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Kerpiç, doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesidir. Bunun
yanında kerpiç % 100 geri dönüşümlü ve atığı olmayan bir
malzemedir. Kerpicin sağlıklı ve ekonomik olması, yöresel
imkânlarla ve basit aletler kullanılarak kolayca üretilebilmesi,
yapımında enerji kullanılmaması ve atmosfere CO2 gibi
zararlı gaz salınımının hiç olmaması gibi önemli üstünlükleri
vardır. Kerpiç herhangi bir tesis ve kalifiye elemana ihtiyaç
duymadan bulunduğu bölgede rahatlıkla üretilebilir. Kerpicin
üretimi sırasında atık oluşmaz. Kerpiç yapı servis ömrünü
tamamladığında ortaya çıkan atıklar çevre ile uyumludur.
Son yıllarda çok sayıda araştırmacı kerpicin özelliklerinin
iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Elde edilen
sonuçlar, geleneksel bir yapı malzemesi olan kerpicin çağdaş
bir yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Bu çalışmada, genel olarak kerpiç malzemesi ve özellikleri
tanıtılarak dünyadan örnekler verilmiş, yapım tekniği ve
özelliklerinin iyileştirilebilmesi için yapılan araştırmalar
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kerpiç, geleneksel
üretim.
Abstract
Adobe is a natural and sustainable building material. Besides
adobe is 100% recyclable and no waste material. Adobe has
more superiority such as healthy and low cost. It can be easily
produced using simple tools with local facilities, non using
energy for adobe building and zero emission of harmful gases
such as CO2 into the atmosphere. Adobe can be easily produced

in its region without any facility and the need for qualified staff.
There is no waste during the production of adobe. At the end of
adobe building service life, demolition wastes of the structure
is compatible with nature. Many researchers are working on
improving the properties of the adobe in recent years. The
obtained results indicated that adobe material can be used as
a modern building material. In this study, adobe and its features
have been generally introduced. Also the studies relation with
how improve the production and properties of the adobe were
investigated. Besides, some adobe building samples in the
world were presented.
Keywords: Sustainability, adobe, traditional production.
1. Giriş
Günümüzde fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve
bunların yarattığı çevre sorunlarının artması nedeniyle,
enerji tüketiminin denetimi ve yönetimi giderek önem
kazanmaktadır. Kyoto protokolü kapsamında belirlenen
hedefler doğrultusunda, 1990 yılı ile kıyaslandığında 2020 yılı
itibarıyla; % 20 daha az enerji tüketimi, % 20 daha az karbon
emisyonu ve üretilen enerjinin % 20’sinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır
[1]. Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında,
bina sektörü, sanayi ve ulaşımdan sonra, enerji verimliliğinin
sağlanabileceği öncelikli alanlardan birisi olarak görülmektedir.
Stratejik Araştırma Gündemi (Strategic Research AgendaSRA) Vizyon 2003 raporunda, Avrupa yapı sektörünün müşterikullanıcı gereksinimlerine yanıt verirken aynı zamanda da bilgi
tabanlı ve sürdürülebilir bir yapı üretimine gidilmesi gerektiğini
belirtmiştir. % 70’i konutlar için olmak üzere toplam enerji
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tüketiminin % 40’ını oluşturan Avrupa yapı sektöründe, enerji,
su ve malzeme kullanımı konusunda alınacak önlemlerin
üzerinde durulmaktadır [2].
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 [3].
Ekolojiye saygı, binaların daha az enerji tüketmesi ve geri
dönüşümü olan malzemelerin kullanımı ile olabilmektedir.
Ekolojik kerpiç binalar, çevre sistemlerini maksimum derecede
korumayı esas alırken, bina içinde de insanlar için en uygun
yaşanabilecek ortamı sağlamaktadır. Bu binalar enerji
tasarruflu yapı kabuğuna sahip olup gün ışığından maksimum
düzeyde faydalanılmakta ve doğal havalandırma ön planda
tutulmaktadır [4].
Bu bağlamda geleneksel bir malzeme olan kerpiç, üretim
aşamasından kullanım ve tüketim aşamasına kadar çok az enerji
ihtiyacıyla çevreye duyarlı doğal bir yapı malzemesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Üretimi sırasında tesis kurulmasını
gerektirmeyen bununla birlikte ısı yalıtımı da sağlayan ve
nemi dengeleyen yapısıyla konforlu bir yapı malzemesidir. Her
mevsimde bina içindeki kullanıcıya uygun yaşam koşullarını
sağlar. Bu yönüyle ayrı bir ısı yalıtım malzemesine ihtiyaç
bırakmayarak ömür boyu ekonomi sağlamaktadır. Ayrıca kerpiç
kullanım ömrünü tamamladığında doğaya zarar vermeden geri
dönüşüme katılmaktadır. Bazı uygulamalarda iyi kerpiç toprağı
bulunmadığı durumlarda eski yapılardan çıkarılan kerpiçler
kırılıp ıslatılarak tekrar kullanılmaktadır.
Kerpiç yapılar, son yirmi yıla kadar ülkemizde imkânların
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 ve
ekonomik koşullar, toprağın yapı için yararlı yönlerini tekrar ön
plana çıkarmıştır. Bu gün toprak yapı malzemesi, en az gelişmiş
ülkelerden en gelişmiş ileri endüstri ülkelerine kadar dünyanın
çeşitli yerlerinde, üzerinde en çok çalışma ve araştırma yapılan
konulardan birisi haline gelmiştir [5].
2. Doğal Bir Yapı Malzemesi: Kerpiç
Taneleri birbirine bağlayacak oranda kil içeren kumlu topraklar,
saman gibi lifli katkılar eklenerek su ile harç haline getirilir,
ardından basit ahşap kalıplara doldurularak şekillendirilip
kalıptan çıkarılan ve güneş altında kurutulmasıyla elde edilen
yapı malzemesine “kerpiç” denir.
2.1. Kerpicin Özellikleri

Kerpicin özellikleri ile tuğlanın özellikleri birbirine benzerdir.
Hammadde olarak kilin bağlayıcılığından yararlanarak su ile
yoğrulan ve kalıplarda şekillendirilen kerpiç harcı güneşte
kurutulur. Kurutulduktan sonra basınç dayanımı tuğla kadar
yüksek olmayan ve suya direnci düşük bir yapı malzemesi elde
edilir. Kerpicin eğilme dayanımı ile dayanıklılığını artırmak ve
rötre sebebiyle oluşacak çatlamaları önlemek amacıyla harç
karışımına lifli bir malzeme olan saman karıştırılır.
Kerpiç ile tuğla arasındaki en önemli fark, kerpicin herhangi bir
enerji harcamaksızın güneş ışınları ile kurutulması, tuğlanın
ise 900 ºC sıcaklığa sahip fırında pişirilmesidir. Kerpiç ile tuğla
arasındaki diğer bir fark ise tuğla basınç altında kalıplanıp
şekillendirilirken kerpiçte böyle bir işlem yapılmamakta, insan
gücü ile kalıplara yerleştirilmektedir.
Kerpicin ana bileşenleri kil ve kumdur. Kil, kumu birleştirme
görevini sağlarken kum içindeki kil miktarı kerpicin özelliklerini
belirlemektedir. Optimum kil/kum oranı 1/5 olarak bilinmektedir
[6].
Kerpiçler bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de genellikle
iki farklı boyutta üretilirler. Kerpicin büyüklerine ana,
küçüklerine kuzu adı verilir. TS 2514’e göre taşıyıcı duvarlarda
kullanılacak kerpiç boyutları mm olarak, 120×300×400 (ana) ve
120×190×400 (kuzu), ya da 120×250×300 (ana) ve 120×180×300
(kuzu) olmalıdır [7].
Kerpiç malzemenin ortalama birim ağırlığı 1.2-1.6 g/cm2, basınç
dayanımı 3-20 kgf/cm2 ve ısı geçirimlilik katsayısı 0.4 kcal/mhºC
ve suda çözülme süresi 20-45 dakika aralığında değişmektedir.
Bununla birlikte kerpiç malzemenin özellikleri; toprağın cinsine,
karışıma giren su miktarına, lif miktarına ve kurutma yöntem ve
sürelerine bağlı olarak değişebilmektedir [8].
2.2. Kerpicin Avantaj ve Dezavantajları
Kerpiç malzemenin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
•

Kerpiç yapı, kerpiç hamurunun gözenekli yapısı sebebiyle
havadaki nemi bünyesine alarak iç mekânın nemini
dengede tutar.

•

Kerpiç, ısı tutuculuk özelliğinden dolayı ısı ve nem
dengesinin korunmasını sağlar. Yapı içerisinde daha
yaşanılabilir, temiz ve sağlıklı bir biyoklimatik konfor
sağlar.

•

Sudan sonra en iyi enerji depolayan malzemelerden birisi
olan toprak, yapı malzemesi olarak binayı çevreleyen
duvarları oluşturduğundan ısınma enerjisini bünyesinde
toplar. Isıtma kesildikten sonra uzun süre bünyesindeki
ısıyı vererek sıcaklığın dengeli kalmasını sağlar. Yapıyı
dışarıdaki istenmeyen sıcak veya soğuktan korur.

•

Üretim maliyeti düşük olup üretimi için tesis gerekmez.

•

Üretimi ve kullanımı sırasında herhangi bir mekanik
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enerjiye gerek duyulmaz. Örneğin 1m³ beton üretmek için
300 - 500 kWh gibi bir enerji gerekirken aynı miktarda
kerpiç üretmek için bu enerjinin % 1’i yeterlidir. Yapılan
araştırmalar 1kWh elektrik enerjisi üretimi için atmosfere
ortalama 5.5 g SO2 ve 2.5 g NO2 aktarıldığını göstermiştir.
•

Kerpiç gerek üretiminde, gerek malzeme ömrünü
tamamladığında çevreye zarar vermez. Yıkımı diğer yapı
malzemelerine oranla fazla enerji gerektirmez ve geri
dönüşümlü bir malzemedir.

•

Temel kazısı sırasında çıkarılan toprak, kerpiç üretiminde
kullanılırsa taşıma masrafı olmayacağı için yapı
ekonomisine ek bir tasarruf sağlar. Ayrıca temel hafriyatı
da değerlendirilmiş olur.

•

Kerpiç ekonomik bir malzemedir.

•

Kerpiç yapının olumlu yönlerinin yanı sıra bazı yetersiz
özellikleri de bulunmaktadır. Bunlar:

•

Basınç dayanımının düşük olması,

•

Suya karşı duyarlılığının fazla olması,

•

Hemen hemen her yıl yapının bakıma ihtiyaç duyması en
önemli eksik yönleri arasındadır [9,10,11].

Kerpiç harcı kil esaslı toprak malzemenin 4 mm’lik göz
açıklığına sahip eleklerden elendikten sonra bir miktar
saman ve suyun karıştırılmasıyla hazırlanır. Karışımın çok iyi
hazırlanması ve samanın toprak içinde homojen bir şekilde
dağılması sağlanır (Şekil 2). Harcın hazırlanmasında TS 2514
’deki kerpiç yapım kurallarına uyulmalı ve harç en az bir gece
(12 saat) dinlendirilmelidir. Ertesi gün tekrar karıştırılarak
kalıplama işlemine geçilir (Şekil 3).

Şekil 2. Kerpiç harcının hazırlanması

2.3. Geleneksel Yöntemlerle Kerpiç Üretimi
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Kullanımı eski çağlardan günümüze kadar gelmiş olan kerpiç,
Anadolu’da geleneksel olarak kil esaslı toprak, saman ya
da elyaf ve suyun karıştırılarak kalıplanması ve güneşte
kurutulmasıyla üretilen bir yapı malzemesidir. Kerpicin tam
olarak kuruması için yağmursuz ama çok sıcak olmayan yaz
ayları tercih edilir. Kerpiç yapılacak alan düzgün bir şekilde
tesviye edilerek düzeltilir, kerpicin kuruduktan sonra rahat
ve kırılmadan kalkması için zemin yüzeyine ince bir kum
tabakasının serilmesi gerekir.
Ahşap kerpiç kalıpları her kullanımdan önce ve sonra su
havuzu içerisinde bez yardımı ile temizlenerek kerpiçlerin
düzenli şekil alması sağlanır. Genellikle kerpiç üretiminde dört
gözlü kalıp kullanılır (Şekil 1). Bölgeden bölgeye farklılıklar
göstermesine rağmen, ülkemizde en çok kullanılan kerpiç
bileşenlerin uzunlukları 30-40 cm, genişlikleri 18, 19, 25, 30 cm
ve yükseklikleri 12 cm alınmaktadır [12].

Şekil 1. Dört gözlü ahşap kerpiç kalıbı[13]

Şekil 3. Kerpiç harcının kalıplanması [14]
Kalıp içerisine yerleştirilen harcı kerpiç ustasının elleri ya da
ayakları ile sıkıştırılır ve üst yüzeyi ahşap mala ile perdahlanır.
Daha sonra kalıp yukarı doğru dikkatli bir şekilde çekilerek
çıkarılır. Kalıptan çıkarılan kerpiçler birkaç gün kurumaya
bırakılır (Şekil 4). Daha sonra kerpicin tüm yüzeylerinde
kurumanın homojen bir şekilde olabilmesi için düşey bir
konumda zeminden kaldırılıp birkaç günde düşey vaziyette
kurutulur. Son olarak ana ve kuzu şeklinde üçgen bir formda
istiflenerek kullanıma hazır bir duruma getirtilir (Şekil 5).
Bu işlemler sırasında dikkatli olunması gerekir. Kerpiç tam
dayanım kazanmadığı için kırılmasına ya da çatlamasına neden
olunabilir.

Şekil 4. Kalıplarından çıkarılan kerpicin güneşte
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kurutulması [15]

Şekil 5. Kalıplarından çıkarılan kerpicin çapraz dizilimle
tüm yüzeylerinin kurutulması
Herhangi bir pişirme işlemine tabi tutulmadan doğal olarak
üretilen kerpiç malzemenin yapı inşasında doğru kullanımı
için bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Öncelikle yapım
için zaman doğru seçilmeli, sudan etkilenebilen bir malzeme
olduğundan iklim şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
Gerekli yerlerde nem yalıtımı yapılmalı, içerde ve dışarda duvar
yüzeyleri sıva ile korunmalıdır [12].
3. Kerpiç Yapı Yapım Kuralları ve Uygulama Örnekleri
Kerpiç yapılar özellikle deprem bölgeleri dışında, su basma
tehlikesinin az olduğu dere yataklarından uzak yerlerde ve
yağmuru az olan bölgelerde tercih edilmelidir.
Kerpiç yapı inşa etmek için en çok kullanılan metot kerpiç ve
taşın birlikte kullanıldığı metottur. Bu metot ile yapı su basman
seviyesine kadar taş duvar, bundan sonraki kısımlar kerpiç
ile yapılır (Şekil 6). Su basmanda yapılan taş örgü sayesinde
yağmur sularının ve zemin sularının kerpici yıpratması
engellenmektedir.

ortaya çıkmasını önleyici rol üstlenmektedirler. Özellikle
kerpiç yapılarda ahşap hatıl elemanı kullanımı yaklaşık 2000
yıldır kullanılmaktadır. Ahşap hatıl kullanılması durumunda
karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; ahşabın zaman içinde
çürümesi, kagir malzemenin bünyesindeki su etkisiyle şişip
sonra kuruması sonucu duvarda oturmalara yol açmasıdır [3].
Yığma kargir yapıların günümüzdeki inşası açısından
bakıldığında, Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin (DBYBHY)
5. Bölümünde yığma kerpiç binalar için depreme dayanıklı
tasarım kuralları bulunmaktadır. Kerpiç duvarlı yığma binaların
bütün deprem bölgelerinde bodrum kat hariç en çok bir katlı
yapılabileceği ve kat yüksekliğinin 2.70 m olacağı ve bodrum katı
varsa bu yükseklik 2.40 m ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca bodrum kat
ve zemin kat duvarlarının düşey düzlemde devamlılığı da zorunlu
kılınmıştır. Bu bölümde yalnızca kerpiç malzemenin kullanıldığı
yığma kargir yapılar için ahşap hatıl kullanımı tariflenmektedir.
DBYBHY’ye göre; “Kerpiç duvarlı binalarda taşıyıcı dış duvarlar
en az 1.5, taşıyıcı iç duvarlar en az 1 kerpiç boyu kalınlığında
olması gerekir.
Yine aynı yönetmeliğe göre “Kerpiç duvarlı binalarda kapı üst ve
pencere üst ve altlarına ahşap lento yapılabilir. Ahşap lentolar
ikişer adet 100×100 mm kesitinde ahşap kadronla yapılmalıdır.
Ahşap lentoların duvarlara oturan kısımlarının her birinin
uzunluğu 200 mm’den az olmamalıdır. Kerpiç yığma duvarlarda
ahşap hatıl yapılabilir. Ahşap hatıl için 100×100 mm kesitli iki
adet kadron dış yüzleri duvar iç ve dış yüzeyi ile çakışacak
aralıkta konulmalıdır. Bu kadronlar boylamasına doğrultuda
500 mm’de bir 50×100 mm kesitinde dikine kadronlarla çivili
olarak birleştirilmeli ve araları taş kırıntıları ile doldurulmalıdır”
şeklinde belirtilmektedir.
Kerpiç duvar örülürken kerpiç yapımında kullanılan harç
karışımı kullanılmakta ve düşey derzler şaşırtmalı şekilde
yapılmaktadır (Şekil 7). Kerpiç duvar tamamlandıktan sonra
yine kerpiç yapımında kullanılan harç tekrar hazırlanmakta
ve bir miktar dinlenmeye bırakılmaktadır. Daha sonra içine
bir miktar kireç katılarak kerpiç yapının yüzeyi iç ve dışı
sıvanmaktadır (Şekil 8). Sıvama işlemi genellikle ahşap malalar
kullanılarak yapılmaktadır.

Şekil 6. Belli bir yüksekliğe kadar taş duvar örülmesi [16]
Yığma yapım tekniğiyle yapılan yapılarda oturmalardan
kaynaklı oluşan çatlakların önlenmesi ve düşey yüklerin
homojen bir şekilde duvar içinde temele kadar aktarılması
için hatıllar yapılmaktadır. Bu hatıllar aynı zamanda düşey
yükler altında duvarların şişip açılmasını önlemektedir. Belli
seviyelerde düzenlenen hatıllar, duvar yüzlerini birbirine
bağlayıp sağlamlaştırmanın yanında duvarın yükseklik/kalınlık
oranını azaltmakta ve ilk çatlağın oluşacağı yeri belirleyerek
çatlakların yapıya tehlike oluşturacak şekilde bir başka yerde

Şekil 7. Kerpiç duvarlarda derz şaşırtması yapılarak duvar
örülmesi [17]
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Kerpiç yapılarda döşemeler ahşap karkastan yapılmaktadır.
Önce ahşap (yontulmuş ya da yontulmamış) kalaslar açıklık
boyunca uzatılmaktadır (Şekil 9). Toprağın yapı içine akmasını
engellemek için ahşap kalaslar üstüne kaplama tahtaları
yerleştirilmektedir. Tahta bulunamadığı durumlarda veya daha
az nitelikli yapılarda ağaç dalları serilmekte ve üzeri toprakla
doldurularak sıkıştırılmaktadır (Şekil 10). Dam olarak tabir
edilen şekliyle açık bırakılabileceği gibi üzerine ahşap çatı
yapılabilmektedir. Dam olarak bırakılan yapılarda kış boyunca
karların temizlenmesi ve yağmur yağdığında suyun alta
geçmemesi için ıslak toprağın silindir taşlarla (yöresel ismiyle
lo taşı) arada bir sıkıştırılması gerekmektedir (Şekil 11).

Şekil 11. Çatı yapılmaksızın toprak dam olarak bırakılan
yapı ve toprağını sıkıştırtmak için kullanılan lo taşı [19]

4. Dünyadaki Kerpiç Yapılardan Örnekler
İlk dönemlere ait kerpiç kullanımına MÖ X. yüzyılda
Mezopotamya’da rastlanmıştır [20]. Avrupa kıtasında ilk kerpiç
kullanımına MÖ VI. yüzyılda Almanya’da rastlanmaktadır [21].
Anadolu’da ise ilk kerpiç kullanımının MÖ 8500 yıllarında
Diyarbakır’daki Çayönü yerleşmesinde olduğu görülmektedir
[11].

Şekil 8. Kerpiç duvarların sıvanması [18]

188

Kerpiç kullanımı ilk dönemlere nazaran azalmış olsa da hâlâ
yüksek miktarda yapı stokunu temsil etmektedir. Dünya
nüfusunun yaklaşık %30’u kerpiç evlerde yaşamaktadır [22,
23]. İngiltere’de çoğu 20. yüzyıldan önce inşa edilmiş yaklaşık
500.000 adet kerpiç yapı bulunmaktadır. ABD’de ise her yıl
kerpiç yapı miktarına ortalama 1.500 civarında yeni yapı
eklenmektedir. Yemen’de ise kerpiç yapının önemi bir başkadır.
Diğer coğrafyalarda görülmeyen çok katlı kerpiç yapılara bu
ülkede rastlanmaktadır. Yemen’de 9 katlı bir yapının kerpiç
ile yapılabildiği görülmektedir [24]. Günümüzde kerpicin
dünya üzerinde kullanıldığı yerleri gösteren harita Şekil 12’de
verilmiştir.

Şekil 9. Kerpiç yapılarda ahşap kalaslarla döşeme
oluşturulması [18]

Şekil 12. Dünyada kerpiç yapı kullanılan bölgeler [23]
Şekil 10. Ahşap kalaslar üzeri saman ya da ağaç
yaprakları kullanarak toprağın yaşanan mekânlara dökülmesinin engellenmesi [18]

Dünyadaki özgün kerpiç binalara örnek olarak Şekil 13’te
Yemen’deki çok katlı kerpiç konut binaları ile Şekil 14’te
Mali’de dünya kültür mirasına kayıtlı olan kerpiçten yapılmış
Djenné camii gösterilmiştir.
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Şekil 13. En eski gökdelenler şehri olarak bilinen Şibam
kasabasındaki kerpiçten yapılmış bitişik nizam tipi apartman binaları [25]

Şekil 16. Harran köy evleri [12]

Şekil 17. Meksika evleri [29]
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Şekil 14. UNESCO’nun “Dünya Mirası” listesine kayıtlı
Mali’deki Old Towns of Djenné camii [26]
Anadolu topraklarının Neolitik dönemden itibaren değişiklik
gösteren bir ev mimarisine sahip olduğu belirtilmektedir.
Çatalhöyük örneğinde olduğu gibi (Şekil 15) birbirine bitişik,
dikdörtgen planlı kerpiç küçük evler bir şehir oluşturacak kadar
fazlaydı. Kapısız ve damlardan girişlerin sağlandığı bu kerpiç
evlerin insanoğlunun barınma ihtiyacına cevap verebilecek
niteliklere sahip olduğu belirtilmektedir [27].

Şekil 18. Hattusa kent suru [30]
Yine dünyadaki özgün kerpiç bina örnekleri arasında sayılan
Urfa il sınırları içinde bulunan Harran köy evleri Şekil 16’da, yine
çok katlı kerpiç konut örnekleri arasında olan Meksika kerpiç
evleri Şekil 17’de görülmektedir. Diğer taraftan dünyadaki
ender rastlanan kerpiç yapı örnekleri arasında yer alan ve 1986
yılında UNESCO dünya kültür mirası listesine dahil edilmiş
Hattusa kent suru ise Şekil 18’de gösterilmiştir
5. Kerpicin Özelliklerinin İyileştirilmesi Yönünde Yapılan
Araştırmalar

Şekil 15. Çatalhöyük kerpiç evleri [28]

Kerpiç doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesidir. Bunun
yanında ısı ve ses yalıtım özelliği de bulunmaktadır. Ancak
kerpiç genel olarak bazı kusurlar ihtiva etmektedir. Bunlardan
bazıları; basınç dayanımı düşük, suya karşı dayanımı zayıf ve

2nd International Sustainable Buildings Symposium
birim hacim ağırlığı yüksektir. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde
kırsal bölgelerde geleneksel bir yapı malzemesi olarak
kalmıştır. Bu dezavantajları gidermek ve bugüne kadar kerpiç
toprağının 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 [31].
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Bu dezavantajlar, bir takım planlama önlemleri alarak,
uygulama kurallarına ve yerine dikkat ederek önlemeye
çalışılsa da esas amaç, malzemenin sorun taşıyan bu tür
özelliklerinin günümüz imkânları kullanılarak standardının
yükseltilmesini sağlamaktır. Kerpicin yaygın kullanımının
devamlılığını sağlayacak öneriler getirerek ülke ekonomisine
ve çevre kirliliğinin kontrolüne katkıda bulunmaktır. Kerpicin
kalitesini yükselterek yaygın kullanımı sağlandığında,
ekonomik ve çevresel katkılarının yanında yüzyıllardan
beri süregelen kerpiç yapı kültürünün canlanabileceği ve
yok olmaktan kurtulabileceği düşünülmektedir. Genellikle
kerpiç malzemesinin korunması için ya katkı malzemesi
katarak kerpiç toprağı stabilize edilmekte, ya da kerpiç duvar
yüzlerine sıva, badana ve boya tatbik edilerek dış tesirlerden
koruma sağlanmaktadır. Bazı durumlarda ise her iki yöntemde
kullanılabilmektedir. İklim koşulları kerpiç yapıların koruma
tekniklerinden hangisinin tercih edileceğinde etkili olmaktadır.
Çünkü bu koruma tekniklerinin başarısı aynı zamanda kerpiç
toprağının mineral yapısına ve fiziksel özelliklerine bağlı
olmaktadır [32].
Kerpicin özelliklerini iyileştirmek amacı ile en çok uygulanan
yöntem, kerpiç toprağına bağlayıcı madde ilave edilerek yapılan
stabilizasyon çalışmasıdır. Kerpicin mekanik özelliklerinin
iyileştirilmesi ve suya karşı direncinin korunmasında genellikle
çimento, kireç, alçı, asfalt gibi pahalı endüstriyel malzemeler
kullanılmaktadır (Neuman, 1986). Ancak bunların içinde
kerpiç stabilizasyonunda yaygın olarak kullanılan bağlayıcı
madde kireçtir. Kerpiç toprağına kireç ilave edildiğinde üç tür
kimyasal reaksiyon oluşmaktadır. Bunlar; iyon değişimi, kirecin
karbonatlaşması ve puzolanik reaksiyonlardır. Kerpice düşük
oranlarda kireç ilavesinin basınç dayanımını düşürdüğü buna
karşın suya karşı direnci arttırdığı bilinmektedir [33].
Baradan yaptığı çalışmalarda; Anadolu’da yüzyıllardan beri
pişmiş toprak, kireç ve sudan oluşan tarihi bir bağlayıcı olan
“Horasan” harcının yapımından esinlenerek öğütülmüş tuğla
ve kiremit atıkları, kireç ve uçucu külü birlikte kerpiç toprağına
katmış ve kerpiç için standartta öngörülen değerlerin üzerinde
basınç dayanımı değerleri elde etmiştir [34,35].
Alkan yapmış olduğu çalışmada, düşük basınç dayanımı ve suya
karşı dirençsizliği kerpicin başlıca teknik kusuru olduğundan,
ekonomik nedenlerle çok kullanılan bu yapı malzemesinin
söz konusu kusurlarının giderilmesi için kerpiç yapılacak
toprağa, hacim olarak 1/10-1/18 oranında çimento katılmasını

önermiştir. Bu şekilde elde edilen çimentolu kerpiçlerin,
suya dayanımının ve donma çözülme direncinin yüksek, ısı
ve ses izolasyonu bakımından iyi bir yapı malzemesi olarak
kullanılabilecek niteliklere sahip olduğunu belirtmiştir [36].
Kafesçioğlu ve Gürdal, çağdaş kerpiç olarak adlandırılan alkeri
(alçılı kerpiç) üretmişlerdir. Bu çalışmada 100 kg toprak, 22 lt
su, 2 kg kireç ve 10 kg alçı karışımı ile alkeri oluşturmuşlardır.
Alker, 3 dk gibi kısa bir sürede mikserde karıştırıldıktan sonra
kalıba yerleştirilmiş, 20 dk sonra da inşaatta kullanılabilir
hale gelmiştir. Böylece suya karşı dayanıklı bir yapı malzemesi
üretmişlerdir [37].
Erol, uçucu kül katkısıyla kerpiç üretimi üzerine bir araştırma
yapmış ve ürettiği kerpicin basınç dayanımları ve suya karşı
dayanımlarını katkı maddelerine göre karşılaştırmıştır. Sonuç
olarak, uçucu küllü kerpiçlerin basınç dayanımlarının çimentolu
ve samanlı kerpiçlere göre daha iyi olduğunu belirlemiştir [38].
Durmuş, çeltik kavuzu katkısıyla kerpiç üretimi üzerine bir
araştırma yapmıştır. Çeltik kavuzu katkılı kerpiç harcına
çimento ilavesi ile yığma binalarda duvar malzemesi olarak
kullanılabilecek bir malzeme elde ettiğini belirtmiştir [39].
Postacıoğlu’na göre, kerpiç malzemesine çimento ilavesi
başta basınç dayanımı olmak üzere suya karşı direnci ve
donmaya karşı dayanıklılığı arttırmaktadır. Böylece, malzeme
maliyetinde oldukça küçük bir artışa karşılık önemli üstünlükler
elde edilmektedir. Bu malzeme ile yapıların ömürlerinde önemli
derecede artış olacağı belirtilmektedir [40].
Aslan ve arkadaşları, kerpiç duvarların su geçirimsizliğini
sağlamak amacıyla, içeriğinde asfalt bulunan malzemenin
duvar yüzüne püskürtülerek su geçirmez hale gelen yüzeyin
badanalanmasının çabuk ve etkili bir yöntem olduğunu
belirtmişlerdir [41].
Kıvrak yaptığı tez çalışmasında, kerpiç toprağına kütlece
%0 - %25 arasında farklı oranlarda silis dumanı eklemiş ve
saman ile karıştırarak kerpiç üretmiştir. Üretilen numuneler
üzerinde birim hacim ağırlık, basınç dayanımı, suya dayanıklılık
deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak, silis dumanı katkısının
kerpiç numuneler üzerinde yapılan bütün deneylerde olumlu
sonuç verdiği görülmüştür [42].
Değirmenci yaptığı çalışmada, kerpicin özelliklerini geliştirmek
ve zayıf yönlerini kısmen de olsa giderebilmek amacı ile katkı
olarak endüstriyel bir atık ürün olan gübre fabrikası atığı
fosfoalçı ile uçucu kül kullanmıştır. Kerpiç stabilizasyonunda
uçucu kül ile birlikte fosfoalçı kullanımının, basınç dayanımı
açısından olumlu sonuçlar vermekle birlikte suya karşı
dayanımını bir miktar azalttığını belirtmiştir [31].
Eriç ve arkadaşları, kırsal kesimde geleneksel yöntemlerle
hazırlanan kerpiçlerin, uygulayıcı açısından ekonomik ve pratik
önerilerle kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını ifade
ederek, kerpiçlerin düşük basınç dayanımı ile suda çözülme
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gibi olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesi ile ilgili önerilerde
bulunmuşlardır. Yapılan deneyler irdelendiğinde, bitkisel katkı
maddelerinin hiçbir etkisinin olmadığı, kerpiç harcındaki fazla
suyun basınç dayanımını azalttığı, buna karşılık %15 alçı ve
kireç katılmasının, blokların sıkıştırılarak hazırlanmasının
kaliteyi artırdığını belirtmişlerdir [43].
Gül çalışmasında, kerpice farklı oranlarda hava sürükleyici
ve lif katkı malzemesi eklemiştir. Numunelerin suda dağılma
sürelerinin, bünyesinde bulunan lif miktarı ile doğru orantılı
arttığını belirlemiştir. Hava sürükleyici bulunan kerpiç
numunelerinin TS 2514’de belirtilen 45 dakikalık dağılma
süresinin üzerinde bir performans gösterdiğini ve numunelerin
72 saat suda bekletilmesine rağmen dağılma göstermediğini
belirlemiştir [11].
6. Sonuç
Geleneksel yöntemlerle üretilen kerpiç günümüz standart ve
yönetmeliklerine göre diğer kâgir yapı malzemelerine kıyasla
kullanılması oldukça sınırlandırılmış bir yapı malzemesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin DBYBHY’ye göre kerpiç duvarlı
yığma binalar bütün deprem bölgelerinde bodrum kat hariç en
çok bir katlı yapılabilir ve kat yüksekliği 2.70 m den fazla olamaz.
Kerpiç toprak malzemenin pişirilmeden ve preslenmeden elde
edildiği bir ürün olması onun basınç dayanımının az, rutubete
karşı duyarlılığının fazla olmasına neden olmaktadır.
Yapılan çalışmalarla doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesi
olan kerpicin teknik özellikleri iyileştirilmek suretiyle, bu
malzemenin yeniden gündeme getirilmesi ve bu konuda
farkındalık oluşturarak kullanım alanının genişletilmesi
hedeflenmektedir. Bu hedefin başarıya ulaşmasının aynı
zamanda;
•

Türkiye ve dünyadaki kerpiç yapım tekniği ve yapı mirasının
korunmasına,

•

Enerji kaynaklarının tasarruflu tüketilmesine,

•

Sağlıklı iç mekânların yapılabilir ve sürdürülebilir
olduğunun gösterilmesine,
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•

Yöresel malzeme ve insan gücü değerlendirilerek daha
ekonomik yapılar üretilmesine,

[30].

•

Tarihi kerpiç yapıların sağlamlaştırılması çalışmalarına
veri oluşturmasına,

[32].

•

Aynı zamanda somut kültürel mirasın korunarak
turizm zenginliğine katkıda bulunulmasını sağlayacağı
düşünülmektedir.

[31].

[33].

[34].
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