
AHŞABIN CAZİBESİ 

Ahşabı Estetik Olarak Keyifli Yapan Nedir?

   Ahşap bina yapımı her zamankinden daha çok konuşuluyor.  Ahşap ile büyük, güzel 
binalar bizde sınırlı da olsa dünyada hızla yayılıyor.  Mobilyalar, dekorlar, eşya vs. 
Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre sorunlarını gidermeye katkısı ve ekonomik maliyet 
gibi ahşap yapıya bariz avantaj sağlayan özellikleri var, ama belki de en önemlisi, ahşabın 
estetik açıdan hoş ve çekici olması.

    Ahşabın görünüşünü sevmemizin tek bir nedeni yoktur.  Aslında, renk, doku, damar 
yapısı ve benzersiz figürlerin ahenkli yayılışı; ahşabın nâmütenâhi yaratılışı için hepsi bir 
araya gelmiştir.
    Ahşap, türlere ve hatta belirli kesim usüllerine bağlı olarak her türlü rengi gözümüzün 
önüne serer.  Sarılar, kahverengiler, badem tonları, portakallar ve kırmızı tonlar, yeşiller, 

morlar ahşabın sağladığı birçok renkten 
sadece birkaçıdır.  Tek bir kereste parçası 
boyunca bile, farklı renklerin 
kombinasyonlarını veya gölgelerini, 
geçişlerini izlemek mümkündür.

    Doku da ahşabın görsel ve duygusal 
çekiciliğine katkıda bulunur.  Geniş veya sık  
damarlı ağaçlar genel görünümüne farklı 
özellikler ve çekicilik sağlar.  Tahtaya 
dokunmadan bile, dokuların tatlı sertliğini, 
kadifemsi yumuşaklığını hissedebilirsiniz.
    
    Büyüme halkalarının yüzeyde 
oluşturduğu damarlar sonsuz sayıda 
dairesel, oval kapalı veya açık spiraller, 
dalgalı veya durgun akan çizgiler benzersiz 
doğal figürler oluşturarak ahşap üzerindeki 
desenleri oluştururlar ve her seferinde 
izleyicide farklı bir sanat eseri izlenimi 
uyandırırlar.



    
    Sonunda bizi etkileyen figür; daha önce de belirttiğimiz gibi, ahşap üzerinde oluşan bu 
sınırsız desen zenginliği ve doku özellikleri ahşabın doğal yapısından gelen, türlere göre 
farklılık gösteren yaş halkalarının, su yollarının, oluşan kimyasal  farklılaşmaların getirdiği 
renk tonlarının bir birleşimidir. Ahşap insanın önce içini ısıtan ve sonra rahatlık hissi 
uyandıran bir duygu kaynağıdır. 

    Bu özellikler hep birlikte ahşabın sağladığı güzellik ve estetik çekiciliği oluştururlar.  Bu 
his doğal olanı sevmenin biyolojik bir duygusu veya öğrenilmiş toplumsal bir tad olabilir, 
ancak sebebi ne olursa olsun, ahşap çok eski, çok güzel ve çok iyi bir dosttur.  Bu yüzden 
bir sonraki binanız, mobilyanız, eşyanız ve hediyeniz için ahşabı ve ahşap inşaatı 
düşünün.
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