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Do¤al Koruyucular, Bezirya¤› ve Zeytinya¤›
A¤aç malzemeler günlük hayat›m›zda çok
önemli bir yer tutuyor. E¤er onlar olmasayd› ne
bar›nd›¤›m›z evleri ne de oturaca¤›m›z koltuklar› yapabilirdik. A¤açlardan elde edilen ve çeflitli alanlarda kullan›lan bu malzemeler organik
yap›da olduklar› için çevre koflullar›ndan kolayl›kla etkileniyorlar. Bu nedenle, bu tip malzemelerin ömrünü uzatmak için kullan›lmadan önce çeflitli ifllemlerden geçirilmeleri gerekiyor.
D›fl etkilere karfl› korunmufl hale getirme, yal›tma (“emprenye”) diye özetlenebilecek bu ifllem
için günümüzde çok çeflitli kimyasal yöntemler
kullan›l›yor. Ancak arkeolojik kan›tlar, günümüzden binlerce y›l öncesinde Eski M›s›r’da infla edilen piramitlerde, tap›naklarda emprenyelenmifl a¤aç malzemelerin kullan›ld›¤›n› gösteriyor. Bu ayki yaz›m›zda da binlerce y›ldan beri
bozulmayan ahflaplar›n s›rr›n› verece¤iz.
A¤açlar, yaflam›m›z›n en önemli gereksinimlerinden biri. Çünkü yaflamak için on binlerce
y›ldan beri onlar› kullan›yoruz. ‹lk insanlar
a¤açlardan bar›nmak ve beslenmek için yararlan›yorlard›. Daha sonra onlardan kestikleri dal
parçalar›n› kullanarak ok, yay ve m›zrak yapmay› ö¤rendiler. Böylece insano¤lu yaban hayvanlar›n› avlamay› baflard›. Daha sonra ateflin keflfiyle onlar› yakacak olarak kullanmay› ö¤rendi.
Ateflin keflfinden sonra yeryüzünü kaplayan ormanlar büyük ölçüde azalmaya bafllad›. Yemek
yenecek çanaklar, çatallar ve kafl›klar üretildi.
Hatta çamlar bardak oldu. Tafl devrinde a¤açlardan elde edilen aletlerle tafllar kesilmeye ve
biçimlendirilmeye bafllad›. Demir ça¤›nda da
a¤açlar›n yak›lmas›yla elde edilen ›s›, maden
halindeki demiri eriterek onu ifllenebilir hale
soktu. Daha sonra a¤açlar kesilerek evler, kaleler ve arabalar yap›ld›. ‹lk yerleflkeler kurulduktan ve gelifliminlerini tamamlad›ktan sonra gemiler infla edilerek denizafl›r› k›talar keflfedildi.
E¤er tüm bunlar olmasayd› bugün insano¤lu hâlâ Afrika’n›n savanlar›nda ilkel bir flekilde yafl›yor olabilirdi.
A¤aç ve a¤açlardan elde edilen malzemeler
iflte bu derece önemli bir rol oynuyor hayat›m›zda. Ancak bu kullan›fll› malzemelerin büyük bir
dezavantaj› vard›. O da organik, yani canl› bir
yap›da olmalar› nedeniyle, ömürlerinin de s›n›rl› olmas›yd›. Bir tafl parças› binlerce y›l özelli¤ini kaybetmeden sapasa¤lam ayn› flekilde kal›rken ahflap malzemeler, yap›lar›nda bulunan
hücrelerin zamanla canl›l›¤›n› yitirmesi ve özelliklerini kaybetmesi nedeniyle k›sa süre içerisinde bozuluyorlard›. Özellikle odun bakterileri
ve mantarlar›, odunla beslenen baz› böcekler
ahflab›n do¤ada parçalanmas›n› h›zland›r›yordu.
Bu nedenle a¤açlardan elde edilen malzemelerin çeflitli ifllemlerden geçirilerek daha uzun
ömürlü hale getirilmesi gerekiyordu. Tarih boyuca yap›lan gözlem ve araflt›rmalar sonucunda
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uygun bir yöntem bulundu. Bu yönteme bugün
emprenyeleme, yöntemde kullan›lan çeflitli malzemelere de emprenye ad› veriliyor.
Emprenyenin ilk olarak nerede ve ne zaman
bulundu¤u kesin olarak bilinmiyor. Ancak arkeolojik veriler, Eski M›s›r’da a¤açlar›n çeflitli ifllemlere tabi tutulduktan sonra kullan›ld›klar› ve
böylece yüzy›llarca bozulmadan kald›klar›n›
gösteriyor. Bu dönemlerde a¤açlar›n ateflte piflirilerek kömürlefltirildikleri ve bu flekilde y›llar
boyunca kullan›labildikleri ortaya ç›kar›lm›fl.
Örne¤in Efes Antik Kenti’nde bulunan ve dünyan›n yedi harikas›ndan biri olarak kabul edilen
Artemis Tap›na¤›’n›n (yap›m› MÖ 560-550) kömürlefltirilmifl a¤açlar üzerine oturtuldu¤u biliniyor. Eski dönemlerde Çin, M›s›r, Yunan ve Roma uygarl›klar›nda çeflitli bitkisel, hayvansal

ya¤larla mineral tuzlar›, emprenye yap›m›nda
kullan›l›yordu. Roma uygarl›¤›nda bu amaçla
özellikle zeytinya¤› ve sedir a¤ac› ya¤›ndan,
Uzakdo¤u’da da petrolden elde edilen bir çeflit
ya¤dan yararlan›l›yordu. Eski Yunanl›larsa MÖ
500 y›llar›nda a¤açlar›n içine açt›klar› deliklere
çeflitli ya¤lar› ak›tarak koruyucu maddenin a¤ac›n derinliklerine kadar nüfuz etmesini sa¤l›yorlard›. Böylece odunlar daha dayan›kl› oluyor ve
uzun y›llar bozulmadan kalabiliyordu. Bu yöntemin uyguland›¤› malzemelerse özellikle tap›naklar›n inflas›nda kullan›l›yordu. ‹lkça¤lardaki
bu geliflmelerden sonra, ortaça¤da denizcili¤in
geliflmesiyle ahflapla ilgili yeni sorunlar baflgösterdi. Ahflaptan yap›lan gemiler bir süre sonra
çeflitli deniz hayvanlar›n›n etkisiyle delinmeye
ve çürümeye bafll›yordu. Bu nedenle, gemi yap›m›nda kullan›lan a¤açlarda hem suda kolayca
çözülmeyecek hem de bu canl›lar› öldürebilecek
zehirli bileflikler aranmaya baflland›. Gemilerden sonra, demiryollar›n›n yap›m›nda da daya-

n›kl› malzemelere gereksinim vard›. Raylar›n alt›na döflenen ve travers ad› verilen malzemeler,
ifllenmediklerinde çok k›sa sürede kurtlar›n ve
böceklerin sald›r›s›na u¤rayarak sa¤laml›klar›n›
kaybediyor ve özelliklerini yitiriyorlard›. Elektrik, telgraf ve telefonun icad›ndan sonra da
sa¤lam elektrik, telefon ve telgraf direklerine
gereksinim do¤du. 1800’lü y›llarda kimya biliminin geliflmesiyle birlikte, emprenye olarak
kullan›labilecek çok miktarda bileflik bulundu.
Ancak bu bilefliklerin genel özelli¤i çok zehirli
olmalar›yd›.
Kimyasal emprenyeler a¤açlar›n ömrünü 5
ya da 10 kat uzatabiliyordu. Bu dönemde emprenye yapmak için çok de¤iflik yöntemler gelifltirildi. Ancak zehirli olmayan bileflikler a¤açlar›n üzerinde geliflen mantarlar› ve a¤aca musallat olan böcekleri öldürmüyor ve ifle yaram›yordu. O y›llarda bu yöntemler için kullan›lan
en önemli bileflik, kreozot ad› verilen bir çeflit
katrand›. Kok kömürü üretiminde yan ürün olarak elde edilen kreozot da oldukça zehirli bir
maddeydi ve ayn› y›llarda halk hekimli¤inde
müshil olarak da kullan›l›yordu. Bu yöntemde
kabuklar› soyulmufl a¤açlar kreozot dolu büyük
kaplara koyuluyor ve bu maddenin oduna nüfuz
etmesi için 1-2 hafta bekleniyordu. Uzun y›llar
sonra kreozottan çok daha ucuz olan metalik
tuzlar devreye girdi. Bu tuzlar›n bafl›nda, insanlar için çok zehirli olan civa, krom, bak›r ve arsenik tuzlar› geliyordu.
Günümüzdeyse yaklafl›k 2500 adet sentetik
emprenye maddesi bulunuyor. Bas›nçl› kazanlarda çok ileri teknolojilerle ve çok çeflitli kimyasallarla üretilen emprenyeler, Osmanl› dönemindeyse yeflil bir teknikle zehirsiz olarak üretiliyordu. Bu dönemden kalm›fl cami, kervansaray, han ya da hamamlar›n pencereleri ve di¤er
ahflap aksam›n›n, yüzlerce y›l geçmesine karfl›n
sapasa¤lam ayakta oldu¤unu görebilirsiniz. Bu
ahflap k›s›mlar›n bozulmadan ve y›pranmadan
günümüze dek gelmesinin tek nedeni, üretimde
kullan›lan do¤al emprenye teknikleri. Bu tekniklere göre bu tip özel yap›larda kullan›lacak
a¤açlar, kabuklar› soyulduktan sonra uzun bir
süre akarsular›n içinde bekletilirdi. Bunun amac›, a¤ac›n hücrelerinde bulunan özsuyun boflalt›lmas›yd›. Çünkü hücrelerin içinde bulunan özsu, mantarlar› ve çeflitli böcekleri a¤aca çekiyordu. Bu ifllemden sonra uzun bir süre kurutulan a¤açlar, keten tohumundan ç›kar›lan bezirya¤› ve zeytinya¤› içinde bekletilerek boflalan
hücrelerin bu k›vaml› s›v›larla dolmas› sa¤lan›yordu. Böylece yüzy›llar boyunca bozulmadan
kalabilecek do¤al emprenyeli ahflap malzemeler
üretildi. E¤er zaman›n›z varsa siz de evinizde
zeytinya¤› ve bezirya¤› kullanarak do¤al emprenyeli malzemeler üretebilir ve bu malzemelerle yapt›¤›n›z eflyalar› nesilden nesle aktarabilirsiniz.

