Özet:
Türkiye’de özellikle Orta Anadolu’ya
bakt›¤›m›zda kerpiç gelene¤inin, yerleflim
düzenine geçilen ilk ça¤lara kadar gitti¤i
bilinmektedir. M.Ö. 5000ler de Orta
Anadolu’da kullan›lan yap› teknikleri ile
günümüze kalan örneklerdeki tekniklerin
benzerlik göstermesi, yöresel üslup olarak
tan›mlanan mimarilerin saf olmad›¤›n›n
bir göstergesidir diyebiliriz. Biçimler
birbirlerini etkilemifl benzer teknikler
kullan›lm›flt›r. Araflt›rma kapsam›nda ,
Anadolu’da “kerpiç”ten üretilen konutlar›n
günümüze ulaflan ve günümüzde de
kullan›lmaya devam eden yöresel örnekleri
incelenerek bölgelere göre de¤iflen
uygulan›fl yöntemleri ve farkl›l›klar›
ortaya konulmaktad›r.
Summary
The traditional use of in earthen material in
Turkey and especially Central Anatolia is
known to have originated from the primary
ages of settled civilization period. The
building techniques that were used in
Central Anatolia in B.C. 5000s and that
can be seen in the examples that have
survived today resemble one another.
We can tell that this is an indication that
the architecture defined as vernacular is
not pure. The forms have affected each
other and similar techniques have been
used. Within the scope of this research,
vernacular examples of houses made of
“earthen material” in Anatolia have been
examined and application methods that
differ from region to region and their
differences have been explained.
Anahtar kelimeler: Kerpiç,Yöresel Konut,
Anadolu.
Keywords: Earthen material, Vernacular
House, Anatolia.
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Girifl
Yerleflmifl uygarl›¤›n ilk ça¤lar›ndan
itibaren, insan›n üretti¤i ve biçimini
istedi¤i gibi belirledi¤i ilk yap› malzemesi
kerpiç olmufltur. Kerpicin f›r›nlan›p tu¤la
haline gelmesi ile tafl gibi dayan›kl›, her
yerde bulunabilen, ekonomik yeni bir
yap› malzemesi ortaya ç›km›flt›r. A¤ac›n
ve tafl›n kolay elde edilemedi¤i her yerde
konut yap›s›n›n ana malzemesi kerpiç ve
tu¤la olmufltur. Dünyan›n orta kufla¤›ndaki
bütün bölgelerde k›rsal konut
malzemesinin kerpiç oldu¤u, kerpiç ve
tu¤laya dayal› yap› gelene¤inin en büyük
tarihi verilerinin Mezopotamya, ‹ran ve
Orta Asya’da üretildi¤i kaynaklarda
belirtilmektedir (Kuban, 1990, 37).
1-Anadolu Konut Gelene¤inde Kerpicin
Tarihçesi :
Ülkemizde yap›lan kaz›larda, Anadolu
konut gelene¤inin gün yüzüne ç›kar›lan
bulgular› yaklafl›k on bin y›ll›k bir zaman
dilimine yay›lmaktad›r. Bu bulgular›n
konut kavram›n›n gelifliminde ve bununla
ba¤lant›l› yap› tekniklerinde insanl›¤›n

yaflad›¤› geliflimin tüm evrelerini ortaya
ç›kard›¤› gözlemlenmektedir. Arkeolojik
kal›nt›lar›n bulundu¤u en erken dönemden
bu yana, de¤iflik malzemelerin bir arada
kullan›ld›¤› görülmektedir. Çayönü
kaz›lar›nda 8000 m2‘yi bulan kaz› alan›nda
ortaya ç›kan yerleflim dokusunda, Neolitik
Ça¤’da dallardan örülmüfl
yuvarlak planl›, basit bir kulübenin,
dörtgen planl›, tafl temel üstüne kerpiç
tu¤la duvarl›, düz daml›, bodrumlu, kap›s›
ve penceresi olan bir yap›ya dönüfltü¤ü
belgelerde anlat›lmaktad›r
(Özdo¤an, 1996, 24).

Bir baflka örnekse, Anadolu’da, Truva I
döneminde bu yerleflim bölgesinde
kerpiçten, temelsiz veya tafl temelli ya da
tafl duvar döflekli olarak kurulmufl olan
yap›lar›n oldu¤udur (Naumann, 1991, 47).
Anadolu’da bulunan tafl duvarlar›n›n
say›lar›n›n çoklu¤una karfl›n, bunlar içinde
masif kerpiç duvarlar az say›dad›r ve fazla
korunmam›fllard›r.
Anadolu’daki kerpiç uygulamalar›nda,
balç›k ve suyun yeterince sa¤lanabildi¤i
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durumlarda, kerpiç yap› yerinde
haz›rlanarak kullan›lm›flt›r. Kerpiç
oluflumunun içinde ar›nm›fl kilin yan›s›ra,
her türlü kap kaçak k›r›klar›, küller,
çöpler yerleflme molozlar› gibi istenmeyen
kat›fl›mlar, e¤er balç›k yerleflme yerinin
yak›n›ndan al›nm›flsa, çoklukla ortaya
ç›km›flt›r. Saman, k›y›lm›fl hayvan yemi,
kam›fl, kum ve küçük çak›llar, bir yandan
tu¤lalar›n kültesini gevfletmek, bir yandan
da gereçler aras›nda mekanik ba¤l›l›k
sa¤lamak için isteyerek balç›¤a
kat›lm›fllard›r. Anadolu’da kerpiç harc›na
bitkisel liflerin bol ölçüde kat›ld›¤›
gözlenebilmektedir. Bu ifllemin binlerce
y›l öncesinden günümüze geldi¤i, bugün
oldu¤undan daha baflka türlü bir oluflum
göstermedi¤i kaynaklarda belgelerle kesinleflmifltir (Naumann, 1991, 47), (Resim 1).

samand›r.
Kerpiç çamuruna belli bir oranda
kat›lacak olan saman, çok ince k›y›larak
ufalan›r. Bu saman çöpleri ile harman
edilen kerpiç çamuru ayakla çi¤nenerek
a¤da k›vam›na getirilir Bunu takiben
çamur uzun süre bekletilir ve
mayaland›r›l›r. Bu aflamalardan sonra
kerpiç çamuru belli boyutlarda tahta
kal›plara dökülür. Buna “kerpiç kesme
ifllemi” denir. Daha sonra güneflte
kurutularak sertlefltirilir ve kuruyanlar
kullan›lmak üzere usulüne uygun istiflenir
(Tarhan, 1975, 46).

Kerpiç malzemenin özellikleri kerpiç
topra¤›n›n cinsine, su miktar›na, kal›plama
ve kurutmadaki yöntem ve sürelerine ba¤l›
olarak farkl›l›k gösterebilmektedir. Killi
Resim: 1
Afl›kl› Höyük Yerleflimi
(Acar, 1996)

2- Kerpicin Malzeme Özellikleri:
Eski Anadolu ve Mezopotamya’n›n
geleneksel yap› malzemesi olan ve
binlerce y›ldan beri sürekli olarak devam
eden kerpiç ustal›¤›, “yap›m tekni¤i”
bak›m›ndan da kendine özgü tecrübeyi
gerekli k›lmaktad›r. Kerpiç yap›m›nda
kullan›lacak toprak seçimi önemlidir.
Bu malzemenin elenerek yabanc›
malzemelerden ar›nd›r›lmas›
gerekmektedir. Kerpiç çamurunun
yard›mc› ö¤esi ve ba¤lay›c› eleman›
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kerpiç topra¤›n›n kimyasal bileflimi
alüminyum silikatt›r. Bitkisel ve
organik maddeli topraklar›n kerpiç
üretiminde kullan›lmad›¤› görülmüfltür.
‹çinde silt ve ince kum tanecikleri
bulunan killerin de su ile yo¤rulduklar›nda
gösterdikleri plastik özelli¤i yeterince
yüksek olmaktad›r. Kerpiç topra¤›nda
3 cm’den büyük tafl parçalar›
bulunmamal›d›r. Kerpicin boyutu ve
kullan›lan harc›n haz›rlan›fl› yap›n›n
yap›ld›¤› yere göre farkl›l›k
göstermektedir (Eriç, 1980, 81).
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Resim: 2
Türkiye Haritas›

3-Anadolu’da Bölgelere Göre Geleneksel
Konutlarda Kerpicin Uygulamas›
Türkiye’de geleneksel mimarl›¤›n temel
yap› malzemeleri ahflap, tafl ve kerpiç
olmufltur. Yöresel mimarl›¤›n oluflumunda
bölgelerde bulunabilme durumlar›na ba¤l›
olarak bu malzemeler yap› sisteminde
kullan›lm›flt›r. Türkiye co¤rafi olarak:
1-Kuzey Anadolu,
2-Marmara Bölgesi ve ‹stanbul,
3-Bat› Anadolu, 4-Güney Anadolu,
5-Orta Anadolu, 6-Do¤u Anadolu,
7-Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri olmak
üzere 7 bölgeye ayr›lmaktad›r (Resim 2).
Konut yap›m teknikleri aç›s›ndan bölgeler
aras›na net s›n›rlar konulamamakta,
yöresel etkilerle mimari yap›m teknikleri
biçimlenmektedir. Kerpiç, a¤›rl›kl› olarak
Orta Anadolu Bölgesi’nin ana yap›
malzemesi olarak görülmekte, buna ek
olarak di¤er bölgelerde de tafl ve ahflap
ile birlikte farkl› tekniklerle karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu bildiri kapsam›nda
kerpicin uygulanmas›, 150 y›ll›k bir
geçmifle gidebilen geleneksel kerpiç
konutlar incelenerek; y›¤ma sistem,
ahflap iskelet aras› kerpiç dolgulu sistem

ve karma sistem olmak üzere üç gurupta
s›n›flanarak ele almakta ve özgün
örneklerle tan›t›lmaktad›r.

3.1. Y›¤ma Sistem Kerpiç Konutlar
Kerpiç malzemelerin aras›nda tafl›y›c›
unsur olarak ahflap bulunmayan, blok
kerpiçlerle duvarlar yap›lan yap›ya
“y›¤ma (masif) kerpiç” denilmektedir.
Bu sistemdeki konutlar daha çok
Anadolu’nun k›rsal yerleflmelerinde
görülen konut gruplar›d›r. Düz çat›, az
katl› çözümler, prizmatik görünüm bu
bölgede gözümüze çarpan nitelikler
olarak belirmektedir (Resim: 3-4-5).
Bu konutlar, ahflap bulmadaki kolayl›k
oran›nda 1-3 s›ra hat›llarla takviye
edilmifllerdir. Hat›llar çok kere duvar›n
iki yüzüne yerlefltirilen 6-10 cm’lik
yuvarlak çapl› kavak veya sö¤üt
a¤ac›ndand›r. Bunlar 1.50-2.00 metrede
bir duvar›n içine konulmakta ve
köflelerden birbirine ba¤lanabilmektedir.
Lentolar ise küçük çapl› ahflap parçalard›r.
Baz› örneklerde duvar sistemi d›fl›nda,
düfleyde ahflap dikmeler kullan›larak
aç›kl›klar›n geçilmesi kolaylaflt›r›lm›flt›r
(Eriç 1987, 36).
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Resim: 3

Kerpiç duvarlarda ahflap kullan›lmas›
kerpiç boyutlar›n›n küçülmesini
sa¤lamaktad›r. Kerpiç duvarlar›nda
ahflab›n kullan›ld›¤› Keban bölgesindeki
Aflvan’da kerpiç boyutlar› (30x30x10 cm),
(30x15x10 cm) ahflap hat›llar›n
kullan›lmad›¤› Ad›yaman ve Urfa
yöresinde kullan›lan kerpiçlerden
(50x40x10 cm), (50x20x10 cm) daha
küçüktür (Erdim, 1979, 69). Ayn› nedene
ba¤l› olarak, Sivas-Çall› Köyü’ndeki
(32x30x10 cm) örnekler de Aflvan’da
(32x15x10 cm) oldu¤u gibi Ad›yaman
ve Urfa yöresinden küçüktür.
Masif (Y›¤ma ) kerpiç duvarlar örgü
tekni¤i farkl›l›¤› aç›s›ndan gruplanacak
olursa ayn› büyüklükteki kerpiçle yap›lan
duvarlar, ana ve kuzu adlar› ile biri
di¤erinin yar›s› kadar olan iki ayr›
büyüklükte kerpiçle yap›lan duvarlar
ve iç ve d›fltan kerpiç örülüp aras› dolgu
olan kal›n duvarlar olmak üzere üçe
ayr›lmaktad›r. Ço¤unlukla kullan›lan
teknik ise ana-kuzu kerpiçlerle
oluflturulmufl duvar teknikleridir
(Kafesçio¤lu, 1949, 21).
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Ana kerpiç tu¤la boyutlar› genellikle
40-30 cm uzunlu¤unda, 40-20 cm eninde
ve 15-8 cm kal›nl›¤›ndad›r. Buna Malatya
Afla¤› Ulup›nar-Balaban yöresinde görülen
(30x30x10 cm), (30x15x10 cm)
boyutlar›ndaki kerpiç tu¤lalar örnek olarak
gösterilebilir (Baflakman, 1991, 51). Duvar
kal›nl›klar› kerpiç büyüklü¤üne ba¤l›
olarak de¤ifliklik göstermektedir. Duvar›n
her iki yüzüne vurulan samanla
kar›flt›r›lm›fl çamur s›vayla birlikte duvar
kal›nl›klar› 70-80 cm veya 50-60 cm
olabilmektedir. Bu evlerde d›fl duvarlar
bir buçuk, iç duvarlar bir kerpiç blok
örgüsünde olmaktad›r. Büyük ebattaki
kerpiç ile daha kal›n duvar örülüp daha
çok yük tafl›nmas› sa¤lanabilmektedir.
Y›¤ma kerpiç konut mimarisini oluflturan
düfley eleman olan duvar›n yan› s›ra di¤er
yatay yap› elemanlar› olan üst örtü, tavan
ve yer döflemeleri k›saca tan›mlanacak
olunursa;
Yöresel (vernaküler) kerpiç mimarînin
önemli bir özelli¤ini teflkil eden düz
toprak damlar, tafl›y›c› kirifller, topra¤›
tutacak flekilde saz ve dallardan yap›lm›fl

Resim: 4

Resim: 5

Resim: 3
Kozluca köyü-Malatya
(Aran, 2000)
Resim: 4
Çall› Köyü- Sivas
Resim: 5
Çall› Köyü Sivas
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Resim: 6
Amasya’dan bir örnek
(Çobancao¤lu, 1998).

Resim: 6

Öncelikli olarak yap›n›n tafl›y›c› duvarlar›
üzerinde ard›ç kavak, sö¤üt vb. a¤açlardan
haz›rlanm›fl, yuvarlak, kabu¤u soyulmufl,
ahflap kirifllemeler paralel s›ralar
oluflturacak biçimde, belirli aral›klarla
dizilerek çat› iskeleti oluflturulmaktad›r
(Bar›flta 1990, 35). Bu yüzeyler içerde süslü
bir tavan örtüsüyle kaplanabildi¤i gibi
kirifllemelerin boyal› veya boyas›z ç›plak
b›rak›ld›¤› da örneklerde gözlemlenmifltir.

yap›lm›fl bir harç sürülmekte ve çamur
harc›n üzerine ise killi toprak
dökülmektedir. Çamur harc›n topra¤› killi
kumdur. Kerpiç ve duvar s›vas› çamuruna
nazaran daha iyi kar›l›p özlefltirilir,
bekletilir ve bulunamad›¤› durumda
doygun tuzlu su emdirilmifl toprak
serilmektedir. Bu yolla haz›rlanan dam
ya da örtü sistemi ‘Lo¤ tafl›’ olarak
isimlendirilen tafltan yap›lm›fl bir silindirle
üzerinden geçilerek s›k›flt›r›lmaktad›r.
Böylece d›fl etkilere karfl› korunmufl düz
çat› yüzeyi elde edilmektedir. Dam
yap›m›nda kullan›lan malzeme yöreye
ba¤l› baz› de¤ifliklikler göstermektedir.

Bu flekilde oluflturulan çat›da, iskeletin
yükünü duvardan almak için bazen
ba¤›ms›z dikmeler de kullan›lm›flt›r.
Dikmeler döflemeye yerlefltirilen bir tafl
üzerine oturtulmaktad›r. Bu kirifl s›ras›n›n
üstü daha küçük çapl› a¤aç veya küçük
boyutlu kabu¤u soyulmufl a¤aç dallar›yla
(Ankara, Eskiflehir, Afyon, Sivas, Mufl,
Van vb.) örülmektedir. Böylece
tan›mlanan ahflap düz çat› iskeletinin
üstüne saz veya a¤aç dallar›ndan
oluflturulan bir tür çit serilmektedir.
Bu çitin üstüne toprak ve samandan

3.2. Ahflap ‹skelet Aras› Kerpiç Dolgulu
Konutlar
Genelde ‘H›m›fl’ olarak adland›r›lan bu
yap›m sistemi, Anadolu’da ahflab›n kolay

bir döfleme ve bunun üzerinde yer alan
s›k›flt›r›lm›fl toprak tabakas› olmak üzere
üç k›s›mdan meydana gelmektedir
(Kafesçio¤lu, 1949, 47).

A¤aç dallar› kullan›lmad›¤› durumlarda
(Ad›yaman, Konya, Isparta, Burdur v.b.)
kam›fl döflenmifl, genifl yüzeyli tafllar›n
bulunabilece¤i yörelerde ise kam›fl veya
dallar›n yerine küçük tafl parçalar›
kullan›lm›flt›r (Kayseri, A¤›rnas Yöresi).
E¤er yap› iki katl› düflünülmüflse a¤aç
dallar›n›n uçlar› duvardan d›flar› tafl›r›l›r.
Çorak düz dam kendi içinde e¤imli olup
belirli noktalardan çörtenler arac›l›¤›yla
su d›flar› at›lmaktad›r.
Anadolu’da kent merkezlerinde bulunan
düz daml› konutlar 18. yy.’dan bafllayarak
yerini meyilli ve kiremit kapl› çat›
örtüsüne b›rakm›flt›r. Önceleri evlerin
cephesinde bir dekor olarak bafllayan,
üçgen al›nl›kl› beflik ya da k›rma çat›
uygulamas› giderek evin düz çat›
örtüsünün yerini alm›flt›r. Bu uygulama
k›rsal alanda etkisini biraz daha geç
göstermifltir. Y›¤ma kerpiç konutlar›n
yer döflemeleri ise mekanlar›n
fonksiyonlar›na göre toprak veya tafl
yap›lm›flt›r.
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bulunabildi¤i yerleflimlerde (örne¤in;
Kuzey Anadolu bölgesinin iç kesimlerinde
Amasya (Resim 6), Samsun- Havza ,
Safranbolu (Resim 7), Orta Anadolu da
Kütahya (Resim 8) , Sivas- Divri¤i (Resim 9)
karfl›m›za ç›kan, ahflap iskelet aras› kerpiç
dolgulu konutlarda, ahflap karkas masif tafl
veya kerpicin üzerine kurulmaktad›r.
Ahflap iskeleti oluflturan ahflap, düfleyde
ana ve ara dikmeler, yatayda kiriflleme
sistemi ile belirli aral›klarda çat›larak
oluflturulmufltur. Bu sistemde ana tafl›y›c›
malzeme ahflap olup, kerpiç dolgu
malzemesi olarak kullan›lmaktad›r.
Ahflap sistem aral›¤›, kerpiç boyutuna
göre ayarlanarak düzenlenmektedir.
Kerpicin sa¤lad›¤› olanaklarla dikmelerin
aras› geniflleyebilmifltir. Örne¤in 80 cm’

ye ç›kabilen bir ölçüde çat›labilmifllerdir.
Ahflap evlerin bulundu¤u merkezlerin
ço¤unlu¤unda kerpiç dolgulu, ahflap
karkas tafl›y›c› duvarlar kullan›lm›flt›r.
Kerpiç boyutlar› birbirine yak›n olmakla
birlikte, yöresel farkl›l›k göstermifltir.
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Resim: 7

Resim: 7
Safranbolu’dan bir örnek
(Çobancaoglu, 1998)
Resim: 8
Kütahya’dan bir örnek
(Çobancaoglu, 1998)
Resim: 9
Sivas- Divri¤i’den bir örnek
(Çobancaoglu, 1998)

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10
Sivas’tan bir örnek
Resim: 11
Sivas’tan bir örnek
Resim: 12
Van’dan bir örnek
(Uysal, Ozturk, 1997)

Resim: 10

Resim: 11

Resim: 12

Örne¤in, Kütahya (9x12x30-15x30x60
cm) (Eser 1955, 68), Sivas-Divri¤i
(15x25x30-15x50x50 cm) (Sakao¤lu, 1978,
24); Safranbolu (27x27x10 cm),
(27x22x10 cm), (27x13x10 cm) (Özeke,
2001, 62) oldu¤u gibi.
Bu sistem, içinde dolgu malzemesi olan
kerpiç bloklarla, yatay, çapraz veya her
iki örgü tekni¤i bir arada kullanarak
duvarlar oluflturulmufltur (Resim 10-11).
Anadolu’nun baz› bölgelerinde dolgu
malzemesi seçiminde iklim ve buna ba¤l›
olarak yap›lar›n yönü önemli bir etken
olmufl ve ›s› yal›t›m› sa¤lad›¤› için de
kerpiç, ço¤unlukla tercih edilen malzeme
olarak kullan›lm›flt›r. Bu flekilde duvar
ö¤esine dönüflen iskelet sistemde,
duvarlar›n iç ve d›fl yüzeyleri s›vanm›flt›r.

S›va, genelde kerpiç üzerine
uygulanabildi¤i gibi “ba¤dadi sistem”
denilen küçük ahflap ç›talar üzerine de
uygulanabilmifltir. Konutlar›n iç bölme
duvarlar› ise kullan›ld›klar› malzemeye
göre farkl›l›klar göstermektedir.
Tafl›y›c› ahflap dikmeler aras› baz›
örneklerde kerpiç, çok az örnekte de
tafl k›r›klar›yla doldurulduktan sonra
s›vanm›fl veya yap› içinde kerpiç y›¤ma
olarak, özellikle oca¤›n bulundu¤u
duvarlarda kullan›lm›flt›r.
Bu yap› sisteminin di¤er elemanlar›
olan üst örtü, çat› ve döfleme kirifllemeleri
ayr›ca tavan ve yer döfleme
kaplamalar›nda ahflap kullan›lm›flt›r.
Avlu ve baz› servis mekanlar›nda döfleme
kaplamalar›, tafl yap›lm›fl veya s›k›flt›r›lm›fl
toprak olarak b›rak›lm›flt›r. Üst örtü
konstrüksiyonu k›rma çat› sistem olup
üzeri kiremit kaplanm›flt›r.

3.3. Karma Sistem Kerpiç Konutlar
Karma sistem diye adland›rd›¤›m›z yap›m
sistemleri, daha çok Anadolu’nun k›rsal
alanlar›nda uygulanm›fl olup y›¤ma sistem
ve ahflap iskelet aras› dolgu sistem
gelene¤inin bir arada görüldü¤ü
uygulamalard›r. Ahflap bulmadaki kolayl›k
oran›nda, genellikle kent merkezlerinde
görülen bu tip konutlar›n y›¤ma sistem d›fl
duvarlar›nda, belirli aral›klarla ahflap
dikmeler kullan›lm›flt›r. Baz› örneklerinde
ise iki katl› olan evlerin manzara
yönündeki üst kat duvarlar› veya
cumbalar›n yer ald›¤› duvarlar, ahflap
iskelet aras› kerpiç dolgulu yap›lm›fl ve
di¤er d›fl duvarlar ise y›¤ma sistem infla
edilmifltir. ‹ç duvarlar ise ço¤unlukla
ahflap iskelet aras› kerpiç dolgulu
yap›lm›flt›r. Van (Resim 12) , Konya (Resim
13) , Mufl, Yediözönü-Malatya (Resim 14),
Malatya-Yeflilyurt (Resim 15) örneklerinde
bu durum görülmektedir.
Genellikle d›fl duvarlar bir buçuk veya iki
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Resim: 13

Resim: 14

Resim: 15

kerpiç blok örgüsünde, iç duvarlar bir
kerpiç blok veya içi ahflap iskeletli yar›m
kerpiç blok örgüsünde olmaktad›r. ‹ki
katl› evlerde d›fl duvarlar altta iki, üstte
bir buçuk, iç duvarlar altta bir buçuk üstte
bir kerpiç blok örgüsünde yap›lmaktad›r.
Karma sistem kerpiç konutlar, ço¤unlukla
döfleme seviyesi alt›nda kalan ve yuvarlak
tafllardan oluflmufl bir tafl temele oturan
masif kerpiç duvar tekni¤i, kerpiç
boyutlar›, duvar›n çamur ile s›vanmas›,
düz dam yap›lmas› (Van, Ad›yaman, Mufl
vb.) gibi uygulama benzerlikleri ile y›¤ma
sistem kerpiç konutlara benzer olmas›n›n
yan› s›ra, ahflap iskeletli kerpiç dolgulu
duvarlar› ve bazen kullan›lan k›rma çat›
uygulamas› ile ahflap iskelet aras› kerpiç
dolgulu sistem konutlara benzerlik göstermeleri nedeniyle bu sistem tasnifine dahil
edilmifllerdir. Karma sistemdeki kerpiç
konut grubuna k›rsal alandan kataca¤›m›z
tek katl› örnekler ise: Harran Ovas›’n›n
ar› kovanl› (tafl, tu¤la ve kerpiçle) evleri
ve Suruç Ovas›’n›n e¤risel yüzeyli
kubbeli konutlar›d›r (Resim 16).
Günümüzde ana yap› malzemesi olarak
topra¤›n kullan›ld›¤› Anadolu’nun
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Resim: 16

di¤er yörelerinde bu yap› formlar›yla
karfl›lafl›lmaz.

4- Sonuç ve De¤erlendirme
Sonuç olarak, Anadolu’da ilk yerleflim
ça¤lar›ndan itibaren yöresel mimarimizin
oluflumunda kerpiç malzeme, üzeri s›va
bazen de tafl ile birlikte blok kerpiç olarak
yer alan ve y›¤ma yap› sistemi içinde,
kolay üretilebildi¤i için daima seçilen ve
tercih edilen geleneksel bir yap›
malzemesi olmufltur. Bu çal›flmada kerpiç
mimarisinin Türkiye’deki konumu ve
özgün örneklerin de¤erlendirilmesi ile
elde edilen bir yap›sal grupland›rmaya
gidilmifltir. Y›¤ma sistemde, ahflap iskelet
aras› kerpiç dolgulu sistemde ve karma
sistemde olmak üzere üç flekilde ele al›nan
geleneksel kerpiç konutlar›n, yöresel
etkilerle oluflan yap›sal özelliklerindeki
farkl›l›klar ortaya konulmufltur.
Geleneksel kerpiç yap›lar, Türkiye‘de
1980 y›l›nda yap›lan 3. Uluslararas›
Kerpiç Koruma Sempozyumu’ndan sonra
ICOMOS’un ald›¤› bir kararla eski eserler
kapsam›na girmifltir (Erdim 1981). K›rsal

Resim: 13
Konya’dan bir örnek
(Karpuz, 2001)
Resim: 14
Yediözünü -Malatya
Resim: 15
Yeflilyurt -Malatya
Resim: 16
Suruç -fianl›urfa

Anadolu’da Kerpicin Kullan›m Gelene¤i ve Kerpiç Konut Yap›m Sistemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Resim: 17

Resim: 17
Çall› Köyü- Sivas
(Karpuz,2001)
Resim: 18
Sivas’tan bir örnek

Resim: 18

alandan kent merkezlerine olan göçlerin
bir sonucu olarak, özgün kerpiç konutlar›n
ço¤unlu¤u kullan›lmamakta veya tahribata
u¤rayarak özgünlü¤ünü kaybetmektedir.
Dolay›s›yla fiziksel ve yap›sal bir çok
sorunla karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar
(Resim 17-18). Rutin aral›klarla bak›m
gerektiren bu sistemin, tahribat›n›
gerçeklefltiren etkenler genelde s›cakl›k,
su ve çeflitli biyolojik nedenler olmak
üzere bafll›ca üç grupta toplanabilir.
Kerpiçin sudan ve nemden etkilenmesi
malzemenin en zay›f yönünü oluflturmakta
ve yap› sorunlar› su ile kil iliflkileri
üstünde yo¤unlaflmaktad›r.

ahflap konstrüksiyonun sistem içindeki
statik dengesini bozmakta ve böylece
depreme karfl› yap›larda olumsuz bir
etki yaratmaktad›r. Anadolu’da uzun bir
gelene¤in sonucu var olmufl geleneksel
kerpiç yap› kültürü olumsuz bir çok etken
sonucu kaybolmaya bafllam›flt›r. Ayr›ca
yöresel mimari araflt›rmalar›nda kerpiç
yap› kültürünün, ahflap ve taflla olan
sistem farkl›l›klar› yeterince
incelenmemifltir. Türkiye’de önemli bir
alana yay›lm›fl olan geleneksel kerpiç
konutlar›n ça¤dafl koflullara uygun hale
getirilmesi için malzeme, yap›sal sistem
tafl›y›c›l›¤› aç›s›ndan güçlendirilmesi ve
bununla ilgili olarak içinde bulunduklar›
ortam ve yöresel koflullara uygun
müdahalelerle güçlendirilmeleri
gerekmektedir. Bu koflullar sa¤land›¤›
zaman, Anadolu’da geçmifle tan›kl›k eden
kerpiç malzemenin günümüzde de
süreklili¤i sa¤lanacakt›r l

Genelde k›rsal alanda yap›lm›fl olan
y›¤ma kerpiç yap›lar, yap›sal
özelliklerinden (çat› ve zeminle
iliflkilerinden) dolay› kent merkezlerinde
yap›lm›fl ahflap iskelet aras› kerpiç dolgulu
yap›lara göre sudan ve nemden daha çok
etkilenmektedir. Geleneksel kerpiç yap›lar
için di¤er önemli bir sorunda deprem
olgusudur. Dünya üzerinde deprem
zararlar›n›n yar›dan fazlas› kerpiç yap›lara
ba¤land›¤›ndan, kerpiç yap›lar›n yap›sal
sistemleri üzerinde incelemelerin yeterince
geliflmemiflli¤i de buna eklendi¤inde, bu
sistemin sorunlar›na bir baflka boyut
katmaktad›r. Anadolu’nun düz daml›
yap›lar›nda, toprak damlar› yenileme
amac›yla her y›l eksildikçe eklenen
topra¤›n döflemeleri a¤›rlaflt›rmas›
fiziksel olarak y›pranan duvarlar› ve
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