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ÖZET
İnsanlığın başlangıcından beri, kaynağı yenilenebilir bir doğal malzeme olarak, varlığıyla ve sahip
olduğu üstün malzeme özellikleriyle hep yanıbaşımızda duran ahşap, hayatımızın neredeyse hemen her alanına
dokunan büyüleyici bir malzemedir. Çok yönlülüğü ve işlevselliği ile hayatımızın vazgeçilmezi olan ahşap,
herkesin malzemesidir. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, doğayı ve insanları önemsemek suretiyle, doğaya
ve insanlara değer vermek temasına odaklanmış evrensel bir olgu olan ahşapsever yaklaşım temel alındığında,
ahşap herkes içindir. Bu saptama uyarınca, “Ahşap Herkesindir” zemininde öznel mantalite öngörüsüyle
hazırlanan bu yazıda, özgün betimlemeler içeren bir kompozisyon kurgusu ile ahşap hakkında tasvirler
yapılmıştır. Bu tasvirler, kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip
özümsenmesi bağlamında, ahşapsever yaklaşım esas alınarak hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahşap, Kültürlerarası Etkileşim, Ahşapsever Yaklaşım, Uygarlık.

WOOD DEPICTIONS: WOOD BELONGS TO EVERYONE
ABSTRACT
Since the beginning of humanity, wood, which is always standing next to us as a renewable natural
material with its presence and superior material properties, is a fascinating material that touches almost every
area of our lives. Wood, which is indispensable for our lives with its versatility and functionality, is the material
of everyone. To put it another way, wood is for everyone, based on the woodlover approach, which is a
universal phenomenon focused on the theme of giving importance to nature and people by taking care of both
nature and people. According to this determination, wood is depicted in this article with a composition
containing original depictions constructed with a mentality foresight upon the basis of “Wood belongs to
Everyone”. These depictions are prepared on the basis of woodlover approach, in the context of the acceptation
and internalization of wood, which is an intercultural interaction tool, as “A Valuable Object”.
Key Words: Wood, Intercultural Interaction, Woodlover Approach, Civilization.
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GİRİŞ
Bu yazının özünü oluşturan ahşap tasvirleri; kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın
“Değerli Bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi mahiyetinde, Hacettepe Üniversitesi
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği müfredatının 2013 yılında Bologna Süreci dolayısıyla
güncellenmesi çerçevesinde, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu uhdesinde olmak üzere Seçmeli
Dersler Birimi bünyesinde, üniversitenin tüm öğrencileri için açılan yeni bir seçmeli ders olan
“Kültürlerarası Etkileşimde Ahşabın Önemi” dersi kapsamında yapılmıştır. Ahşapsever bakış
açısıyla ülkemizde ilk kez tasarlanmış olan bu dersle; doğal bir malzeme olan ahşap hakkında
farkındalığa varılmasını sağlamak üzere, kültürlerarası etkileşim kavramı perspektifinde
ahşabın kültürlerarası etkileşimdeki yeri ve önemi hususunda bilgi verilmesi, sürdürülebilirlik
esasıyla yetiştirilen ağaçlardan elde edilen kaynağı yenilenebilir bir doğal malzeme olan
ahşabın anatomik yapısı ile kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile mekanik özellikleri
bağlamında çok yönlülüğünün ve işlevselliğinin takdim edilmesi ve değişik kültürlerdeki
olgusal kurgulanış biçiminin betimleme yordamıyla tanıtılarak ahşabın kültürlerarası
etkileşimdeki rolünün örneklenmesi amaçlanmıştır.
Mevcut tasvirlerin odağında yer alan açıklamalar ile betimlemelere esas teşkil eden
çıkarımlar, mesleki ve teknik bilgi temelinde içselleştirilmiş olup ahşapsever yaklaşımla
yapılan bu örnek tasvirlerde, ahşabın farkındalığını pekiştirici kuramsal açıklamalarla seçkin
bir kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabı tanıtmaya yönelik betimlemeler yapılmıştır.
AHŞAP HERKESİNDİR
Ahşap herkesindir. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, tüm insanlığa hizmet
eden seçkin bir malzeme olan ahşap herkes içindir. Zira, sürdürülebilir ormancılık
faaliyetleriyle yetiştirilen ağaçlardan temin edilen, kaynağı yenilenebilir doğal ve organik bir
malzeme olan ahşap; anatomik yapısı, kimyasal bileşimi, fiziksel özellikleri ve mekanik
özellikleri bağlamında, dünya kurulduğundan beri günlük hayatın olağan akışı içerisinde
ortaya çıkan pek çok ihtiyacın karşılanmasında ve gereksinimlerin giderilmesinde, kendi
başına ve/veya diğer malzemelerle birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmak
suretiyle, hayatın neredeyse her alanında insanlara yardımcı olan önemli ve değerli bir
malzemedir. Bu noktada, insanlığın özünün muhasebesi durumundaki uygarlık tarihine bir
bütün olarak bakıldığında, mümtaz bir malzeme olan ahşabın önemi ve değeri açıkça ortaya
çıkar. Buna göre, insanlığın bir göstergesi olan uygarlığın gelişim süreci içinde şurası
aşikardır ki; yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve refahın artırılması suretiyle insanların hayata
tutunmalarını sağlayan bir pekiştireç olarak ihtiyaçların karşılanmasında ve gereksinimlerin
giderilmesinde, kendine özgü karakteristik özelliklerinden ötürü, çok yönlülüğü ve işlevselliği
ile öne çıkan ve medeniyetin gelişip yaygınlaşmasına büyük katkılar sağlayan güzide bir
malzeme olan ahşap, tüm insanlık için yeri doldurulamaz bir malzemedir.
Doğanın bir yansıması olarak ibreli (iğne yapraklı) ve yayvan (geniş) yapraklı
ağaçlardan elde edilen doğal ve organik bir malzeme olan ahşap, tabii olarak kendi kendine
yetişen ve/veya sürdürülebilir ormancılık faaliyetleriyle titizlikle yetiştirilen ağaçlardan elde
edilen, anatomik yapısı ile kimyasal bileşimi bağlamında belirgin şekilde öne çıkan fiziksel
özellikleri ve mekanik özellikleri bulunan benzersiz bir malzemedir. Ahşap, doğası gereği
sahip olduğu bu olağanüstü mevcudiyetiyle hayatımızı oldukça kolaylaştıran ve hayatımızın
neredeyse hemen her alanına dokunan büyüleyici bir malzemedir. Öyle ki, ahşap; kolay
işlenebilir ve kolay şekillendirilebilir içselliğiyle, tek başına veya başka malzemelerle birlikte,
doğrudan veya dolaylı olarak uygarlığın gelişip yaygınlaşmasına yaptığı sayısız ve sınırsız
katkılarıyla ve dahası bilgi ve becerilerin yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla ortaya konulması
suretiyle gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmeler eşliğinde şekillenen hayatımızı her
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geçen gün kolaylaştıran sonsuz ürün tiplemeleriyle rakipsizdir. Bu yönden bakılacak olursa,
ahşap; bilim, teknoloji, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat aracılığıyla sürekli gelişen medeniyet
olgusu içerisinde, yenilenebilir doğal ve organik bir malzeme olarak, dünya kuruldu kurulalı
tüm insanlığın ihtiyaçlarını karşılayan ve gereksinimlerini gideren çok önemli bir malzemedir.
Şurası açık ki, olağanüstü ve muazzam güzelliklere sahip doğanın harika bir parçası
olan ağaçlardan büyük bir emek ve özenle temin edilen, kaynağı yenilenebilir doğal ve
organik bir malzeme olan ahşap, doğası gereği sahip olduğu özellikleriyle ve yeri
doldurulamaz varlığıyla bilim ve teknoloji ile insanlığın ve medeniyetin gelişmesine olan
benzersiz katkısı göz önüne alındığında, rakipsizdir. Çünkü, geçmişten günümüze, ihtiyaçların
karşılanması ve gereksinimlerin giderilmesi perspektifinde, çok yönlülük ve işlevsellik
bakımından ahşabın sahip olduğu çeşitlilik yelpazesi kıyaslandığında, başka hiçbir malzeme
onun ortaya koymuş olduğu eşyalar ile araç-gereçler ve uygulamalar kadar geniş bir
çeşitlilikte tanımlanamaz. Böylelikle, başlangıcından bu yana medeniyetin gelişip
yaygınlaşmasına katkıda bulunan ahşap, bir ürünün imalatı maksadıyla seçilebilecek değişik
içselliklerde diğer rekabetçi malzemelerin bulunmasına rağmen, dünden bugüne insanlığın
ihtiyaçlarını karşılamak ve gereksinimlerini gidermek için çok çeşitli amaçlar çerçevesinde
çok sayıda ürüne dönüşümde eşsiz bir malzeme olarak hemen her zaman öne çıkmıştır.
Esasen ezelden beri süregelen doğayı ve çevreyi sevme içgüdüsünün nihai bir sonucu
olarak, günümüzde çok yoğun bir şekilde yaşamın neredeyse bütününü kapsayan organik
yaşam felsefesi uyarınca, insanların doğaya ve dolayısıyla doğala dönmek istemesi, organik
içselliğiyle doğal ve çevre dostu bir malzeme olan ahşaba yönelik ilgiyi arttırmış, anatomik
yapısı ile kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile mekanik özellikleri dahilinde kendine
has karakteristik özellikleri bulunan ahşabı geleceğin malzemesi olarak öne çıkarmıştır. Zira,
ahşap; doğallığıyla ve estetik kurgusuyla insanların tutum ve davranışları ile duygu ve
düşünceleri üzerinde pozitif etkiler oluşturan, insanları her zaman olumlu yönde etkileyen
eşsiz bir malzemedir. Bu bağlamda, ezelden beri var olan ve ebede kadar da var olmaya
devam edecek olan ahşap, ihtiyaçların karşılanması ve gereksinimlerin giderilmesi
perspektifinde, çok yönlülüğü ve işlevselliği ile herkesi kucaklayan benzersiz bir varlıktır.
Böyle bakıldığında, bir ahşapsever olarak, ahşabı, dün olduğu gibi, bugünün ve hatta yarının
gözde malzemesi yapmak nuhbei amalimizdir. Nihayetinde, insanlığın başlangıcından itibaren
hiç tükenmeyen munis varlığıyla ve fevkalade özelliklerle donatılmış mevcudiyetiyle günlük
hayatın vazgeçilmezlerinden birisi olan ahşap, her türlü övgüyü ve takdiri hak ediyor.
Ağaçlardan temin edilen, sürdürülebilir ve kaynağı yenilenebilir doğal bir malzeme
olarak doğanın muazzam bir yansıması olan ahşap, çok yönlülüğü ve işlevselliği ile bize
yaşama sevinci veren, bizi yaşama bağlayan, bizim daha iyi ve mutlu bir yaşama sahip
olmamıza yardımcı olan önemli bir varlıktır. Ahşap, ihtiyaçların karşılanması ve
gereksinimlerin giderilmesi çerçevesinde, tarih boyunca herkese sunduğu zengin ve eşit
olanaklar sayesinde, seçkin bir malzeme olarak hep öne çıkmıştır. Çünkü, ahşap; hem günlük
hayatın olağan akışı içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında ve gereksinimlerin
giderilmesinde, hem de günlük hayatın koşuşturma telaşı içinde karşılaşılan zorluklarla başa
çıkılmasında ve sıkıntıların çözülmesinde, yenilikçi çözüm seçenekleri içeren sonsuz ürün ve
uygulama tiplemeleriyle tüm insanlığa her zaman yardımcı olmuştur. Bu noktada, dünya
kuruldu kurulalı birbirleriyle iletişim halinde olan insanların, ihtiyaçlarını karşılamak ve
gereksinimlerini gidermek için aynı veya benzer şekilde ahşabı kullanarak ahşaptan istifade
ettikleri gerçekliği göz önüne alındığında, ahşabın önemli ve etkili bir kültürlerarası etkileşim
aracı olduğu ortadadır ve ahşap bu haliyle insanları birleştirici bir güce ve etkiye sahiptir.
Hayatın bizzat kendisi bir yapboz bulmaca gibi olduğuna göre, herkesin kendince
tamamlamaya çalıştığı bu karmaşık ve zor bulmacanın parçalarını hep beraber ve elbirliğiyle
bulup bir araya getirmeye çalışmak, sahip olduğu imkanlar dahilinde bütün varlığıyla hayatına
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nigehban ve ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir bir birey hüviyetiyle hayata tutunmaktan
vazgeçmeyenlerin bitip tükenmeyen bir çabası olarak çok anlamlıdır ve değerlidir. Bu bakış
açısıyla bakıldığında, daha güzel ve daha yaşanılası bir dünya için hep beraber çabalamalıyız
ve birbirimizi anlamaya çalışmalıyız, hayatımızı tamamlayan farklı yönleri takdir etmeyi ve
kusurlar üzerinde durmamayı öğrenmeliyiz. Böyle bakıldığında, samimi bir iletişime girmenin
özünü teşkil eden konuşabilmek ve dinleyebilmek yetisi, insanlığın başlangıcından itibaren
sürekli kullanılan temel bir iletişim biçimidir. Çünkü, konuşmak kadar aynı zamanda iyi bir
dinleyici olmak, samimiyetle gerçekleştirilen duygu ve düşünce alışverişini içeren güçlü
iletişimin kaçınılmaz bir gereğidir. Dolayısıyla, toplumsal yaşamın içinde herkesin birbirinden
öğrenebileceği bir şeyler vardır öngörüsüyle yaklaştığımızda ve herhangi bir ayrım
yapmaksızın tüm herkesle iletişim içinde olduğumuzda, farklı bakış noktalarından farklı bakış
açılarıyla bakmanın açığa çıkardığı görüş çeşitliliği eşliğinde, insanların ahşaba ilişkin algıları
ve insanların ahşaba ilişkin bakış açısı farklılıkları, bilgi ve tecrübe ile bezenmiş kültürel
zenginliğin bir yansıması olarak çok geniş bir perspektifte ortaya çıkar.
Doğanın bir yansıması olarak sürdürülebilir ormancılık uygulamalarıyla yetiştirilen
ağaçlardan özenle temin edilen kaynağı yenilenebilir tükenmez bir doğal malzeme olan ahşap,
doğası gereği sahip olduğu estetik kurgusuyla aşkı ve sevgiyi içinde barındıran, dostluk ve
kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağlayan, evrensel ve insani değerlerin haykırışları
eşliğinde tutku ve hasret dolu sessiz bir çığlığı açığa vuran şahane bir malzemedir. Tarihin
başlangıcından beri, çok yönlülüğü ve işlevselliği ile ihtiyaçların karşılanması ve
gereksinimlerin giderilmesi sürecinde, bütün insanlara sağladığı sayısız faydaları sebebiyle,
çok değerli bir varlık olan ve medeniyetin gelişmesine yaptığı büyük katkısıyla olağanüstü bir
kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşap, varlığıyla bize her konuda yardımcı olur. Öyle ki,
birbirimizin kıymetini bilmemize ve birbirimize değer vermemize yardımcı olur,
birbirimizden öğreneceklerimizle birbirimizi tanımamıza ve birbirimizi anlamamıza yardımcı
olur, birbirimiz arasındaki engelleri kaldırarak birbirimizle güçlü bağlar kurmamıza ve
birbirimizle dayanışma içinde olmamıza yardımcı olur, birbirimize sevgi ve hoşgörü ile
yaklaşarak birbirimize güven duymamıza ve birbirimize umut olmamıza yardımcı olur.
Ahşabı bütünüyle içine yerleştiren bu söylenceler dizgesi, bütünleşik bir öngörüyle birbirine
ulanmış munis tasvirlerle, uçsuz bucaksız bir derinlikte ve sınırsız bir enginlikte konuşulabilir.
Aslında bu hiç de şaşırtıcı değildir, çünkü şartlar ve zaman değişse dahi (anatomik yapısı ile
kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile mekanik özellikleri bağlamında hem
konstrüksiyonel bir malzeme olarak hem de duygu ve düşünceler ile tutum ve davranışları
etkileyen bir varlık olarak) çok yönlülüğü ve işlevselliği itibariyle her zaman ilk akla gelen
malzemelerden birisi olan ahşap, günlük hayatın olağan akışı içerisinde ortaya çıkan
ihtiyaçların karşılanması ve gereksinimlerin giderilmesi için tasarlanan bir eşyanın yapımında
veya bir araç-gerecin imalatında ya da bir uygulamanın içerisinde tek başına veyahut diğer
malzemelerle birlikte değerlendirilmek suretiyle bütün insanlara hizmet etmiştir.
Özet olarak söylemek gerekirse, ağaçlardan elde edilen doğal ve organik bir malzeme
olan ahşap, kendine has malzeme özellikleriyle tek başına ya da başka malzemelerle birlikte
bir eşya veya bir araç-gereç ya da bir uygulama taslağında konstrüksiyonel bir malzeme
hüviyetiyle kullanılarak değişik ürün tiplemeleriyle insanlara sayısız katkılar sağlarken,
tamamı ya da bir kısmı ahşaptan oluşturularak takdim edilen çözüm odaklı bu ürünlerin
mevcut kurgusunda yer alan ahşap malzeme, doğanın bir yansıması olarak özünde
barındırdığı dostane bir sıcaklıkla ve estetik albenisiyle insanları olumlu duygu ve
düşüncelere sevk eder, iletişim-etkileşim ve yaşama dair tutum ve davranışların olumlu yönde
gelişmesine destek olur. Ahşap bu perspektifte, etkili bir imalat malzemesi olduğu kadar, aynı
zamanda etkili bir etkileşim aracı durumundadır ve herkese sağladığı faydalarıyla değerlidir.
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SONUÇ
Sürdürülebilir ormancılık faaliyetleriyle yetiştirilen ağaçlardan elde edilen, kaynağı
yenilenebilir tükenmez bir doğal malzeme olan ahşap; anatomik yapısı ile kimyasal bileşimi
ve fiziksel özellikleri ile mekanik özellikleri bağlamında, çok yönlülüğü ve işlevselliği ile
dünya kurulduğundan beri tüm insanlığa hizmet eden ve medeniyetin gelişip yaygınlaşmasına
katkı sağlayan önemli bir malzemedir. Öyle ki, lifli ve pürüzlü içselliğiyle kendine özgü
estetik bir kurguya sahip olan ahşap, doğal ve organik bir malzeme olarak insanların duygu ve
düşünceleri ile tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyen değerli bir varlıktır. Bu
çerçevede, sahip olduğu özellikleriyle insanların geçmişten günümüze aynı veya benzer
şekilde istifade ettiği ahşap herkesin malzemesidir ve daha iyi bir yaşam oluşturma arayışı
öngörüsüyle tamamen ahşaptan yapılmış veya kısmen ahşapla pekiştirilerek imal edilmiş
sonsuz sayıda eşya ile araç-gereç ve uygulama itibariyle herkes için evrensel bir değerdir.
“Ahşap Herkesindir” teması dahilinde hazırlanmış olan bu yazı, Hacettepe
Üniversitesi Seçmeli Dersler Birimi nezdinde, Prof. Dr. İlker Usta tarafından verilmekte olan
“Kültürlerarası Etkileşimde Ahşabın Önemi” dersi kapsamında yapılan ahşap tasvirlerini
içermekte olup özgün betimlemelerle pekiştirilmiş kompozisyonlarda bahsi geçen mesleki ve
teknik konular hakkında, aşağıdaki kaynaklara ilaveten değişik pek çok sayıdaki kaynaktan
ayrıntılı biçimde bilgi temin edilebilir.
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