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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Resim 2.1.Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın beton ile ilgili yayınladığı
araştırma sonuçları(url11)

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

Resim 3.2.3.1.Analı kuzulu kalıp ve kurumaya alınmış kerpiç tuğlaları(url8)

Resim 3.2.4.1.Ters V şeklinde kurumaya alınmış kerpiç tuğlaları(url12)

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

Resim 4.2.1.Geleneksel ahşap tokmak ve metalden imal edilen modeli (url4)

Resim 4.2.2 Dövme toprak yapının inşa aşamaları (url3)

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

Resim 6.1.1.Djenne Camii giriş bölümünün de yer aldığı ön cepheden görüntü(url1)

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

Resim 6.1.2. Yerel halk Djenne Camiisi’nin düzenli olan tadilatını yapıyor (url2)

Resim 6.2.1.Çamur Manhattan da denen yerleşiminin uzaktan görünüşü(url 7)

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

Resim 6.2.2.Kasabanın içindeki bir mahalleden görüntü ve bir cami (url 6)

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

Resim 6.3.1.NK’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada, Mimar: Meror Krayenhoff.(url 10)

Resim 6.3.2.NK’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada, Mimar: Meror Krayenhoff.(url10)

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.
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Özet
İnsanlık varoluşundan itibaren kendisi ve sorumluluğu 
altında olanlar için korunaklı bir mekan arayışına 
girmiştir. Bu arayış insanı kimi zaman yaratılıştan 
barınacak durumda olan mağaralar ve büyük ağaç 
kovukları içine götürmüştür. Kimi zaman da 
etrafındaki malzemeleri işlemden geçirmeden veye 
geçirerek kullandıktan sonra barınacak yerini 
oluşturmuştur. Bu malzemelerin en eskisi toprak yani 
kerpiç malzemesidir. Kolay elde edilmesi, lokal bir 
malzeme oluşu, çok ucuz bir şekilde kullanılacak 
duruma getirilmesi, nakledilmesinin zahmetli 
olmayışı insanların bu malzemeyi tercih etmelerinin 
başlıca nedenleridir.
 
Günümüzde birçok bölgede hala kullanılan kerpiç 
yapı malzemesi dönemsel olarak insanların 
gündemine gelmektedir. Betonlarla donatılmış 
şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlar bu konunun 
gündeme gelmesiyle barındıkları evlerini, içinde 
bulundukları mahallelerini, işe gittikleri ilçeleri 
sorgulamışlardır. Günümüz teknolojisiyle geliştirilen 
beton malzemesiyle yapılmış binaların birçok 
avantajının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer bir 
yandan sağlık, psikoloji, çevreye zarar, ekonomi gibi 
başlıklar betonarme yapılar için kişileri sürekli 
alternatif malzeme arayışına itmektedir. Bu arayışın 
nihai varış noktası hep doğal yapı malzemeleri 
olmuştur.
 
Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan yapı 
malzemesi betondur. Beton malzemesi depreme ve 
yangına dayanıklı, çok katlı yapılar yapmamıza olanak 
sağlayan bir yapı malzemesidir. Diğer yandan 
özellikle dışarıdaki soğuğu ve sıcağı tutamaması, 
birçoğunu yapının içine sokması dezavantajlarından 
bir tanesidir. Bu dezavantajını da mantolama gibi bir 
işlemle çözmeye çalışan bizler için iş maliyetli, 
zahmetli olmaya başlamaktadır. Mantolama 
işleminden sonra evlerimizin, iş yerlerimizin iklimini 
değiştirmek için klimalara başvurmamız maliyeti es 
geçsek bile mikropların mekan içerisinde 
sirkülasyonunu sağladığından sağlığımız açısından da 
tehlikelere yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle doğu 
bölgesinde yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi 
betonarme yapıların sürekli güneş altında kalmaları 
nedeniyle sıcaklıklarının hava sıcaklığından daha 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
V 
Buna karşın doğal yapı malzemeleriyle yapılan yapılar 
doğal klima özelliği gösterir. Yazın içerisi serin, kışın 
ise soğuğun büyük bölümünü absorbe ederek içeriyi 
sıcak tutar. Yapı malzemesi nefes aldığından ve 
betonun yaptığı gibi zararlı gazlar üretmeden 
kullanıcıya temiz, havadar bir mekan sunmaktadır.
Doğal yapı malzemeleri olarak taş, ahşap, toprak 
malzemelerini sayabiliriz. Bu malzemelerden toprak 

yani kerpiç Kerpiç yapı malzemesinin ana bileşenleri 
toprak, su ve samandır. Çamura dönen malzemeye 
bağlayıcı olarak saman eklenir. Hazırlanan harcı 
kullanmak için birçok yöntem vardır. Elle sıkıştırma, 
tokmakla sıkıştırma, makine yardımıyla sıkıştırma 
gibi yöntemler kullanıcının amacına, yöresine, maliyet 
hesabına göre değişmektedir.
 
Kerpiç ile delikli tuğla, dolu tuğala, hafif beton ve 
betonarme blok gibi farklı yapı türlerinin malzemeleri 
karşılaştırıldığında kerpiç malzemesinin birçok 
noktada daha iyi olduğunu görmekteyiz. 
Malzemelerin kullanıma uygun hale getirilmesinde 
harcanan enerji ve yakıt, yalıtım seviyeleri, 
kullanıcıların mevsimsel ihtiyaçlarını gidermede 
harcayacakları tahmini yakıt değerleri gibi konularda 
kerpiç diğer malzemelere göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir.

Kerpiç günümüzde bazı sebeplerden dolayı 
unutulmaya yüz tutmuş bir malzeme olsa da dünyanın 
çok farklı noktalarında insanlar hala kerpiç malzemeyi 
tercih etmektedirler. Eskiden kalma kerpiç yapılar 
olduğu gibi modern, çağdaş yapılar inşa edilmeye 
devam etmektedir.

Abstract
Since its existence, humanity has sought a sheltered 
space for itself and those under its responsibility. This 
quest has led people into caves and large tree caverns, 
which are sometimes sheltering from creation. 
Occasionally, it has formed a shelter after using the 
materials around it without processing or using it. The 
oldest of these materials is soil, that is, adobe material. 
The main reasons why people prefer this material are 
easy to obtain, being a local material, making it to be 
used in a very cheap way, and not being troublesome 
to transport.

Today, mudbrick construction material, which is still 
used in many regions, comes to the agenda of people 
periodically. In cities equipped with concretes, people 
living in cities questioned their houses, their 
neighborhoods and districts where they went to work. 
It is an undeniable fact that buildings made of concrete 
material developed with today's technology have 
many advantages. On the other hand, headings such as 
health, psychology, damage to the environment, and 
economy make people search for alternative materials 
for reinforced concrete structures. The ultimate 
destination for this quest has always been natural 
building materials.

Nowadays, the most widely used building material in 
the world is concrete. Concrete material is a building 
material that allows us to construct multi-storey 
buildings which are resistant to earthquake and fire. 
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On the other hand, the fact that it cannot keep the 
outside cold and heat in particular is one of the 
disadvantages of putting many of them into the 
structure. For us, trying to solve this disadvantage with 
a process like sheathing, the work is becoming costly 
and laborious. Even if we overlook the cost of 
applying air conditioners to change the climate of our 
homes and workplaces after sheathing process, it also 
causes dangers for our health as it provides the 
circulation of microbes in the space. In our country, 
especially in the eastern part of the summer season is 
very hot due to the fact that the reinforced concrete 
structures remain under the sun constantly, their 
temperature is higher than the air temperature.

On the other hand, structures made with natural 
building materials have the characteristic of natural air 
conditioning. It is cool in summer and absorbs most of 
the cold in winter and keeps it warm inside. The 
building material provides a clean, airy space to the 
user without breathing and producing harmful gases as 
concrete does.

Stone, wood, soil materials can be counted as natural 
building materials. Soil, mudbrick The main 
components of mudbrick construction material are 
soil, water and straw. Straw is added as a binder to the 
rotating material. There are many methods to use the 
prepared mortar. The methods such as manual 
compaction, rammer compaction, and 
machine-assisted compaction vary according to the 
user's purpose, location and cost account.

Comparing the materials of different construction 
types such as adobe bricks, hollow bricks, bricks, 
lightweight concrete and reinforced concrete blocks, 
we see that the adobe material is better at many points. 
In terms of energy and fuel spent in making materials 
suitable for use, insulation levels, estimated fuel 
values   that users will spend in meeting their seasonal 
needs, adobe gives better results than other materials.
Although mudbrick is a material that has been 
forgotten for some reason, people still prefer mudbrick 
material in different parts of the world. Modern, 
contemporary buildings continue to be built as well as 
old mudbrick structures.

1.GİRİŞ
İnsanoğlunun gün geçtikçe teknolojiyi araç olmaktan 
çıkarıp amaç bellemesi dolaylı veya direkt olarak 
kişilerin sorgulamayan, sonuç odaklı, çıkar amaçlı 
kişiler olmalarına neden oldu. Teknolojiye yön veren 
insan, kimi zaman teknolojinin komutası altında 
hayatını idame ettiriyor. 
İnsanoğlu bir şeylere muhtaç olan bir varlıktır. Temel 
ihtiyaçlarını gidermek için en başından beri türlü 
mücadelelerin içinde olan insan kendisini, 

sevdiklerini, malını tehlikeli olabilecek tüm dış 
etkenlerden korumak adına bir mekan oluşturmalı ve o 
mekanın içinde güven içinde yaşayabilmelidir. 
Barınmak zorunda olan insanlar bu ihtiyaçlarını yakın 
çevrelerinde buldukları malzemelerle gidermişlerdir.
İnsana madden ve manen en yakın olan toprak bu 
malzemelerin başında gelmektedir. Yapı malzemesi 
olarak tarihin başlangıcından beri kullandığımız 
toprağı hala kullanmakta ısrarcı olmamızın nedenleri 
nelerdir? Toprak yapı eskide kalmış, sağlam olmayan, 
yeniliğe gelişmeye kapalı yapılar mıdır? Yüzbinlerce 
yıldır kullanılan bir malzemeyi uzay çağı olarak 
nitelendirdiğimiz bu çağda hayatımızı içinde 
geçireceğimiz evlerimizde kullanmak akıl karı mıdır? 
Yoksa teknoloji sayesinde birçok farklı maddenin 
karışımıyla son derece hızlı üretilen, dayanıklı yapı 
malzemelerini kullanmamız daha mı mantıklıdır?

Yaşadığımız çağda teknolojinin bize sunduğu ürünlere 
adeta büyülenmiş olarak bakıyoruz. Ortaya çıkan 
ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, yapılırken nelere 
ve kimlere zarar verdiğini, dolaylı ve direkt yollardan 
çevreye ne gibi zararlar verdiğini, hangi kaynakların 
hunharca kullanıldığını umursamıyoruz. Yeter ki 
ortaya çıkan ürün önceki muadilinden daha iyi, daha 
hızlı, daha iş görücü olsun. Maalesef ortaya çıkan 
ürünle ilgili gündemlerimiz bu konulardan ileriye 
gitmiyor.
 
Bu bağlamda aslında bir sihirbaz olarak 
değerlendirebileceğimiz teknolojiyi bize yaptığı her el 
çabukluğunun sonunda ayakta alkışlamak yerine 
merak ve heyecanla ondan bunu nasıl yaptığını 
göstermesini istemeliyiz. Ve bu isteğimizi geri 
çevirme gibi bir lüksünü ona tanımamamız gerekiyor.
Teknoloji bize 19. yüzyılın başında bir numarasını 
daha gösterdi ve betonu sahnesine çıkardı. Artan 
nüfus, gelişen sanayi, ekonomik buhranlar betondan 
etkilenmemiz için yeterli sebeplerdendi. O günden 
sonra yapı malzemesi olarak beton kullanımı hızla 
arttı ve günümüzde ilk sıraya oturdu.

2.POPÜLER YAPI MALZEMESİ: BETON
Günün birçok vaktinde bize en yakın olan şeyin beton 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. Uyurken yanı 
başımızdadır, yemek yerken sırtımızı ona vermişizdir, 
ders çalışırken elimizi uzatsak değecek mesafededir. 
Çevre etkilerden korunmak için kapalı mekan 
içerisinde bulunması gereken bizler için bunlar son 
derece tabii şeylerdir elbette fakat betonun kendisi 
tabii mi bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Mısırlı mimar Hasan Fethi bu konuyla ilgili şöyle 
diyor: ‘’İnsanın 3 kılıfı vardır. Birincisi derisi, ikincisi 
giysisi, üçüncüsü de evidir.’’ Günümüzde 3. Kılıfımızı 
yani evlerimizi inşa etmek için kullandığımız 
çimentonun 1 tonunu elde etmek için;
2 ton hammadde harcanır.

131 m³ doğal gazlık enerji harcanır.
1 ton CO2 salınımı yapılır.
3 kg nitrojenoksit salınır.
Bu kadar zararlı sonucun herhangi bir sokak arasında 
herhangi bir apartmanda bile kaç ton olarak açığa 
çıktığını düşünmemiz olayın ciddiyetini kavramamıza 
yetecek düzeydedir.

Amacı doğrultusunda kullanılmadan önce yani daha 
üretim safhasındayken çevreye bu kadar zarar veren 
bir malzemeyle karşı karşıyayız. Hatta yukarıda 
değinilidiği gibi çoğu zaman iç içeyiz. Beton yapılar 
ömürlerinin sonunda yıkılırken dahi molozlar halinde 
etrafa dağılarak çevreye zarar veriyorlar.
 
Betonu bir ülke olarak kabul edecek olsaydık CO2 
salınımında Çin ve ABD’den sonra 3. Ülke beton 
olurdu. Dünyada üretilen bütün çimentonun yüzde 
%60’ı Çin’de üretilmektedir. Ayrıca Çin’in 2011-2013 
yılları arasında ürettiği beton Amerika’nın son yüz 
yılda ürettiğinden daha fazladır. Çin’in beton 
aracılığıyla dünyanın kendisine ve bütün dünya 
insanlarına verdiği zarardan sonra biraz daha özele 
inerek ülkemizden de bahsetmemiz gerekir. Ülkemiz 
inşaat sektörünün canlı olduğu zamanlarda Çin ve 
Hindistan’dan sonra en çok beton kullanan 3. ülkedir. 
Bu üçüncülüğümüzü zaman zaman Amerika, İran ve 
Vietnam ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de yılda 7.5 milyon ton çimento üretiliyor. 
Üretilen bu çimentonun %57’si ithal kaynaklı 
enerjiyle üretiliyor. Ayrıca betonun içinde 
kullandığımız demirin de %86’sı ithal demirdir. Beton 
kullandıkça kendi ekonomimiz kadar dış ülkelerin 
ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani 
beton kullanımımız arttıkça dışa bağımlılığımız da 
artıyor.

2.1.Alternatif Yapı Malzemeleri Arayışları
Bu verilerden sonra betona karşı farklı bir malzeme 
arayışına girdiğimiz varsayıldığı takdirde yapılarının 
tamamına yakını betondan inşa edilmiş kentlerimizde 
bu malzemenin gözümüze kolayca çarpmayacağı 
açıktır. Halbuki köşe bucak aranılan malzemeler 
aslında insanın ayaklarının altındadır. Taş, toprak ve 
ahşap bu malzemelerin bazılarıdır.

Tam da burada bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Biz 
betona alternatif bir yapı malzemesi arayarak bu doğal 
malzemeler sonucuna varmış değiliz. Beton zaten 
doğal yapı malzemelerine alternatif olarak bulunmuş 
bir malzemedir.

Taş malzemesinin çıkarılması için ocakların 
kurulması, bu ocaklarda ağır işlerin yapılması, 
malzemenin kendisini çıkarmak için ağır makineler 
kullanılması, petrolün, elektriğin çok kullanılması 
toprağın taşa tercih edilmesinin geçerli sebeplerinden 
birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Ahşap yapı 
malzemesinin de elde edilmesi için ağaçların 
kesilmesi, ülkemizde malzemenin bir kısmının ithal 
edilmesi de yine kerpiç yapı malzemesini tercih edişin 
geçerli nedenlerinden biri olabilmektedir.

Toprak kutuplarda yaşayan insanlar haricinde tüm 
insanlar için kolayca ulaşılabilecek bir malzemedir. 
Lokal bir malzeme olarak kabul edebileceğimiz 
toprağın yapı malzemesi olarak kullanılacak aşamaya 
getirilmesi ucuzdur. İşçiliği kolay, çevreye zararı sıfır 
olan toprağı tercih edilme nedenlerinin başında bu 
sebepler gelmektedir.

3.KERPİÇ MALZEMESİ TAM OLARAK 
NEDİR?
Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman 
veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak su ile 
yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirmesi 
sonucu açık havada kurutularak elde edilen kompozit 
bir yapı malzemesidir(Çelebi, 1979).

Bugün bir kerede 1000 konutluk siteler yaparak 
aslında birbirinden çok farklı karaktere sahip 1000 
aileyi aynı tip konutlara sıkıştırıyoruz ve ayrıca bütün 
bu yapı bloğunun tek bir müteahhidin elinden çıkması 
konfor, psikoloji, ekonomi açısından bizleri olumsuz 
yönde etkiliyor. Örneğin yazın sıcaklığın 45-50 °C’ye 
kadar çıktığı özellikle Şanlıurfa, Adana, Mersin gibi 
şehirlerimizde güneş vurmuş beton bir duvarın 
sıcaklığı 60 °C’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa toprak 
en iyi yalıtım malzemesi olduğundan içinde yaşayan 
kişiye bu açıdan üst düzey bir konfor oluşturur. Kışları 
soğuğu yazları sıcağı geçirmeyerek içeride sürekli 
ideal bir hava oluşur ve mevsimden mevsime evi 
ısıtmak veya soğutmak için fazladan makinelerle evin 
havasını hiç bozmayız. Dolayısıyla sağlığımızın, 
ekonomimizin dolayısıyla psikolojimizin olumsuz 
yönde etkilenmemesi için kendiliğinden klima özelliği 
görecek yapılarda oturmamız gerekmektedir.

Kerpiç yapılar, 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkemizde 
imkanların sınırlı olduğu dönemlerde ve genellikle 
köylerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi ve diğer inşaat 
malzemelerinin üretiminin yaygınlaşması gibi etkilere 

bağlı olarak terkedilmeye çalışılan bir yapı malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak günümüzdeki 
sosyal (toprağın mekansallaşmasının insan üzerinde 
uyandırdığı dinginlik, yumuşaklık, mekânsal 
süreklilik, insan mekan ilişkisi gibi) ve ekonomik 
(enerji, çevre ve çevre kirliliği gibi) koşullar, toprağın 
yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana 
çıkarmıştır(Binici, 2010).

Betondan evlerimizi kışın soğuktan korumak için 
mantolama işlemleri yapıyor yazın ise boğucu 
havadan kurtulmak için klimalarla evlerimizin 
havasını bozuyoruz. Klima eskidikçe mikrop 
biriktiren ve bu mikropları evin içine salarak ileri 
vadede sağlığımızı tehdit eden bir makine. 2014’te 
Arizona Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 
klimaların Phoenix şehrinin doğal sıcaklığını 1.11 °C 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın ülkemiz gibi 
sıkışık sokakların, düzensiz yapıların bol olduğu 
yerlerde 5 °C’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. 
Bununla ilgili yine Hasan Fethi’den şu alıntıyı 
yapabiliriz; ‘’Evleri güneş fırınına çevirdikten sonra 
büyük soğutma makineleri ile bunu telafi etmeye 
çalışan bir mimar problemi doğru bir şekilde ele 
almıyor.’’ 

Bu süreç yüksek teknolojinin bedeli olarak doğanın 
artık temizleyemediği çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son dönemde 
çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan 
uygulayıcı ve planlamacılar, yapımında enerji 
kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, 
kullanımı sırasında en az enerji ile konfor koşullarını 
sağlayan ekolojik malzemelere 
yönelmektedirler(Acun, Gürdal, 2003).

Tarihte bilinen en eski yapı malzemesi olan toprak 
günümüze kadar yüzbinlerce yıldır dünyanın farklı 
yerlerinde farklı tekniklerle kullanılmış bir 
malzemedir. Yani aslında elimizde üzerinde çok fazla 
tecrübeye sahip olduğumuz bir yapı malzemesi 
bulunmaktadır.
 
Toprak yapıların bir bakıma ar-gesinin tarihin 
başından beri süregelmiş olmasını lehimize 
kullanmamamız için hiçbir neden yok diye 
düşünüyorum. Teknolojinin bize sunduğu büyüleyici 
çağda toprak yapılar kulağa eski, banel, sıkıcı gelebilir 
fakat doğanın çalışma prensibiyle çevreye asgari zarar 
verecek yapıları teknolojiyi doğru kullanarak 
üretmemiz ve bu yapılar içinde hiç 
deneyimlemediğimiz müreffeh, mutlu, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmemiz tercih meselesidir. 
Unutulmamalıdır ki sihirbazların marifeti dikkat 
dağıtmak ve el çabukluğudur.

Toprak yapılara atfedilen düşük statüdür ve dünyanın 

her yerinden beton ve diğer ‘modern’ yapı malzemeler 
konusunda yaygara koparan kişilerin haberleri 
gelmektedir. Bunun üzücü sonucu genellikle çok daha 
pahalı olan ve daha iyi olmayan yapılardır. Örneğin bir 
torba çimento dünyanın bir çok yerinde bir haftalık 
maaşa denk gelmektedir. Oysa beton, toprak dengine 
göre çok daha az konforludur ve yazın daha sıcak ve 
kışın daha soğuk olmaktadır. Toprağın ısıl(termal) 
performansı çok daha iyidir. Toprak inşaatın şaşırtıcı 
faydaları esas olarak yüksek ısıl kütlesinden ve orta 
düzeyde yalıtım değerinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, kilin nemi emme-geri verme entalpisi olan, kil 
duvarların su buharını çekmesi ve salması şeklinde 
geniş çapta ifade edilen tampon etkisi bugüne kadar 
üzerinde daha çok çalışılmış bir konudur(King, 
Tanaçan, 2010).

3.1.Neden Kerpiç Malzemesi?
Kerpiç malzemesinin neden kullanılması gerektiğini 
maddelerle kısaca şu şekilde anlatabiliriz;
Kerpiç malzemesinin yapımında kullanılan killi 
toprağın; Her yörede bulunması, Uygulama tekniğinin 
kolaylığı, Kırsal alanlarda yaşayanların tarımsal 
etkinlik dışında kullanılmayan emeklerin 
değerlendirilmesi, Ekonomikliği (üretim maliyetinin 
düşük olup üretimi için tesis gerektirmemesi)
gibi nedenlerle halen yapı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır(Koçu, Kormaz, 2005).

Bir sarmal haline dönmüş olan enerji kavramını son 
yıllarda hiç duymadığımız kadar duymaktayız. Bir 
yandan alternatifleri olduğu halde enerji kaynaklarını 
tüketirken bir yandan da o enerji kaynaklarını 
kontrollü kullanmamız gerektiğini söylemekteyiz. 
Enerji kaynaklarını sünger misali tüketen dünya 
çapındaki büyük şirketlerin haklarında çıkan 
haberlerin üstünü örtmek amacıyla doğayı nasıl 
koruduklarıyla ilgili reklamlar, kampanyalar 
yapmaları kullanıcıların birçoğunu etkileri altına 
almaya yeterken birçoğunu ise söylediklerine 
inandırmaya yetmemektedir.
 
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research 
Agenda-SRA) ‘Vizyon 2003’ raporunda, Avrupa yapı 
sektörünün müşteri-kullanıcı gereksinimlerine yanıt 
verirken aynı zamanda da bilgi tabanlı ve 
sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. %70’i konutlar için olmak üzere toplam 
enerji tüketiminin %40’ını oluşturan Avrupa yapı 
sektöründe, enerji, su ve malzeme kullanımı 
konusunda alınacak önlemlerin üzerinde 
durulmaktadır(European Construction Technology 
Platform (ECTP), 2005).

Son zamanlarda enerji kaynaklarının tehlike altında 
olmasıyla ilgili toplumların eskiye nazaran daha 
duyarlı olmaları yine de onları hala en çok harcama ve 

yatırım yaptıkları evlerine karşı düşünmeye 
itememiştir.
 
İnşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun betondan 
yapılması, tarih şemasından bakıldığında yeni bir 
malzeme sayılması, çok katlı inşa edilebilmesi, birçok 
ülkede ayrıcalık olarak görülmesi, tercih edilmediği 
takdirde dışlanmış olarak hissedileceğinin 
düşünülmesi kullanıcıları dünya için büyük bir fayda 
sağlamasına engel olmaktadır.
 
Enerji tasarrufu için -haklı olarak- ampul yerine LED 
lambalar kullanmamız gerektiğini söyleyen -istisnalar 
dışında- kişiler, hükümetler, vakıflar üretiminden, inşa 
edilişine inşa edilişinden yıkılmasına kadar büyük 
enerji kaybına neden olan yapıları es geçmektedirler. 
Yapıyı oluşturan yapı malzemesinin değiştirilmesiyle 
birçok şeyin değiştirilebileceği aşikardır. Örneğin 1 m³ 
beton üretmek için 300-500 kWh gibi bir enerji 
gerekirken aynı miktarda kerpiç üretmek için bu 
enerjinin %1’i yeterlidir. Yapılan araştırmalar 1 kWh 
elektrik enerjisi üretimi için atmosfere ortalama 5.5 
gram SO2 (Kükürt Dioksit) ve 2.5 gram NO2 (Azot 
Dioksit) aktarıldığını göstermiştir(Middleton, G., F., 
1987).

3.2.Kerpiç Malzemesi Hazırlığı
3.2.1.Harç
Kerpiç yapımı için kullanılacak çamurun uygun olup 
olmaması, içindeki kil miktarına ve granül oranlarına 
göre değerlendirilir. Eğer oranlar yeterli değilse, 
uygun bir hale getirilmesi için içine bir miktar kum 
veya kil katılabilir. Kerpiç kalıbını oluşturan hamur 
veya harç malzemesi; 2/3 (2 kil + 1 kum) + 1/3 saman 
+ sudan meydana gelir. Kumun kile karışım oranı %30 
veya 1/3’tür. Yani toplam harcın üçte ikisi toprak olur. 
Harcın suyunun optimum oranda yani kıvamında 
katılması gerekir. Su çok katıldığı takdirde kerpicin 
zor kurumasına yol açarak çatlak problemini arttırıp 
mukavemet gücünde azalma meydana gelir. Aynı 
şekilde suyun az katılması da kaliteyi 
düşürür(Elborgy, R., 2019).

Burada verilen oranlar belli bir yörenin yıllardır 
kullandığı oranlardır. Bu oranlar toprak kalitesine, 
coğrafyaya göre değişim gösterebilir. Her toprak aynı 
kalitede kerpiç malzemesi oluşturamaz. Aynı zamanda 
samanın bağlayıcı özelliği de bölgeden bölgeye 
farklılık gösterebilmektedir. Harç yapıldıktan ve 
bağlayıcı madde ile toprağın iyice karıştığından emin 
olunduktan sonra fermantasyon süreci için harç bir 
süre bekletilir.
 
3.2.2.Fermantasyon
Kerpiç imalatında toprağın samanla iyice karıştıktan 
sonra fermantasyon için bir müddet bekletilmesi 
sağlamlık açısından çok önemli bir aşamadır. Nitekim 

bu fermantasyon sürecinde saman bileşenleri ile 
toprak içindeki elementler arasında bazı kimyasal 
reaksiyonlar meydana gelir. Kerpicin hammaddeleri 
iyice karıştırılıp hamur kıvamına getirildikten sonra 
fermantasyon için 12-40 saat beklenir(Fathy, 1973).
Harcım içinde bulunan laktik asidin daha iyi bir 
şekilde ortaya çıkabilmesi için harç bir süre sonra 
tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi güneş battıktan 
sonra yapılması sonucun daha iyi olmasını 
sağlamaktadır.

3.2.3.Kalıplama
Bu işlemden sonra belli ölçülerde istediğimiz kerpiç 
tuğlasını elde etmek için harcımızı kalıplara dökeriz. 
Ahşaptan yapılmış kalıplara harç sıkıştırılarak 
doldurulur. Kalıp genelde içi iyice zımparalanmış 
çıralı çamdan yapılır. Kalıpların içerdikleri bölüm 
sayısı yöreden yöreye fark göstermektedir. Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılan kalıplar 2 büyük, 2 küçük 
bölümden oluşmaktadır. Diğerine göre daha büyük 
olan kalıba ana, küçük olana ise kuzu denilir. Ana 
kerpiç kalıbının uzunluğu 30-35 cm, genişliği 30-35 
cm, yüksekliği ise 10-12 cm’dir. Kuzu kerpiç kalıbının 
uzunluğu ise 30-35 cm, genişliği 15-17 cm, yüksekliği 
10-12 cm’dir. Kalıp döküldüğü sırada harcın dökülen 
yere yapışmaması için yere kum veya ıslak saman 
yerleştirilir.

3.2.4.Kurutma
Kalıplara konulan harç kurutulması için açık bir alana 
konulur. Üstü kuruyan kerpicin alt tabakasının da 
kuruması için belli bir süre sonra ters çevirilir ve alt 
kısmının da bu şekilde kuruyup sertleşmesi beklenir. 
Zaman kazanmak adına kalıplar yere ters V olacak 
şekilde de konulabilir. Kurutma işleminden sonra 
kerpiç örülmeye hazır duruma gelmiş olur.

4.KERPİÇ YAPI YAPIM YÖNTEMLERİNDEN 
BAZILARI
4.1.Kerpiç Tuğla Örgü İle Yapı Üretimi
Bu tuğlaları imal etmek için ahşap kalıplar gereklidir. 
Belirli nemlilik derecesindeki balçık hamuru kuvvetli 
bir savurma ile kalıp içine çarpılır, elverdiği ölçüde 
üzeri bastırılarak kalıbın her noktasına nüfuz etmesi 
sağlanır.
 
Kerpiç hamuru kalıba itina ile doldurulduktan sonra 
kalıp kaldırılır ve kurutma mahalline taşınır. Orada 
hafif bir sarsma ile kalıp içindeki şekillenmiş kerpiç 
tuğlası kolaylıkla çıkarılır ve kurumaya terk edilir.
 
Kalıptan çıkarılan taze kerpiç tuğlaları hiçbir zaman 
birden bire güneşe bırakılmamalıdır. Çatlama ve 
çarpılmaları önlemek için ot, saz, saman gibi 
maddelerle örtmek üzerlerine hafif bir kum serpmek 
suretiyle dış tesirlerden korunmalıdır. Biraz 
kuruduktan sonra tuğlalar kılıcına oturtulur, bir 
müddet sonra da dikine oturtularak bir müddet böyle 
bekletilir(kurutulur).

Daha sonra kısmen kurumuş olan kerpiç tuğlaları bir 
sundurma altında toplanır. Yalnız depolanan bu 
sundurma çardakların zemini düzeltilmeli ve bol 
miktarda kum serpilmelidir. Depolama mahallinin 
kenarları da çepeçevre hendeklerle çevrelenerek 
yağmura karşı önlem alınmalıdır.
 
Kuruyan kerpiç tuğlaları ile duvarlar örülmeye 
başlanır. Ülkemizde en çok kullanılan kerpiç yapı 
sistemi budur. Ahşap ve taşı az olan yörelerimizde 
(özellikle orta Anadolu’da) geleneksel inşaatların çok 
büyük bir kısmı kerpiç tuğlaları ile inşa 
edilmiştir(Kömürcüoğlu, 1962).

Kerpiç malzemesine en çok benzeyen yapı 
malzemelerinden biri tuğladır. Elde etme yöntemleri 
farklıdır. Tuğla malzemesini elde ederken daha fazla 
enerji ve işçilik gerekmektedir. Kerpiç ile tuğla 
arasındaki en önemli farklardan birisi, kerpicin 
herhangi bir enerji harcamaksızın güneş ışınları ile 
kurutulması, tuğlanın ise 900 °C sıcaklığa sahip 
fırında pişirilmesidir(Türkçü, 2000).

4.2.Dövme Yöntemiyle (Rammed Earth) Yapı 
Üretimi 
Bu sitemde kerpiç yapı elemanı, zemin rutubetindeki 
balçık hamurunun kalıplar içinde dövülüp 
sıkıştırılmasıyla imal edilir. Tuğla yapımı ve duvar 
örülmesi olarak iki ayrı iş gerektiren kerpiç tuğlalı 
sisteme göre inşa kolaylığı ve zaman tasarrufu gibi 
avantajları vardır. Dövme kerpiç yapıda bu iki ayrı iş 
bir defada tamamlanmaktadır. Kalıplar içindeki balçık 
hamurunun dövüp sıkıştırma işlemi tamamlandıktan 
sonra, kalıplar açılır, (tıpkı betondaki gibi) düzgün, 

harta yerine göre sıva dahi gerektirmeyecek kadar düz 
yüzeyler elde edilir(Çelebi, 2012).

Kalıp içine dökülen kerpiç toprağı tabakası 10-12 
cm’yi geçmemek üzere tüm duvarlarda dövme işine 
başlanır. Bu işlem tamamlandığında 10-12 cm’lik 
kerpiç tabakası sıkışarak 7-8 cm kalınlığına iner. Diğer 
bir ifadeyle 10-12 cm’lik kerpiç tabakası 7-8 cm 
kalınlığa düşünceye kadar dövülerek sıkıştırılır. Bu 
7-8 cm’lik kalınlık balçıkta bulunan taş ve tuğla 
parçalarının da maksimum iriliğini vermektedir. Bu 
şekilde her sıkıştırılan taban üzerine yenisi ve tekrar 
sıkıştırılmak suretiyle kalıp üst seviyesine ulaşıncaya 
dek çalışmaya devam edilir(Çelebi, 2012).

5.KERPİÇ YAPI MALZEMESİNİ 
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDAN BİRİ; ALKER
Alker malzemesi kerpiçe belli oranlarda alçı 
eklenmesi sonucu elde edilmektedir. Bu iki ana 

malzemenin baş harfleri kullanılarak ‘alker’ ismiyle 
kullanılmıştır. Alker malzemesinin yapılan birçok 
deney sonucunda normal kerpiç malzemesinden daha 
sağlam, daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 
Özellikle suya karşı hassas olan kerpiç içine alçı 
karıştırılmasıyla birlikte şişmeyi, suda dağılmayı 
önlemekte ve mekanik etkilere karşı olan  
dayanıklılığı arttırmaktadır.
 
Yapı klimatolijisi yönünden gerçekleştirilmesi büyük 
avantaj olan ısı tutuculuk değeri, ısı biriktime 
kapasitesi, soğuma veya ısınma süresinin artması gibi 
özellikler alçılı kerpiç gibi homojen, ince gözenekli bir 
malzeme ile kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.
 
Dünyanın enerji kıtlığı çektiği bu dönemde her yıl 
yüzbinlerce konut yapmak durumunda olmamız 
yapıları oluşturan malzemelerin üretimine sarf 
edilecek enerji açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 
80-100 m2 alanında bir konut ünitesinde yaklaşık 
25-30 m3 duvar bulunmaktadır. Senelik gereksinme 
olan 300 bin konut için 7.5-9 milyon m3/sene duvar 
malzemesi demektir. Betonarme iskeletli yapılarda 
taşıyıcı iskeleti oluşturan kolon kiriş sisteminin 
gerektirdiği malzeme buna eklenecektir. 6 kata kadar 
olan yapılar için minimum 25 kg/m2 demir, 0.30 m3 
betonarme betonu kullanılmaktadır. 80 m2’lik 300 bin 
konutun taşıyıcı iskeleti için 600 bin ton demir ve 2.1 
milyon ton çimento kullanılması gerekecektir. 
Yerleşmelerin kırsal yörelerde yaygın ve az katlı 
olması betonarme iskeletinin yapı bünyesinden 
çıkartılmasını, bu da demir, çimento sarfında ve taşıma 
işinde büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımlarla konut sorununa çözülebilir nitelik 
kazandırılabilir.
 
Konuyu daha iyi kavranabilir açıklığa getirebilmek 
için şu kıyaslamayı yapabiliriz. 7.5-9 milyon m3/sene 
duvar malzemesi bir araya getirilirse 10 metre 
genişlikte, 8 metre yükseklikte 93.7-112.5 kilometre 
uzunluğunda bir dolu kitle oluşturacaktır. Bugünkü 
üretim kapasitesi sınırında enerji sıkıntısı içinde olan 
endüstriden 9 milyon m3/sene duvar malzemesi 
istersek üretim için gerekli enerjiyi de göz önünde 
tutmak ve bunu minimize edecek çareleri bulmak 
zorundayız. Duvar yapımında kullanılan ana 
malzemenin üretimi için gerekli enerjinin tümü kcal 
olarak ifade edilirse;

1 ton çimneto üretimi 1272 x 10 kcal
1 ton tuğla üretimi 3907 x 10 kcal
1 ton alçı üretimi 1541 x 10 kcal 
gerektirmektedir(Kafesçioğlu, 1985)

5.1.Bazı Yapı Malzemeleri ile Geliştirilmiş Kerpiç 
Malzemesinin Karşılaştırılması
Yapıları oluşturmada en çok kullanılan malzemeler ile 
kerpiç malzemesinin kullanımında gerekecek enerji ve 
taşıma, ulaştırma için gerekecek yakıt masrafları 
arasındaki farkı görmek konuyu daha net şekilde 
görmemizi sağlayacaktır. Belli yerlerde üretilen bu 
malzemelerin birçok yere uzak olması nedeniyle 
şantiye alanlarına getirilmesi için çokça enerji ve yakıt 
kullanılmaktadır.
Bazı malzemeler için ortalama taşıma mesafeleri,
Çimento 250 kilometre,
Harman tuğlası 20 kilometre,
Kum-Çakıl 20 kilometre,
Delikli fabrika tuğlası 100 kilometre, 
Alçı için (yöresel üretim) 20 kilometre,
Toprak 1 kilometre,
Hafif agrega (yöresel tüfler) 50 kilometredir.
Karşılaştırmaya baz olarak ele alınan türlerdeki 
malzeme ile yapılan konutlar için aynı planın 
uygulandığı, hepsinde aynı alanda aynı tip pencere ve 
dış kapı kullanıldığı ve hepsinde 70 m2 dış duvar 
olduğu varsayılmıştır. Duvarlar için kerpiç 30, tuğla 
19, beton bloklar 20 cm kalınlık alınmıştır. Yalın 
duvarların ısısal değerlerini kıyaslayabilmek için sıva 
hesaba katılmamıştır. Isı iletkenlik katsayısı 
literatürdeki değerlerden alınmıştır. Bu verilere göre 
bilinen yöntemlerle Ankara’nın içinde bulunduğu Orta 
Anadolu bölgesi için her bir konutun senelik yakıt 
gereksinmesi fuel oil olarak hesaplanmıştır. 
1. Harman Tuğla duvarlı evde 1196,9 kg,
2. Delikli Tuğla duvarlı evde 1000,8 kg,
3. Beton blok duvarlı evde 1637,7 kg,
4. Hafif beton blok duvarlı evde 817,7 kg,
5. Alker duvarlı evde 539,5 kg. fuel oil kullanılması 
gerekecektir(Kafesçioğlu,1985)

Bu karşılaştırma bu malzemelerle inşa edilen binaların 
gerektirdiği yıllık yakıt gereksinimiydi. Bir de 
malzemelerin üretimi için harcanan yakıt miktarını 
karşılaştırmasına bakacak olursak;

Yıllık gereksinme duyulan 300 bin konutun 100 bin 
tanesi alçılı kerpiç (Alker)le yapılsa, bu binaların 
yalnız duvarlarının oluşturulmasında kullanılacak 
malzemenin üretimine sarf edilecek enerji de;

Dolu tuğlada 195550 ton,
Delikli tuğlada 114030 ton
Beton blokta 105920 ton fuel-oil tasarruf etme olanağı 
doğacaktır.

Alçılı kerpiç duvarlı ev için harcanması gereken yakıt 
ise ortalama 0.008 tondur.

6.KERPİÇ YAPI ÖRNEKLERİ
6.1.Djenne Camii, Mali
Bu yapılar dünyanın farklı yörelerinde farklı isimlerle 
anılmaktadır. Ham maddesi toprak olan bu yapılara 
kerpiç ve çamur yapılar da denilmektedir. Kerpiç yapı 
denildiğinde genellikle akıllara küçük, ev hizmeti 
görmesi amacıyla yapılmış yapılar gelmekte fakat 
bunun aksine kerpiçten inşa edilmiş ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılar da mevcuttur. Bu tür 
yapılara 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya 
mirası olarak belirlenmiş Djenne (Cenne) Büyük 
Cami’yi örnek verebiliriz.

Djenne Büyük Cami, Mali’nin Djenne kentinde, Bani 
Nehri’nin sel ovasında yer alıyor. Mali’nin yanı sıra 
Afrika kıtasının da en ünlü simgelerinden biri olan bu 
kerpiçten caminin yapılış tarihi kesin olarak belli değil 
fakat 13. yüzyılda yapıldığına dair belgeler 
bulunmakta. Djenne Büyük Cami 1834 tarihinde 
muhtelif sebepler nedeniyle yıkıldı ve şu anki yapı 
1907 yılında tekrardan inşa edildi. Oldukça sade bir 
görünüme sahip olan Djenne Büyük Cami’nin 
duvarları ‘faray’ adlı güneşte pişmiş toprak tuğladan, 
kumdan ve toprağın geleneksel bir yağ ile 
karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılmıştır. Djenne 
Büyük Cami’nin her yıl düzenli olarak ihtiyaç 

duyduğu bakıma yerel halk beraberce katılmaktadır. 
Çatlaklıkları, sıvanın düştüğü yerleri, yağmurun 
verdiği hasarı yörenin insanlarının el ele verip 
düzeltmeleri bir yapının toplum üzerindeki olumlu 
etkisini de gözler önüne sermektedir.

6.2.Çamur Manhattan,Yemen
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna 
borçludur. Şibam'da bulunan tüm yapılar kerpiçten 
yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 
kat arasında değişen çok katlı evlerdir. Çok katlı 
yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer 
alır. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında 
sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin 
mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için 
bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam'ın yaklaşık olarak 
1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, 
şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan 
kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk 
yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve 
yıkım da görmüştür.

 

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman "en eski 
gökdelenler şehri" ya da "çölün Manhattan'ı" olarak 
anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi 
uygulandığı yerlerden biridir. Dünyadaki en yüksek 
kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle 
Şibam'da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada 

apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Kerpiç yapıların dış cephelerine 
yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir 
mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli 
aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.

Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da 
Hadramut Vadisi'ndeki en uzun yapıya ev sahipliği 
yapar. El-Minder Camii'nin yaklaşık 53 metre 
uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney 
Arap Yarımadası'nın en yüksek minaresidir(url 5).

Kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı 
dayanımı zayıf ve birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu 
nedenlerden dolayı kırsal bölgelerde geleneksel bir 
yapı malzemesi olarak kalmıştır. Bu dezavantajları 
gidermek ve bugüne kadar kerpiç toprağın 
özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar 
maliyetlerin yüksekliği, yöresel koşullara uyumsuzluk 
ve ileri teknoloji gerektirmesi gibi nedenlerle kısmen 
başarılı olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar halen 
devam etmektedir(Değirmenci, 2005).

6.3.Nk’Mip Çöl Kültür Merkezi, Kanada
Yapının kapalı ve açık alanlarında, kabilenin tarihini 
ve kültürünü anlatan sergiler düzenleniyor ve 
yerlilerin bölge iklimiyle uyumunu yansıtıyor. Çöl 

manzarasında sıra dışı bir şekilde öne çıkan yeşil çatı, 
sıkıştırılmış toprak duvarlar tarafından ayakta 
tutuluyor. Toprak duvar çölün renk ahengine 
uyumuyla adeta Nk’Mip’in kamuflaj etkisi yaratıyor. 
Duvarın oldukça yüksek olması çöl dokusunu 
ziyaretçilerin göz hizasına yükseltiyor ve arka 
plandaki dağlarla kontrast oluşturuyor(url9).

7.SONUÇ
Her ne kadar gelişmiş şehirlerde görmesek, çoğu 
insana eski, güçsüz bir yapı malzemesi olarak gözükse 
de kerpiç yapılar dünyanın farklı bölgelerinde gün 
geçtikçe teknoloji yardımıyla gelişerek yapı 
malzemesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Günümüzde çok kullanılan yapı malzemelerine 
kıyasla daha iyi olduğu gözler önünde olan kerpiç yapı 
malzemesinin yaygınlaşmamasının önünde birçok 
neden vardır. Özellikle sürekli artan nüfusun olduğu, 
inşaat sektörünün belli bir işleyiş şeklinin olması, 
kullanıcının betondan başka fazla malzeme bilmiyor 
oluşu, dar alanda birçok kişinin yaşaması gerektiği 
gibi nedenler insanları betonarme yapıları inşa 
etmelerine ve yine o yapıları satın almalarına 
itmektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizi kerpiçten inşa etmemiz 
mümkün olmasa da daha küçük yerlerde veya 
şehirlerin ücra noktalarında özellikle konut yapma 
aşamasında beton yerine kerpiç veya diğer doğal yapı 

malzemelerini kullanmamız kullanıcı olarak bize, 
komşu olarak oradaki diğer insanlara, çevre olarak 
doğaya daha yararlı olacaktır. Maliyet bakımından bile 
daha ucuz bir ev inşa etmemiz elimizdeyken doğal 
olmayan yapı malzemelerini kullanmamız kullanıcı 
olarak önce bize sonra çevreye zararı dokunacak bir ev 
olacaktır.
 
Büyük nüfuslu yerlerin problemlerini bir yapı 
malzemesiyle kısa sürede çözmek elbette mümkün 
değildir. Bu yerleri farklı çözüm yollarıyla çözüme 
götürmeye çalışmamız gerekirken, bozulmamış, az 
nüfuslu, küçük yerleşim yerlerini doğal yapı 
malzemesiyle daha iyi bir geleceğe hazırlamamım 
mümkündür. Kalabalık yerleşim yerleri için doğal 
yapı malzemesini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi 
zaman bize gösterecektir.

KAYNAKÇA
Çelebi, R., (1979), ‘’Kerpiç Yapım Yöntemleri ve 
Kullanımı Üzerine Bir İnceleme’’, Doçentlik Tezi, 
İDMMA, Mimarlık Bölümü, ss. 176, İstanbul.
Koçu, N., Kormaz, S. Z., (2015), Kerpiç Malzeme ile 
üretilen Yapılarda Deprem etkilerinin Tespiti, Selçuk 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konya.
Kömürcüoğlu, E.A, (1962), ‘’Yapı Malzemesi Olarak 
Kerpiç ve Kerpiç İnşaat Sistemleri’’ İTÜ Matbaası, 
İstanbul.
Türkçü, Ç., (2000), ‘’Yapım’’, Birsen Yayınevi, 
İstanbul.
Çelebi, M.,R., (2012), Anadolu Kerpiç Mimarlığı, 
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
Koçu, N., (2012), Sürdürülebilir Malzeme 
Bağlamında ‘’Kerpiç’’ ve Çatı-Cephe Uygulamaları 
(Konya-Çavuş Kasabası Örneği),6. Ulusal Çatı & 
Cephe Sempozyumu 12-13 Nisan 2012 Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi-Görükle Kampüsü, Bursa.
Değirmenci, N., (2005), ‘’Endüstriyel Atıkların 
Kerpiç Stabilizasyonunda Kullanılması’’, Gazi Ü., 
Fen Bil. Dergisi, Ankara, 18 (3): 505-515.
Elborgy, R., (2019), ‘’Mısır’da Hurma Lifi Katkılı 
Kerpicin Restorasyon Uygulamalarında 
Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma’’, Doktora 
Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi, ss. 22, İstanbul.
Acun, S., Gürdal, E., (2003), ‘’Yenilenebilir Bir 
Malzeme: Kerpiç ve Alçılı Kerpiç’’, Türkiye 
Mühendislik Haberleri Dergisi, Ankara, 427: 71-77.
Fathy, H., (1973) Architecture for the Poor(Yoksullar 
için Mimarlık), The University of Chicago Press, 
Şikago, Londra.
Binici, H., Durgun, M.Y. ve Yardım, Y.,(2010), 
‘’Kerpiç Yapılar Depreme Dayanaksız mıdır? 
Avantajları ve Dezavantajları nelerdir?’’, KSÜ 
Mühendislik Bilimleri Dergisi,13(2).
King, B., Tanaçan, L., (2010), Toprak Mimarisinin 

Yeniden Doğuşu-Kil Kökenli İnşaata Taze ve 
Güncellenmiş Bir Bakış, Mimarlıkta Malzeme 
Dergisi, Yıl:5, Sayı:17, Güz 2010, sf 61-80.
European Construction Technology Platform (ECTP), 
(2005), Strategic Research Agenda for European 
Construction Sector, Achieving a sustainable and 
competitive Construction by 2030.
Middleton, G., F., (1987), Earth-Wall Construction, 
Csiro Publishing, Avustralya.
Kafesçioğlu, R., (1985), Toprak: Çağdaş Yapı 
Malzemesi, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.

İnternet Kaynakları
url1:https://www.kilsanblog.com/mimari-oykuler-insa
at-hikayeleri/djenne-buyuk-cami/ (E.T. 30.10.2019)
url2:https://www.kilsanblog.com/mimari-oykuler-insa
at-hikayeleri/djenne-buyuk-cami/ (E.T. 30.10.2019)
url3 http://www.fao.org/3/s1250e/S1250E0j.htm  
(E.T. 03.11.2019)
url4:https://www.domusweb.it/en/architecture/2012/0
4/10/back-to-earth.html (E.T. 03.11.2019)
url5:https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eibam#cite
_note-6 (E.T. 03.11.2019)
url6:http://www.habervitrini.com/colun-ilk-gokdelenl
eri/960088 (E.T. 03.11.2019)
url7:https://www.superhaber.tv/colun-manhattani-siba
ma-gidiyoruz-galeri-3383?p=5 (E.T. 03.11.2019)
url8:http://www.ivriz.org/project-details/kerpic-yapim
i/ (E.T. 08.11.2019)
url9:https://www.ekoyapidergisi.org/1160-nkmip-des
ert-cultural-central-colun-ortasinda-ve-cole-uyumlu.h
tml (E.T. 02.01.2020)
url10:https://nkmipdesert.com/ (E.T. 02.01.2020)
url11:https://www.theguardian.com/cities/2019/mar/0
1/were-wholly-disappointed-the-industry-responds-to
-guardian-concrete-week
url12:http://andean-desert-garden.blogspot.com/2011/
11/making-adobe-bricks-in-putre.html




