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Giriþ
Sahip olduðu kültür varlýklarýnýn zenginliði ve çeþitliliði
ile sýkça gündeme gelen Türkiye’de,1999 yýl sonu itibari
ile toplam SÝT alaný sayýsý 5605(1), tescilli yapý sayýsý ise
56376(2)’dýr . Tescilli yapýlar içinde sivil mimarlýk örneði
olarak tanýmlananlar 35.464 adettir. Coðrafi olarak orta,
batý ve kuzey Anadolu’ya yayýlan geleneksel ahþap karkas
yapýlarýn, tescilli sivil mimarlýk örneklerinin yaklaþýk
%40’ýný oluþturduðunu varsayarak, yaklaþýk 14.186 tescilli
geleneksel ahþap karkas konutun var olduðu söylenebilir.
Siyasi ve yerel baskýlarla tescilli yapý sayýsýnýn özellikle
1980’lerden sonra azaldýðý, Türkiye koþullarýnda tescil
iþlemlerinin henüz tamamlanmadýðý da göz önüne
alýndýðýnda, en iyi olasýlýkla günümüze ulaþan, tescile
deðer geleneksel ahþap karkas konut sayýsýnýn 20.000
civarýnda olduðu varsayýlabilir. Genel bir karþýlaþtýrma
için, Konya büyüklüðünde olan Hollanda’nýn geleneksel
baþkenti Amsterdam’daki tescilli yapý sayýsýnýn 7000
olduðu göz önüne alýndýðýnda, çaðdaþ ölçütlere göre
yapýlacak bir deðerlendirmeye göre ülkemizdeki tescilli
yapý sayýsýnýn çok az olduðu açýkça görülür.
Uygarlýklarýn beþiði olarak tanýmlanan Türkiye’de, kültür
varlýklarýnýn korunmasýna ayrýlan kaynaklar ve
bu
varlýklara karþý tutumlar irdelendiðinde, yine çaðdaþ
ölçütlere göre en yakýn komþularýmýzdan bile (Yunanistan, Bulgaristan gibi) çok gerilerde kaldýðýmýz söylenebilir.
Bu durumun siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyolojik
nedenleri olduðu bilinmektedir. Ancak kültür varlýklarýna
yapýlan
müdahaleler
incelendiðinde,
yukarýdaki
nedenlerin yaný sýra teknik açýdan da pek çok yetersizliðin
olduðu, koruma konusunda yetiþmiþ farklý disiplinlerden
uzmanlarýmýzýn bulunmadýðý görülür.
Bu genel çerçeve içinde bu yazýda, tarihi özellikler sunan
geleneksel ahþap karkas konutlarýn koruma sorunlarý
ve bu alanda inþaat mühendisliðinin bir disiplin olarak
konumu tartýþýlacaktýr. Bu baðlamda mevcut sistemde
inþaat mühendislerinin yüklendikleri sorumluluklar ve
uygulama sorunlarýnýn gündeme getirilmesi amaçlanmaktadýr.
Ahþap Karkas Yapýlarýn Güncel Durumu
Bugün, kentlerin eski merkezlerindeki konut dokularýný
oluþturan ahþap karkas konutlar, içinde bulunduklarý

çevrenin ve kullanýcýlarýn deðiþmesine koþut olarak
pek çok sorunla karþý karþýya kalmýþlardýr. Kent
merkezlerindeki rant bu yapýlar için en büyük tehdittir.
Yakýn çevrede çok katlý yapýlara olanak veren imar haklarý
bu konutlar üzerindeki baskýlarý artýrýr.
Genellikle düþük gelir gruplarýnýn barýnma alanýna
dönüþen ve prestij kaybeden eski kent merkezlerinde,
mal sahipleri tarafýndan terk edilip bölünerek kiraya
verilen geleneksel konutlar kapsamlý deðiþimlere konu
olurlar. Yapýlarýn yatayda ya da düþeyde bölünmesi, kat/
kütle eklenmesi, iç plan þemasý ve cephe düzeninin
deðiþtirilmesi, yoðun kullanýma baðlý yeni servis hacimlerinin eklenmesi, avlularýn kütlelerle doldurulmasý gibi
müdahaleler bu yapýlarda yaygýn olarak gözlenir. Teknik
açýdan yapýlara bilinçsizce yapýlan bu müdahaleler
yapýlarýn yýpranmasýný hýzlandýrýr. En az yüzyýldýr ayakta
olan, pek çok deprem geçirerek yapýsal açýdan saðlam
olduklarýný kanýtlayan, ancak ahþap olduklarý için yaygýn
önyargýlara konu olan ve geçici gözüyle bakýlan bu
yapýlarýn bakým ve onarýmlarý için düzenli ve bilinçli
müdahaleler yapýldýðý maalesef söylenemez.
Bilindiði gibi Türkiye koþullarýnda devlet, tescil ettiði
bu yapýlarýn korunmasý için yaygýn maddi destek/kredi
saðlamamaktadýr. Mal sahipleri ise, yapýyý yýkarak yerine
yeni yapý yapmayý amaçlarlar. Zaten düþük gelir grubunda
olan kiracýlarýn ise yapýlarýn bakým ve onarýmý için kaynak
ayýrmalarý beklenemez.
Bu koþullar ve çeliþkiler içinde, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurullarý tarafýndan, 2863 numaralý yasa ve ilgili
mevzuata göre, “kültür varlýðý” olarak tescil edilen ahþap
karkas konutlarýn korunmasý için kararlar üretilir. Ancak
mevcut sistem içinde mal sahiplerini yönlendirecek
araçlar ve kaynaklar olmadýðý, ayrýca kültür varlýklarýnýn
korunmasý konusu toplumsal açýdan bir gereklilik
durumuna gelmediði için; kamu adýna özel mülkiyete
sýnýrlamalar getiren bu kararlar, sadece durumdan
maðdur olan mal sahipleri tarafýndan deðil, toplumdaki
aydýn gruplar tarafýndan bile tam olarak benimsenmez
ve sahiplenilmez. Halbuki, kültür varlýklarýnýn korunmasý
ve onarýmý, bu yapýlarýn taným ve statüleri gereði
yasal açýdan Kültür Bakanlýðý ve Koruma Kurullarýnýn
inisiyatifinde gibi görülse de, toplumun her kesimi
tarafýndan sahiplenilmesi gereken bir konudur.

(*) Doç. Dr., ODTÜ Mimarlýk Fakültesi

Ahþap karkas yapýlar

(1) Toplam 5606 adet sit alanýnýn türlerine göre daðýlýmý þöyledir:
Arkeolojik Sit Alaný: 4273; Doðal Sit Alaný:717, Kentsel Sit Alaný:
164, Tarihi Sit Alaný: 118, Diðer Sit Alanlarý: 334 adet.

Yüksek katlý yapý üretiminde ahþap sistemlerin sýnýrlý
olanaklar sunmasý, ahþabýn yangýna karþý direncinin
düþüklüðü, biyolojik bozulmaya açýk olmasý, ahþap
kullanýmýnýn ormanlarýn yok edilmesine neden olmasý
gibi dezavantajlarla üreyen yargýlar, ülkemizde ahþap
sistemlerin yapý üretiminde kullanýmýný engellemiþtir.
1970 sonrasýnda yaþanan hýzlý kentleþmeye koþut

(2) Toplam 56 376 tescilli yapýnýn adet türlerine göre daðýlýmý
þöyledir: Sivil Mimarlýk Örneði: 35 464, Dinsel Yapýlar: 5 796,
Kültürel Yapýla: 5 774, Ýdari Yapýlar: 1 533, Askeri Yapýlar: 665,
Endüstriyel ve Ticari Yapýlar: 1 560, Mezarlýklar: 1 793, Þehitlikler:
178, Anýt ve Abideler: 268, Doðal Varlýklar: 2 352, Kalýntýlar: 959,
Korunmaya Alýnan Sokaklar, 34 adet.
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betonarme sistemlerin tek seçenek olarak görülmesi,
inþaat sektörünün betonarme tekniði odaklý geliþmesini
saðlamýþtýr. Bu süreçte Anadolu’da usta çýrak iliþkisi
ile oluþmuþ geleneksel yapým teknikleri unutulmuþ, bu
teknikleri uygulayan ustalar ise yok olmuþtur.
1999 yýlý depremleri sonrasýnda betonarme yapýlarda
izlenen aðýr hasarlar, deprem bölgesinde ki Ýzmit,
Adapazarý ve Deðirmendere gibi yerleþmelerde (artýk
sayýlarý çok az olmakla birlikte) geleneksel ahþap karkas
yapýlarýn depremi hasarsýz yada az hasarla aþmalarý,
ahþap yapýlarla ilgili Türkiye’deki yaygýn anlayýþlarýn
sorgulanmasýný gündeme getirmiþtir. Hafif ve esnek
olmalarý nedeni ile ahþap karkas yapýlarýn depremlerde
diðer sistemlere oranla daha yüksek performans
gösterdikleri bilinmektedir. Ahþap karkasla kýsa sürede
yapý üretiminin saðlanmasý, malzeme giderlerinin
düþüklüðü, günümüz teknolojisiyle çok katlý (3-5 kat)
yapý üretiminin ve yangýn güvenliðinin saðlanabilmesi
gibi temel nedenlerle ABD, Kanada, Japonya, Avustralya
gibi geliþmiþ ülkelerde, özellikle depreme hassas
bölgelerde konut üretiminde ahþap karkas teknik tercih
edilmektedir. Nitekim Marmara depremi sonrasýnda, bu
durumun farkýna varan Ýstanbul’daki üst gelir gruplarýnýn
kendi güvenlikleri için ahþap karkas konutlar yaptýrmaya
baþladýklarý bilinmektedir.
Deprem mühendisliðinin bir uzmanlýk alaný olarak
geliþimine koþut olarak, 1960’lý yýllardan bu yana gerek
yeni, gerekse geleneksel ahþap karkas yapýlar depreme
dayanýklýlýklarý nedeni ile Türkiye dýþýnda pek çok
ülkede araþtýrmacýlarýn ilgisini çekmiþtir. Bu araþtýrmalar,
depremden korunmak için ahþap karkas yapý üretiminin
ciddi bir seçenek oluþturduðunu görüþünü savunur.
ABD, Kanada, Japonya gibi geliþmiþ ülkelerde bu
tekniðin yaygýn olarak kullanýmý, bu görüþlerin birer sav
olarak kalmadýðýný, uygun teknoloji kullanýmý ile ahþap
sistemlerin dezavantajlarýnýn kontrol edilebileceðini,
dolayýsý ile özellikle deprem koþullarýnda ahþap
sistemlerin kullanýmýnýn pratikte geçerli olduðunu
göstermektedir (N.Þ. Güçhan, 2001).
Konu tarihi geleneksel ahþap konutlarýn korunmasý
baðlamýnda irdelendiðinde ise bir teknik seçim olmaktan
öte kültürel bir boyut kazanýr. Zaten sayýlarý oldukça
sýnýrlý olan geleneksel ahþap karkas konutlar “kültür
varlýðý” özellikleri taþýdýklarý için korunmalýdýrlar. Bu
yapýlarýn depreme karþý yüksek performans sergilemeleri
ise ayrýca bir avantajdýr.
Yörelere
göre
farklýlýklar
sunmasýna
raðmen,
Anadolu’daki ahþap karkas yapý geleneðinin bazý ortak
özelliklerinden söz edilebilir. Geleneksel ahþap karkas
yapý, yýðma taban (zemin, bodrum ve bazen ara kat)
ile ahþap karkas üst kat(lar) ve ahþap oturtma çatýdan
oluþur. Yýðma bölümler taþ ve kerpiçle inþa edilirken,
dolguda taþ, kerpiç, tuðla, ahþap ya da baðdadi kullanýmý
görülür. Yýðma taban bölümünde ahþap hatýllar baðlayýcý
olarak kullanýlýrken, ahþap karkas bölümde duvar hatýllarý
üstüne yerleþtirilen baba ve ara dikmeler özellikle
köþelerde çaprazlarla (payanda) birbirine baðlanýr.
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Anadolu’daki ahþap karkas sistemin en belirgin
özelliklerinden biri (Karadeniz’deki bazý yerleþmeler hariç)
taþýyýcý sistemde geçme detaylarýnýn kullanýlmamasý,
baðlantýlarýn çivilerle saðlanmasýdýr. Bu özellikleri ile
Anadolu’daki ahþap yapý geleneði Avrupa’daki ahþap yapý
geleneðinden çok farklýdýr. Ýngiltere, Norveç, Almanya
gibi ülkelerde, taþýyýcý ahþap elemanlar birbirlerine
geçme detaylarý ile baðlanýrken, Anadolu’daki yapýlarda
geçme detaylarýna sadece kapý, pencere, tavan gibi
mimari elemanlarda rastlanýr. Dolguda baðdadi tekniðinin
kullanýmý yapýlarýn daha hafif ve esnek olmasýna olanak
tanýr. Payanda sistemi, çivi kullanýmý ve baðdadi tekniði
geleneksel ahþap karkas Anadolu konutlarýnýn depreme
karþý dayanýmýný artýran özelliklerdir.
Ahþap karkas yapýlarýn depremde yüksek dayaným
gösterdiklerine iliþkin gözlemler daha önce de bazý
araþtýrmacýlar tarafýndan yapýlmýþtýr. Örneðin 1894
Ýstanbul depremi sonrasýnda kentteki hasarý ayrýntýlý
olarak inceleyen ve gözlemlerini Padiþah II. Abdülhamid’e
bir rapor olarak sunan Atina Rasathanesi Müdürü D.
Eginitis (Öztin,1994), topraðýn jeolojik yapýsýna baðlý
olarak hasarýn mahallelere göre deðiþtiðini söyleyerek
yapýlarla ilgili þu bilgileri aktarýr:
“.... Öte yandan binalarýn çoðunun ahþap olmasý zararýn
az olmasýný saðlamýþtýr. Ýstanbul’daki binalarýn diðer
yerler gibi tümüyle kargir olmamasý memnuniyetle
karþýlanmalýdýr. Aksi halde zarar fazla olabilirdi. Ahþap
binalar depreme þaþýlacak derecede dayanmýþlardýr.
Kalitesiz olan eski ahþap binalar bile ayakta kalmýþken,
yanlarýnda olan iyi yapýlmýþ güzel ve yeni, hatta
demirlerle baðlanmýþ olan, kargir binalar yýkýlmýþlardýr.
Ahþap binalarýn depreme daha fazla dayandýklarý ortaya
çýkmýþ, kargirler aksine nadiren ayakta kalmýþlardýr.
Ahþaptan sonra depreme en çok dayanan binalar tuðla
ile yapýlanlardýr.....”
Eginitis’e paralel gözlemler Þ.Z. Uzsoy ve M. Çelebi (1970)
tarafýndan 1970 Gediz-Kütahya depremi sonrasýnda da
yapýlmýþtýr. Yazarlarýn ahþap yapýlarla ilgili gözlemleri
þöyledir:
“..Bölgedeki hýmýþ ve baðdadi yapýlar genellikle
depremde iyi davranýþ göstermiþ yapýlar olarak
görünmüþtür. Baðdadi þekilde yapýlmýþ çok sayýda
evlerin depremi az hasarla geçirdikleri tespit
edilmiþtir”
Bu makalenin yazarý tarafýndan Marmara depremi
sonrasýnda bölgedeki, artýk sayýlarý çok az olan ahþap
karkas yapýlarda yapýlan incelemelerde de benzer
gözlemler yapýlmýþtýr (Þahin Güçhan, 2001). Tüm bu
incelemeler deðerlendirildiðinde, günümüzde korunmasý
gerekli kültür varlýðý olarak kabul edilen geleneksel
ahþap karkas konutlarla ilgili þu sonuçlara ulaþmak
mümkündür:
- Anadolu’daki yerleþmelerin yer seçiminde özellikle
saðlam kayalýk zeminlerin tercih edildiði gözlenir.
Savunma amacýnýn yaný sýra, bu seçimin yüzyýllardýr
depreme sahne olan Anadolu’da depreme karþý da
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bilinçli bir seçim olduðu düþünülebilir. Örneðin Osmanlý
dönemi Ankara’sýnýn kentsel yayýlma alaný tümüyle
kayalýk zeminlere koþut olarak ilerler (Ö. Altaban, 1987).
Yumuþak zeminlerde düþük performans gösteren ahþap
karkas yapýlar açýsýndan bu bilinçli bir seçim ve önemli bir
özellik olarak karþýmýza çýkar. Marmara depremi sonrasýnda, Ýzmit Kentsel Sit alaný içinde yer alan yapýlarda
hasar görülmemesinin temel nedeni de budur.
- Anadolu konut geleneðinde yýðma bölümlerde
kullanýlan ahþap hatýllar, karkas sistemde kullanýlan
payandalar ve karkas elemanlarýnýn baðlantýlarýnda
kullanýlan çiviler bu yapýlarýn depreme karþý dayanýmýný
artýran önemli özelliklerdir (Dorwick, 1990: 413). Nitekim
Japonya’daki geleneksel konutlar özelinde yapýlan
araþtýrmalar ve geliþtirilen güçlendirme önerileri bu
detaylarý kapsamaktadýr (Takeyama ve diðerleri: 1960:
2101). Ahþap karkas yapýlarýn baðlantý detaylarýnda
metal kenetler, vidalar ya da geçme detaylarý yerine çivi
kullanýmýnýn, çivinin daha esnek olmasý nedeni ile yapýnýn
esneme kabiliyetini artýrdýðý bilinmektedir (Malhotra,
Ritchie, 1980: 261-271). Anadolu’daki örneklerde geçme
detaylarý yapýlarýn kapý, pencere gibi elemanlarýnda
kullanýlýrken, karkas bölümde sadece çivi kullanýlmasý
depreme dayanýmý artýrmak üzere bilinçli bir seçimin ve
uzun bir geleneðin ürünü olmalýdýr.
- Karkas sistemde kullanýlan baðdadi tekniði yapýnýn
yatay yüklere karþý direncini artýran bir baþka özelliktir.
Buna karþýn dolgu malzemesi olarak taþ, tuðla, kerpiç
kullanýldýðýnda bu malzemelerin aðýr olmasý ve baðlayýcý
harcýn (özellikle toprak harç) yeterince güçlü olmamasý
gibi nedenlerle depremde bu dolgularýn boþaldýðý ya da
hasar gördüðü saptanmýþtýr.
- Ýþleve baðlý olarak -pencerelerin geniþletilmesi, taþýyýcý
dikmelerin/payandalarýn/ara bölme dikmelerinin kaldýrýlmasý, alt katlarýn dükkana dönüþtürülmesi gibi- ahþap
yapýlara sonradan yapýlan; ana taþýyýcý ya da payandalarýn
kaldýrýlmasý, dikme aralýklarýnýn geniþletilmesi gibi
müdahaleler yapýlarda stürüktürel bütünlüðünü bozarak
hasara neden olmaktadýr.
Bu deðerlendirmeler ýþýðýnda Anadolu’daki geleneksel
ahþap karkas konutlarýn yer seçiminden, baðlantý
detaylarýna kadar pek çok teknik özelliði ile depreme
karþý yüksek performans gösterecek biçimde inþa
edildikleri söylenebilir. Bu teknik özelliklerin deneyimlere
ve deneyimlerden üreyen köklü bir geleneðe dayalý
olduðu açýktýr. Anadolu konutlarýnda var olan teknik
özellikleri tesadüfi seçimler olarak deðerlendirmek
yerine, teknik açýdan baþarýlarýný görmek, yetersizliklerini
tanýmlamak ve geliþtirmek ve bu yapýlarýn korunmasýný
saðlamak, bu konuda çalýþan farklý disiplinlerin
sorumluluðudur.
Ýnþaat Mühendislerinin Rolü
Pratikte koruma konusu baþta belediyeler olmak üzere
farklý kurumlardan, yapýlý çevrenin oluþumuna katkýda
bulunan her türlü meslek grubunun uygulama alaný
içinde yer alýr. Günümüzde sadece plancý, sanat tarihçisi,

mimar ve arkeologlarýn mesleki ilgi alanýyla sýnýrlý
görülen bu konu, mühendislik bilimlerinden, kimyacýlara,
biyologlara, hukukçulara ve iþletmecilere kadar pek çok
disiplinin katkýsýný gerektirir. Bu gruplar içinde inþaat
mühendislerinin konumu kuþkusuz çok özeldir.
Ýnþaat mühendisleri bu yapýlarýn bakým, onarým,
saðlamlaþtýrma ve statik açýdan deðerlendirilmelerine
yönelik konularda bilgi ve karar üreterek sorumluluk
alýrlar. Yasal açýdan bir yapýnýn statik yeterliliði ile ilgili
imza yetkisi de sadece inþaat mühendislerine aittir. Bu
süreç inþaat mühendislerinin, bir yapýnýn olduðu gibi
yerinde tutularak korunmasýndan, kýsmi müdahalelerle
onarýmýna kadar farklý koruma uygulamalarý için teknik
bilgi ve deneyime sahip olmalarýný gerektirir.
Halbuki ülkemizde inþaat mühendislerinin eðitim ve
uygulama sürecinde daha çok betonarme yapým tekniði
konusunda uzmanlaþtýklarý; geleneksel ahþap karkas
yapýlarýn yapým/onarým teknikleri, statik özellikleri
ve dayanýmlarýnýn saptanmasý gibi konularda piyasa
koþullarýnda taleplerinde az olmasý nedeni ile daha sýnýrlý
bir deneyime sahip olduklarý bilinmektedir.
Bu durumun en önemli nedenlerinden biri kuþkusuz
inþaat mühendisliði eðitiminde geleneksel yapým
tekniklerinin kapsamlý bir biçimde yer almamasýdýr. Bazý
bölümlerde ahþap karkas sistemlerle ilgili seçmeli dersler
verilmekle birlikte(3), korunmasý gerekli kültür varlýðý
olarak tanýmlanan ve günümüz tekniklerinden farklý
özelliklere sahip geleneksel yýðma ve özellikle ahþap
karkas yapýlarýn yapým/onarým teknikleri, statik özellikleri
ve dayanýmlarýnýn saptanmasý gibi konularda inþaat
mühendisliði disiplininde uzmanlýk veren kurumlar
mevcut deðildir. Yüksek lisans düzeyinde Restorasyon
eðitimi veren kurumlar(4) ise bu programlarý genellikle
mimarlara yönelik olarak sürdürmektedirler.
Yukarýda da deðinildiði gibi, ülkemizdeki yasal mevzuat
gereði bir yapýnýn statik açýdan saðlamlýðý, hukuki
tanýmý ile “maili inhidam” durumunda olup olmadýðý
konusunda ki karar yetkisi inþaat mühendislerine aittir.
Ýnþaat mühendisleri tarafýndan hazýrlanan statik proje
ve uzmanlýk raporlarý statik açýdan “maili inhidam”
durumunda olan bir tarihi kültür varlýðýnýn yýkýlmasý ve
tescil kararýnýn iptali ile ilgili kararlarda yasal dayanak
olarak kabul edilmekte, bu durum inþaat mühendislerine
“kültür varlýklarýnýn korunmasý konusunda” da özel
bir sorumluluk yüklemektedir. Mevcut yasal sürecin
gereði olarak Koruma Kurullarý kültür varlýklarýnýn
korunmasý konusunda ki yetkilerini Ýnþaat Mühendisleri
ile paylaþmaktadýrlar.
Mevcut süreç inþaat mühendislerinin, bir kültür varlýðýnýn
(3) Ülkemizde ahþap yapýlarla ilgili literatür incelendiðinde bu
durum somut olarak algýlanýr. Ahþap yapýlarla ilgili Türkiye’deki
üniversiteler tarafýndan yapýlmýþ yayýn hemen hiç yoktur. Daha
çok teknik okullar için hazýrlanan ders kitaplarý ise Anadolu’daki
ahþap geleneðini içermez, daha çok Avrupa’da geliþtirilen yeni
ahþap teknolojisini aktarýrlar.
(4) ODTÜ, ÝTÜ, MSÜ, Yýldýz, DEÜ, ÝYTE gibi üniversitelerde mimarlara
yönelik restorasyon programlarý bulunmaktadýr.
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korunmasý için günümüzde var olan tüm teknik olanaklarý
bilerek, deðerlendirerek ve kullanarak ilgili statik proje
ve raporlarý hazýrladýklarýný, kültür varlýðýnýn özgün
malzemesi ve yapým tekniði ile korunmasý konusunda
maksimum duyarlýlýk gösterdikleri varsayýmý üzerine
dayanmaktadýr.
Tarihi bir yapýnýn statik özelliklerinin saptanmasý ile ilgili
Koruma Kurullarý’nca yapýlan istemlere koþut olarak(5),
inþaat mühendisleri tarafýndan hazýrlanan raporlar
genellikle yukarda tanýmlanan duyarlýlýktan uzak, yapýya
iliþkin bir statik proje ve araþtýrmaya dayanmadan
hazýrlanmakta, rapor sonunda karara esas oluþturacak ve
hukuki açýdan da geçerli olan “maili inhidam” durumunu
ve olasý riskleri içermemektedir.
Bunun temel nedenlerin biri inþaat mühendislerinin
yüklendikleri sorumluluðun farkýnda olmadan, yapýnýn o
anki genel kondisyonuna ve var olan ahþap yapýlara iliþkin
genel yargýlara dayanarak görüþ üretme eðiliminde
olmalarýdýr. Ya da yapýyý sadece var olan bir stok olarak
gören ve onarýmýný maddi açýdan ekonomik görmeyen
bir bakýþla bu tür kararlar üretilmektedir.
Korumanýn anayasasý olarak tüm dünyada kabul edilen
ve hala geçerliliðini koruyan Venedik Tüzüðü’ne göre
(1964) bir yapýnýn ya da eserin korunmasý, o yapýnýn
taþýdýðý tüm mimari ve teknik özellikleri ile var olan
özgün yapým tekniði ve malzemesinin yerinde tutulmasý
demektir. Yapýnýn özgün malzemesi ile korunmasý,
yapýda zamanýn oluþturduðu “Patina”nýn da korunmasý,
izlenilmesine olanak saðlanmasý demektir.
Her hangi yapýnýn kondisyonuna ve kültürel deðerine
baðlý olarak, yapýya yapýlacak müdahaleler dolaylý
koruma/bakým(6), konsolidasyon, basit onarým, restorasyon, saðlýklaþtýrma ve yeniden yapým gibi farklý koruma
tutumlarýný içerebilir. Onarým sýrasýnda bu müdahale
biçimlerinden hangisinin yapý açýsýndan en doðru seçim
olduðuna o yapý ile ilgili çalýþan uzmanlar (mimarlar, sanat
tarihçileri, mühendisler, vb) karar verir. Bu kararlarýn
üretim sürecinde maliyet hiç bir zaman birinci etken
deðildir. Önemli olan yapýnýn bir kültür varlýðý olarak
özgün niteliklerinin korunmasýdýr.
Oysa inþaat mühendisleri tarafýndan hazýrlanan raporlarýn
(akademisyenler de dahil) çoðunda bazý teknik sorunlar
sýralanmakta, sonunda ise genellikle ...bu veriler ýþýðýnda,
ekonomik açýdan söz konusu yapýnýn onarýmýnýn uygun
olmadýðý ve yapýnýn kültür varlýðý özelliði taþýmadýðý
ve yýkýlmasýnýn uygun olduðu(7),... gibi yorumlar
bulunmaktadýr. Ýnþaat mühendislerinin kendi mesleki

alanýnýn dýþýna taþan bu yorumlara dayanarak, mal
sahipleri de söz konusu yapýnýn tescil kaydýnýn
düþürülmesi talebinde bulunmaktadýrlar.
Bu raporlarýn iyi niyetle hazýrlanmýþ olduklarý varsayýlsa
bile, inþaat mühendisleri, mal sahipleri ve bazý koruma
kurulu üyelerinin “bir yapýnýn yýkýlmasý ile tescil kaydýnýn
düþürülmesi arasýnda gerek mevzuat gerekse koruma
ilkeleri açýsýndan doðrudan bir iliþki olmadýðý konusunda”
bilgilendirilmeleri gereklidir.
2863 (1983) nolu Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kanunu’nun, “Koruma Kurullarýnýn Görev, Yetki ve
Çalýþma Þekli” ile ilgili Madde 57’de (17.6.1987 tarihli ve
3386 sayýlý kanun ile deðiþik) “Koruma Kurullarý, Koruma
Yüksek Kurulunun ilke kararlarý çerçevesinde olmak
kaydýyla aþaðýdaki iþleri yapmakla görevli ve yetkilidir”
þeklinde açýk bir hüküm vardýr.
Tescilli yapýlar ve onarýmlarý ile ilgili Koruma Kurullarýnýn
uymakla yükümlü olduklarý Yüksek Kurul Ýlke Kararlarý
ise son derece açýktýr. 5.11.1999 tarihli ve 660 Nolu,
“Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn Gruplandýrýlmasý, Bakým ve
Onarýmlarý” hakkýndaki ilke kararýnýn “Yok Olan Tescilli
Yapýlara Ýliþkin Ýþlemler “ baþlýklý dördüncü maddesi
aynen þu þekildedir:
“Korunmasý gerekli taþýnmaz kültür varlýðý olarak
tescil edilen yapýlarýn herhangi bir þekilde (yýkýlmalarý,
yanmalarý, koruma kurulundan izin alýnmadan
yýktýrýlmalarý vb.) yok olmalarýna sebep olanlar hakkýnda
ceza mahkemelerinde yasal soruþturma açýlmasýna,
Bu soruþturma sonucu yargý organlarýnca verilen
kararlar, kiþisel yükümlülüklerle ilgili olduðundan,
taþýnmaz kültür varlýðýnýn korunmasýna yönelik
iþlemlerin devamlýlýðýný etkilemeyeceðine, bu nedenle
soruþturma nedeni olan eyleme konu taþýnmaz kültür
varlýðýyla ilgili alýnmýþ koruma kurulu kararlarýnýn geçerli
olduðuna, ayrýca ilgili Yasalarýn hükümlerine göre iþlem
yapýlmasýna,
Korunmasý gerekli kültür varlýðý olarak tescil edilen
ve tescil edilmesi gerekli olmasýna raðmen, tescil
aþamasýndan önce herhangi bir nedenle yok olan
yapýlar için; bu ilke kararýndaki “I-Müdahale Biçimleri”
nin 3. maddesindeki Yeniden Yapma koþullarýnýn geçerli
olduðuna, .... karar verildi”.
Görüldüðü gibi bu ilke kararý, tescilli veya tescil
iþlemi tamamlanmamýþ ancak kültür varlýðý olarak
deðerlendirilen bir yapýnýn her ne sebeple olursa olsun
yýkýlmasýnýn, bu yapýnýn tescil kaydýnýn düþürülmesine

(5) Bu gözlemler yazarýn Ankara Kültür ve Tabiat Karlýklarý Koruma Kurulu üyeliði ve konuyla ilgili bilirkiþilik yaptýðý dava dosyalarýna
dayanarak aktarýlmýþtýr. Bu yazýnýn amacý gereði referans verilen ilgili teknik raporlara ve dava konularýna iliþkin detaylý bilgi burada
verilmemiþtir.
(6) Dolaylý koruma/bakým: çevre koþullarýnýn kontrolü; konsolidasyon: var olanýn olduðu gibi dondurulmasý; restorasyon: kapsamlý
onarým; saðlýklaþtýrma: sýnýrlý müdahalelerle yapýya çaðdaþ gereksinimleri karþýlayacak donanýmlarýn eklenmesi; yeniden yapým:
reconstruction / reproduction.
(7) Burada özetlenen ve farklý yazý karateri ile metinden ayrýþtýrýlan görüþler her hangi rapordan doðrudan alýntý deðildir. Ancak
Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu’na 2001 yýlý içinde, Kastamonu’daki iki adet kültür varlýðý konut ile ilgili olarak
Ankara’daki bir üniversitenin Ýnþaat Mühendisliði öðretim üyeleri tarafýndan hazýrlanan bir rapor ile, yine Kastamonu’da görev yapan
bazý inþaat mühendisleri tarafýndan gönderilen raporlardaki ifadelerden özetlenerek aktarýlmýþtýr. Yazýnýn amacý gereði bu raporlara
doðrudan referans verilmemiþtir. Ancak ilgili raporlara AKTVKK, Büro Müdürlüðü arþivinden ulaþýlabilir.
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neden olmayacaðýný açýkça ifade etmektedir. Bu statüde
olup yýkýlan bir yapý için referans verilen, ayný ilke
kararýnýn “I-Müdahale Biçimleri”, 3. maddesindeki
“Yeniden Yapma” koþullarý ise þöyledir:
“Korunmasý gerekli kültür varlýðý olarak tescil edilen
ve tescil edilmesine iliþkin gerekli özellikler taþýmasýna
raðmen elde olmayan sebeplerle tescili yapýlmamýþ ve/
veya herhangi bir nedenle yitirilmiþ olan yapýnýn, gerek
kültür varlýðý niteliði, gerekse kültürel çevreye olan
tarihsel katkýlarý açýsýndan eldeki mevcut belgelerden
(yapý kalýntýsý, rölöve, fotoðraf, her türlü özgün yazýlýsözlü, görsel arþiv belgesi vb.) yararlanmak suretiyle
kendi parsellerinde daha önce bulunduðu yapý oturum
alanýnda, eski cephe özelliðinde, ayný kitle ve gabaride,
özgün plan þemasý, malzeme ve yapým tekniði
kullanýlarak, kapsamlý restitüsyon etüdüne dayalý
rekonstrüksiyon uygulamasýnýn koþulsuz saðlanmasýna,
Ancak uygulama gerçekleþinceye kadar parsellerde
her türlü inþai ve fiziki müdahalenin yasaklanmasýna
(otopark, fuar, sergileme) yeni bir iþlev ile kullanma
ve ayný parselde tescilli yapý yerinde veya diðer
boþ alanlarda baþka yeni yapýlaþmaya izin
verilemeyeceðine,
Tüm bu uygulamalar için koruma kurulu kararýnýn
alýnmasý gerektiðine,....”
Uluslararasý çaðdaþ koruma ilkeleri ile tümüyle uyumlu
bu ilke kararýnýn amacý tescile deðer görülen herhangi bir
yapýnýn var olan özelliklerinin özgün hali ile korunmasýný
saðlamak ve söz konusu yapý her hangi bir sebeple
yýkýlýrsa, bu yapýnýn tüm özellikleri taþýyan kopyasýný
(replika) üretmektir. Bir kültür varlýðýnýn kopyasýnýn
üretilmesinin çok farklý nedenleri olabilir. II. Dünya savaþý
sonrasýnda Varþova gibi Avrupa’daki pek çok kentin eski
merkezinin savaþtan önceki haline uygun olarak tekrar
üretilmesi (reconstruction), savaþýn anýlarýný silmek
ve toplumun moral deðerlerini yükseltmek amacýný
güdüyordu. Michelangelo’nun Floransa’daki David
heykelini hava kirliliðine karþý korumak için heykelin
aslý, kentte adýna yapýlan bir müzeye taþýndý, bulunduðu
meydana ise bir replikasý yerleþtirildi. Böylece özgün eser
uygun çevre koþullarýnda korunurken, eserin meydana
katkýsýnýn sürekliliði de saðlanmýþ oldu. Bu tür uygulama
örnekleri kuþkusuz çoðaltýlabilir.
Türkiye’deki koruma pratiðinde Ýnþaat Mühendislerinin,
daha çok ekonomik fizibilite öngörüleri ve ahþap yapýlara
karþý olumsuz tutumlarla hazýrladýklarý ve genellikle
teknik açýdan yetersiz olan bu raporlara dayanarak
“maili inhidam” gerekçesi ile yýkýlan ahþap yapý sayýsý
giderek artmaktadýr. Bu türdeki yapýlardan dava konusu
olan örneklerde, karara katkýda bulunan her taraf için
olumsuz sonuçlar ürediði bilinmektedir. Yazarýnda bilirkiþi
olarak görev aldýðý ve daha önce basýna yansýdýðý için
(Cumhuriyet Gazetesi) burada aktarýlmasýnda sakýnca
olmayan Latife Haným Köþkü bu örneklerden biridir.
Ýstanbul Ayazpaþa’da bulunan köþkle ilgili, uzun yýllar
süren “çabalarla” yýkým kararý alýnmýþ, yerine yapýlacak

yeni bir apartman projesi ilgili kurul tarafýndan
onaylanmýþ, daha sonra mahalle sakinleri tarafýndan
açýlan bir dava ile yapýnýn yýkýmdan önce “maili inhidam”
durumunda olmadýðý saptanmýþ ve yýkým kararý verenler
hakkýnda hem kamu davasý açýlmýþ ve hem de bu kiþilere
meslek odalarý tarafýndan belli sürelerle meslekten men
cezasý verilmiþtir. Söz konusu inþaat ise 7 yýl süren
davadan sonra durdurulmuþtur. Sonuçtan genel olarak
kimsenin yarar saðlamadýðý söylenebilir. Büyük rant
saðlayacak olan mal sahibi, tamamlanma aþamasýnda
olan yapýyý durdurmak zorunda kalmýþ ve yasal olarak
yeni çözüm üretene kadar o parselde hiçbir fiziki
müdahale yapamaz duruma gelmiþtir. 7 yýl süren dava
sýrasýnda ve yýkýmla, yeniden yapýma harcadýðý kaynaklarý
geri almasý mümkün deðildir. Pek çok meslek adamýnýn
sicili bu dava sonucunda yara almýþtýr. Devlet yýllar süren
davalarla uðraþmýþ ve hepsinden önemlisi Latife Haným
köþkü yok olmuþtur.
Bu gibi örneklerden yola çýkarak, ürettikleri kararlarla
kurullara yön gösteren inþaat mühendislerinin tarihi
yapýlarla ilgili olarak daha duyarlý davranmalarý gereði
çok açýktýr. Özellikle her ne sebeple olursa olsun
tescilli bir yapýnýn yýkýmýnýn onun ayný þekilde yeniden
üretimini gerektirdiðini bilerek, bu yapýlarýn nasýl
korunabileceði konusunda detaylý inceleme yapmalarý ve
teknik raporlarýný buna göre hazýrlamalarý gerekir. Aksi
halde sözde ekonomik gerekçelerle üretilen kararlar,
ayný malzeme ve teknikle yeniden yapým koþulunda
daha yüksek maliyetlerle yeni yapý üretimine sebep
olacaklardýr. Bu da ne korunmasý gerekli eser, ne
mal sahibi nede ilgili uzmanlar açýsýndan bir kazanç
saðlamaz.
Neler Yapýlabilir?
Yukarýda aktarýlmaya çalýþýlan sorunlar baðlamýnda
Türkiye’nin, pek çok konuda olduðu gibi restorasyon
ve koruma etkinlikleri açýsýndan çok baþarýlý bir sicilinin
olduðunu söylemek mümkün deðil. Ancak önemsiz ya
da tekil görülen sorunlarý aþamalý olarak çözmek, her
konuda olduðu gibi bu konuda da çaðdaþ ölçütleri
yakalamaya çalýþmak durumundayýz. Avrupa Birliði’ne
üyelik sürecinde olan Türkiye’nin 1980 yýlýnda Avrupa
Konseyi tarafýndan üretilen “Mimarlar, Þehir Plancýlarý,
Ýnþaat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlarýnýn Uzmanlýk
Eðitimi Üzerine Öneriler”i içeren metne koþut olarak,
(CE, 15 Dec. 1980, Recommendation no: R(80) 16,
Madran, Özgönül, 1999:238-241), koruma alanýnda en
azýndan eðitim görmüþ teknik uzmanlar olarak, ortak
çözümler üretmek zorundayýz.
Bu yazýda aktarýlan inþaat mühendisleri ile ilgili sorunlar
baðlamýnda yapýlmasý gerekenleri ilgili kurumlarla,
disiplinlerin bir araya gelerek tanýmlamasý gereklidir.
Bu ortama veri oluþturmak üzere, restorasyon disiplini
açýsýndan kýsa ve uzun erimde yapýlmasý gerekli çalýþmalar
þu þekilde tanýmlanabilir.
Koruma açýsýndan ülkemizde bugün katkýlarý henüz
tam olarak tanýmlanmamýþ olan pek çok disiplinin
(kimyagerler,
biyologlar
gibi)
yanýnda,
inþaat
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mühendisliðinin vazgeçilmez bir önemi vardýr. Bu
disiplinin öncelikle koruma konusunda eðitimi saðlanmalý
ve eðitimli uzmanlarýn farklý kurumlarda yer almalarý
(Koruma Kurullarý da dahil) olanaklý kýlýnmalýdýr. Bu
baðlamda öncelikle restorasyon eðitimi veren kurumlarýn
programlarýný mimarlar dýþýnda disiplinlere açmalarýný
saðlanmalýdýr.
Bu uzun vadeli erime koþut olarak, Ýnþaat Mühendisleri
Odasý’nýn kendi mesleki alanýna giren koruma konusunda
üyelerini eðitmek amacý ile seminer, kurs vb. programlar
üretmesi, en azýndan ilgi duyan mühendislerin
desteklenmesi açýsýndan yararlý olacaktýr.
Bu süreçte ise Ýnþaat Mühendisleri Odasý’nýn korunmasý
gerekli kültür varlýklarýnýn özel koþullarýný dikkate
alarak bu yapýlarla ilgili görüþ oluþturabilecek; koruma
mevzuatý, geleneksel yapým teknikleri ve restorasyon
konularýnda kiþisel seçimleri ile uzmanlaþmýþ ve sayýlarý
bugün için oldukça sýnýrlý olan uzman inþaat mühendislerini saptamasý ve bu kiþilerin koruma ile ilgili
konularda danýþmanlýk, bilirkiþilik vb. hizmetleri vermesini
saðlamalýdýr. Kendi içinde pek çok alt uzmanlýk alanýna
sahip Ýnþaat Mühendisliði’nin koruma alanýnda da
uzmanlaþmýþ bir alt grup oluþturmasý gerekir. Bu grubun
tanýmlanmasý ve bunlarýn yetkili kýlýnmasý için ilgili
meslek odalarý somut adýmlar atmalý,her hangi bir inþaat
mühendisinin koruma konusunda karar üretmesini olanak saðlamamalýdýr. Öte yandan yine meslek odalarý,
kültür varlýklarý ile ilgili konularda idari mahkelemelerde
görev yapabilecek inþaat mühendislerinin koruma konusunda uzmanlaþmýþ kiþilerden oluþmasýný saðlamalýdýr.
Bu çalýþmalara ek olarak, koruma ile ilgili proje ve teknik
raporlarda, inþaat mühendisleri tarafýndan yapýlmasý
gereken araþtýrmalarýn niteliðinin belirlenmesi gereklidir.
Bu araþtýrmalar en azýndan yapýda stürüktürel bozulmaya
neden olan elemanlarýn belirlenmesini, deformasyonlarýn
tayinini, statik açýdan özelliðini yitirmiþ elemanlarýn
hasarsýz test yöntemleri ile tespitini ve bunlarýn
nasýl deðiþtirilebileceðini ya da kuvvetlendirilebileceðini
içermelidir. Bu baðlamda inþaat mühendisleri tarafýndan
hazýrlanacak proje ya da raporlarda temel beklenti,
yapýnýn nasýl, hangi koþullarda onarýlabileceðinin teknik
olarak tanýmlanmasýdýr. ICOMOS Uluslararasý Ahþap
Komitesi (ICOMOS International Wood Committee)
tarafýndan hazýrlanmýþ olan “Tarihi Ahþap Yapýlarýn
Korunmasý Ýlkeleri (Principles for the Preservation
of Historic Timber Buildings)” baþlýklý tüzük temel
veri olarak kullanýlabilir (http://www.icomos.org/iiwc/
charter.html.en).
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Bu süreçte ise, Anadolu’da tescilli kültür varlýklarý içinde
sayýsal olarak oldukça büyük bir grubu oluþturan ahþap
karkas yapýlarýn korunmasý konusunda yanlýþ örnek
oluþturacak kararlarýn üretilmemesi ve bu yapýlarýn
korunmasý için yukarda tanýmlanan kaygý, gerekçe ve
öneriler doðrultusunda Ýnþaat Mühendisleri Odasý’nýn
kamu yararýna çalýþan bir meslek örgütü olarak katkýda
bulunmasý ve koruma konusunda kamu adýna
sorumluluðu paylaþmasý gerekir.
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