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Özet 

Anadolu k rsal ndaki ço unlu u derme çatma bar naklardan olu an görüntünün, 
insanlar n 21. yüzy la yak r düzeyde ya am ko ullar n n sa land  yerle im birimlerine 
dönü mesi sürecinde yararlan lacak araçlardan önemli birinin,  nitelikleri 
geli tirilmi  toprak yap lar olaca  kan s nday z. Göçlerle büyüyen, varo lar nda 
yoksullu un egemen oldu u kentler  yerine, kasabala an köylerin  geli ebilece i ortam, 
toprak yap larla  yarat labilir dü üncesindeyiz. Sav m z iki saptamaya dayanmaktad r. 
Yap y  olu turacak malzemenin üretilmesi için, di er malzeme türlerinde oldu u 
gibi,  yat r m ve i letme  sermayesine, tesis kurulmas na gerek yoktur.Uygulay c lar 
aktar lan bilgilerle, kendileri çal arak  evlerini yapabilirler. Bu türden bir deneme olan 

anl  Urfa-Viran ehir projesi ba ar yla sonuçlanm t r. kincisi, uzunca zamand r deneysel 
çal malar  ve uygulama denemeleriyle tan d m z,  toprak yap lar n sahip oldu u 
nitelikler  toplumun güncel gereksinmeleriyle örtü mektedir. Toprak yap lar  gerekli 
ko ullar  en iyi düzeyde kar larken enerji tasarrufu ve CO2  sal m n n azalt lmas n  
sa larlar ve  çevre kirlili i yaratmazlar. Toprak yap lar n yetersiz ve sak ncal  yönleri her 
yerde bulunabilen katk lar ve kolay uygulanan basit i lemlerle giderilebilir. II.Dünya 
sava  sonras nda  Bat  Avrupa ülkelerinde ve ABD’de kurulan Ar-Ge 
merkezlerindeki  çal malarla toprak yap lar   geli tirilmi , güçlü bir sektör ve büyük 
firmalar n yer ald  pazar olu mu tur. Ülkemizde de ayn  dönemde benzer çal malara 
ba lanm t r. Ne yaz k ki, Türkiye’de 1950’ de al nan yanl  bir kararla, toprak yap lar üst 
yönetim ve bürokrasi taraf ndan programdan ç kar lm t r. Bütün geli mi  ülkelerde, 
günümüzün tüm sorunlar n  yan tlayacak kalitede çe itli yöntemlerle toprak yap lar 
üretilirken, onlar n  be i i olan bu co rafyada  binlerce sene önceki haliyle kalmaya ve 
yok olmaya mahkûm edilmi tir. Kan m zca  uygulama olana  bulunabilen her 
yerde,  nitelikleri geli tirilmi  toprak yap lar,  birçok sorunun çözümünü sa layabilir. Alt  
bölümden olu an yaz da konuyu yukar daki görü  aç s ndan inceleyerek, ba l ktaki öneriyi 
aç klamaya çal t k Toprak yap lar n dünyada ve ülkemizdeki  geçmi ten ve bugünden 
örneklerini, niteliklerini,  onlar  di er tür yap lardan ay ran farkl l klar  ve sa lad  
yararlar   belirttik. Toprak yap lara neden böylesine önem verdi imizi aç klamaya çal t k.  

Anahtar Kelimeler: Toprak, yap , malzeme. 

 



Why Earth Structures? 

Abstract 

Earth structures with improved qualities are an important tool to be utilized in 
transforming the unsatisfactory habitation standards particularly in rural parts of Turkey 
into settlements providing contemporary comfort levels. Earth can be a main building 
material for transforming villages into small towns, to replace the growth of cities where 
poverty prevails in the outskirts. Our argument is based on two assessments. The improved 
earth-based building material (earth stabilized with gypsum and lime addition) discussed 
in this paper does not require investment, working capital, or the establishment of a facility, 
as in the case of most other materials. Know-how on production of and construction with 
the material can be easily transmitted to builders/project owners, and applied by them, as 
the experience of anl urfa-Viran ehir Project discussed in the paper has successfully 
demonstrated. Secondly, the qualities of gypsum-stabilized earth structures that have so far 
been built and used have proven to answer contemporary needs. Earth structures provide 
the optimum comfort conditions, help in the reduction of CO2 emissions, provide energy 
saving and do not create environmental pollution. Disadvantages of earth construction can 
be eliminated with the use of easily available additives. Following research initiatives 
dating the years following World War I in Western Europe and the U.S.A in order to 
improve the quality of earth structures, a solid sector and market for earth construction 
have come into existence. While similar studies were begun in Turkey during the same 
years, such efforts were soon abandoned by administrative and bureaucratic authorities. 
As a result, while earth structures produced by various methods respond to current housing 
and environmental problems in many developed countries, in Turkey, which is one of the 
cradles of earthen construction, methods and materials have remained the same and earth 
as building material has largely been marginalized. Expanded use of earth construction 
with improved material qualities can offer efficient solutions to a wide range of problems. 
This paper provides a historical overview of the use of earthen structures in regional and 
global contexts, discusses the benefits of earth construction, and expounds a particular 
method of improving earth as building material through the addition of gypsum and lime 
as stabilizers.  
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1. Önsöz 

Toprak Zirvesi program  çerçevesinde haz rlanan “Ya am n her karesinde toprak“  isimli 

kitap için haz rlanan bu yaz da,  topra  çal ma alan m z olan yap  aç s ndan inceleyece iz. 

Her kesiminin 21. yüzy la yak r düzeyde ya am ko ullar na kavu mu  oldu u bir toplum, 

yurt yüzeyinde homojen yerle me, dengeli gelir da l m  ve homojen kalk nmay  sa lam  

bir ülke dü ünün gerçekle mesi çabalar na, nitelikleri geli tirilmi  toprak yap lar n önemli 

katk s  olaca  inanc nday z. Bu nedenle toprak yap lar  geli tirmeye ve yayg nla t rmaya 

çal yor, yeti ebildi imiz kadar ba ka çal malara kat l yor ve destekliyoruz. 

nsanlar yerle ik düzende ya amaya ba lad klar  dönemden beri bar nma, korunma, ya am 

alanlar n  olu turmak için topraktan yararlanm lar, endüstri ça na gelindi inde ise toprak 

malzemeyi büyük ölçüde terk etmi lerdir.  

Günümüzde teknolojinin ya am  rahatlatmak ve kolayla t rmak amac yla in aat sektörüne 

sundu u pek çok araç ve gereç varken insanlar n akl na, “ lkel bir malzeme olan toprak 

teknoloji ça nda neden gündeme geliyor?” sorusu gelebilir. Bu hakl  soruyu k saca, 

güncel gereksinmeleri en iyi kar layan ve konutla ilgili bir dizi soruya en iyi çözüm 

üretilmesini sa layan yap  türü toprak yap lard r“ diye yan tlayabiliriz.  

Günümüzde her alanda oldu u gibi yap  sektörünün de öncelikli sorunlar , yap n n olu um 

sürecinde ve kullan lmalar  süresince,  her tür aktivitede,  enerji tüketimini, CO2 sal n m n  

en az düzeye indiren yap  türlerini ve yap m yöntemlerini geli tirmektir. Mevcut yap  

sto umuz ve uygulamakta oldu umuz yap m yöntemleriyle, olmam z gereken çizginin çok 

uza nda oldu umuz aç kça görülmektedir. K sa bir inceleme, belirlenen gereksinmelerle 

toprak yap lar n sahip oldu u niteliklerin büyük ölçüde örtü tü ünü göstermektedir. Bu 

saptama bize önümüzdeki çok kapsaml  ve karma k konut sorununun çözümünde toprak 

yap lar n katk s  olabilece ini dü ündürmektedir. Çözüm çal malar na do ru 

yakla abilmek ve ileriye dönük do ru ad mlar atabilmek için, günümüzde dünyada ve 

ülkemizde toprak yap lar n durumunu belirleyerek ba layabiliriz. 



2. Toprak Yap lar n Dünyada ve Ülkemizde Dünkü ve Bugünkü Durumu 

II. Dünya sava  öncesinde do al afetler veya sava lar soras ndaki s k nt l  dönemlerde 

evsiz kalan kitleleri, geçici olarak bar nd rmak amac yla toprak evler yap l rd . Ba ka hiçbir 

olanak sa lanamad  için bu, çaresizli in getirdi i bir çözüm olarak kabullenilirdi. 

Günümüzde ise bu trend tam tersine döndü. Geli mi  ülkelerin tek evde ya amak olana na 

sahip varl kl  ki ileri topraktan yap lm   lüks villalarda  ya amay  tercih ediyorlar.  

ABD’de ve Avrupa ülkelerinde çok güçlü bir toprak yap  sektörü, ara t rma merkezlerinde 

geli tirdikleri formüllerle ürettikleri malzemeyi pazarlayan  ve yap m i lerini üstlenen 

büyük firmalar n yer ald  bir toprak yap  pazar  olu tu.  ekil 1, 2, 3 ve 4’de görülen 

büyük binalar ve lüks villalar yap ld . 

 

ekil 1. Lupin Ara t rma Merkezi - Pune, Hindistan -Malik Architecture 

 

 



 

ekil 2. Ricola Firmas  çin Tah l Merkezi – 
Laufen, sviçre - Herzog & Demeuro 

 

 

       ekil 3. Reconciliation apeli–Berlin Mimarlar:  
Rudolph Reitermann–Peter Sassenroth 

 

 



 

ekil 4. Çölde Avlulu Ev–ABD Mimar: Wendell  Phoenix, Brunett 

Ülkemizde ise, üzüntüyle belirtelim ki, böyle bir geli me ortam  ya ayamad k. Geleneksel 

kullan mlara ek olarak, baz  tekil giri imler ve meslekta lar m z n kendilerine yapt klar  

evler d nda, ekil 5, 6 ve 7’de, geli tirdi imiz Alker kar m yla üretilen deneme evleri ve 

ekil 8’de çevredeki marnl  topraklara çimento katarak üretilen bloklarla yap lan dört 

daireli lojman gösterilebilir. 

 

ekil 5. 1. Deneme Evi 



 

 

 

ekil 6. II. Deneme Evi 

 

ekil 7. Alker Kar m yla, Yerinde Döküm Tekni iyle Yap lm  Villa.  
Alt noluk ( zmir), 1999 (Proje ve Uygulama: Prof. B. I k) 

 



 
ekil 8. Marnl  Toprak ve Çimento Kar m  Bloklarla Yap lm  Y ma Yap ; 4 Daireli 

Lojman. anl urfa, 2000 (Proje ve Uygulama: Prof. B. I k) 

Bat  ülkelerinde ula lan geli meyi sava  sonras nda yürütülen çal malar sa lad . 

Yöneticiler II. Dünya sava  s ras nda dünyan n her kö esinde çe itli amaçlarla topra  

kulland lar ve yararl  yönlerini gördüler. Toprak yap lar n toplumlar n en varl kl s ndan en 

yoksuluna kadar her kesimi için çözüm üretilebilecek bir sistem oldu u kan s na vard lar. 

Topra n günümüzün gereksinmelerine göre yetersiz kald  yönlerini geli tirmek ve 

sak ncal  yönlerini giderecek ara t rmalar n yap laca  Ar-Ge merkezleri kurdular. Elde 

edilen olumlu sonuçlar  toplumla payla t lar. Toplumda toprak yap lara yönelik bir e ilim 

yaratt lar. Bu e ilim zamanla geli erek, pazar n alt yap s n , arz - talep ili kisini olu turdu. 

Birbirini destekleyen uyumlu çal malarla bu günkü durumlara ula ld .  

Ülkemizde de sava  sonras  dönemde benzer çal malara ba land  ama arkas  devam 

edemedi. 1948 y l nda TÜ’de Prof. Dr. Mustafa NAN’ n yönetiminde ve Bay nd rl k 

Bakanl ’n n deste inde,  ileride yap lacak ara t rma çal malar na veri taban  haz rlamak 

amac yla bir alan çal mas  yap ld .   



Kerpiç yap lar n yo un oldu u Ege’nin iç kesimiyle orta, do u ve güney do u Anadolu’yu 

kapsayan alandaki 12 bölgeye Mimarl k, n aat ve Maden fakültelerinin asistanlar ndan 

iki er ki ilik ekipler gitti. Ekipler kendilerine verilen formlara göre 79 yerle im yerinden 

derledikleri bilgileri ve ald klar  kerpiç örneklerini TÜ’ye getirdiler. Malzeme 

laboratuvar nda, o zaman asistan olan, Prof. Dr. Bekir POSTACIO LU ve Vahit 

KUMBASAR, iki seneyi a an çal malar  ile bütün örneklerin fiziksel ve mekanik 

niteliklerini belirleyen deneyleri yapt lar. Deney sonuçlar n  de erlendiren ve yorumlayan 

raporlar düzenlediler, bakanl a sundular.1950’de de i en yönetim, “Geli en Türkiye’ye 

toprakla u ra mak yak maz” deyimiyle özetlenecek bir anlay la bu çal may  rafa 

kald rd . Bütün üst yönetim ve bürokrasi kerpiç yap lar hakk nda olumsuz bir yarg  

olu mas n  destekledi. Bütün kamu ve özel sektör yap lar nda, tek katl  olsalar bile, 

betonarme iskelet ve tu la veya birçok yönden yetersiz olan bo luklu beton blok dolgu 

kullan lmaya ba land . Bu tutum topluma da yans d . K rsal yörelerde de kerpiç terk edildi, 

k sa  sürede  kerpiç üretmenin ve kerpiç in aat n inceliklerini bilenler azald . Varl kl  ki iler 

evlerini beton blok ya da tu la ile yapmaya yöneldiler ( ekil 9).  

 

ekil 9. Mardin Yöresinde Bo luklu Beton Blokla Yap lan Bir Köy Evinde Kullan lan 
Klima Cihaz . Foto: E. Solhan 



Bunlar  almaya gücü yetmeyenler yetersiz malzeme ve tekniklerle yap lm , örnekleri ekil 

10 ve 11’de görülen, derme çatma evlere s nd lar.

 

ekil 10. Dere Yataklar ndan Toplanm  Ta lar ve Çamur Harçla Yap lm  Bir Duvar, 
Gaziemir Köyü (Aksaray) (www.fotokritik.com/kullanici/kibele). 

ekil 11. Zemin Kat Duvarlar  Toplama Ta larla Yap lm  Depreme Dayan ks z Bir Yap , 
lhanköy (Aya ) (B. Claasz Coockson, Living in Mud) 



II. Dünya sava ndan günümüze kadar geçen 60- 70 y l sonraki yerle me düzeni hakk nda, 

objektif verilere dayal , reel durumumuzu gösteren bir tablo olu turursak, ortaya 

koyaca m z yap t hiç de memnuniyet veren bir görüntü sergilemeyecektir. Bedelini her 

depremde büyük ölçüde can ve mal kayb yla ödedi imiz tablonun bir taraf n  ço unlu u 

kurallara uygun yap lmayan, kalitesiz betonarme yap lar sto u, di er taraf n  yukar da 

bahsetti imiz türden, yetersiz malzeme ve teknik ile in a edilmi  evler dolduracakt r. Ayn  

iddetteki depremde ülkemizdeki ile Japonya veya Amerika’n n deprem bölgelerindeki can 

kayb  ve y k lan bina say lar  aras nda bir kar la t rma bu gerçe i aç kça ortaya 

koymaktad r.  

Ülkemizdeki 81 ilin nüfus say lar n  ve ki i ba na dü en y ll k gelir miktarlar n  temsil 

eden e it tabanl  silindirleri bir haritaya yerle tirsek, olu an makette, birkaç tane uzun ve 

orta yükseklikte kule, geriye kalan alanlarda küçük yere yap k silindirler görece iz. Yurt 

yüzeyinde homojen yerle me ve dengeli gelir da l m  olmad  aç kça görülebilir.  

Son y llarda h zla geli en rant eksenli ve gökdelenli yap la ma, çarp k yerle im modelini 

daha büyük boyutlara ta maktad r.   

Toplumumuzun her kesiminin hak ettikleri ölçekte 21.yüzy la yak r düzeyde ya am 

ko ullar na kavu mas n , dengeli gelir da l m  ve ülke çap nda homojen kalk nma 

istiyorsak, bunun gerçekle mesini sa layacak önemli faktörlerden birinin yurt yüzeyinde 

homojen yerle meyi sa lamak oldu unu dü ünüyoruz. O do rultuda birbirini destekleyen 

uyumlu önlemler alabilirsek, umdu umuz sonuçlara ula aca m z kan s nday z. Oysa biraz 

önce olu turdu umuz tablo bu çizginin çok uza nda oldu umuzu göstermektedir.       

Genel hatlar yla belirtmeye çal t m z çarp k yerle im modelinin do al sonucu olarak 

geli en yap  sisteminin olumsuz yönlerinden biri de, enerji tüketimini ve dolay s yla CO2 

sal n m n  art rmas d r.  



2015 Aral k ay  ba nda Paris’te toplanan klim Kongresinde ülkemiz bu konuda iyi bir not 

alamam  ve önemli önlemler alma yükümlülü ü alt na girmi , çözmemiz gereken sorunlar 

zincirine bir halka daha eklenmi tir.  

3. Toprak Yap lar ve Yap la ma Modelimizin Yaratt  Sorunlar 

Toprak yap  kavram  Topra n pi irilmeden yap  malzemesi olarak kullan ld  her türlü 

yap  ve yap  bile enini kapsar. Bu çok geni  konuyu incelemeye ba larken baz  noktalar  

aç klaman n yararl  olaca n  san yoruz. Çal malar m zda Toprak yap lar deyimini 

kullanmay  tercih ediyoruz. Çünkü bu gün üretilmesini ve kullan lmas n  önerdi imiz 

yap lar, geleneksel kerpiç yap lar de il, günümüzün geli mi  toprak yap lar d r.  

Türkiye’nin her yerinde, Türkçe yaz  ve söyle ilerde Kerpiçsözcü ü topra a, do adan 

al nd  haliyle, saman  kat larak üretilen, yararl  yönlerinin yan nda baz  sak ncal   ve 

yetersiz kald  yönleri de olan toprak bloklar  ça r t r r. Kerpiç yap  deyimi, uzunca 

zamandan beri üst yönetimin, bürokrasinin topluma da yans yan yanl  nitelemeleriyle, 

kötülenen bir yap  türü olarak zihinlere yerle mi tir. Günümüzde de i ik tekniklerle 

üretilen nitelikleri geli tirilmi  toprak yap lar  ve yap  bile enlerini kapsamaz.  

Bat  ülkelerinde ise toprak blok kar l  olan sözcükler ise, bir k sm  büyük firmalar 

taraf ndan pazara sunulan nitelikleri geli tirilmi  bir çok çe idi olan malzemeyi belirler. Bu 

nedenlerle biz çal malar m zda Toprak yap  deyimini benimsiyor kerpiç sözcü ünü sadece 

eski yap larla ilgili çal malarda kullan yoruz ve böyle kullan lmas n  öneriyoruz. 

De inilmesi gereken di er önemli bir nokta, çok geni  bir kavram olan toprak derken neyi 

kastetti imizi belirtmektir. Yayg n olarak kullan ld  için, örnek olarak, Tar m topra  

deyimini alal m.  Geni  toprak yelpazesinden belli bir dilimi alm  oluruz. Ama biliyoruz 

ki bu day yeti tirece imiz tarla için haz rlanacak toprakla sebze yeti tirilecek bahçe için 

haz rlanacak topraklar farkl  niteliklerde olacakt r. Ayn  ekilde yap da kullan labilen 

topraklar da Yap  topra  olarak an l rlar. Tar m topra  gibi, yap  topra  da kullan laca  

yer ve amaca, yap m sürecinde uygulanacak yönteme göre haz rlan r.  



O yap  bile eninden beklenilen tüm gereksinmeleri kar layacak nitelikte haz rlanarak 

Toprak yap  malzemesi‘ne dönü türülür. Çe itli katk  ve i lemlerle topra a gerekli 

nitelikler kazand r l r ve tüm kazan mlar geri dönü meyen, kal c  hale getirilir. yile tirme 

ve stabilizasyon yöntemleri olarak tan mlad m z bu i lemlerin ayr nt lar na 

girmeyece iz. lemlerde kullan lan katk  maddelerinin her yerde kolayca tedarik 

edilebilece ini, uygulanacak i lemlerin de pi irme içermeyen kolay uygulanabilir basit 

i ler oldu unu belirtmekle yetinece iz. Bir çok kaynakta stabilizasyon i leminin üst 

düzeyde teknoloji gerektiren ve maliyet art ran, ancak zorunluluk oldu u zaman 

uygulanmas  tavsiye edilen bir i lem olarak tan mland n  görüyoruz.  

Oysa yapt m z deneyler ve son zamanlarda çe itli Üniversitelerdeki ara t rmac lar n 

yay nlar , bu i lemlerin kolay uygulanabilen ve her yerde tedarik edilebilen ucuz katk larla 

yap labilece ini ortaya koymaktad r. Ülkemizde henüz toprak yap  pazar  olu mad  için, 

her yap da kullan lacak topra n o antiyede haz rlanmas  gerekmektedir. Toprak 

haz rlan rken o antiyede sa lanabilen olanaklar çerçevesinde bir iyile tirme ve 

stabilizasyon yöntemi belirlenmeli ve uygulanmal d r.  

Bu i ler için yap lacak ek harcamalar, yap n n kullan lmas  s ras nda bak m ve onar m 

giderlerinden sa lanacak tasarruflarla k sa sürede amorti edilecektir. Güncel 

gereksinmeleri kar layan daha kaliteli bir yap ya sahip olmak için, basit i lemleri 

uygulamaktan kaç n lmamas  ve yap da nitelikleri geli tirilmi  toprak malzeme 

kullan lmas  do ru bir davran  olacakt r.  

Topra n do adan al nd  haliyle kullan ld  geleneksel toprak yap lar n, günümüzün 

gereksinmelerini kar lamak aç s ndan yetersiz kalan ve sak ncal  olan yönlerini belirterek,  

iyile tirme ve stabilizasyon yöntemi uygulanm  malzemeyle üretilen yap lar n sahip 

olduklar  fiziksel ve mekanik niteliklerin sa lad  yararlar  aç klamaya çal aca z.   

 

 



4. Geleneksel Toprak Yap lar n Yetersiz ve Sak ncal  Yönleri 

Geleneksel toprak yap lar birçok yönden yararl  olsalar da baz  sak ncal  ve güncel 

gereksinmelere göre yetersiz kalan yönleri de vard r. Bunlar  k saca öyle s ralayabiliriz: 

Üretimde kullan lacak topra n seçimine gerekli özen gösterilmez. Daha önce kerpiç 

üretimine uygun oldu u denenmi  olan bir yerden toprak al n r.  

Bilindi i gibi bir kar mda kullan lan malzemenin tanelerinin büyüklüklerine göre da l m 

oranlar , granül metrik yap s , üretilecek ürünün fiziksel ve mekanik niteliklerini etkileyen 

önemli bir faktördür. Topraktaki olas  de i iklikler ürüne de yans yacak, yap da kullan lan 

kerpiçler farkl  kalitede ve boyutta olacakt r.  Kerpiç üretimi  (yerel deyimiyle kerpiç 

kesimi) mevsim ve hava ko ullar na çok ba ml d r. Ya lardan korunmas  gerekti i gibi 

döküm k zg n güne te de yap lmamal  veya korunma tedbirleri al nmal d r. K zg n güne te 

kururken yüzeyde h zl  su kayb , büzülmeye, k vr lmaya, biçimsel bozulmaya ve bünyede 

k lcal çatlaklara, kalite kayb na sebep olur.  

Kar t r l rken eklenen su, döküm s ras nda uygulanan s k t rma, kuruma s ras ndaki hava 

ko ullar ndaki farkl l klar ürünün niteliklerinde, kalitesinde de farkl l klara neden olur. 

Yap da farkl  nitelikte ve boyutta kerpiçlerin kullan lmas  baz  sak ncalara sebep olur. 

Farkl  boyuttaki kerpiçlerle duvar n d  taraf nda düzgün bir yüzey olu urken iç tarafta s va 

çok farkl  kal nl klarda olacakt r. Duvarla aderans  zay f ve kuruma fark ndan kaynaklanan 

çatlakl  s van n, hafif depremlerde bile dökülen parçalar ve olu an toz nedeniyle 

yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep oldu u görülmü tür. Rutubete ve suya çok 

duyarl d r. Geleneksel yöntemlerle üretilen kerpiç aç k alanda kurutulduktan sonra 

rutubetli bir ortamda veya suda kal rsa bünyesi rutubetlenir. Rutubetlenme oran na göre 

nitelikleri de i ir, belirli bir oran  (plastik limiti) a nca kururken kazand  bütün fiziksel 

ve mekanik nitelikleri kaybeder. Yumu ak hamura ve sonunda ak c  k vama dönü ür. 

Kerpiç nitelikleri belirli bir düzeyde kalan, stabil bir malzeme de ildir. Geleneksel 

yöntemlerle üretilen kerpiçlerin bas nç, e ilmede çekme, kayma dayan mlar  çok az, 

kopma enerjileri çok küçüktür ve k r lgan olurlar.  



Belirtti imiz yetersiz kalan yönler ve sak ncalar, do ru seçilmi  bir iyile tirme ve 

stabilizasyon yöntemi uygulanarak giderilebilir. Günümüzde geli tirilen teknikler bize her 

türlü kusurdan ar nd r lm  ve gereksinmeleri kar layabilen toprak yap lar yapma olana  

sa lamaktad r.  

5. Nitelikleri Geli tirilmi  Toprak Malzemeyle Üretilen Yap lar n De erlendirilmesi 
ve rdelenmesi 

Geleneksel toprak bloklar binlerce y l öncesinden beri,  bilinen sak ncalar na kar n, 

niteliklerinde hemen hiç bir geli me sa lanmadan yak n zamanlara kadar ayn  yöntemlerle 

üretilip kullan lm t r.  

Bat  ülkelerinde endüstri dönemi ba lay p fabrika ürünü tu la pazara girince, toprak bloklar 

terk edildiler. Sadece sava lar ve büyük do al afetler sonras nda ilk yerle im yerlerinde, 

çaresizlikten, ba ka olanak bulunamad ndan kullan ld lar. Teknolojinin sundu u yeni 

ürünler devreye girip, ba ka olanaklar sa land nda terk edildiler.  

Toprak yap lar  geli tirme çal malar , stabilizasyon sa lamak amac yla yap lan 

ara t rmalar nispeten yak n dönemlerde, 1920’lerde ba lam t r. Ara t rma enstitülerinin 

kurulmas n  ve köklü geli meleri sa layan ara t rmalar ise II. Dünya Sava  sonras nda 

gerçekle mi tir.  

Bu gün toprak yap lar insanl n sorunlar n n çözümünde ve toplumlar n en yoksulundan 

en varl kl s na kadar her kesiminin güncel gereksinmelerini, çevre kirlili i yaratmadan ve 

en az enerji tüketerek, en iyi düzeyde kar layabilen yap  türüdür. Ama ne yaz k ki toprak 

yap lar, be i i olan bu co rafyada, döneminin en güzel örneklerinin yap ld  ülkemizde 

geleneksel halleriyle kalm lard r.  

 

Son zamanlarda bat daki geli melerin yurdumuza da yans maya ba lad n , 

Üniversitelerimizde toprak malzemeyi geli tirmek amac yla ara t rmalar yap ld n  



görerek mutlu oluyor, yeti ebildi imiz kadar sonuçlar  izlemeye çal yoruz. Toprak 

yap lar , yapt m z olumlu aç klamalar n dayana  olan ve 1970’lerden itibaren 

yürüttü ümüz deneysel çal malar n ve gözlemlerin sonuçlar n  de erlendirerek, çe itli 

yönlerden irdelemeye çal aca z.   

5. 1. Toprak Yap lar n Enerji Tasarrufu Yönünden ncelenmesi ve rdelenmesi 

Yap  sektörü enerji üretmeyen, buna kar l k en büyük ölçüde enerjinin tüketildi i önemli 

kanallardan biridir. Sektörde enerji, kullan lan malzemenin üretiminde, yap m sürecinde ve 

yap n n kullan lmas  süresince üç a amada tüketilir. Malzeme üretimi ve yap m sürecince 

tüketilen enerji sadece o s rada, bir seferli ine tüketilir. Yap n n kullan m  süresince 

örne in s nma, ayd nlatma, biyoklimatik konfor ko ullar n n sa lamas  gibi 

gereksinmeleri kar lamak için enerji daha büyük ölçekte ve süreklidir. Malzeme seçimi ve 

yap n n olu umu s ras nda al nacak önlemler baz  ek tüketimler gerektirse de, kullan m 

sürecinde tasarruf sa l yorlarsa k sa sürede amorti edilebilirler. Örne in, iç duvarlara göre 

daha az yük ta yan d  duvarlar n statik aç dan 30 cm kal nl k yeterliyken 50 cm yap lmas  

küçük bir ek gider gerektirmesine kar n, termik performans aç s ndan büyük yarar 

sa lad  için olumlu bir uygulamad r. yile tirme ve stabilizasyon i lemlerinin gerektirdi i 

ek giderleri de fiziksel ve mekanik nitelikleri geli tirdi i için ayn  ekilde 

de erlendirebiliriz.  

Toprak yap lar n termik performanslar , biyoklimatik konfor ko ullar  aç s ndan çok iyi 

oldu u için, s tma ve so utma gerektiren mevsimlerde önemli ölçüde enerji tasarrufu 

sa larlar.  

ekil 12’de çe itli malzemeden, genellikle uygulanan kal nl ktaki duvarlarda s  kay plar , 

duvarlar n iç ve d  yüzeylerindeki s cakl k dereceleri ve k yaslamalar verilmi tir. Toprak 

duvarlar n di erlerinden farkl  yönleri ve sa lad  yararlar aç kça görülmektedir. 



Bo luklu beton bloklarla yap lan evler s cak bölgelerde yaz aylar nda tak lan klima 

araçlar yla büyük ölçüde enerji tüketimine neden olurlarken so uk bölgelerde de her tür 

yap dan daha çok yak t tüketilmesini gerektirirler.  

Ayr ca d  duvarlar n iç yüzeylerinin s cakl k dereceleri çok dü ük olaca  için sa l k 

aç s ndan da sak nca yarat rlar. Nedenlerini a a da aç klayaca z.  

 

ekil 12. De i ik Malzemelerden Yap lan Duvarlardaki Is  Kayb  Miktarlar  ve ç-D  
Duvar Yüzeylerindeki S cakl k Dereceleri 

5. 2. Toprak Yap lar n Biyoklimatik Konfor Ko ullar n n Sa lanmas  Yönünden 
ncelenmesi ve rdelenmesi 

 
nsanlar n günlük ya amlar nda kendilerini rahat ve sa l kl  hissedebilmeleri için 

bulunduklar  ortam n s cakl  derecesinin, nem oran n n, hava hareketlerinin o s radaki 

aktivitelerine uygun ve ko ullar n ayn  düzeyde devaml  olmas , de i memesi istenir.  



Bu ko ullar çevremizde uygulanmakta olan yap m sistemlerinde ancak çe itli araçlarla 

donat lar düzenlenerek ve enerji tüketilerek sa lanabilir. Toprak yap lar n sahip olduklar  

nitelikler sorunu, hiçbir donat ya gerek kalmadan kendi bünyelerinde çözebilmelerini 

sa lar. Is nma için de di er yap  türlerine göre daha az enerji tüketimi gerektirirler.  

Yapt m z hesaplara göre 50 cm. kal nl ktaki bir toprak duvar n s  geçirme direnci, s  

biriktirme kapasitesi, so uma süresi, s n n bir yüzden öteki yüze geçi  süresi ve ortamdaki 

nem oran  büyükse bünyesine alma, azal nca geri verme kabiliyeti, yurdumuzun her 

bölgesinde, gerekli konfor ko ullar n n sa lanmas na yetmektedir. Yaz n en s cak 

döneminde ve güney do uya bakan bir cephede duvar yüzeyi s cakl  en üst düzeye ç kar. 

Duvar n renk ve dokusuna göre 55-60 Co olabilir. Bu s cakl k iç yüzeye ula madan, saat 

14’den sonra güne in azalan etkisi ile azalacak ve duvarda biriken s  d  ortama akacakt r. 

Is tma döneminde duvar n iç taraf nda biriken s , s  kayna  kapat l nca,  iç ortama akacak,  

iç ortamda so uma çok yava  olacakt r.  

Toprak yap lar iç ortamda sa lanan ko ullar  uzun süre muhafaza edebilirler, bir termos 

kab  gibi, d ar daki de i ikliklerden iç ortam nispeten az etkilenir.  TÜ’nün Ayaza a 

yerle kesinde yapt m z birinci deneme evindeki ölçümler s ras nda iç ve d  ortamda 

s cakl k dereceleri ve nem oranlar  kaydedilmi ti. ç ve d  de erlerin ayn  zemine ta nd  

grafiklerde d  ortamdaki de i ikliklerin iç ortama yans mad , d  ortam çizgilerinin çok 

hareketli olmas na kar n iç ortam de erlerinin ayn  düzeyde kald  görülmektedir. Evin 

kuzey ve güney duvarlar n n iç yüzey s cakl k dereceleri de ayn  olmaktad r. Biyoklimatik 

konforun önemli ko ullar ndan biri olan, duvar yüzeyi s cakl k derecesiyle ortam s cakl  

aras ndaki fark n 2.5 Co den fazla olmamas  ko ulu da, hiçbir ek önlem getirmeden, ancak 

toprak duvarlarla sa lanabildi i görülmektedir.    

Bulgular  topluca de erlendirerek, toprak yap larda s cak dönemlerde so utma arac  

kullan lmas na gerek kalmad n  ve so uk dönelerde de beton yap lar n ¼’ü kadar yak t 

tüketilerek uygun konfor ko ullar n n sa lanabilece ini güvenle söyleyebiliriz.  



5. 3. Toprak Yap lar n Su ve Rutubete Kar  Duyarl l  Yönünden ncelenmesi ve 
rdelenmesi 

 
Bilindi i gibi toprak suya kar  çok duyarl  bir maddedir. çerdi i su miktar na ba l  olarak 

de i ik k vamda, dolay s yla de i ik fiziksel ve mekanik niteliklere sahip olur. Genellikle 

yap da kullan lan ve belli oranda kil içeren topraklar, ak c  k vamdayken su kaybedince 

yumu ak hamura dönü ür ve ekil verilebilir duruma gelir. Biraz daha fazla su kaybederse 

kat la r, kurur, yük alma kabiliyeti, bas nç dayan m  yükselir. Bu stabil bir durum de ildir. 

Sertle en kitle bünyesine su al nca süreç tersine i ler.  Yumu ar, yük alma kabiliyetini 

kaybeder ve ak c  k vama dönü ür. Toprak-su ili kisi yap  aç s ndan,  topra n en olumsuz 

ve iyile tirilmesi gereken yönüdür. Çok eski dönemlerden beri yap y  suya kar  koruyucu 

önlemler geli tirilmeye çal lm sa da uygulama çok s n rl  kalm t r.  Günümüzde 

geli tirilen iyile tirme ve stabilizasyon yöntemleriyle sorun çözülmü tür.  

Bu amaçla yap lan i lemler ya suyun kitle içine girmesini önleyen ya da kitleye sudan 

etkilenmeme niteli i kazand ran önlemler olarak iki grupta toplanabilir.  kinci gruptakiler 

ürüne suya dayan kl l k yan nda, yap  ve özellikle deprem yönünde önemli yararl  nitelikler 

de kazand rd  için tercih edilmelidir. kinci gruptaki i lemlerin tercih edilmesini 

önermemizin di er önemli bir nedeni ise, ülkemizdeki termik santrallar çevresinde at k 

malzeme olarak biriken uçucu küllerin bu amaçla kullan larak ekonomiye katk  sa lama 

olana d r. Örne in Bal kesir üniversitesinde N. Demirci yapt  denemelerde, 

de erlendirilmesi gereken çok olumlu sonuçlar elde etmi tir. 

Bu alanda di er bir örnek olarak da, bizim topra a alç  ve kireç katarak geli tirdi imiz ve 

Alker ad n  verdi imiz kar m  gösterebiliriz. ekil 12’de ayn  topraktan üretilen katk l  

ve katk s z örneklerin ya murlama (erozyon) deneyinden önceki ve sonraki durumlar  

görülmektedir.  

Sol ba taki katk s z örnekler deney somunda hemen tamamen yok olurlarken de i ik 

oranlarda alç  ve kireç kat lanlar bütünlüklerini korumu lar, çok az y pranma kayb  

vermi lerdir. 



Deneyler gerekti inde, kat lacak kireç oran n ,  kitledeki kilin türü ve miktar na göre 

ayarlanarak,  kay plar n s f r olabilece ini göstermi tir. 1995’de Alker kar m yla 

yapt m z II. deneme evi olas  y pranmalar  izlemek amac yla s vas z b rak lm t r. Bu 

yap  in aat ndan sonra geçen 20 y lda ya mur ve iddetli k lardan etkilenmemi tir.    

5. 4. Toprak Yap lar n Deprem Yönünden ncelenmesi ve rdelenmesi 

Bu bölümdeki inceleme ve irdelemeler, depremlerden hemen sonra bölgedeki gözlem ve 

saptamalar m za dayal  sonuçlard r. Konunun uzmanlar yla yürüttü ümüz çal malar 

tamamland nda, toprak yap lar  deprem mühendisli i yönünden irdeleme olana n  elde 

edece iz. 

- Depremin gerektirdi i ko ullara ve yap  kurallar na uygun yap lan her türdeki yap lar 

gibi toprak yap lar da, ola an d  iddette bir deprem olmazsa hasar görse ve 

çatlaklar olu sa da y k lm yorlar.     

- Büyük afet olarak niteledi imiz Rihter ölçe inde 7. 6 iddetindeki depremler 

ülkemizde büyük ölçekte hasara sebep olurken, ABD’nin bat s nda ve Japonya’da 

ayn  iddette depremler çok daha az hasara neden olmaktad r. Büyük kay plar  

kentlerde ve k rsalda yap lar m z  gerekli nitelikte yapamamam z n bedeli olarak 

ödüyoruz.  

- Güzel ovalar m z , yaylalar m z , güne imizi,  denizimizi bu co rafyan n do as  

olarak benimsiyorsak, deprem olgusunu da öyle benimsemeli, yap lar m z  ona göre 

yapma gerekti i bilincini topluma kazand rmal y z. 

- Üst düzey yöneticiler ve bürokratlar n, ölümlere sebep oluyor diye kötüledikleri 

kerpiç yap lar n da, kurallara uygun yap ld klar nda, yurdumuzda olagelen iddetteki 

depremlerde y k lmad klar n  görüyoruz.Toprak yap larla ilgili bu yanl  kan  

düzeltilmelidir. Nitelikleri geli tirilmi  toprak malzemeyle üretilen yap lar daha çok 

güvenilir olacaklard r  ( ekil 13-20). 

 



 

ekil 13a, 13b. 2010 Elaz  Depreminde Y k lan Evlerin Hemen Yak n nda Y k lmayan 
Evlerden ki Örnek (Foto raf: B. Büyüky ld r m) 

 

 

ekil 14. 2011 Van Depreminde Y k lmayan Eski Van Evi Örne i  
(Foto raf: A. Kafescio lu) 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ekil 15. Elaz  Depreminde ekil 13a ve 13b’deki Sa lam Kalan Evlerin Yak n nda, 
Yap  Kurallar na Uygun Yap lmad  çin Y k lan Evler 

(Foto raf: B. Büyüky ld r m) 
 
 
 

 
 

ekil 16.  Van Depreminde Y k lan Kerpiç Yap lardan Bir Örnek  
(Foto raf: A. Parsa) 

 

 



 

 
ekil 17. Erzincan 1939 Depreminden Sonra Yap lan Kerpiç Evlerin Plan  

( eref Arman’ n Anlat mlar na Göre Çizilmi tir) 
 
 
 

 
 

 
ekil 18. Erzincan 1939 Depreminden Sonra Yap lan Kerpiç Evlerin 2013 Y l  Ekim 

Ay ndaki Görüntüleri  
(Foto raf: Erzincan Belediyesi mar Müdürlü ü) 

 
 



 
 

ekil 19. Düzce-Gölcük-Yalova Hatt  Üzerindeki Alt nova’da Petek Çiftli i’nde 1950’de 
Y. Müh. Mimar Özer ARIN’ n Yapt  Kerpiç Evler, Büyük Ölçüde Yap n n Y k lmas na 
ve Can Kayb na Sebep Olan 1999 Marmara Depreminde Sa lam Kalm t r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 20a, 20b. 1950’de Yap lan Alt nova-Petek Çiftli i’ndeki Kerpiç Ev ve S vas  
Dökülen Yerden Görülen Kerpiç Duvar Detay , A ustos 2010  

(Foto raf: A. Ersoy) 
 

- K rsalda y k lanlar ço unlukla k s tl  in aat bilgisi, k s tl  malzeme ve olanaklarla 

yap lm  bar naklard r. Kent ve kasabalarda depreme dayan ks z binalar ise, 



ço unlu u içinde çok insan n ya ad , y k lmalar  çok can kayb na yol açan,  

kurallara göre yap lmayan betonarme iskeletli binalard r. Geleneksel toprak 

yap lar m z n teknik ayr nt lar na girildi inde ah ap iskelet kurgusu ve y ma 

duvarlarda hat l gibi sav m z  destekleyen, ülkemize has yap m yöntemlerinin 

geli tirilmi  oldu u görülecektir ( ekil 21, 22). 

ekil 21. Hat ll  Duvarda Deprem Etkisi; Deprem Çatla  Hat lda Kesiliyor 

 

ekil 22. Hat ls z Duvardaki Deprem Etkisiyle Olu an X eklindeki Çatlak 



6. Sonuç - Ba l ktaki Sorunun Yan t  

Yukar daki aç klamalar ve irdelemelerin, nitelikleri geli tirilmi  topraklarla üretilen 

yap lar  tan mam z  sa lad n  san yoruz. Toprak yap lar n sahip olduklar  niteliklerle, 

kullan c lar na sunduklar  kolayl klar  ve yararlar  öyle belirtebiliriz.  

Toprak yap lar kullan c lara s cak dönemlerde evlerine hiçbir ek donat  yapmadan ve enerji 

tüketmeden, so uk dönemlerde di er tür yap lardan çok az yak tla daha iyi düzeyde 

biyoklimatik konfor ko ullar nda ya ama olana  ve giderlerinden de büyük ölçekte sürekli 

tasarruf sa larlar. Ki iler aç s ndan olumlu olan bu durum topluma ve ülkeye de yans r. 

Devletin enerji giderleri azal r; çevre kirlili i ve CO2 sal n m yla ilgili yükümlülü ü 

hafifler.  

Topra n iyile tirilme i lerinde uçucu küllerin tüketilme olana  çevre kirleten bir at n 

ekonomiye kat lmas n  sa lar. Dolay s yla devletin enerji ithalat ndaki yükünü hafifletir ve 

güncel sorunlar n çözümüne katk  sa lar.  

Ülkemizde henüz toprak yap  pazar  olu mad  için yap da kullan lacak toprak antiyede 

haz rlan r. Belirtilen yararlar  sa layan yap n n üretilece i malzemeyi, nitelikleri 

geli tirilmi  topra , haz rlamak için tesis kurmas , yat r m ve i letme sermayesi gerekmez. 

Her malzemenin üretilmesi için kurulmas  zorunlu olan tesisin yer seçimi, teknoloji seçimi, 

proje haz rlanmas , fabrika ve di er binalar n yap lmas , makinalar n montaj ,  i letmeye 

al nmas  gibi i lere emek ve zaman harcan r.  Haz rl k i leri özel sektörde en az üç devlet 

tesislerinde be  senedir. S ralad m z i ler ve onlar n gerçekle mesine u ra mak emek ve 

zaman harcamak toprak yap lar için söz konusu de ildir. Toprak yap lar malzemeyi elde 

etmek için sarf edilecek para emek ve zaman  kazand r r.       

Günümüzün olanaklar yla her türlü kusurdan ar nd r lm , güncel gereksinmeleri 

kar layan toprak yap lara, uygulama olana  sa lanabilen her yerde, öncelik 

verilmemesinin ki ilere ve ülkeye çe itli yönlerden yararl  olaca  kan s nday z. 



Aç klamalar m zla neden onlar  böylesine benimsedi imizi ve ba l ktaki “Neden toprak 

yap lar”  sorusunu yan tlad m z  san yoruz. 
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