geleneksel Ahflap Ev
yap› sistemlerini üç ana bafll›kta
toplamak mümkündür. Bu üç ana

bafll›kta belirtilen yap› sistemleri ile
oluflturulan ve ana tafl›y›c› malzemesi
ahflap olan evler, araflt›rma konusu içinde
"ahflap ev" olarak tan›mlanm›flt›r.
Öncelikle belirlenmesi gereken, ana
tafl›y›c›n›n ne oldu¤udur ki, bu da, mekan›
s›n›rland›ran ögelerin kendini yaflatacak,
ayakta durmas›n› sa¤layacak sistem
bütünüdür (Kuban 1990, 12) fleklinde ifade
edilebilir. Bu sistem tafl›y›c›
sistem ve örtü sistemi olarak
grupland›r›lmaktad›r (Kuban 1990, 40):

1-Ahflap Y›¤ma Sistem; A¤ac›n do¤al
halde veya ifllenerek yatay bir düzende
birbiri üstüne konmas› ve köflelerinin
geçme tekni¤i ile birlefltirilmesidir.
Ço¤unlukla basit bir tafl temel veya kârgir
zemin kat üzerine oluflturulmufllard›r.

Resim: 1
Trabzon-Uzungöl
(Filak Mahallesi).
Resim: 2
Karabük-Safranbolu.
Resim: 3
Yörük Köyü.
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2-Ahflap Karkas Sistem; Temel veya
y›¤ma (tafl, kerpiç, ahflap) sistem üzerine
ahflaplar›n çat›larak tafl›y›c› bir sistem
oluflturmas›d›r. Kuruluflunun hafifli¤i, çok
katl› yap›lar üretilebilmesi, mimarî çözüm
kolayl›klar› sa¤lamas› sonucu çok
kullan›lm›flt›r. Bu sistem duvar yüzeyi
oluflturulurken kullan›lan tekni¤e göre
afla¤›da belirtilen alt gruplara ayr›lm›flt›r.

Resim: 1

Resim: 2

Ahflap, hem tafl›y›c› hem de d›fl tesirlere
karfl› koruyucu malzeme durumundad›r.
Ahflap y›¤ma sistem, yap›m› s›ras›nda
oldukça s›n›rl› kullan›ma olanak vermesi
nedeni ile daha çok orman alanlar›na
yak›n köy evlerinde kullan›lm›flt›r (Resim 1).

lAhflap karkas sistemin aras›n›n kerpiç,
tu¤la, tafl veya a¤aç ile dolgu yap›lmas›;
Ahflap sistem ço¤unlukla masif ve yüksek
bir zemin kat üzerine infla edilmifltir. Bu
sistemde evin nas›l infla edildi¤i cephede
aç›kça gözlenmektedir. Do¤al veya
ifllenmifl ahflap tafl›y›c›lar›n aras› tafl kerpiç
veya tu¤la ile doldurulmufltur. Duvarlar›n
d›fl› ço¤unlukla s›vanarak kapat›lm›flt›r
(Resim 2) . S›vas›z b›rak›lan cephelerde ahflap
sistem daha özenli ifllenmifltir. Ormanl›k
bölgelerde tahta kaplamal› örnekleri
görülmektedir. ‹ç yüzey ise ba¤dadî
ç›talar› çak›larak üzeri s›vanm›flt›r. Resim: 3
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Ahflap karkas sistemin aras›n›n tu¤la, tafl
veya kerpiç ile düzgün olmayan bir teknikte doldurulmas› ve ba¤dadi s›vanmas›
veya tahta kaplanmas›; Kurulufl
sistemi yukar›daki sistemle ayn› olup
iflçilik daha az özenlidir. Düzgün olmayan
dolgu üzerine iç ve d›fl yüzeyde ba¤dadî
ç›talar tutturularak üzeri s›vanm›flt›r (Resim 3).
l

lAhflap karkas sistemin belirgin modüler
(panel) kurgu sistemi ile oluflturulup
aras›n›n tahta veya tafl ile dolgu
yap›lmas›; Bu sistem, Do¤u Karadeniz
Bölgesi’ne özgü olup tüm yap› yükünü,
temel duvarlar›na ileten tafl›y›c› elemanlar›n, düfley olarak kullan›lmas› ana
prensip olmufltur. Dolgu tekni¤ine göre üç
flekilde kurulmufl olan cephe, blok ahflap
dolgulu, göz ve muska dolma olarak
düzenlenmifltir.
Blok ahflap dolgu; dolgu malzemesi
olarak, tahtalar›n yatay konumda üst üste
dizilmesiyle elde edilmifltir.
Göz dolma; geçme tekni¤inde
ba¤lant›larla, yatay ve düfley konumda,
kareye yak›n düzgün bir biçimde
kurulmufltur. Bu standart boflluklar düzgün
kesilen veya do¤al dere tafllar› ile
doldurulmufltur (Resim 4).

Resim: 5

Muskal› Dolma; Tafl›y›c› sistem
ba¤lant›lar›n›n çapraz parçalarla
ba¤lanmas› sonucu elde edilen küçük
üçgenlerden kurulmufltur. D›fl duvar
yüzeyi s›vanm›flt›r (Resim 5).

Resim: 6

Resim: 4
Trabzon-Uzungöl
Resim: 5
‹zmir-Ödemifl (Birgi)
Resim: 6
Antalya-Kaleiçi

lAhflap karkas sistemin aras›n›n bofl
b›rak›l›p d›fl taraftan tahta kaplan›p iç
taraftan ba¤dadî tekni¤inde s›vanmas›;
Ço¤unlukla ‹stanbul ile onun etkisi alt›nda
olan yerleflimlerde kullan›lm›flt›r. Ahflap
sistem kâgir bir kat üzerine, tafl›y›c›

Resim: 4
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Do¤u Karadeniz Bölgesi’nin güneyinden,
Kayseri ilinin bat›s›ndan geçen, Ankara ve
Afyon flehirlerini içine alan, Antep’in
do¤usuna do¤ru uzanan bir çizginin
bat›s›nda kalan k›s›mda meydana
gelmifllerdir. Bu çizgi kesin bir s›n›r olmamakla birlikte ahflap evlerin kaynaklarla
saptanabilen yayg›n yap›ld›klar› bölgelerin
genel ifadesi olarak ele al›nmaktad›r. Bu
veriler sonucunda, Kuzey Anadolu, Orta
Anadolu, Güney Anadolu, Bat› Anadolu
ve Marmara Bölgesi olmak üzere befl ayr›
bölgede Geleneksel Ahflap Evlerin yayg›n
olarak üretildiklerini söyleyebiliriz.

Resim: 7

Resim: 7
‹stanbul-Eyüp
T. Çobancao¤lu
Resim: 8-9
‹stanbul-Bo¤az
T. Çobancao¤lu

Resim: 8

dikmelerin aras› di¤er sistemlere oranla
daha genifl olarak infla edilmifltir. Duvar
yüzeyi d›flar›da, tahta ile yal› bask›s›,
pasal› veya bindirme tekni¤inde
kaplanm›fl, içeride ba¤dadî s›va
tekni¤inde s›vanm›flt›r (Resim 6).
3. Karma Sistem;
Farkl› yap› sistemlerinin bir arada
kullan›lmas›d›r. Bu ba¤lamda ele
al›nd›¤›nda, geleneksel ahflap evler,

III-Geleneksel Ahflap Yap› Sistemlerinin
Grupland›r›lmas›:
Bölgesel incelemeler sonucunda, yap›m
sistemleri aras›nda yöresel farkl›l›klar
olmakla birlikte, genel karakteristik
özellikleri ile bölgesel gurupland›rma
yap›labilmektedir. Araflt›rmada ele al›nan
örnekler bölgelerin özgün yap› sistemlerinden seçilmeye çal›fl›lm›flt›r (36 adet
örnek ev) (Çobancao¤lu 1998). Genellikle 18. ve
19. Yüzy›la ait olan örneklerin incelenmesinin sonuçlar›ndan, afla¤›da belirtilen
özellikler elde edilmifltir.

Resim: 9
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1. Kuzey Anadolu Bölgesi’nin do¤u
bölümü
lYap›sal özellikleri: Plan tipi iç sofal›,
ç›kmas›z,
lTemel: Sürekli tafl temel,
lAhflap duvar kurgu sistemi: Ahflap y›¤ma,
lAhflap karkas aras› dolgulu (tafl-a¤aç);
Ahflap dolma, göz dolma, muskal› dolma,
lD›fl duvar kaplamas›: S›val›-s›vas›z-tahta
kaplama,
lDolgu malzemesi: Tafl, ahflap,
lÜst örtü kaplamas›: E¤imli ve kiremit
kaplama-e¤imli ve tahta kaplama
(fiekil 1, 2).

2. Kuzey Anadolu Bölgesi’nin bat›s› ve
iç bölgeleri ile Marmara Bölgesi’nin
güneyi ve Orta Anadolu Bölgesi’nin
bu bölgelerle s›n›r oluflturan yerleflmeleri.
lYap›sal özellikleri: Plan tipi d›fl sofal›,
orta sofal›, iç sofal› ve ç›kmal›,
lTemel: Sürekli tafl temel (Kuzey Anadolu
Bölgesinin Do¤u Bölümü),
lAhflap duvar kurgu sistemi: Ahflap karkas
aras› dolgulu,
lDolgu malzemesi: Kerpiç, tu¤la,
lD›fl duvar kaplamas›: S›val›,
lÜst örtü kaplamas›: E¤imli ve kiremit
kaplama (fiekil 3).
3. Bat› ve Güney Anadolu Bölgesi
lYap›sal özelikleri: Plan tipi d›fl sofal› ve
ç›kmal›,
lTemel: Sürekli tafl temel,
lAhflap duvar kurgu sistemi: Ahflap karkas aras›, dolgulu, üzeri ba¤dadî kaplama
üzeri s›val›,
lDolgu malzemesi: Tafl, kerpiç,
lD›fl duvar kaplamas›: S›val›,
lÜst örtü kaplamas›: E¤imli ve kiremit
kaplama, düz toprak kaplama (fiekil 4).
4. ‹stanbul ve etkisi alt›nda bulunan
yerleflmeler: Edirne, Tekirda¤, Kocaeli,
Sinop.
lYap›sal Özellikler: Plan tipi, iç sofal›,
orta sofal› ve ç›kmal›,
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Temel: Sürekli tafl temel,
Ahflap duvar kurgusu: Ahflap karkas aras›
boflluk üzerine tahta kaplama,
lD›fl duvar kaplamas›: Tahta,
lÜst örtü kaplamas›: E¤imli ve kiremit
kaplama (fiekil 5, 6).
l
l

Sonuç:
Geleneksel ahflap yap› sistemleri,
1-Kuzey Anadolu Bölgesi’nin do¤u
bölümü,
2-Kuzey Anadolu Bölgesi’nin bat›s› ve iç
bölgeleri ile Marmara Bölgesi’nin güneyi
ve Orta Anadolu Bölgesi’nin bu bölgelerle
s›n›r oluflturan yerleflmeleri.
3-Bat› ve Güney Anadolu Bölgesi,
4-‹stanbul ve etkisi alt›nda bulunan
yerleflmeler: Edirne, Tekirda¤, Kocaeli,
Sinop olmak üzere dört ana grup alt›nda
toplanabilmektedir (fiekil 7). Genel olarak
bak›ld›¤›nda kuruluflunun hafifli¤i, çok
katl› yap›lar kurulabilmesi, mimarî çözüm
kolayl›klar› sa¤lamas› sonucu dolgulu
ahflap karkas sistem tekni¤inde evler
yayg›n olarak üretilmifltir. Sürekli kârgir
temel ve y›¤ma kâgir zemin kat üzerine
kurulmufl bu sistemin cephesi s›vanarak
özenilmeden yap›lan ahflap sistem
kapat›lm›flt›r. Üst örtü e¤imli olup oluklu
kiremit ile kaplanm›flt›r. Di¤er yap› sistemleri de benzer kurulufl tekni¤ine sahip
olup malzeme aç›s›ndan özel koflullar›n
elverdi¤i yerleflimlerde üretilmifllerdir.
Yöresel verilerin sonucu ortaya ç›kan,
Geleneksel Ahflap Evlerin korunmas›nda,
yap›sal sistemlerinin tan›nmas› ve bulunduklar› bölge kriterleri içerisinde de¤erlendirilmeleri önemli bir olgu olmakta ve
koruma çal›flmalar›n›n bafllang›ç ad›m›n›
oluflturmaktad›r l
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Bu çizim
montajda konulacak

fiekil: 1
Tahsin Sa¤›ro¤lu-Arakl›/TRABZON
Yap›m Tarihi:
Plan düzeni:
‹ç sofal› ve iki katl›d›r. Alt katta
toprak zeminli bir orta mekân ile
iki oda bulunmaktad›r.
Evin girifli, alt kattan yap›labildi¤i
gibi e¤imden dolay› üst kattan da
sa¤lanabilmektedir.
Bu katta L biçiminde iç sofa ve bu
sofaya aç›lan üç oda yer
almaktad›r.
Yap› sistemi:
Alt kat kârgir duvarlar›, üst kat›n
iki cephesinde de devam
etmektedir. Bu duvar üstüne
kurulan ahflap karkas sistem
muskal› dolma tekni¤inde ve aras›
tafl dolguludur. Duvarlar›n içi
ahflap kapl› olup d›fl›ndaki s›valar›
ise dökülmüfltür. E¤imli üst örtü,
oluklu kiremit ile kapl›d›r.
Kullan›m›;
Ev harap durumdad›r.
Say› 3, May›s 2003
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fiekil: 2
Memifl A¤a Kona¤›
Sürmene/TRABZON
Yap›m Tarihi:
Yaklafl›k 200 y›ll›k.
Plan düzeni:
Plan tipi karma özellik
göstermekte olup iki katl›d›r.
Girifl kat›nda toprak zeminli,
büyük ocakl› orta mekân ve
depolar bulunmaktad›r. Üst
katta yer alan korunakl› d›fl
sofa deniz yönünde olup burada
bulunan alt› odadan dördü bu
sofaya aç›lmaktad›r. Di¤er iki
odaya ise koridorla ulafl›lmaktad›r. Ev haremlik ve selåml›k
olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir.
Yap› sistemi:
Alt kat kârgir duvarlar› üst
katta k›smen devam etmektedir.
Bunun d›fl›nda kalan duvarlar,
göz dolma tekni¤inde olup tafl
dolguludur. ‹ç bölme
duvarlar›nda blok ahflap dolma
tekni¤i de görülmektedir. E¤imli
üst örtü, oluklu kiremit ile kapl›
olup çat› aras›nda pencereler
mevcuttur.
Kullan›m›:
Ev bofl ve bak›ms›z durumdad›r.
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fiekil: 3
Memduh Sakall› Evi
Havza/SAMSUN
Yap›m tarihi:
Yaklafl›k 150 y›ll›k.
Plan düzeni:
‹ç sofal› ve bodrum üstü iki
katl›d›r. Ayn› plan düzenine
sahip iki katta odalar ve iki oda
aras›nda yer alan eyvan iç
sofaya aç›lmaktad›r. Her iki
katta da odalardan biri mutfak
olarak kullan›lmaktad›r.
Yap› Sistemi:
Bodrum kârgir duvarlar› üstüne
kurulan, kat duvarlar› ahflap
karkas aras› tu¤la kerpiç dolguludur. Duvarlar içte ve d›flta
s›val›d›r. E¤imli üst örtü, oluklu
kiremit kapl›d›r.
Kullan›m›:
Konut olarak, iki aile taraf›ndan
ayr› girifller ile
kullan›lmaktad›r.

dikkat

Bu çizim
montajda
konulacak
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fiekil: 4
Sevgi Gönül Evi
Kaleiçi/ANTALYA
Yap›m tarihi:
19.Yüzy›l bafllar›.
Plan düzeni:
D›fl sofal› ve iki katl›d›r.
Girifl kat›nda hizmet birimlerine
ait mekânlar, üst katta
L biçimindeki d›fl sofaya aç›lan
odalar ve eyvan yer almaktad›r.
Yap› sistemi:
Normal kat duvarlar›,
kârgir -ba¤dadî tekni¤inde ve
tafl, a¤aç, tu¤la k›r›¤› dolgudur.
Duvarlar içte ve d›flta s›val›d›r.
Ç›kma altlar›, ba¤dadî
tekni¤inde s›val›d›r. E¤imli üst
örtü oluklu kiremit ile kapl›d›r.
Kullan›m›:
Restore edilen yap›, konut
olarak kullan›lmaktad›r.

KAYNAKÇA
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fiekil: 5
Firdevs Kocao¤lu, KOCAEL‹
Yap›m tarihi:
20.Yüzy›l bafllar›.
Plan düzeni:
‹ç sofal› ve iki katl›d›r. Alt kat
ve üst kat ayn› plan düzeninde
olup odalar iç sofaya aç›lmaktad›r. Üst kat sofas› esas
balkonla d›fla aç›lmaktad›r.
Yap› sistemi:
Kâgir temel duvar› üstüne alt
kat ahflap karkas aras› tafl dolguludur. Kârgir duvar yap›n›n
komfluya bitiflik cephesinde üst
katta da devam etmektedir.
Üst kat duvarlar› ahflap karkas
aras› bofl olup içte ba¤dadî
s›val›, d›flta tahta kaplamal›d›r.
Alt kat duvarlar› içte ve d›flta
s›val›d›r. Üçgen ç›kmalar, e¤risel
uzun payandalar ile tafl›nmaktad›r. E¤imli üst örtü kiremit ile
kapl›d›r.
Kullan›m›:
Bofl ve bak›ms›zd›r.
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fiekil: 6
Süleymaniye/‹STANBUL
Yap›m tarihi:
20.yüzy›l bafllar›.
Plan düzeni:
Yan sofal› ve iki katl›d›r. Köfle
parselde yer alan ev haremlik
ve selaml›k olmak üzere iki
bölümdür. Kat planlar› aras›nda
kullan›m fark› yoktur. Sokaktan
yüksekçe olan girifl kat›nda dört
adet oda ve servis mekanlar›
vard›r. Üst katta da ayn› say›da
olan odalar birbirine koridorla
birleflen yan sofalara
aç›lmaktad›r.
Yap› sistemi:
Kârgir bodrum kat duvarlar›
üstüne kurulan ahflap karkas
sistem , tahta kapl›d›r. Ç›kma,
kaplamal› payandalarla
tafl›t›lmaktad›r. E¤imli üst örtü
oluklu kiremit ile kapl›d›r.
Kullan›m›:
Bofl ve bak›ms›zd›r.
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fiekil: 7
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