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ÖZET 
Toprak malzeme, uygarlık tarihinin başlangıcından itibaren, yapı inşa etmek için 
kullanılmıştır. Toprağın yapı malzemesi olarak kullanımı pek çok farklı ülkede halen 
sürmektedir. Toprak, kolay elde edilebilen ve ekonomik bir yapı malzemesidir.Günümüz 
dünyası, doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi 
sorunlarla karşı karşıyadır. Söz konusu sorunlar için mimaride üretilmeye çalışılan 
çözümlerde “ekolojik mimari” ve “enerji mimarisi” gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu 
bağlamda yüzyıllardan beri kullanılan ve “geleneksel bir malzeme” olarak bilinen toprak, 
çağdaş mimarlık için de önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, dünyanın farklı 
ülkelerinde toprak malzeme ile gerçekleştirilen çağdaş mimarlık uygulamalarının bir 
değerlendirmesini yapmaktır. Bu sayede toprağın yapı malzemesi olarak önemine dikkat 
çekmek ve potansiyelinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler; toprak, yapı, malzeme, mimarlık, çağdaş 
 
ABSTRACT 
Men have used earth to build their buildings since the beginning of civilization. Earth is 
still used as a building material in many different countries. Because it is an easily and 
economically available. Today's world is faced with problems such as rapid depletion of 
natural resources, climate change and environmental pollution.Concepts, such as 
"ecological architecture" and "energy architecture", come to the forefront in the solutions 
that are tried to be produced in architecture for the mentioned problems. In this context, 
the earth, which has been used since centuries and is known as "a traditional material", it 
is also important for contemporary architecture. The main purpose of this study is to 
make an assessment of contemporary architectural practices with earth in different 
countries of the world. In this way, it is aimed to draw attention to importance of earth 
as building material and to contribute to the evaluation of its potential. 
 
Keywords;earth, building, material, architecture, contemporary 
 
1.GİRİŞ 
Yerleşik yaşama geçen ilk toplulukların, barınaklarını çevrede bulabildikleri doğal 
malzemeler ile inşa ettikleri, Mezopotamya’da, alüvyonlu nehir kenarlarına kurulan 
medeniyetlerde ana yapı malzemesinin toprak olduğu bilinmektedir (Deboucha ve 
Hashim, 2010).Toprak, ulaşılması en kolay, bu nedenle de uygarlık tarihinin en ekonomik 
yapı malzemelerinden biri olarak, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmıştır. UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapıların yaklaşık %30’unu toprak yapılar 
oluşturmaktadır (Jaquin ve Augarde, 2011). Dünya’nın orta kuşağında yer alan ülkelerin, 
özellikle de kırsal bölgelerinde bulunan geleneksel yapılarda kullanılan başlıca yapı 
malzemesi, su ve toprağın birleştirilmesinden meydana gelen kerpiç olmuştur. Yapılan 
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araştırmalar, Anadolu’daki konut geleneğinin on bin yıllık bir zaman dilimine yayılan 
geçmişinde, toprak malzemenin çokönemli bir yerinin olduğunu göstermektedir (Tuztaşı 
ve Çobancaoğlu, 2006). 
 
Dünyanın tüm coğrafyalarında, yüzyıllardır bilinen ve başarı ile kullanılan toprak 
malzeme, sanayinin de desteklemesi ile ortaya çıkan ileri teknoloji ürünlerine olan ilginin 
artması sonucunda, eski önemini kaybetmiş görünmektedir. Günümüzde, teknolojinin 
sunduğu sınırsız olanaklar mimari yapı üretiminin gelişimi adına önemli adımlar atılmasını 
sağlamaktaysa da, dünyamız çeşitli etkiler sonucunda, doğal kaynakların hızla tükenmesi, 
iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Sözü edilen 
sorunlara mimarlık adına üretilmeye çalışılan çözümlerde "ekolojik mimarlık", "enerji 
mimarlığı" gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Gerek ekolojik gerek ekonomik yaptırımlar, 
tasarımcı ve uygulayıcıları, üretiminden kullanılışına, mümkün olan en az enerjiyi tüketen 
ve bu şartlarda beklenen konfor koşullarını başarıyla sağlayabilen yapı malzemelerini 
tercih etmeye yöneltmektedir. Bu süreçte, yüzyıllardan beri kullanılagelen, geleneksel bir 
malzeme olarak tanınan ve anılan toprak malzeme; doğal, geri dönüştürülebilir, 
ekonomik ve ekolojik olma özellikleriyle, çağdaş mimaride de kendine yer bulmakta ve 
hatta teknoloji ile bir araya gelerek mimariye yeni bir soluk kazandırmaktadır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı, dünyanın farklı coğrafyalarında, toprak yapı malzemesi 
kullanılarak gerçekleştirilmiş çağdaş mimari uygulamalar üzerine bir değerlendirme 
yaparak, toprak malzemenin sahip olduğu potansiyele dikkat çekmek ve böylelikle bu 
potansiyelin değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. 
 
2. YAPI MALZEMESİ OLARAK TOPRAK 
Toprak malzeme,killi ve uygun niteliklere sahip toprağın suyla karıştırılması ile elde edilen 
ve genellikle içine saman gibi çeşitli lifli katkıların eklendiği geleneksel bir yapı 
malzemesidir. Bugün, pek çok ülkede, toprak malzemenin kullanımının devam ettiği 
bilinmektedir. Anadolu’da genellikle kalıplanarak şekillendirilen tuğlalar şeklinde kullanılan 
ve "kerpiç" olarak adlandırılan malzemeye; kıl, yün, alçı, kireç, bitki sapları, tuz, lifli bitki 
atıkları, saman, talaş, yonga gibi maddelerin karıştırıldığı bilinmektedir(Şekil 1) (URL 1, 
2016). Genellikle iki farklı boyutta üretilen bu kerpiçten büyük olan “ana”, küçük olan 
“kuzu” kerpiç olarak adlandırılmaktadır (Koçu, 2012). 
 
Toprak malzeme ile üretilmiş yapı elemanlarına, sahip oldukları özellikleri veren başlıca 
etken toprağın cinsidir. Bitkisel veya organik toprakların tercih edilmediği üretimde, silt 
ve kum tanecikleri de ihtiva edebilen killi toprak kullanılmaktadır. İyice elenerek 
hazırlanan toprak karışımında 3 cm’den büyük çakılların olmaması gerekmektedir. Harcın 
hazırlanış oranları ve şekli, kullanılacağı yapının türüne göre farklılık göstermektedir 
(Tuztaşı ve Çobancaoğlu, 2006). Toprak yapı malzemesinin özellikleri, karışımına giren 
maddelerin türüne, oranına, bir araya geliş şekline ve üretim şartlarına bağlı olarak 
değişmektedir. Doğru seçilmiş malzemeler ve doğru teknikte bir üretim ile, oldukça 
dayanıklı toprak yapı malzemesi elde etmek olanaklıdır (Koçu ve Korkmaz, 2004). 
 
Toprak yapı malzemesi, özelliklerinden ötürü genellikle bir veya iki katlı yapılarda 
kullanılmaya uygundur. Ancak geleneksel uygulamalar bağlamında, sınırlı sayıda da olsa, 
dünyanın farklı bölgelerinde çok katlı toprak yapı örneklerine rastlamak da olanaklıdır 
(Şekil 2) (URL 2, 2016). Geleneksel üretimde,toprak malzeme, her durumda, beklenen 
performans koşullarını sağlayamamaktadır. Bu nedenletoprak malzeme ile çağdaş yapı 
elemanı üretiminde toprak malzemenin iyileştirilmesi için, çeşitli yöntemler kullanılması 
gerekmektedir. Çağdaş uygulamalarda; bir yandan toprak karışımının hazırlanma tekniği, 
diğer yandan toprak karışımına çeşitli katkı maddelerinin eklenmesi ile malzemenin 
performansının yükseltilmesi amaçlanmaktadır (Gürbüz, 2005). Böylelikle malzemenin 
"geleneksel" olduğu algısı zaman içinde değişmektedir  (Acun ve Gürdal, 2003). 
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Şekil 1. Anadolu’da Kerpiç Yapı Örneği 

(URL 1, 2016) 
Şekil 2. Yüksek Kerpiç Yapılarıyla 

UNESCO Korumasındaki Antik Şehir, 
Sana’a, Yemen (URL 2, 2016) 

3. TOPRAK MALZEME İLE BİNA YAPIMINDA KULLANILAN ÇAĞDAŞ TEKNİKLER 
Toprak malzeme ile bina yapımında, yapı elemanları farklı boyut ve tekniklerde 
üretilebilmektedir. Toprak malzeme ile bina yapımında kullanılan başlıcaçağdaş teknikler; 
"Bütüncül Yapım Tekniği" ile "Birim Yapım Tekniği" dir. Bütüncül yapım tekniği; dövme 
yöntemiyle toprak yapı elemanı üretimi (rammed earth) ile yığma yöntemiyle toprak yapı 
elemanı üretimini (cob) kapsamaktadır. Birim yapım tekniği ise kerpiç bloklar (adobe) 
veya sıkıştırılmış toprak bloklar (compressed earth blocks) ile toprak yapı elemanı 
üretimini içermektedir. 
 
3.1.DövmeYöntemi İle Toprak Yapı Elemanı Üretimi 
Bu teknik; genel karışım olan kil, kumlu toprak ve suyun yapı elemanını oluşturacak 
kalıpların içine dökülmesi ve mekanik olarak dövülerek sıkıştırılması esasına 
dayanmaktadır. Geleneksel yapımda elle yapılan dövme işlemlerinde çeşitli geometrilerde 
tokmaklar kullanılırken, günümüzde elektronik ve pnömatik sıkıştırma yaparak işgücünü 
azaltan aletler mevcuttur. Her türlü duvar tasarımına göre kalıp oluşturulması ve bu 
kalıpların yatay-düşey yönde kaydırılabilir olması sağlanabilmektedir(Şekil 3, 4, 5 ve 6) 
(Jaquin ve Augarde, 2001) 
 

  
Şekil 3. Geleneksel Sistemde Kullanılan 

Kalıp ve Aletler(Jaquin ve Augarde, 
2001) 

Şekil 4. Modern Toprak Sıkıştırma Aletleri 
ve Kalıplar(URL 3, 2016) 
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Şekil 5. Dövme Toprak Duvar Üretim 

Prosesi (URL 4, 2016) 
Şekil 6. Günümüz Mimarisinde Dövme 
Toprak Duvar Örneği (URL 5, 2016) 

 
3.2. Yığma Yöntemi İle Toprak Yapı Elemanı Üretimi 
Nemli toprak karışımına saman veya bitkisel liflerin katılarak karıştırıldığı ve yapı 
elemanının bu karışımla yerinde üretildiği tekniktir. Bu teknikte kalıp sistemi 
kullanılmamakta olup, yalnızca destek elemanlarından yararlanılmakta, el ile 
şekillendirilen duvarların organik bir geometrisi olmaktadır. 40-60 cm’lik katmanlar 
halinde inşa edilen yığma toprakyapı elemanları, kıvrımlı hatlar ile kolayca 
şekillendirilebilmektedir (Şekil 7 ve 8) (Jaquin ve Augarde, 2001). 
 

  
Şekil 7. Toprak Yığma Duvar Tekniği İle 

Yapım Aşaması (URL 6, 2016)  
Şekil 8. Modern Yığma Toprak Yapı, 

Melon Car Park, Eden Project, İngiltere. 
(Jaquin ve Augarde, 2001) 

 
3.3. Kerpiç Bloklar İle Toprak Yapı Elemanı Üretimi 
Bu teknik, toprak karışımının el ve/veya kalıp yardımıile şekillendirilmesi, genellikle eşit 
boyutlu bloklar halinde hazırlanarak güneşte kurutulması esasına dayanmaktadır (Şekil 
9). Pek çok ülkede sıklıkla tercih edilmekte olup, geleneksel yöntemden önemli bir farkı 
bulunmamaktadır. Kil ve silt içeriği bütüncül yapım tekniğine göre daha zengin olup, 
büzülme çatlaklarının önlenmesi için karışımın içerisine genellikle saman gibi lifler 
katılmaktadır. Şekillendirildikten sonra birkaç hafta açık havada çevirilerek kurutulan 
bloklar, yığma yapım sistemlerindeki gibi harçla birleştirilerek örülmektedir. Kullanılan 
harç da toprak karışımı ile aynı malzemeden hazırlanmaktadır(Şekil 10) (Jaquin ve 
Augarde, 2001). 
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Şekil 9. Kerpiç Blokların 

Hazırlanması(URL 7, 2016)  
Şekil 10. Kerpiç Ev Örneği (URL 8, 2016) 

 
 

3.4. Sıkıştırılmış Toprak Bloklar İle Toprak Yapı Elemanı Üretimi 
Toprak blokların, kerpiç bloklara oranladaha az su içerecek şekilde, basınçlı 
mekanizmalarda sıkıştırılması, daha yüksek kuru yoğunluğa sahip olacak şekilde üretimi 
esasına dayanmaktadır. Sıkıştırılmış toprak blokların dayanımının arttırılması için çimento 
gibi çeşitli katkı malzemelerinin karışıma eklenmesi olanaklıdır. Günümüz teknolojisinde 
blokların preslenebilmesi için pek çok makine geliştirildiği bilinmektedir (Şekil 11) (Jaquin 
ve Augarde, 2001). 

 
Şekil 11. Sıkıştırılmış Toprak Blok Üretim Makinası (URL 9, 2016) 

4. TOPRAK MALZEME İLE ÜRETİLMİŞ ÇAĞDAŞ YAPI ÖRNEKLERİ 
Çağımız mimarlığı, özellikle de dünyanın karşı karşı kaldığı çevresel sorunlar karşısında 
yeniden konumlanmak durumundadır. Mimaride son 30 yıldır bu bağlamda önemli 
değişme ve gelişmeler yaşanmakta; sürdürülebilirlik, ekoloji, enerji gibi kavramlar 
mimariye yön vermektedir. Bu süreçte, doğal yapı malzemelerinin başında gelen toprak 
da sahip olduğu üstün özellikler sayesinde çağdaş mimari uygulamalarda kendine yer 
açmaktadır.  
 
4.1. Nk’Mip Desert Cultural Centre 
Osoyoos, Kanada’da yer alan kültür merkezi, HBBH Architecture ofisinin tasarladığı 1600 
m²’lik bir yapı olup, 2006 yılında inşa edilmiştir (Şekil 12). Bir koruma alanının içine 
yerleşmiş olan yapıda Aborjin kültürünün sergilendiği açık ve kapalı alanlar 
bulunmaktadır. Yapı; tarih ve kültürün tasarımla ifade edilmesi adına önem taşımaktadır.  
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Şekil 12. Nk’Mip Deser Cultural Center(URL 10, 2016) 

 
Sürdürülebilir bir anlayışın ürünü olan yapı, sıkıştırılmış toprak duvarlardan oluşmaktadır. 
Yapının 80 m uzunluğu, 5,5 m yüksekliği ve 60 cm kalınlığı olan sıkıştırılmış toprak 
duvarını oluşturan malzeme,yöreden elde edilen toprağın çimento ve renk verici katkılar 
ile karıştırılarak stabilize edilmesi ile meydana getirilmiştir. Kuzey Amerika'nın en uzun 
sıkıştırılmış toprak duvarı olarak anılan duvar; 25'er cm kalınlığında iki adet 
sıkıştırılmıştoprak duvarın arasına 10 cm kalınlığında yalıtım uygulaması yapılarak elde 
edilmiş, böylelikle termal performansı oldukça yüksek bir yapı elemanı 
oluşturulmuştur.Gün içinde değişen güneş hareketleri ile yavaş yavaş ısı depolayan 
duvar, gece ısının kaybını engelleyerek konfor koşulları açısından performansı yüksek bir 
iç mekân sağlamaktadır (URL 11, 2018; URL 12, 2018). Ayrıca oldukça stabil olan 
sıkıştırılmış toprak duvar toksik özelliği bulunmadığı ve sera gazı salınımına neden 
olmadığı için çevreci bir yapı elemanıdır. Yeryüzündeki toprak katmanlarını andıracak 
şekilde homojen renk geçişlerine sahip olan toprak duvarların üretiminde ahşap kalıplar 
kullanılmış, kullanılan kalıplar duvarındokulu bir yüzeye sahip olmasını sağlamıştır (Şekil 
13 ve 14).  
 

  

Şekil 13. Kültür Merkezi’nde Sıkıştırılmış Toprak 
Duvar (URL 13, 2016)  

Şekil 14. Sıkıştırılmış Toprak 
Duvar (URL 13, 2016)  

4.2. Library of Muyinga  
Belçika mimarlık firması olan BC Architects tarafından, 2012 yılında sağır çocuklar için 
tasarlanmış olan Muyinga Kütüphanesi, Burundi’de yer almaktadır (Şekil 15).  



 

Online Journal of Art and Design 
volume 7, issue 4, October 2019 

 

166 

 
Şekil 15.Library of Muyinga, Burundi (URL 14, 2016)  

 
Kitap okuma eyleminin çocuklar için eğlenceli hale gelmesini sağlayacak bir iç mekân 
tasarımının benimsendiği yapı yerel malzeme ile üretilmiş olup, bölge halkının bilgi 
düzeyinden faydalanılarak inşa edilmiştir  (Şekil 16, 17 ve 18) (URL 14, 2016). 
 

   
Şekil 16. Library of 

Muyinga İç Mekândan 
Görünüm (URL 14, 2016) 

Şekil 17. Library of 
Muyinga İç Mekândan 

Görünüm (URL 14, 2016) 

Şekil 18. Library of 
Muyinga İç Mekândan 

Görünüm (URL 14, 2016) 
 
Yerel mimari ürünlerin, konumlandıkları bölge halkının yerel / geleneksel yaşayış biçimine 
ve kültürüne uygun bir tasarım anlayışı ile şekillendirilmesine örnek teşkil eden projede, 
duvarlar sıkıştırılmış toprak bloklardan oluşturulmuştur. Toprak bloklar, geleneksel bir 
kompresör yardımıyla sıkıştırılmıştır. %35 eğimli çatı örtüsünde, toprak blokları yağış 
sularından korumak için geniş saçaklar bırakılmıştır. Nemli ve sıcak hava koşullarına karşı 
yapıda doğal havalandırmanın sağlanması önemsenmiş ve bunun için, cephelerde uygun 
pencere açıklıkları bırakılmıştır(Şekil 19 ve 20) (URL 14, 2016). 
 

  
Şekil 19.Library of Muyinga,Giriş 

Cephesi (URL 14, 2016) 
Şekil 20. Library of Muyinga,Giriş 

Cephesi (Pencere Kanatları Kapalı) (URL 
14, 2016) 

 
4.3. Herb Center/The Kräuterzentrum 
Herzog & de Meuron tarafından tasarlanmış olan yapı, 2014 yılında Laufen, İsviçre’de 
inşa edilmiştir (Şekil 21). Yapı, İsviçreli nane şekeri firması olan Ricola için, bitkinin 
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kullanılır hale getirileceği bir merkez olarak tasarlanmıştır. Uzun kütlenin içerisinde 
bitkilerin kuruma, kesilme, harmanlama ve depolanma şeklinde olan endüstriyel 
prosesleri gerçekleştirilmektedir (URL 15, 2016).  
 

 
Şekil 21. Herb Center, Laufen, İsviçre (URL 15, 2016) 

 
Yapının duvarları,yerel topraktan elde edilen sıkıştırılmış toprak bloklardan oluşmaktadır. 
Toprak malzeme,firmanın doğayla olan güçlü bağının, mimari aracılığı ile temsil 
edilmesiiçin bir araç olarak kullanılmıştır. Üretimleri yakın bir tesiste prekast olarak 
gerçekleştirilen toprak elemanlar; kil, marn ve yerel toprak malzeme karıştırılarak 
kalıplarda sıkıştırılmıştır (Şekil 22 ve 23). Rüzgar ve yağmurun neden olabileceği 
erozyona karşı ise karışıma kireç ve volkanik tüf (tras) eklenmiştir. Toprak malzemenin 
plasitisite özelliği sayesinde birleşim yerleri homojen bir şekilde oluşturulabilmiştir. 
Toprak elemanlardan oluşan monolitik cephe, kendini taşımakta ve betonarme olan 
taşıyıcı sisteme basit detaylar ile bağlanmaktadır(Şekil 24 ve 25) (URL 15, 2016).  
 

  
Şekil 22. Yapının Duvarlarında Kullanılan 

Ön Üretimli Toprak Elemanlar 
(URL 16, 2016) 

 

Şekil 23. Toprak Elemanlar İle İnşa 
Edilen Duvar (URL 15, 2016) 

  
Şekil 24. Toprak Elemanlar İle Duvar 

İmalatı (URL 15, 2016) 
 

Şekil 25.Toprak Duvar (URL 15, 2016) 
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4.4. Casa de Vinha  
Monjito, Portekiz’de yer alan 319 m²’lik bağ evi, Blaanc Architecture tarafından 2015 
yılında inşa edilmiştir (Şekil 26). Yaşama alanı, yatak odaları ve ofis bölümünün ayrıldığı 
tek katlı yapıda, beyaz renkli olan iki kütle yığma taş duvarlardan oluşmaktadır. İçinde 
oturma odası, mutfak ve yemek odası bulunan yaşama alanının olduğu blok ise, 
sıkıştırılmış toprak duvar ile çevrelenmiştir (Şekil 27, 28, 29 ve 30) (URL 17, 2016). 
 

 
Şekil 26. Casa de Vinha, Monjito, Portekiz (URL 17, 2016)  

 

  
Şekil 27. Sıkıştırılmış Toprak Duvarları Olan 

Yaşama Birimi ve Avlu (URL 17, 2016) 
Şekil 28. Yaşama Birimi Cephesi 

(URL 17, 2016) 

  
Şekil 29. Yapının Toprak Duvarlı ve Taş 

Duvarlı Bloklarının Birleştiği Bölüm  
(URL 17, 2016) 

 

Şekil 30. Toprak Duvarlı Bölümden 
Görünüm (URL 17, 2016) 

Tasarımcılar; sıkıştırılmış toprağı tercih ederken, doğal bir çevrede yer alan 
yapının,malzemesi ile bölgenin yerel / geleneksel malzeme anlayışınısürdürmesini, 
tasarımı ve detaylandırılması ile çağdaş olmasını istemişlerdir. Sıkıştırılmış toprak duvar 
sayesinde iç mekânın yazın serin, kışın sıcak olması doğal bir şekilde sağlanabilmektedir 
(URL 17, 2016). 
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Kullanılan yüksek kum içerikli toprak yakın çevreden getirilmiş ve ahşap kalıplar 
içerisinde mekanik olarak sıkıştırılmıştır. Toprak duvarın yapısal olarak desteklenmesinde 
toprak katmanları arasında kullanılan fiberglas filenin katkısı olmuştur. Duvar yüzeyinin 
atmosferik etkilerden korunması için ise kazein ve su camı bir kat olarak 
uygulanmıştır(URL 17, 2016). 
 
4.5. Handmade School  
2007 yılında mimar Anna Heringer ve mimar Eike Roswag tarafından gerçekleştirilmiş 
olan proje, Rudrapur, Bangladeş’te yer almaktadır (Şekil 31).Yapı tasarlanırken, 
içerisinde barındırdığı farklı mekanlarla öğrencilerin farklı deneyimler yaşayarak 
eğitimlerini sürdürmeleri amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde yapı malzemesi 
önemli bir rol oynamıştır. Örneğin giriş kattaki üç adet sınıfa açılan, organik formlu, 
“mağara”yı andırır oyun mekânları toprak malzemenin sahip olduğu özellikler sayesinde 
var olabilmiştir (Şekil 32) (URL 18, 2016).  
 

 
Şekil 31.Handmade School, Bangladeş (URL 18, 2016) 

 

 
Şekil 32. İç Mekânda Oyun Alanı (URL 18, 2016) 

 
Dünyadaki insan popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan bu alan için 
tasarlanan projenin ekonomik olması son derece önemsenmiştir. Bölgede zaten sıkça 
tercih edilen yapı malzemelerinden olan toprak ve bambu, hem ekonomi sağlamak, hem 
de yöre halkının geleneksel yapım bilgisiyle binanın inşaatında yer alması adına tercih 
edilmiştir (Şekil 33). Yapı için geleneksel bilgi, teknik açıdan geliştirilerek kullanılmıştır 
(URL 18, 2016). 
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Şekil 33.Okulun Yapım Aşaması (URL 18, 

2016) 
Binanın yapımı aşamasında, öncelikle bir tuğla temel sistemi oluşturulmuştur. Bunun 
üzerine gelen toprak duvarlar için hazırlanan karışım, bir miktar saman içermektedir. 
Yığma şekilde uygulanan toprak karışımı, 65 cm’lik katmanlar halinde şekillendirilmiştir. 
Dördüncü ve beşinci katmanlara gelindiğinde kapı ve pencerelerin lentoları eklenmiş ve 
bambu taşıyıcılar yerleştirilmiştir (Şekil 34). 
 

 
Şekil 34. Yığma Toprak Duvarlar ve Bambu Strüktür (URL 18, 2016) 

 
Yapı, gerek yerel malzemeler olan toprağın ve bambunun birlikte kullanımını ve sözü 
edilen malzemelerin gelecekte de tercih edilebilirlik potansiyelini gösterdiği, gerekse 
bölge halkını işgücü olarak projeye dahil ettiği için, ekonomik ve çevreci projelere örnek 
gösterilmektedir(URL 18, 2016). 
 
5. DEĞERLENDİRME 
Çalışma kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan beş örnek yapı 
incelenmiştir. İncelenen örnekler üzerinden yapılan irdeleme ve değerlendirmeler 
aşağıdayer almaktadır. 

• İncelenen tüm örneklerde toprak malzeme, hem bağlam ile mimari tasarım 
arasındaki ilişkinin, hem de tasarımın ana fikrini oluşturan kavram ile mimari 
tasarım arasındaki ilişkinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. 

• Toprak malzemenin yapıda kullanımı tek bir işlevle sınırlı olmayıp malzeme, 
konuttan eğitim yapısına, kültür merkezinden endüstri yapısına varana değin farklı 
işlevlere sahip yapılarda kullanılabilmektedir. Ayrıca incelenen örneklerde toprak 
malzeme, mekânın hem kavramsal tasarım anlayışının somutlaştırılması hem de 
kendisine yüklenen işlevi yerine getirebilmesinde önemli bir araç olmuştur. 
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• İncelenen tüm örneklerin mimari tasarım yaklaşımları açısından öncelik verilen 
kavramların bir tanesi ekonomidir. Toprak malzeme kullanımı ekonomiyi 
desteklemiştir.  

• Toprak malzemenin kolay şekil verilme, kalıp ile uyumlu olma gibi özellikleri 
incelenen yapı cephelerinin malzeme dokusu ile kimlik kazanmasını sağlamıştır. 
Her bir yapı toprak malzeme kullanımı sayesinde ayrı bir cephe kimliğine sahip 
olmuştur. 

• İncelenen tüm örneklerde toprak malzeme yerel kaynaklardan elde edilmiştir. 
• Toprak malzeme, farklı yapı malzemeleri ve farklı yapım teknikleri ile birlikte 

başarıyla kullanılabilmektedir. 
• İncelenen tüm örneklerde toprak malzeme, yerel / geleneksel yapım ile çağdaş 

yapım arasında ilişki kurulmasına aracılık edebilmiştir. 
• İncelenen örneklerin çoğunda toprak malzeme kullanılarak inşa edilen yapı 

elemanları, kullanıcı katılımı ile inşa edilmiştir. 
• İncelenen tüm örneklerde toprak malzemenin olumsuz özelliklerinin giderilmesi 

amacıyla çeşitli katkılardan yararlanılmış olup toprak malzeme kullanılmasından 
kaynaklanan zayıf noktalar (yağış suyuna dayanıksızlık vb.) mimari detaylar ile 
çözümlenmiş, anılan detaylar mimari kimliğe önemli katkılar sunmuştur. 
 

6. SONUÇ 
Uygarlık tarihi boyunca, dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde,kolay bulunabilirolması 
nedeniyle yapı malzemesi olarak kullanılan toprak, kolay şekillendirilmesi ve bu nedenle 
özel bir işçilik gerektirmemesi, ekonomik ve hızlı bir üretime olanak vermesi, yüksek ısıl 
performansı nedeniyle tercih edilmiştir.  
 
Sanayileşme ile başlayan ve teknolojide önemli ilerlemelerin gerçekleştiği süreçte eski 
önemini kaybetmiş olsa da toprak malzeme, doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu, 
enerji kaybının en aza indirilmeye çalışıldığı günümüz koşullarında yeniden önem 
kazanmıştır. Artık mimaride, yapı malzemelerinin elde edilişinden, üretimi, kullanımı ve 
yok oluşuna kadar tüm süreçleri dikkatle değerlendirilmekte, insana ve çevreye zarar 
vermeyen, yaşam döngüsü boyunca en az enerji harcayan yapı malzemeleri öncelik 
kazanmaktadır. Toprak malzeme, halen en ekonomik tercihlerden biri olma özelliğini 
sürdürmektedir. Diğer yandan gelişen teknoloji, toprak malzeme ile yapı üretiminde 
bilinen geleneksel tekniklerin bilgisini de geliştirmiş, daha hızlı ve dayanıklı üretim 
olanakları sağlamıştır. Günümüzde toprak malzemenin mekanize olarak şekillendirilmesi, 
endüstriyel katkılarla güçlendirilmesi olanaklıdır.  
 
Makale kapsamında incelenen örneklerden de görüleceği üzere, çağdaş mimaride, pek 
çok coğrafyada toprak malzeme tercih edilebilmektedir. Çağdaş uygulamalar toprak 
malzemenin "geleneksel" ile sınırlı olduğu yönündeki algıyı kolaylıkla değiştirebilecek 
niteliktedir.Mekânsal konfor gereksinimini başarıyla karşılayabilen toprak malzemenin, 
gerek yerinde, gerekse prekast üretime uygun olması, kullanım sınırlarını genişleten bir 
diğer faktör olmaktadır.  
 
Türkiye’de ise toprak yapım, özellikle kırsal alanda, geleneksel yapım teknikleri 
kullanılarak, eskisi kadar yaygın olmasa da, devam etmektedir. Ayrıca Türkiye’de toprak 
malzemenin performansının arttırılması adına çeşitli araştırmalar yürütüldüğü, bu 
araştırmalar kapsamında geliştirilmiş tekniklerle üretilmiş toprak yapılar olduğu da 
görülmektedir. Ancak, toprak malzemenin dünya çapında tercih edilen çoğu tekniğinin 
Türkiye’dehenüz yaygın olmadığı da bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında, dünyanın 
farklı coğrafyalarında, toprak yapı malzemesi kullanılarak gerçekleştirilmiş çağdaşmimari 
uygulamalar üzerinde yapılan irdeleme ve değerlendirmenin,toprak malzemenin sahip 
olduğu potansiyele dikkat çekilmesi adına önemli olduğu ve bu potansiyelin 
değerlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.   
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