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ÖZET  
  
Tarihten günümüze değerlendirildiğinde, mekânların kâgir yığma duvarlar ile oluşturulmasının en 
yaygın inşaat yöntemlerinden biri olduğu görülür. Kâgir dış duvarlar yapı bünyesinde, mekânları 
oluşturma, dış etkenlerden koruma ve strüktürel olarak taşıma görevlerini üstlenmektedir. Günümüzde 
artık yapıların taşıyıcı sisteminde yaygın olarak yer almasalar da, dış etkenlerden koruma ve mekân 
oluşturmak amacıyla geliştirilmi ş biçimleri halen kullanılmaktadır. Bu nedenle kâgir yığma duvar 
türünün günümüze geliş sürecinin bilinmesi, daha iyi anlaşılmasını, tasarım ve seçiminde doğru 
kararlar verilmesini sağlayacaktır. 

Kâgir yığma duvarların, yapımlarında, dayanımlarında ve fiziksel özelliklerinde, bileşenlerin yanı sıra 
kullanılan teknoloji önemli rol oynamaktadır. Özellikle doğal taş, kerpiç tuğla ve pişmiş toprak tuğla 
ilk kâgir duvar bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle çevre koşullarına ve malzemenin 
bulunabilirliğine göre farklı bölgelerde farklı duvar bileşenleri kullanılmıştır. Bu nedenle, bu 
malzemeler arasında kronolojik bir sıralama yapılması aslında güçtür. Bunun yerine kâgir duvarların 
tarihsel geçmişine, malzeme üretim ve yapım teknolojilerindeki gelişmeler ışığında bakılabilir. Bu ise 
bizlere hangi tasarım verilerinin ve kriterlerinin duvar teknolojisini nasıl şekillendirdiği hakkında ışık 
tutmaktadır. 
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1. GİRİŞ  
 
Kâgir yığma binalar, mimarlık tarihinde önemli yer tutan en eski bina türleridir. Binlerce yıllık yapı 
kültürünün sonucunda ortaya çıkmış olan ve kâgir yığma duvarlarla düzenlenen bu tür geleneksel 
binalar, dış etkilere dayanıklı malzemelerle üretildiği için, günümüze kadar ayakta kalabilmiş ve 
teknolojileri hakkında bilgi edinmemizi kolaylaştırmıştır. Yapımlarında ve dayanımlarında bileşenlerin 
yanı sıra işçiliğin önemli rol oynadığı kâgir yığma duvarlar, taşıyıcı olarak geçmişten günümüze kadar 
yaygın biçimde uygulanmış, fakat modern çağda öncelik iskelet taşıyıcılara geçmiştir. Yine de 
günümüzde “dolgu duvarı” olarak geliştirilmi ş biçimlerde dünyada ve Türkiye’de halen 
kullanılmaktadır.  
 
Diğer yapı elemanlarında olduğu gibi kâgir duvarlar da tarihsel süreç içinde niteliksel olarak değişim 
ve gelişim göstermişlerdir. Aynı şekilde günümüzde de değişen etkenler doğrultusunda, kâgir 
duvarların gelişimi devam etmektedir. Kâgir Yığma Dış Duvarların Tarihsel Gelişimi”nin önemli 
dönüm noktaları üzerinden yapılabilecek bir mimari ve teknolojik bir okuma ile yapı kültürü ve 
tasarım verilerinin yapım süreçlerindeki gelişime olan etkisi ortaya konulabilir. Buna paralel olarak da 
tarihsel süreçteki gelişime ve bu gelişimi tetikleyen unsurlara bakarak günümüz kâgir duvarların 
tasarım ve seçiminde doğru kararlar verilmesini sağlanabilir. 
 
2. KÂGİR YIĞMA DI Ş DUVARLARIN GEL İŞİM SÜRECİ ve BU SÜRECİ ETK İYEN 
FAKTÖRLER 
 
Kâgir yığma duvarların, yapımlarında, dayanımlarında ve fiziksel özelliklerinde, bileşenlerin yanı sıra 
kullanılan teknoloji de önemli rol oynamaktadır. Özellikle doğal taş, kerpiç tuğla ve pişmiş toprak 
tuğla ilk kâgir duvar bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle çevre koşullarına ve 
malzemenin bulunabilirliğine göre farklı bölgelerde farklı duvar bileşenleri kullanılmıştır. Bu nedenle, 
bu malzemeler arasında kronolojik bir sıralama yapılması güçtür. Bunun yerine kâgir duvarların 
tarihsel geçmişine, malzeme üretim ve yapım teknolojilerindeki gelişmeler ışığında bakılabilir. Bu ise 
hangi tasarım verilerinin ve kriterlerinin duvar teknolojisini nasıl şekillendirdiği hakkında ışık 
tutmaktadır. 

2.1. Kâgir Duvarların Ortaya Çıkı şı ve İlk Yerleşimlerde Kâgir Duvar   
 
Pleistosen olarak adlandırılan son Buzul Çağını takiben ve yaklaşık 12000 yıl önce buzulların 
erimesiyle başlayan Holosen Dönem başlarında ortaya çıkan değişim süreci “Neolitik Devrim” olarak 
adlandırılır [5]. Coğrafya ve iklim koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte, Anadolu ve 
Mezopotamya’da günümüzden 14 bin yıl öncesine tarihlenen ilk yerleşik yaşam izleri bilinmektedir 
[13]. İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçmeye başladığı bu dönemde, “çatma sistemlerle” 
oluşturulmuş geçici barınakların yerine “daha kalıcı” yapı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı 
karşılamaya yönelik yapı üretiminde kullanılan ilk kâgir malzemeler de toprak, kil ve taştır. Kâgir 
duvarların ortaya çıkışında bir diğer etken olarak, artan kullanım alanı gereksinimlerine uygun yapı 
formu ihtiyacı da gösterilebilir.  
Yuvarlak veya elips planlı ilk yapı örneklerinden, dörtgen planlı yapıya geçiş bu evrimde bir milat 
oluşturmaktadır. Çatma sistemde direk olarak kullanılan, eğimli, arası dal ve kamışlarla sepet gibi 
örülerek biçimlendirilen, üstü sap ve çamurla kaplanan kulübelerde genellikle örgü, yukarıda 
kubbemsi biçimde ya da çadır çatkısı gibi bağlanmaktaydı. Bu tür bir örgü dik açılı köşe dönüşlerine 
uygun olmadığı için yapı planı ister istemez yuvarlak veya elips biçimini almaktadır. Bununla birlikte 
çatkı yapım sisteminin kullanıldığı bu türdeki yuvarlak yapıların belli bir çaptan daha geniş olarak 
yapılmaları teknik olarak güçleşmektedir. Bu türdeki yapıların, artan gereksinimleri alan olarak 
karşılamakta yetersiz kalması, insanları yeni yapım tekniklerine ve malzemelere yöneltmiştir [11].  
 



Erken Dönem Neolitik yerleşmelerinde taş ve kerpiç-toprak kâgir duvarlar için kronolojik bir 
sıralamadan söz etmek zordur. Zira ilk kullanımları, iklim, çevrede bulunabilirlik ve sahip olunan 
teknolojik birikime bağlı olarak bölgeden bölgeye değişmektedir. “Daha kalıcı” yapı üretiminde 
malzemeler doğal halleri ile kullanıldıkları gibi kısmen işlenmiş olarak da yapı üretiminde 
kullanılmışlardır. Bu ise kültürel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yapı üretiminde yeni arayışların 
başladığı bir dönemi işaret eder. Deneme yanılma yöntemi ile birçok yeniliğin sınandığı, bir kısmının 
uygulamasından vazgeçildiği, tekrar yeni arayışlara girildiği anlaşılan bu süreç, Yukarı Mezopotamya 
olarak da adlandırılan, günümüz Güneydoğu Anadolu, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’yi içine alan bir 
bölgede açık olarak gözlenmektedir.  
 
Bu geçiş döneminde kullanılan ilk kâgir yığma duvar malzemelerinden birisi olan taş, teknolojik 
olanakların da kısıtlı olması nedeniyle doğada bulunduğu şekliyle çoğunlukla da arada bağlayıcı 
olmadan kuru taş duvar şeklinde kullanılmıştır. Zamanla yapılarda bağlayıcı olarak kil ve toprağın 
kullanılmaya başlanmasıyla, duvarın strüktürel dayanımı artırılmış ve dış etkenlere karşı daha iyi 
yalıtım sağlanmıştır. Bu sayede de duvar kalınlıklarının azaltılarak daha geniş iç mekânlar elde 
edildiği görülebilir. Bununla birlikte yumuşak kireçtaşının, özellikle Orta Fırat Havzası 
yerleşmelerinde, çakmaktaşı aletlerle somun şeklinde biçimlendirilerek duvar bileşeni olarak 
kullanılması da bu dönemde ortaya çıkmaktadır. Ahşap kütüklerin direk olarak kullanımı dışında 
duvar örgüleri içinde yatay olarak kullanılması da yeni uygulamalardan birisidir [5]. 
 

Neolitik Dönemde taş malzemenin kullanılmasına paralel olarak 
toprak, kil ve kerpicin de duvar kuruluşunda yer aldığı görülebilir. 
Aslında toprağın duvar bileşeni olarak kullanılması taşa göre daha 
eski olduğu söylenebilirse de gerçek anlamda kâgir yığma duvar 
olarak nitelenemezler. Çünkü toprak ve kil malzeme ilk olarak dal 
demetlerinden örülmüş “duvar”ın üstünün sıvanarak, yalıtımının 
artırılması için kullanılmıştır (Resim 1), [11]. 
Resim 1 Dal demetleriyle yapılmış dış duvar üstüne sıvanmış toprak parçası 
(erken neolitik dönem), Çayönü Höyüğü,  Ergani,  Diyarbakır, Türkiye [11]. 
 

Neolitik dönem mimarisinde malzemelerin bulunabilirliğine bağlı olarak, bazı bölgelerde taş 
duvarların yerini kerpiç duvarların aldığı görülebilir. Bazen de ikisi birlikte kullanılmıştır. Örneğin, 
neolitik dönemin 3000 yıllık tüm dönemini kapsayan Çayönü Höyüğü’nde ilk dönem yapıları dal örgü 
üzeri toprak sıva iken, daha sonraki dönemlerde kuru taş duvar yapılar yapıldığı tespit edilmiştir. 
Kerpicin Çayönü’nde ortaya çıkışı ise diğer Ortadoğu Neolitik yerleşmelere göre daha geç bir buluş 
olarak tanımlanabilir. İlk başlarda taş duvar üzerine “dökme kerpiç” yöntemi ile duvarların inşa 
edildiği anlaşılmıştır (Resim 2). Duvarın yapım sürecini çok yavaşlatan bu yöntemden kısa bir süre 
sonra vazgeçildiği, önceden biçimlendirilip kurutularak sertleştirilmi ş bileşenlerin kullanıldığı 
bulgulardan anlaşılmaktadır. Ancak bu ilk tür denemelerde, dökme kerpiç yöntemini anımsatan uzun 
(1 metreyi geçen) bloklar yapılmıştır (Resim 3), [11]. 
 

 

 

 
Resim 2.  Taş duvar üzeri dökme kerpiç, Çayönü Höyüğü, 
Ergani, Diyarbakır, Türkiye [11]. 

 Resim 3.  Kerpiç hatıl, Çayönü Höyüğü, Ergani,  
Diyarbakır, Türkiye [11]. 

 



Buna karşın kerpicin kullanıldığı daha eski örnekler de mevcuttur. Suriye’de bazı Neolitik kazı 
yerlerinde pisé olarak adlandırılan (Resim 4), elle biçimlendirilmiş “kerpiç bileşenlerin” yapılarda 
kullanıldığı tespit edilmiştir [11]. 

  
Resim 4.  En eski neolitik dönem sürekli yerleşkelerinden birisi olan Jericho’da (MÖ 9000) bulunmuş, MÖ 8000’e 
tarihlenen kerpiç duvar bileşeni, Filistin-Batı Şeria. [4] 
 
İlk dönem neolitik yapılarda kâgir yığma duvarların tek başlarına ağır bir çatı örtüsünü taşıyabilecek 
şekilde inşa edilmedikleri, duvar veya mekân içinde yer alan dikmelerle desteklendikleri ya da çatı 
örtüsünün hafif malzemelerle inşa edildiği söylenebilir. Bununla birlikte daha geç dönemlerde örneğin 
Çayönü Höyüğü’nde olduğu gibi sağlam bir altyapı üzerine en az 50 cm genişliğinde, örgü oluşturacak 
biçimde büyük taşların yerleştirilmesi ve aralarının doldurulması ile yapılmış duvarlar görülebilir. Bu 
taş duvarlar üzerinde yer alan kerpiç duvarların ise düz bir toprak damı taşıyabilecek niteliktedirler [5].  
Kâgir yığma duvarların bu dönemdeki gelişiminde, mekânın formu ve büyüklüğüne bağlı olarak üst 
örtü konstrüksiyonunun önemli bir etken olduğu düşünülebilir.  
 
2.2. Bakır, Tunç ve Demir Çağındaki Gelişmeler: 
Yapı üretiminin başlangıcını oluşturan MÖ 11000 yılları ile 5000 yılları arasındaki Neolitik dönemden 
sonraki dönemlerde kâgir yığma duvar inşasında kullanılan malzemeler pek değişmemekle birlikte, 
kullanılan teknoloji gelişmiştir. Bununla birlikte Anadolu ve Mezopotamya’da MÖ 5000-3000 yılları 
arasındaki Bakır Çağında taş aletlerle birlikte bakırın da kullanılmasıyla yapım teknikleri gelişmiştir. 
Bu dönemde kerpiç malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülebilir.  
 

Kerpiç bloklar ve bileşenlerin bir standartta kalıplanarak oluşturulması bu dönemde başlamıştır. 
Bununla birlikte kalıp kullanımının getirdiği standarda yakın kerpiç boyutları döneme ve coğrafyaya 
göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, kerpiç blok boyutları bir önceki evrelere göre daha büyüktür [8]. 

Bir diğer özelikte kerpiç blokların bir örgü oluşturacak 
şekilde yerleştirmeleridir. Bu dönemde duvar genişliklerinin 
artması ve örgü teknikleri ile birlikte duvarların daha 
dayanıklı hale geldiği söylenebilir. Buna bağlı olarak da 
yapıların mekân boyutlarının değiştiği, daha düzgün, simetrik 
ve keskin köşeli yapıların ortaya çıkmaya başladığı görülür 
(Resim 5). Mekân boyutlarının büyümesiyle de, duvarlar 
destek çıkıntılarıyla güçlendirilmiştir. 

Resim 5. Can Hasan I Höyüğü, Karaman, Alaçatı [5].   
 
Bakır Çağını takip eden Tunç (Bronz) Çağında da kerpiç kullanılmaya devam edilmekle birlikte taş 
duvar yapım teknikleri gelişmiştir. Taş işlemekte kullanılan aletlerin gelişmesiyle, artık taş doğada 
bulunduğu haliyle değil, taş ocaklarında ve şantiyede işlenerek duvar bünyesinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Taşın görünen yüzü ve derz yatakları işlenerek ince yonulu ve kesme taş duvarlar inşa 
edilmiştir. Ancak konut gibi sivil yapılarda taş duvarlar, bir önceki devirlere göre daha gelişkin 
olmakla birlikte anıtsal yapılarda olduğu kadar nitelikli değillerdir. Anadolu’da, tapınak ve savunma 
yapılarında duvar örgüsünün büyük boyutlu taşlardan oluştuğu Kyklop duvar örgüsü oluşturacak 
şekilde işlendiği duvar örneklerine, bu döneme ilişkin yapılan kazılarda rastlanmıştır. Büyük boyutlu 
bileşenlerin kullanılması, aynı zamanda taşıma ve kaldırma teknolojisindeki ilerlemeye işaret 
etmektedir. 
MÖ 5000’lerde Mezopotamya’da pişmiş kil tuğlanın kullanılmaya başlandığı belgelenmiştir [12]. 
Özellikle Sümerler MÖ 3000 gibi erken bir tarihte, kalıplar kullanarak kil tuğla üretimini 
geliştirmişlerdir. Bu yapılar genellikle güneşte kurutulmuş kerpiç bloklardan oluşturulmakla birlikte, 



önemli yapıların dış kısımlarında ateşte pişirilmi ş kil bileşenler kullanılmaktaydı [9], (Resim 6). Bu 
şekilde kerpiç duvarı dış etkenlerden, pişmiş kil tuğla kaplamayla koruyarak sağlamlığını artırmış, bir 
yandan da yapı ekonomisi sağlamışlardır. Kil blokları pişirerek tuğla üretiminin oldukça fazla enerji 
gerektirmesi ve maliyetli oluşu bu şekildeki bir kâgir yığma duvar üretimine neden olarak 
gösterilebilir. Duvar kuruluşunda pişmiş kil tuğlanın yaygın ve etkin kullanımı, MÖ 3000’lerden 
başlayan ve MÖ 3. yüzyıl Roma dönemine uzanan zaman aralığında sadece Mezopotamya’ya 
özgüdür. Romalılarla birlikte pişmiş toprak tuğlanın duvar örgüsünde kullanımı farklı coğrafyalara 
yayılmıştır. 
 
Demir Çağı ile birlikte MÖ 13. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında, Anadolu’da Geç Hitit, Urartu, Frig, 
Lidya, Likya ve Antik Yunan medeniyetleri; Mezopotamya’da Asur ve Babil medeniyetleri; Nil 
Deltası’nda ise Mısır medeniyetleri, nitelikli kâgir yığma duvar işçiliğine dair örnekler vermişlerdir. 
Bu dönemde bulunan demirin bulunup işlenmesi, üretim tekniklerinin gelişmesi sağlamıştır. 
Başlangıçta 'dövme' tekniği kullanılarak az sayıda araç üretilebilmiş, ancak zamanla bakır ve tuncun 

yerini demirden silah ve aletler almıştır. Gelişen üretim 
teknikleri, ticaretin gelişmesine, dolayısıyla toplumların 
kültür ve yapı üretim tekniklerinin birbiri ile etkileşimli hale 
gelmesine olanak sağlamıştır. Bu durum, dönemlere göre 
farklı coğrafyalardaki, kâgir yığma duvar yapım teknikleri 
arasındaki büyük farklılıkların azalmasının başlangıcıdır. 
 
Resim 6.  Sümerler döneminde Ur kentinde pişmiş toprak tuğlalar ile inşa 
edilmiş zigurat, MÖ 2100, Ur, Irak [9] 

 
Kalıntı sayısı pek fazla olmamakla birlikte Antik Yunan konut mimarisinde, kolay bulunabilir ve 
ekonomik olması nedeniyle kerpicin yaygın olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu yapım sistemi 
Yunan çağı öncesinde Hitit merkezi Boğazkale’de, Troya gibi Tunç çağı yerleşmelerinde, ayrıca geç 
Hitit yapılarında görülebilir [14]. Kısaca Arkaik çağın yani MÖ 7. ve 6. yüzyılın Antik Yunan kentleri, 
az sayıdaki büyük taş yapıların dışında, henüz kerpicin ağırlıkta olduğu bir görüntü sergilemektedir 
[14]. 
MÖ 6. yüzyılın başları, Anadolu ve Batı Ege Antik Yunan mimarlığında ilk anıtsal taş tapınakların 
inşa edildiği dönemdir. Mısır ve Mezopotamya inşaatlarındaki uygulama bilgisi ve bazı üslup 
özellikleri, ticari ve askeri ilişkiler üzerinden Doğu Yunan medeniyetlerine aktarılmış ve uyarlanarak 
geliştirilmi ştir. Ortaya çıkan bu yeni anlayış, Batı Anadolu’da, antik coğrafyadaki adıyla İyonya’da, 
taşı özellikle de mermeri temel alan bir yapı kültürünü oluşmasında etkendir [14]. Blokların taş 
ocağından şantiyeye taşınması, orada yerine yerleştirilmesi işlemlerinde Antik Çağ’ın birçok 
bölgesinde geçerli kurallar Anadolu’da da uygulanmıştır. Büyük bloklar yerli kayalardan kesilmiş, 
ocakta gerçekleşen ilk kaba işlemenin ardından taşıtlar üzerinde nakledilmiştir [14]. 
 
Helenistik dönemde taş duvar yapım teknikleri, Roma dönemine değin pek değişmemekle birlikte 
şöyle özetlenebilir: Standart boyutlardaki blokların çoğunlukla sadece ön ve derz yüzleri kesme taş 
tekniğinde işlenmektedir. Taş bloklar ince derz oluşturulacak şekilde örülmektedir. Blokların 

örgüsünde harç pek kullanılmamaktadır. Duvarın her iki 
yüzeyi ince işlenmiş bloklardan oluşurken, iki ince işlenmiş 
taş yüzey arasında kalan geniş ve kaba derz, dolgu 
malzemeleri, harç ve az miktarda işlenmiş taşlarla 
doldurulmakta ve örülmektedir. 
Duvarın iki yüzeyinin birbirinden ayrılmaması ve rijitli ğini 
artırmak için, kenet görevi görecek şekilde duvar kalınlığında 
taşlar da kullanılmıştır. Bu taşlar duvar kesitinde yaklaşık 
1,5-2 m aralıklarla düzenlenmişlerdir (Resim 7).  

Resim 7. Labraynda (Labraunda) Antik yerleşimi, Andon A yapısının duvar örgüsü, 4. yüzyıl, Milas-Muğla, [2] 
 
MÖ 3. yüzyılda, Helenistik çağda mermer, anıtsal yapıların mimari etkileyiciliğini artırmak için 
özellikle tercih edilen ve değerli bir malzeme olmuştur. Ancak bazı kentlerde, mermerin yerel 



malzeme olarak kısıtlı bulunması duvar yapım tekniklerine etki etmiştir. Yerel malzemelerle inşa 
edilen yapıların, sadece ilk etkiyi verecek olan ön cepheleri mermerle kaplamış; mermer sütün, 
arşitrav, friz, korniş gibi mimari düzen elemanları ise yapının ön kısmına giydirilmiştir. Bununla 
beraber yapı ekonomisi gözetilerek daha özensiz yapılan duvarlar genellikle sıvanmıştır. 
 
Benzer bir tutumu daha sonra Roma mimarlığı da benimsemiştir. İnşaatların hızlı bitirilme arzusu da 
Roma yapılarında sıva ve mermer kaplama uygulamasını geçerli kılmıştır. Roma betonunun (opus 
caementitium) Anadolu’ya gelmesiyle birlikte harçlı moloz taş ve tuğla inşaatlar burada kullanılan 
duvar yapım tekniklerinin çeşitlenmesini sağlamıştır [14]. MS 1. yüzyıldan itibaren, Anadolu’da Roma 
etkileri görülmeye başlanmaktadır. Bu dönemde, kâgir yığma duvar yapımında kullanılan taş boyutları 
Antik Yunan dönemine oranla küçülmüştür. Kenar birleşimlerindeki Antik Yunan dönemi hassasiyeti 
bırakılmış, düzensiz kenarlı taşlar harcın yardımıyla birleştirilmi ştir. Duvar gövdesini oluşturan 
bileşenlerin boyutlarının küçülmesi ve hafiflemesiyle, duvar boşluklarını oluşturmada ağır ve açıklık 
geçme yeteneği sınırlı taş lentolardan kemerlere yönelinmiştir. Bununla birlikte Roma dönemi 
Anadolu’sunda Helenistik dönemde gelişen düzgün kesme taş inşaat alışkanlıklarından tümüyle 
uzaklaşılmamış; taş kemerler, Roma işi tuğla kemerlerle birlikte kullanılmışlardır. 
 
2.3. Roma ve Bizans Döneminde Kâgir Duvar 
Antik mimarinin kireç harcı kullanmaksızın uyguladığı duvar tekniğinde önemli olan, taşın yatak ve 
yanak yüzeylerinin kusursuz biçimde kesilmesi ve işlenmesi; aynı zamanda taşın dış cephe yüzeyinin 
bir alttaki taşın düşeyine uymasıdır. Bu da dış yüzeydeki taş kenarlarda dolaşan dar çerçeve 
aracılığıyla belirlenmektedir. Duvar ancak bu şekilde hatasız bir düşeylik ve taş sıraları yataylık 
kazanabilmekte ve düşey basıncı karşılayabilmekteydi. Bu mükemmeliyete erişmek, son derece iyi taş 
ustasına ihtiyaç göstermiş olmalıdır [1]. 
Buna karşın, hızla genişleyen Roma Cumhuriyeti ve sonrasında Roma imparatorluğu, merkezi 
otoritenin gücünü hissettirmek amacıyla hızlı ve yoğun bir imar faaliyeti göstermiştir. Bu ise Antik 
Yunandaki gibi yoğun emek ve zaman gerektiren kesme taş tekniğiyle duvar üretiminin yerini, yeni 
tekniklere bırakması sonucunu doğurmuştur. Mezopotamya’da MÖ 3000’lerden başlayarak yaygın 
olarak kullanılan pişmiş toprak tuğla, Roma döneminin önde gelen duvar yapım malzemelerinden biri 
olmuştur. Roma mimarisinde taş, tuğla kadar yoğun olarak kullanılmakla birlikte kesme taş duvarlar 
nadir olarak görülmektedir. Tuğla ile birlikte karma olarak duvar örgüsünde yer almıştır. 
 
MÖ 1. yüzyılın sonu, MÖ 1. yüzyılın başlarında Roma’daki yapıların duvarları çoğunlukla pişmemiş 
(Unfired claybrick) kil tuğlalardan inşa edilmekteydi. Duvar yüzeyleri seramik veya pişmiş tuğla ile 
kaplanıyor veya giydiriliyordu [12]. Bunun nedenine, o dönemde pişmiş tuğlanın pahalı oluşu 
gösterilebilir. Bununla birlikte takip eden dönemde pişmiş tuğla, Roma’da o çağa özgü endüstriyel 
anlamda üretimine geçilmesiyle, uygun maliyetli bir yapım malzemesi haline gelmeye başlamıştır. 
 
Roma döneminde üretilen tuğların boyutları, kalınlıklarına oranla büyüktür. Bu yassı tuğla ile 
oluşturulan duvar örgülerinde tuğlalar arasındaki bağlayıcı harcın neredeyse tuğla kalınlığında olduğu 
görülebilir (Resim 8). Bu türdeki bir duvar örgüsünde bağlayıcı harcın niteliği önem kazanmaktadır. 
İlk dönemlerde, havada kuruyan harç bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Bu harç yanmış beyaz kireçten ve 
kumdan elde edilmekteydi [10]. Harç kalınlıklarının fazla olması, yapım hızını artırdığı gibi yapı 
maliyetinde önemli ekonomi sağlamaktadır. Ancak endüstriyel anlamda etkin üretilmesine rağmen 
tuğla o dönem için hala pahalı sayılabilecek bir malzemedir. Bu nedenle Romalılar büyük yapılarda 
duvarları, iki tuğla örgü cidarın arasındaki boşluğu kırma taş ve adi kireç karışımı ile doldurarak 
oluşturmaktaydılar. Fakat havada kuruyan harcın sertliğinin az olması ve açık hava şartlarına dayanıklı 
olmaması nedeniyle Cumhuriyetin son dönemlerinde bir çeşit hidrolik harç kullanılmaya başlanmıştır 
[10]. Günümüzdeki modern betona benzeyen bu harç, volkanik bir kül olan puzzolanın, kireç, çeşitli 
büyüklüklerde kırılmış veya öğütülmüş tuğla parçaları, tuğla tozu, odun kömürü ve küçük moloz taş 
parçalarının karışımından oluşmaktaydı [10]. Bu kâgir döküm dolguyu, Roma mimarisi “opus 
caementicium” olarak isimlendirmektedir. Aynı zamanda kalıp olarak işlev gören, tuğla, küçük taş 
veya az biçimlendirilmiş taş ile örülen cidar, şekilsiz opus caementicium’lu dolguya hem biçim 
sağlamakta (kalıp görevi) hem de dış cephe görünümü vermekteydi [1].  
 



 

 

 
Resim 8 İmparatorluk Hamamı MS 293, duvar örgüsü, [12].  Resim 9 Roma dönemi mermer kaplama örneği, [7] 

Duvarın yapısal işlevinin yanında, görünümü de ön plandadır. Örgü tekniklerindeki çeşitlilik ve 
gelişimde bu yöndeki bir çabanın etkisi de vardır. Bununla birlikte yapıların duvar dış yüzeylerinin 
sıvanması da sık görülen bir uygulamadır. Maliyetin daha az önemli olduğu yapıların duvarlarında 
mermerle kaplama uygulamalarına rastlanabilir (Resim 9). Maliyetin kısıtlı olduğu bazı yapılarda, 
duvarların sıvandığı ve üzerinin mermer deseni görünümünde boyandığı bilinmektedir [7]. 
330 yılında Konstantinopolis’in Roma İmparatorluğu’nun başkenti olduğu dönemde görülen yoğun 
yapılaşma sürecinde, yapım tekniklerinde Roma etkisi hissedilir. Helenistik mimari geleneklerinin 
hâkim olduğu Anadolu’daki yapım teknikleri, Roma yapım tekniklerinden de etkilenerek, Bizans 
mimarisinin karakteristik özelliklerini meydana getirmiştir. 

Bizans mimarisinde kâgir duvarların öne çıkan karakteristik özelliği, taş ve tuğlanın duvar örgüsünde 
bir arada kullanılmasıdır. Tuğla sıraları (yaklaşık 5 sıra), duvar kalınlığını kat eden yatay tabakalar 
halinde kullanılmıştır [1], (Resim 10). Böylece tuğla sıralar hatıl özelliği kazanarak, cidarları birbirine 
bağlayan ve dokuya rijitlik veren temel öğe haline gelmiştir. Tuğla hatıllar arasında moloz ve harç 
dolgulu çift cidarlı taş doku yer almaktadır. Cidar taşları bir kaplama değil aynı zamanda taşıyıcılığı 
olan nitelikli cephe örgüsüdür. Taşlar yatak ve yanak derzlerinin yaklaşık 5 cm gerisinden başlayarak 
arkaya doğru daraltılmıştır. Cidar taşı bu sayede aralarına nüfuz edebilen harç yardımıyla iç dolguya 
bağlanmıştır. Duvar bünyesinde kullanılan tuğla kuşaklı örgü tekniğinin İstanbul’a Roma ordusunun 
yapı ustaları tarafından batıdan getirildiği tahmin edilmektedir. Taş örgü bu özelliği ile İmparatorluk 
dönemi Roma mimarisinde yaygın olan opus caementicium’lu duvar tekniğini hatırlatmaktadır [1]. 

Ancak, Bizans duvar teknikleri, Batı’daki Roma örneklerinden bazı farklılıklar içermektedir. Bunlar 
birisi duvar örgüsünde kesme taşın ağırlıklı kullanımıdır. Roma’da cidarlar Bizans’ta olduğu gibi ince 
işlenmiş nitelikli kesme taş örgüden daha ziyade, kaba yonulu ya da kyklopik taş örgüsüdür (Opus 
Incertum). Bir diğer farklılık ise dış cidarın Roma’da kaplamayı andırır nitelikte olup, duvar yüklerinin 
büyük kısmı beton özellikleri gösteren dolgu tarafından karşılanmasıdır. Cidarlar genellikle, görünüm 
ve beton dolguya kalıp oluşturma işlevini üstlenmişlerdir. Bizans’ta ise Helenistik geleneklerden gelen 
kesme taş işçiliğinin de etkisiyle, duvar dış örgüsü taşıyıcılığa katkı sağlamaktadır.  

Bu farklılıklara etken olarak, duvar dolgusunun niteliği gösterilebilir. Roma mimarisi, opus 
caementium’da bağlayıcı harç olarak kireç ve puzzolan karışımını kullanırken, Anadolu’da volkanik 
kül (puzzolan) yerine nitelikli kireç, tuğla tozu ve agregasından oluşturulan bağlayıcı kullanılmıştır. 
Yüksek dayanımlı bu harç, duvar dolgusunda iri moloz taşlarla birlikte kullanılmıştır. Yer yer kirece 
hidrolik özellik sağlayan, yakın çevrede bulunan bir malzemenin katılmış olduğu da gözlenmektedir. 
Tuğla üretiminin kısıtlı olduğu yörelerde tuğla tozu ve agregasından da feragat edildiği görülür [1]. 

 

 

 
Resim 10 Theodosius kara surlarından ayrıntı (5.yy), [1]  Resim 11 Bizans’da“çok renklilik”, Kariye Camisi, [1] 
Bununla birlikte yapı ekonomisi, görünüm kriterlerine bağlı olarak aynı zamana tarihlenen farklı kâgir 
duvar tekniklerinin kullanıldığı da görülebilir. Buna örnek olarak, İmparatorların zafer törenleri için 
kullandığı Yedikule hisarındaki Altın Kapı (MS 5. yüzyıl) (porta aurea) ve 5. yüzyılın ortasına 



tarihlenen Studios manastırının, Aziz Iohannes Kilisesi (İstanbul) duvarların farklılığı gösterilebilir. 
Marmara mermerinin kullanıldığı Altın Kapı’da Yunan mimarisinin klasik döneminin vardığı noktaya 
yaklaşan bir düzeyde taş kesimi ve ustalığı görülebilir. Buna karşılık Aziz Iohannes kilisesinde cidar 
taşları daha az özenle dörtgenleştirilmi ştir. Ayrıca duvar örgüsünde daha fazla oranda tuğla 
kullanılmıştır. Değişik hassasiyette bu iki tekniğin bir arada yürütülüşü aynı yüzyılın iki ayrı binasında 
temsil edilmektedir. Bu durum yapıların taşıdığı simgesel anlamla örtüştürülebilir. Kara surları ve 
kapılardaki özenli taş işçiliği kentin gücünü ve zenginliğini vurgularken, manastırın duvarları daha 
mütevazıdır [1]. 
 
6. yüzyıl Bizans kâgir duvarlarında kireç ve küfeki taşının radikal biçimde örgüden çıkarıldığı, büyük 
yoğunlukla, örneğin Ayasofya’da olduğu gibi tuğlanın kullanıldığı gözlenebilir. Ayasofya’da sadece 
“Karamürsel taşı” veya “od taşı” olarak isimlendirilen açık yeşil-gri volkanik tüf, tek sıra olarak tuğla 
örgü arasına sokulmuştur. Bundan sonra da Bizans mimarisinden kaybolmuştur. [1]. 
 
Tuğla 12. yüzyıla kadar duvar örgüsünde baskın malzeme olarak ön plana çıkmaktadır. Bizans 
İmparatorluğu’nun ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda en etkin döneminin 6 ile 11. yüzyıllar arası 
olduğu hatırlandığında; tuğla bileşenlerin kâgir duvar kuruluşunda yoğun kullanımı anlaşılabilir. Tuğla 
üretimi bir endüstri gerektirmektedir ve bu da imparatorluğun ekonomik ve teknik altyapısına bağlıdır. 
 
13. ve 14. yüzyıllardan başlayarak, taş yeniden tuğla ile eşit oranda kullanılmaya başlamıştır. Duvar 
görünüşlerindeki radikal “çok renklilik” uygulaması Bizans mimarisinin son yüzyıllarına kadar 
sürmüştür. Düzenli olarak eşit sayıda taş-tuğla almaşık sıralı örgü zaman zaman dönemin karakteristiği 
olarak algılanmaktadır (Resim 11). Benzer uygulamaların aynı dönemde Bursa’da da görülmesi, 
Bizanslı yapı ustalarının, Osmanlı başkentinin sunduğu iş imkânlarından faydalandığını 
belgelemektedir [1]. 
 
2.4. Anadolu’ da Selçuklu Döneminde Kâgir Duvar 
Batı Anadolu’da duvar örgüsündeki Bizans dönemi gelişmelerinin paralelinde, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl 
arasında Anadolu, Orta Asya ve Ortadoğu coğrafyasında Selçuklu etkileri görülebilir. Bu coğrafyaların 
doğu bölgelerinde yaygın duvar yapı malzemesinin kerpiçtir. Türkistan, Horasan, Gazne ve İran’da her 
türlü yapıda doğrudan kerpiç kullanıldığı gibi, tuğla olarak görünen birçok yapıda kalın duvarların 
tuğla cidarlarının içi kerpiçtir [16]. Tuğla daha çok anıtsal yapılarda, kerpici korumak ve dış 
görünüşün etkisini güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Dış tuğla cidar, zaman zaman sırlı tuğlalar 
kullanımı ve/veya örgü yardımıyla yapılan bezeme niteliğindedir. Bu durum Mezopotamya 
uygarlıklarının kerpiç ve pişmiş tuğlanın birlikte kullanıldığı duvar yapım geleneğine benzerlik 
göstermektedir. 
Bununla birlikte, Anadolu’da kullanımı Roma döneminde yaygınlaşan tuğlanın, Türklerin geldiği 
bölgelerde (Orta Asya’da) kullanımı daha geç tarihlerde, 10. yüzyıl civarındadır [3],[16]. 
Selçukluların, İran bölgesinde ve Orta Asya’da yaygın olarak kullandıkları malzeme tuğla iken, 
Anadolu’ya girişlerinin ardından kullanımı azalmış ve taştan sonra ikinci malzeme konumuna 
gelmiştir.  
 
Tuğla geleneği, Anadolu’nun bazı bölgelerinde Selçuklu öncesinde bulunmasına karşın yoğun 
değildir. Bunların çoğu da Roma ve Bizans’ın etkisinin daha ağırlıklı olduğu Batı Anadolu’dadır. Bu 
durum doğal olarak Anadolu’daki köklü taş geleneğinin yaygınlığı ve gelişmişliği ile ili şkilidir [16]. 
Malzeme ve yapım kültürünün medeniyetlerle taşınması ve bunların doğurduğu sonuçlar şöyle 
özetlenebilir: Batıdan Roma ve Bizans’ın; Doğu’dan ise Selçuklu ve Mezopotamya yapı 
geleneklerinin tuğla malzeme kullanımına ilişkin iki taraflı etkisine, Anadolu taş geleneğinin direnç 
göstermesidir. 
 
Selçuklularda, çağdaşı Bizans yapılarındaki ağırlıklı tuğla kullanımının aksine, ön plana çıkan duvar 
malzemesi taştır. Anadolu’da mevcut ve inşaata uygun pek çok taşın kullanımına karşın yaygın 
bulunan tüf en tercih edilen taş türü olmuştur. Tüfü kireç taşları izlemektedir. Bu iki tür taşın genelde 
ocakta çıktığı zaman daha yumuşak ve dolayısıyla kolay işlenir olması ve zaman içinde havayla temas 
sonucu sertleşmesi de yeğlenme nedenleri arasındadır. Taş ocaklarının şantiyeye yakınlığı malzeme 



seçimini etkileyen birincil etmendir. En yakın taş en uygun taş durumundadır. Andezit gibi orta sert ve 
bazalt gibi çok sert taşların seçimi de inşaata yakın bir taş ocağının varlığı ile yakın ilişkilidir. Bazalt 
bulunan bölgelerde, sertliğine karşın, iki renkli bezeme kullanımının tasarlandığı durumlarda özellikle 
tercih edilmiştir [16]. 
Selçuklu taş duvar örgüsünün genel karakteristiğini kesme taş oluşturmakla birlikte, küçük ve erken 
dönem kervansaraylarında oldukça kalitesiz ve yakın çevreden getirilen hatta toplanan taş 
malzemelerin kullanılmış olduğu görülebilir [6]. Bunun dışında Anadolu Selçuklu döneminde 
kullanılan en yaygın duvar örgü tekniği, kesme taştan oluşan kalın iç ve dış yüzeyler arasına kireç 
harcı ile karıştırılmış moloz dolgu yapılan örgüdür. Bazı yapılarda duvarı uzunlamasına yönde 
bağlayan ahşap hatılların varlığına ilişkin izlere rastlanmaktadır [6]. 
 
Tüm dönemlerde yapı üretiminde devşirme malzeme görülmekle birlikte, Anadolu Selçuklu dönemi 
yapılarının önemli bir bölümünde karşılaşılan bir durumdur. Devşirme malzemelerin kullanımının 
yapının mimari karakterini etkileyecek düzeyde yoğunlaştığı Zazadin Han, Kadın Hanı gibi örnekler 
üzerinde izlenmektedir [6]. Selçuklu Anadolu’sunda her türlü yapı türünde birincil malzeme olarak 
kullanılan taşın örgüsünde, özen ve malzeme ekonomisi görülebilir. Ocaktan çıkarılan taşların en az 
malzeme kaybedecek şekilde şekillendirilmesi, sıralı örgülerde taş sıralarının aynı yükseklikte 
(isodomik) olmasında ısrar edilmemesi, aynı sırada birçok kez yatay sıralamanın yüksekliğinin 
değişmesi, taşların her zaman dörtgen değil dikey kenarlarının yamuk biçiminde olabilmesi, hep 
malzeme ekonomisine verilen önemi göstermektedir [16]. 
 
2.5. Osmanlı Döneminde Kâgir Duvar 
Osmanlı erken dönem mimarisinde, planlama ve form açısından olduğu kadar malzeme kullanımında 
da Selçuklu ve son dönem Bizans mimarlığının etkileri görülür. Erken dönem Osmanlı mimarlığı, 
duvar örgüsünde Selçuklulardan gelen kesme taş geleneğini sürdürmüştür. Önemli yapıların dış beden 
duvarları yine düzgün kesme taş niteliğindedir. Ancak malzeme ekonomisine dair Selçukluların 
gözettiği bazı uygulamalar biraz daha ikinci plandadır. Örneğin, önemli Osmanlı yapılarında, kesme 
taş duvar bileşenlerin tüm duvarda eşit büyüklüklerde kullanıldığı görülebilir. Bu durum ilerleyen 
dönemlerde de Osmanlı kesme taş duvarların belirgin bir özelliği olmuştur. Eldeki belgelere göre, 
ilerleyen dönemlerde, taş boyutunun belli bir oranda standartlaştığı, örneğin kalınlık ve derinliklerinin 
yapıdan yapıya pek az değiştiği söylenebilir [6]. 
 
Tuğla, erken dönem Osmanlı mimarisinde yaygın bir malzeme olmakla birlikte, kullanımı geç dönem 
Bizans’ın “çok renklilik” uygulamalarına benzer şekildedir. Örgüsünde taşın ve tuğlanın eşit oranda 
kullanıldığı almaşık duvarların Osmanlı’da da oldukça yaygın olmasında, Bizans yapı kültürünün 
etkisi olduğu düşünülebilir. Selçuklu tuğla geleneğinin geldiği doğuda tuğlanın boyutsal oranları 
dikdörtgen prizmasına yakınken; Roma ve Bizans’ta neredeyse plaka şeklinde (kalınlığı; genişliği ve 
derinliğine göre az) tuğlalar üretilmektedir. Daha sonraları Osmanlı mimarisi de Bizans’tan gelen tuğla 
boyutlarını benimsemiştir. Ancak almaşık tuğla örgüsünde Bizans’a göre bazı farklılıklar vardır. Bu 
iki gelenek arasındaki fark, daha çok tuğla ve taş sıralarının; yükseklik ve sayısındadır. Bizans’ta tuğla 
ve taş sıralarının oluşturduğu bantlar daha yüksektir. Ayrıca, taş bantlar üç veya fazla sıra taştan 
oluşturulurken, Osmanlı’da genellikle, tuğla sıraları arasında bir sıra taş örgü yer alır.  Bizans’ta taş ve 
tuğla sıralarının eşit aralıklarla oluşturulduğu duvar örneklerinin yanında, taş sırasının veya tuğla 
sırasının diğer sıradan daha yüksek olduğu örnekler de yaygındır. Osmanlı’da ise taş sırası ile tuğla 
sıraları hemen hemen aynı yüksekliktedir. Duvarın bir sıra taş ve üç sıra tuğla örgüyle oluşturulması 
zamanla karakteristik bir hal almıştır. Taş sırası yapının önemine bağlı olarak kesme taş, kaba yonulu 
taş veya moloz taş niteliğinde olabilir (Resim 12 ve 13). 
 
Konut mimarisinde ise duvarların, 16. ve 17. yüzyıl İstanbul’unda yarı-kâgir nitelikte hımış strüktürde 
olduğu birçok kaynakta belgelenmektedir. Bu hımış türü kerpiç, tuğla veya  taş dolgulu hafif 
karkastan  oluşur. 1546-47 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde kayıtlı konut yapıları 
hakkındaki bilgilere dayanarak yapılan bir hesaplama, konut stokunun yaklaşık %75'inin o sırada tek 
katlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında tek katlı yapıların hımış tekniğiyle 
gerçekleştirilmesi ise, ekonomik ve anlamlı gözükmemektedir. İstanbul'un tek katlı yapılaşması içinde, 
oranını bilemeyeceğimiz miktarda kerpiç ve moloz taş yapı bulunmuş olmalıdır. Ahşabın kente 16. 



yüzyılda da uzaktan taşındığı ve dolayısıyla pahalı olduğu gerçeğiyle birlikte düşünülürse bu varsayım 
makul gözükmektedir [15]. 
 

 

 

 
Resim 12 Rumi Mehmet Paşa Camisi, Üsküdar- (1471)  Resim 13 Güzel Ahmet Paşa Türbesi, Fatih 1580-1581  

 
Bu durum 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürmüştür. Ahşap malzemenin uzak bölgelerden daha 
kolay getirilmesinin yanında, buharlı hızarlarla işlenen ucuz ve standartlaştırılmış hazır ahşabın, "Yarı-
kâgir" olarak nitelenebilecek hımışın İstanbul'dan tasfiye olmasında payı büyüktür [15]. 
 
Bunun paralelinde İstanbul dışında, konutlarda kâgir yığma duvar kullanımı, yöresel malzemelere 
bağlı olarak hiç kesintiye uğramadan sürdürülmüştür. İç Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu’nun bir 
kısmında taş; Doğu Anadolu’da da kerpiç, kâgir yığma duvarların yöresel malzemesi olmuştur. 
 
2.6. Endüstri Devrimi 
 
Endüstri Devrimi sonrasında tüm alanlarda görülen büyük değişim, yapı üretimine de yansımıştır. 
Endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan makineleşme beraberinde yapı bileşenlerinin hızlı ve ekonomik 
üretilebilmelerini sağlamıştır. Bu süreç sonucunda öne çıkan bir diğer özellik de standardizasyondur. 
Ucuz ve hızlı yapı üretimi kentlerin hızla büyümesinin önünü açmıştır. Diğer bir taraftan da, 
endüstrileşen kentlerin hızla büyüyen yapı ihtiyacı, seri ve ucuz üretilmiş yapı bileşenlerini zorunlu 
kılmıştır. Böylece de birbirini besleyen bir döngü ortaya çıkmıştır.  
 
Kâgir duvar yapımında kullanılan pişmiş toprak tuğla bileşenlerin kolay, ucuz ve hızlı üretilebilir hale 
gelmesinin yanında beton bloklar gibi yeni duvar bileşenleri de ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kâgir 
duvar üretiminde görülen bir diğer gelişim de bağlantı yöntemlerinde ve bağlayıcı harcın niteliğinde 
görülebilir. Çimentonun harcın bileşiminde kullanılmaya başlamasıyla çevresel etkilere daha dayanıklı 
kâgir duvarlar elde edebilmenin önü açılmıştır. Bununla beraber üretimin endüstrileşmesi betonarme 
ve çelik iskelet yapıların ortaya çıkışını sağlamıştır. Yapının taşıyıcılık görevini iskelet sistemin 
üstlenmesiyle, kâgir duvarlar yapı üretiminde sadece çevresel etkilere kontrol işlevini üstlenecek 
şekilde gelişimini sürdürmüştür. Ancak buna rağmen kâgir duvar bileşenlerin yapılardaki ağırlıklı 
kullanımını yitirmemiş;  üretim süreci, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı, durabilite ve hafiflik gibi 
özelliklerinin geliştirilmesine yönelmiştir. 
 
3. DEĞERLENDİRME 
 
Kâgir duvarların tarihsel süreç içinde niteliksel olarak değişim ve gelişim göstermelerinde etkili olan 
faktörler şu şekilde özetlenebilir:  
-Toplumun yaşam biçimi ve kültürel yapısının değişiminin gelişim sürecini tetiklemesi, 
-Mekânsal ihtiyaçların değişmesi dolayısıyla yeni mekânsal organizasyona uygun eleman 
özelliklerinin geliştirilme ihtiyacı, 
-Toplumun yüklediği görsel-simgesel amaç ve kültürel beğeni, 
-İklim ve çevre koşulları; bu koşullara karşı dayanımı ve çevresel kontrol görevini yerine getirebilme 
özelliği, 
-Malzemenin kolay, ucuz bulunabilirliği, 
-Mevcut ekonomik yapı ve bu yapıdaki değişim.  



-Sahip olunan yapı teknolojisi ile ilişkili olarak yapım-uygulama kolaylığı, 
-Diğer teknolojik alanlardaki gelişimin, malzemelerin işlenme, taşınma teknolojilerini veya üretim 
yöntemlerini etkilemesi, 
-Yapım kültürü, gelenekleri, alışkanlıklar, 
-Yapım kültürünün ve teknolojisinin ticari, siyasi, kültürel veya askeri etkilerle taşınması, yayılması, 
-Taşınan yapım kültürünün, yeni ortamdaki bulunabilir malzemelere ve iklim gibi çevre etkenlerine 
uyum sağlayacak şekilde yeniden uyarlanması, 
 
Bu faktörler aynı zamanda da duvarın niteliğinin belirlenmesinde de rol oynarlar ve birbirlerine bir 
neden-sonuç ilişkisi ile bağlıdırlar. Kâgir duvarların tarihsel süreçteki gelişimi incelendiğinde 
bunlardan en az birkaçının ya da daha fazlasının etken rol oynadığı görülebilir. Bununla birlikte 
faktörler arasındaki ilişkide, bazı durumlarda bir faktör neden veya etken rol oynarken bir başka 
durumda aynı faktör sonuç olarak karşımıza çıkabilir. 
 
Temel olarak kâgir duvarlardan beklenen işlevler tarihin her döneminde aynı olmuştur. Bunlar: 
-Yük taşıma işlevi (yapı yüklerini veya iskelet yapılarda olduğu gibi kendi konstrüktif yüklerini) 
-Çevresel kontrol işlevi (dış etkenlere dayanım, koruma, geçirimsizlik, mekân çevreleme vb.) 
-Estetik görünüm işlevi, olarak sıralanabilir. 
 
Kâgir duvarların bu işlevleri yerine getirmek üzere gelişiminde ve üretiminde; ekonomik, bulunabilir 
(ulaşılabilir) ve kolay uygulanabilir özelliklere de sahip olması gerekir. Bunlar ise yapı kültürü ve 
teknolojisi ile doğrudan ilişkilidir. 
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