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Giriş 

Kırsal yerleşmeler insanlığın evrimi boyunca var olan, bazı coğrafyalarda 
kentlerin çekirdeğini oluşturan, doğal ve insani şartların biçimlendirdiği 
yerleşmelerdir. İdarelerin en küçük birimi olan bu yerleşmeler yasada köy 
olarak tanımlanmaktadır. Köy yönetimi 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’na 
dayanır. Köy Kanunu’nda yer alan tanıma göre; nüfusu 2000'den aşağı 
yurtlara köy denmektedir. Aynı kanunun 1,2. maddesine göre köy; “cami, 
mektep, otlak, yaylak, bataklık gibi orta malları bulunan ve toplu veya 
dağınık evlerde oturan insanlar, bağ ve bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy 
teşkil ederler” ifadesiyle tanımlanmaktadır. Köy Kanunu’na göre tüzel kişiliği 
olan köylerin üç organı bulunur: Köy derneği, köy ihtiyar meclisi ve muhtar. 
Köy tüzel kişiliğinin taşınır ve taşınmaz malları vardır. Köyün malları ikiye 
ayrılır; orta malları ve öteki mallar. Köyün orta malları halkın yararlanmasına 
ayrılmış kamu mallarıdır. 

Kırsal yerleşmelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimleri zaman içinde bu 
koşullara has mimari kimliğin oluşumunu sağlamaktadır. Kırsal mimari kimlik, 
uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenir. Yerleşmenin coğrafi içeriği, kültürel 
düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaşam biçimi ve niteliklerinin karışımı 
olarak kırsal mimariye biçim verir.   

Mimari kimlik kültürel, kırsal ve kentsel kimlik sistemlerinin alt açılımı olarak 
mimari üsluplar, mimari diller, yapı ve çevre oluşturma politikaları, malzeme 
ve teknoloji, çevreye karşı davranışlar ve tutumlarla etkileşim içindedir. 
Mimari fiziksel özelliğin bir kimlik oluşturabilmesi için de: 

• Dikkat çekici ve toplum tarafından beğenilir olması, 

• Kitlesel etkisinin kabul edilmiş olması, 

• Yerleşimler arasında odak noktası niteliği taşıması, 

• Çevresi ile ilişkinin armoni içinde olması,  

gibi unsurlardan bahsedilebilir. 

Kimlik-kültür ilişkisi, imaj ve algılama kavramları ile beraber düşünülmekte ve 
çevreyi ifade eden birtakım özellikleri, aynı zamanda fiziksel, yapısal, 
kültürel çevrede imajı simgelemektedir. Bir kimlik öğesi olan kültür, 
toplumun geleneğini, göreneğini, yaşama biçimini, adetlerini, alışkanlıklarını 
kapsayan bir kavram olduğu için kültür ve kimlik arasındaki ilişkinin 
vurgulanması önem taşımaktadır. Bir toplumun kültür düzeyi, toplumu 
oluşturan bireylerin yarattığı çevrenin kimliğini belirlemede ve 
yönlendirmede bir etkendir.  

Çevre ve içinde yer alan yaşam biçimi ile bir bütün oluşturarak toplumsal 
olarak yeniden üretilen, sürekli değişim ve gelişim halinde olan toplumsal 
ilişkiler, kırsal kimliğin bir parçasıdır. Toplumsal deneyimler, görüşler, inançlar, 
davranışlar toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturur. Kişinin toplumsal 

Sol sayfada Sürmene’den görünüm, 
Trabzon. 

1



davranışlarını yönlendiren bu öğeler kırsal kimliğin oluşmasında da etkin rol 
oynar.  

Kimliğin oluşumunu toplum kadar tasarımcı, sanatçı veya zanaatkârlar da 
etkileyebilir. Bu nedenle, tamamen yeni veya geçmiş öğelerin yeniden 
yorumlandığı kültürel bir olgu olarak da tanımlanabilir.  

Kırsal yerleşmeler; ekonomisi tarıma, hayvancılık, ormancılık gibi doğal 
faaliyetlere dayanan, iş bölümünün gelişip çeşitlenmediği, günümüz 
endüstrileşmiş üretim ilişkileri içinde her geçen gün rekabet gücünü yitiren 
yerleşme birimleri oldukları halde, tüketim ekonomisi, en ücra yerleri bile 
nüfuzu altına alabilmektedir.  Ürün çeşitliliği, moda olan ürünler, kolay olan 
ürünler ve ucuz olan ürünler buralarda kendilerine kullanım alanı 
bulabilmektedir. Yerelliğin önemini ve projelere yerel halk katılımını son 
zamanlarda daha fazla vurgulamaktadır. Kırsal ve bölgesel kalkınma planı 
politikalarına yön veren temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 

• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

• Sosyal ve ekonomik dengeler, 

• Kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 

• Sosyal, ekonomik ve siyasal katılımcılığın sağlanması, 

• Sürdürülebilirlik. 

Türkiye'nin bu temel amacına ulaşmasına sağlayacağı katkı sebebi ile 
önem kazanmakta olan kırsal kalkınma 8. Beş Yıllık Plan hedeflerine de 
yansımıştır. Buna göre: 

• Kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artması, kır-kent gelişmişlik 
farklarının azaltılması, 

• Göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması, dengeli ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu nüfus yapısına ulaşılması, 

• Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek 
sosyo-ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması, 

• Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirliğin 
sağlanması, 

hedefler arasındadır.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal planlama çalışmalarında; 
kalkınma, çevre koruma, sürdürülebilirlik, kentsel ve kırsal alanların bütüncül 
planlama yaklaşımında dengelenmesi anlayışı esas alınmaktadır. 

Kırsal kalkınma konusunda tarımın geliştirilmesi, ürün kalitesinin arttırılması 
gibi konularla birlikte rekreasyonel amaçlı kullanılan kırsal alanların da 
korunmasına yönelik politikalar üretilmektedir. Doğal ve ekolojik değer ve 
zenginliklerin tanıtılması ve bu olanakların çevreye zarar vermeden 
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ekonomik kılınması için; dağ, yayla ve kırsal yaşam ortamı turizmi 
geliştirilmelidir. 

Kırsal kalkınma için, özellikle tarım ve ormancılık sektörünün güçlendirilmesi, 
kırsal alanların serbest piyasa şartlarında rekabet gücünün arttırılması ile 
birlikte, doğal kaynakların ve kültürel mirasın da korunması, yaban 
hayatının korunması hedefleri ile stratejiler belirlenmekte ve bunları 
destekleyici tedbirler önerilmektedir.  

Kırsal kalkınma, doğal kaynakların potansiyeli, doğru kullanımı ve insan 
kaynağının kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Doğal kaynakların tükenebilir 
olması bu kaynakların etkin ve akılcı kullanılmasını gerektirmektedir. Bu 
nedenle sürdürülebilirlik ilkesi gelişmiş ülkelerin kalkınma stratejilerinde 
omurga görevini yapmaktadır. Doğal kaynakların kullanımı, sürdürülebilir 
gelişme ilkesine uygun olmalı ve özellikle toprak-su ve orman kaynaklarının 
kullanımında var olan potansiyelin taşıma kapasiteleri gözetilmelidir.  
Ancak gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin de etkisi ile doğal 
kaynakların kullanımı, ülke dışı kuruluşların eline geçtiğinden gelişmekte 
olan ülkelerde sürdürülebilir milli planlama ilkelerini geliştirip hayata 
uyarlamak paradoksal bir genel planlama yaklaşım sorunu olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

AB tüm üye ülkelerde çevre korumanın önemini belirtirken, gerek kamusal 
gerek özel bütün projelerde çevre ve doğa üzerine olacak olası olumsuz 
etkilerin öngörülmesini ve bu nedenle çevresel etki değerlendirmesini 
zorunlu tutmaktadır. 

Kirlilik ve bozulma ile ilgili aşılması gerekli başlıca sorunlar şunlardır: 

• Su, toprak ve hava kalitesinde, kimyasal gübre ve ilaçlama nedeni 
ile görülen kirlenmeler, 

• Endüstri atıklarından, kentsel atıklardan kaynaklanan kirlenmeler  

• Kırsal alanlarda gelişi güzel yapılaşmadan dolayı çevre 
topraklarının organik yapısının bozulması, 

• Ormanlık alanların aşırı kullanımı ve yangınlarla tahribi, biyolojik 
çeşitliliğin yok olması, doğal ortamın özünde ve peyzajında 
bozulmalar olarak özetlenebilir. 

Çevresel koruma anlayışı ve koruma politikası içinde korunma 
durumundaki öğelerin kırsal mimari kimliği, doğa görünümü ve kırsal üretim 
faaliyetleri olarak bir bütündür ve kırsal çevrenin özgün karakteristikleridir. 
Hedef bu öğelerin teker teker korunmaları değildir. Amaç çevreleri içinde 
bir ilişki ve etkileşim bütünlüğü içinde korunmalarıdır. Kırsal mimari kimliği 
oluşturan öğelerin belirlenebilmesi için öncelikle çevrenin doğru bir şekilde 
algılanması ve tanımlanması gerekir. Doğal çevre, toplumsal yapı, sosyo-
kültürel yapı ve yapma çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu oluşan kırsal kimlik 
belirlenirken bir bütün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.  
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Yöresel Kırsal yerleşmelerin mimari kimliğinin oluşumunu etkileyen tüm 
faktörler bu yerleşmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, plan tiplerinin 
geliştirilmesinde temel yol göstericiler olacaktır. Anadolu söz konusu 
olduğunda, bu coğrafyanın etkilendiği Akdeniz havzasını göz ardı etmek 
mümkün değildir.   

Plan tiplerini geliştirirken Akdeniz Havzası'ndaki tipolojik süreçlerin 
Anadolu’daki etkileri araştırılmalı, kullanılan ortak dilin olup olmadığı 
çalışmanın başlıca hedefi olmalıdır. Bu durumda yapılı çevreyi okumada 
yol gösterecek, yapılandırılmış bir çerçevenin ilkelerini kurmaya yönelik 
başlangıç hedefini koymak zorunluluktur. Ancak böyle bir çalışma, tüm 
tipolojik kuram yelpazesini ayrıntılı biçimde ortaya koyamayacağı, tek bir 
örneğin tüm olası konuları tarayamayacağı için, karşılaştırmalı çözümleme 
yapılabilmesi için Akdeniz Havzası'ndaki bir dizi farklı örneği kullanan 
senteze dayalı bir platform sağlanmaya çalışılmalıdır. 
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1.Kırsal Yerel Mimari Özellikler 

Kırsal yerleşmeler; coğrafi şartlar doğrultusunda, sosyo-kültürel etkilerle 
biçimlenen çevrelerdir. Yöresel faklılıkların ortaya çıkardığı yerleşme 
karakteri bölgeden bölgeye, hatta aynı bölge içinde bulunan köylerde 
değişiklik göstermektedir. Yerleşmeleri ayırt etmeyi sağlayan bu 
farklılaşmalar yerel kimlik özellikleri bağlamında açıklanabilir.  

Kimliğin belirlenmesi yerleşme merkezinin kendine özgü karakterinin, sahip 
olduğu değerlerin tespitini gerektirir. Yapısal, fiziksel ve doğal çevreden 
elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen kimlik öğelerini korumaya ve 
vurgulamaya yönelik kararlar alınabilmektedir. Amaç yerleşme kimliğini 
meydana getiren değerlerin doğal çevreyle birlikte korunarak, bulunduğu 
çağın teknolojik imkânlarını değerlendirerek sürdürülebilmesini 
sağlamaktır. 

Salt bina ölçeğinde yapılacak değerlendirme çalışmaları kimlik tespiti için 
yetersiz olacak, yerleşme bütünü içinde ele alınması gerekecektir. Aynı 
coğrafi şartlar altında farklı inanç ve geleneklerin de yapılaşmayı etkilemesi 
yapılar için genelleme yapılmasını güçleştirmektedir. 

Geleneksel yerleşme düzeni, yüzyılların, belki de çok daha geniş bir zaman 
yelpazesinin içinde, toplumun sosyokültürel yapısını tam anlamıyla 
yansıtan, doğayla bütünleşen organik bir gelişme sonucunda oluşmuştur. 
Sanayi öncesi tarımsal toplumun mekâna yansıması olan geleneksel 
yerleşmelerin temel özelliklerinden biri, kısıtlı ulaşım olanakları sonucunda 
yerel ve bölgesel özelliklerin yoğun bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Doğal 
çevreye bugünün sanayi toplumlarından çok daha bağımlı olan 
geleneksel yerleşmenin biçimlenmesinde, iklim, topografya, yerel malzeme 
olanakları, zamanımıza göre çok zayıf olan idari otoritenin getirdiği kendini 
savunma zorunluluğu, çevredeki tarımsal alanların verimi gibi unsurlar etkili 
olmuştur. 

Anadolu’da yerleşme tarihine bakıldığında kır ve kent yerleşmelerinin 
birbirinden ayrı birimler olmayıp, birbirlerini tamamlayan bir sistem 
oluşturdukları görülmektedir. Kentler, kırsal yerleşmelerin gereksinmelerini 
karşılayarak yerleşme çekirdeğinin merkezini oluşturmaktadır. Kentlerin 
zaman içinde değişen görünüşlerinin yanında kırsal yerleşmelerin 
konumuna bakıldığında, yerleşim dokusu açısından değişimden ziyade 
dönüşüm süreci geçirdiği görülmektedir. Yöresel özelliklerin korunması, 
önceki kuşaklardan alınan yapı geleneğine sadık kalınması, aynı etkenler 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda benzer mekân kurgusunun sürdürülmesiyle 
sağlanabilir.    

Türk konut mimarisi yöresel üsluplar açısından zengindir ve tarihsel, sosyal, 
ekonomik, coğrafi ve siyasal birçok etkenle oluşan bu farklılıklar yerleşim 
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merkezlerinde hissedilebilmektedir. Dolayısıyla ülke geneline bakıldığında 
farklı yerleşme dokuları görülmektedir [Dağıstanlı, 2007, s.100]: 

—Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya ile bağlantılı olarak Anadolu’nun 
Güneydoğu yöresi, 

—Kafkaslar ve Azerbaycan ile bağlantılı olarak Kuzeydoğu yöresi, 

—Doğu Karadeniz yöresi,  

—Orta Anadolu yöresi, 

—Akdeniz ile bağlantılı olarak Ege yöresi.   

 

Kırsal bölgelerde yöresel farklılıkların ortaya çıkardığı yerleşme karakterini 
ifade edebilmek önemlidir. Bu nedenle köy tasarım envanterlerinde kırsal 
yerleşme dokusunu tanımlamak için bazı kriterler kullanılmaktadır. Bu 
kriterlerle yerleşmenin tasarımında etkili olan doğal ve çevresel veriler ile 
sosyo-kültürel etkilerden doğan farklılıklar, yerel özellikler kimliğin tespiti için 
gereken kriterlerdir. 
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1.1.Doğal ve Çevresel Veriler 

Kırsal alanlardaki konutlar, toplulukların kültürlerine ait unsurları gösteren 
yapılardır (Barınma, hijyen, beslenme). İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek 
için doğanın aşılması zor sınırlamalarına, çevreye uyum sağlayarak 
geliştirdikleri yapılardır. Kırsal alandaki yapılar, tek bir ev ya da bir yerleşme 
olarak bakıldığında, yapı ile doğal çevre arasındaki etkileşimi sergiler. 

İklim ve topografya gibi doğal ve çevresel veriler mimari biçimlenişin 
oluşmasını sağlayan etkenlerdendir. İnsanların mağaraları terk etmesi, 
tarımsal üretime geçiş ve iklimin ılımanlaşması ile başlar.  İklim farklılıklarının 
geleneksel yapıya yansımasından ortaya çıkan ürünlerin, benzer özellikler 
göstermekle birlikte aynı olmadığı açıktır. Bu farklılık malzeme seçim ve 
kullanım yöntemleriyle ilgilidir. Benzer iklim koşullarında ama ayrı kültür 
bölgelerinde yapılmış; biçim ve malzeme farklılıkları gösteren yapıların iç 
ortam koşulları aynı olabilir. Bu yapılarda farklı malzemeler kullanılarak 
benzer konfor koşulları yaratılmıştır [Sümerkan, 1990, s. 18]. 

Anadolu’da fiziksel çevre özellikleri olağanüstü çeşitlilikte ve zenginliktedir. 
Evler üzerinde yaşadıkları toprakların değişik özelliklerine kolayca uyum 
sağlamıştır. Bu doğal değişiklikler, ortaya çıkan yeni mekân düşüncesinin 
mekân kuruluşundan, malzemesine kadar çok geniş ölçüde etkili olmuştur. 
Örnek olarak Kuzey Anadolu’da ahşap kullanılırken, Orta Anadolu’da taş 
ve kerpiç, Batı Anadolu’da taş, Güney Anadolu’da taş ve ahşap 
kullanımına dayanan mekân, kimliklerinin gelişmesinde etkili olmuştur. 
Ancak burada asıl önem taşıyan nokta, genellikle iklimden kaynaklanan 
bu zorlamalara karşı, Türk evinin kimliğini oluşturan temel sisteminin hemen 
hiç de değiştirilmeden sürdürülmüş olmasıdır [Sözen, Eruzun, 1996, s.30]. 

Anadolu kırsal yapılarında, uzun deneyimler sonucu doğal ve çevresel 
etkilere karşı çeşitli çözümler getirilmiştir. Çevresel etkilerin yapı biçimlenişi 
üzerindeki etkileri çeşitli verilere ayrılarak incelenebilir. Bu veriler şu başlıklar 
altında sıralanabilir:  

• Topografya 

• Bitki örtüsü 

• İklim  

• Jeolojik yapı 

• Doğal yaşam 

• Ulaşım 

• Görsel karakter(peyzaj) 

• Enerji potansiyeli 

• Kapasite ve yoğunluk 
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1.1.1.Topografya 

Bir yerleşmede topografya, kalıcı ve sürekli bir özelliktir. Topografya 
mikroklimatik şartları etkiler, örneğin rüzgârı veya güneşi kesebilir. Buna 
bağlı olarak iklim elemanlarının etkilerinin en fazla olduğu yerlere 
konumlanma çok seyrek görülür. Bunlar, rüzgâr açısından yamaç sırtları, 
şiddetin arttığı dar boğazlar, geçitler vb. dir. Heyelan ve çığ tehlikesi, su 
baskınına açık bataklık alanlar, sürekli gölge altında kalan yerler, kıyı 
kesimlerinde gel-git sınırı içindeki araziler, evlerin konumlanmasında 
kaçınılan arazi bölümleridir [Sümerkan, 1990, s. 26]. 

Kimi yerlerde, vadilerin dizilişi ve arazi eğimi, yapıların konumlandırılmasında 
zorunlu yönlendirmeyi gerektirmektedir. Bütün yerleşimlerin ortak 
özelliklerinden biri de ulaşıma olanak veren su boyları ile ulaşım ağına yakın 
olma durumudur. Evlerin, yola, akarsu ve göllere yönelmesine sık rastlanılır 
[Sümerkan, 1990, s. 26].  

Anadolu kırsal alanlarında yapıların topografyayla ilişkisinde, topografyaya 
bağımlı olduğu kadar, meydan okuyan bir yaklaşım da gözlenir. Yapının 
konumlandırılması dikkatlice yapılırken, kendisini göstermesinden 
çekinilmez. Yapının çevresiyle yoğun ilişkiler alanı kurgulandığı gözlemlenir. 
Güneybatı Anadolu Bölgesi Bodrum Yarımadası’nda yer alan 
yerleşmelerdeki insanlar, hem kıyı ovacıklardaki tarlalarda hem de 
yamaçlardaki meralarda arazi edinerek her iki yerde de yapı yaparlar. 
Doğu Karadeniz Bölgesi Of(Trabzon) çevresinde yer alan yerleşmelerdeki 
insanlar denizde, dağlarda ve yaylalarda, her üç yerde de üretim 
etkinliklerini sürdürürler. Yamaçların önemli bölümlerinde yere bağımlı farklı 
doğal ilişkilerin varlığını fark eden insanların yaptığı teras dokuları, ziraat 
eylemlerini sürdürecekleri alanlara, dağınık yerleşmelere yer hazırlar [Aran, 

2000, s.52] [Resim 1.1]. 

 

 
 
 
 

Resim 1. 1: 

Arazideki teraslamalar, Tzia (Keos)/ 
Yunanistan. 
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1.1.2.Bitki Örtüsü 

Yöresel kırsal mimari kimliği önemli bir bileşeni bitki örtüsüdür. Her iklimin 
gelişmesine imkân verdiği bitki formasyonları önemli bir veridir. Bunlar; 

1. Ormanlar 
2. Maki ve çalılar 
3. Çiçek ve otsu bitkiler  
4. Tarım bitkileri 
5. Süs bitkileri 

olarak sınıflandırılabilir. 

Ormanlar; görüntüleri yanında ürünleri ile de mimariye katkıda bulunur ve 
kimliği belirleyici bir unsurdur.  

Makiler; görsel açıdan kimliğe katkıları vardır. 

Ağaç ve çalılar, hem görsel kimliğe katkı sağlarken hem de bazı türleriyle 
şifa kaynağı olarak kullanılır. Bu amaçla, konutların çevresinde, meyve, 
yaprak veya tohumundan faydalanılabilecek bitkilere yer verilir. 

Çiçekler ve otsu bitkiler, yerel manzara oluşumuna katılırken, halkın 
faydalanması bakımından da önem taşır. 

Tarım bitkileri, ürün elde edilmesinin yanı sıra, çevresindeki yapılarla birlikte 
manzaraya katılır ve kimliğe etki eder. 

Süs bitkileri, yerel halkın beğenisini, zevkini ve kültürel gelişmişliğini gösteren 
önemli veriler olması açısından kimliğin oluşumuna katkısı büyüktür. 

Ilıman iklim kuşağında yer alan Türkiye doğal bitki örtüsü (vejetasyon) 
yönünden zengin bir ülkedir. Bu zenginliğin başlıca nedeni kısa 
mesafelerde değişen ana kaya ile buna bağlı olarak ortaya çıkan toprak 
özellikleri ve klimatik şartlardaki farklılıktır [Resim 1.2–3].   

  

Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri orman varlığı 
bakımından zenginlik gösterirken, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
step, Akdeniz ve Ege Bölgeleri maki alanlarının genişliği ile dikkati çeker. Bu 
ormanlar Karadeniz Bölgesinin denize bakan yamaçlarının haricinde kuru 
orman karakterindedir. Karadeniz’e bakan nemli ormanların belli başlı 
ağaç türleri kayın, gürgen, kestane, göknar, sarıçam, karaçam ve ladin, 
kuru ormanlarınki ise çeşitli meşeler, ardıçlar ile kızılçam, karaçamlardır. 

Bitki örtüsünün bölgelere göre farklılık  
göstermesi  
 
Resim 1. 2 (solda): 

Kelkit/Gümüşhane  
 
Resim 1. 3 (sağda): 

Kayseri 
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Bitkisel malzemenin katılmadığı bir kır konutunu bulmaya hemen hemen 
imkân yoktur. Evlerin duvarları için fazla önem taşımayan ağaç malzeme, 
damın inşası sırasında vazgeçilmez bir malzeme olarak ortaya çıkar. Ancak 
tahmin edilebileceği gibi konut inşasında kullanılan bitkisel malzeme oranı, 
ormanlık sahalarda en üst düzeyde iken, orman alanlarından 
uzaklaşıldıkça düşer ve çok çeşitli ev tipleri ortaya çıkar. Ağaç 
gövdelerinden "karkas" kurulmasıyla başlayan evlerde, karkasın arası yakın 
çevre şartlarına bağlı olarak taş, toprak, yonga vs. ile doldurularak "dolma 
ev" denilen konut tipleri ortaya çıkar. Bundan sonra taş, kerpiç, tuğla ve 
ağacın değişik oranlarda kullanılmasından, çoğunlukla çift katlı olan 
"bağdadi", ahşap, yarı ahşap, örgü(ev) gibi konut tipleri doğar [Gümüş, 1998, 

s.94]. 

Bitkiler yerleşimlerde güneş, yağmur, rüzgâr gibi atmosferik etkilere karşı 
kullanılmışlardır. Kışın yapraklarını dökerek, güneş ışığının evin içine girmesini 
sağlarken, yazın da yaprakları ile güneşi büyük ölçüde önleyerek, gölgeli 
mekânlar oluştururlar. Ayrıca manzarada bir sınır oluşturarak engelleme ya 
da manzarayı ortaya çıkarmak için de kullanılabilirler.  

Bitkiler, teraslandırılmış yerleşmelerde çatı bahçelerinde de 
kullanılmaktadır. Böylece çatı bahçe sistemleri ile yerleşmeler büyük 
ölçüde yeşile kavuşturulmuş olur [Resim 1.4]. 

 

1.1.3. İklim 

İklim yüzyıllar boyunca çok az değişir. Bu değişmenin büyük kara 
parçalarına etkisi o kadar azdır ki, değişme kolay algılanmaz. Dolayısıyla, 
kırsal alandaki yapıların iklime karşı gösterdikleri davranışlar kuşaklar 
boyunca aynı kalmıştır [Aran, 2000, s.53]. 

 

Resim 1. 4: 

Eğimli araziye oturan evlerin dam 
çatıları yeşillenmiş ve peyzaj içinde 
kaybolmuşlardır.  Posof / Ardahan 
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Kırsal alanda yaşayan insan, hava akımı yönünü, ışık ve gölge 
dönüşümünü, sıcak ve soğuk havanın yükseliş ve alçalışını kaydeder. Yapı 
malzemelerinin emici ve yansıtıcı özellikleri, bazı doğa koşullarına karşı 
dirençleri ve iklim koşullarına göre kullanma yolları nesiller boyunca 
biriktirilen deneyim olarak aktarılır. Problemler, gözlem verileri ve istenilen 
neticeler temelde aynıdır. Dünyanın her yerinde yapay iklimlendirmeye 
ilişkin teknik çözümler çok az farklılaşır [Aran, 2000, s.53]. 

Bir yapıyı belirleyen onun yeridir. Yer bir yönlendirici olarak rol oynar, evi 
yöreyle, çevreyle ve diğer yerleşmelerle ilişkilendirir. İklim, tamamlayıcı bir 
etmendir. Yapı duvarlarındaki pencere boşluklarının şekli, ölçeği ve 
konumları iklime bağlı olarak oluşur [Aran, 2000, s.53]. 

Ülkemiz iklim bakımından orta kuşakta ılıman özellikler gösteren klimatik bir 
yapıya sahiptir. Genelde Akdeniz makro klimasının etki alanı içinde olan 
ülkemiz kış ve yaz aylarında farklı hava kütlelerinin etkisinde kalır. Bu 
bakımdan ülkemizdeki başlıca iklim tipleri Karadeniz iklim tipi, Akdeniz iklim 
tipi, Karasal iklim tipi, Step iklim tipi olmak üzere dört tanedir. Ancak bu dört 
tip denizlere olan uzaklık, yükselti ve bakıya bağlı olarak farklı bölgelerde 
değişiklikler gösterebileceği gibi geçiş tipleri şeklinde de karşımıza çıkabilir 
[Gözenç, 1998, s.33]. 

Karadeniz İklimi: 

Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz kıyılarında görülen bu iklim, her 
mevsim yağışlı, ılıman karakterli bir iklim tipidir. Ancak bu tip bütün kuzey 
kıyılarımız boyunca aynı özelliği göstermez. Doğu, orta, batı ve iç 
kesimlerde sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak farklı karakterlerde 
karşımıza çıkar. Doğu Karadeniz’deki yağışları fazla, kışları ılık yazları sıcak 
geçen iklime karşılık, Batı Karadeniz’de yağışları daha az, sıcaklık değerleri 
yaz ve kış mevsimlerinde doğudan daha düşük olan bir iklim tipi ile 
karşılaşılır. Orta Karadeniz’de ise yağışların doğu ve batıdan daha az ve 
düzensiz sıcaklık değerlerinin daha düşük olduğu bir iklim tipi dikkati çeker. 
Kıyı ardında diğer bir değişle iç kesimlere bakan yamaçlarda ve vadi 
boylarında iç bölgelere geçiş özelliği gösteren bir iklim tipi görülür [Gözenç, 

1998, s.30]. 

İklim özellikleri ve bölgede ormanların sıklığı evlerin plan şemasını, yapım 
tekniğini ve malzemesini belirlemiştir.  İklim açısından istenen yönler önem 
sırasına göre doğu, güney ve batıdır. Kuzey iklimsel etkiler açısından 
istenmeyen yön olmasına rağmen genellikle manzaraya açıldığı için evler 
de çoğunlukla kuzeye dönüktür. Doğu Karadeniz evinin plan şemasının 
temel elemanı sayılan mutfak, yöresel adı ile Aşhane'nin özellikle kış 
aylarında yağıştan, soğuk rüzgârdan korunmuş olması istenen bir 
çözümdür. Evlerin alt katları genellikle hayvan barınakları olarak kullanılır. 
Güney bölgelerine göre kış aylarının daha soğuk oluşu, sofanın kapalı 
duruma gelmesine neden olmuştur. Karnıyarık iç sofa, orta sofa tipleri 
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yaygındır. Ancak bu tek geçerli kural değildir. İklimi daha yumuşak olan 
Doğu Karadeniz’de, evlerin içinde açık sofalara rastlanabilmektedir [Sözen, 

Eruzun, 1996, s.112] [Resim1.5]. 

 

Yığma taş duvarların üzerine oturtulan çok katlı yapıların, hava akımlarını 
içeri alabilmeleri için, çevrelerindeki ağaçların boylarını geçmeleri istenir. 
Zemin kat üzerindeki yapının cephelerinde büyük pencere boşlukları vardır. 
Böylece hem esinti içeri alınır hem de iç mekânların aydınlık olması sağlanır.  
Bölgede başlıca yapım malzemesi ahşaptır. Zemin kat dışındaki duvarlar, 
ahşap yığma veya ahşap çatkı arası dolgu malzemeden yapılır [Aran, 

2000,s.108]. Yapılar bol yağış nedeni ile beşik çatı ile örtülüdür. Geniş saçaklar 
duvarları yağmurdan korur. Çatı kaplaması olarak kiremit ve ahşap 
elemanlar kullanılır [Resim 1.6].  

 

Resim 1. 6: 

Çatısı yarma ahşapla(Hartama) 
kaplanmış yayla evleri. Ahşaplar 
üst üste bindirilerek kaplanır ve 
rüzgâr etkisinden korunmak için 
üzerine sırayla taş konur. 
Ardanuç/Artvin  
 

 

Resim 1. 5: 

Doğu Karadeniz bölgesinde iklim 
özellikleri ve ormanların sıklığı yapım 
tekniğini ve malzemesini belirlemiştir. 
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Akdeniz İklimi: 

Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı özelliğe sahip olan bu iklim gerçek 
olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde görülür. Bu iklimin görüldüğü yerlerde 
şiddetli yaz kuraklıkları ve yüksek sıcaklık değerleri hakimdir. Yağışlar 
genelde kış ile kışa yakın aylarda yağmur şeklindedir. Bu iklimin etki alanı, 
Akdeniz Bölgesinde dağların kıyıya çok yakın ve paralel uzanması, dar Ege 
Bölgesinde ise dağların kıyıya dik gelmesi nedeniyle etkinin iç kısımlara 
doğru uzanmaktadır. Ülkemizin kuzeybatı köşesindeki Marmara Bölgesinde 
ise Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş tipi şeklinde bir iklim 
görülür. Bu iklimde yazlar biraz serinlerken kışlar daha fazla soğumuştur. Bu 
bölgemizde de gene en yağışlı mevsim kıştır. Fakat yaz kuraklığı azalmıştır 
[Gözenç, 1998, s.31]. 

Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki kırsal yerleşmelerde (Bodrum Yarımadası 
ve çevresi) özellikle Akdeniz kara iklimine duyarlı yapılar vardır. Akdeniz 
kara ikliminde, genellikle batı ve güneybatı hakim rüzgar yönüdür. 
Yerleşmeler doğu, güney ve güneybatı yönündeki tepe yamaç ve 
eteklerinde yer alır. Yapılar tek parça kübik kütlelerdir. Yığma taştan, kalın 
duvarlı yapıların dış yüzeyleri beyaz kireç badanalı, damları topraktır. 
Pencere boşlukları küçük ve az sayıdadır, içeri açılan kepenklerle 
donatılmıştır. Kır yapısı ovada tarım alanı içinde ise; yapının giriş kapısı 
önünde, toprak zeminden birkaç basamak yüksekte, alçak bir duvarla 
çevrili, direklerin taşıdığı çardakla gölgelenmiş terası bulunur [Resim 1.7].  Bu 
alan yaz ayları boyunca teras olarak kullanılır [Aran, 2000, s.92]. Evlerin, 
gündüz birbirlerine gölge sağlaması, gece de ışımanın aza indirilmesi için 
birbirine yakın olduğu toplu yerleşim tercih edilmiştir [Resim 1.8].  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. 7 (sağda): 

Güneye bakan kapı önündeki 
çardaklı teras,  Müskebi/Bodrum.  

 

Resim 1. 8 (üstte): 

Yüksek avlu duvarları ve yapı 
kütlelerinin tanımladığı dar 
sokaklar, yürüyenlere güneş ışınına 
karşı rahatlatıcı gölgeleme sağlar.  
Düğerek/Muğla  
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Step ve Karasal İklim:  

Step iklimine iç bölgelerde rastlanır. Bu sahalardaki iklim; yazları az sıcak 
kışları soğuk, yıllık yağış miktarları az, yağışların daha çok ilkbahar ile kışın 
olduğu ve kış yağışlarının kar şeklinde görüldüğü karasal iklim tipine yakın 
bir şekilde karşımıza çıkar. Step iklimi İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde birbirinden farklı özellikler gösterir. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yazlar çok daha sıcak, kışlar daha az soğuk geçer. Bu bölgede 
yaz kuraklığı çok daha şiddetlidir. Yağışlar daha ziyade kışındır [Gözenç, 1998, 

s.31]. 

Karasal iklim özellikle denizsel etkilerden uzakta, yükseltinin fazla olduğu 
Doğu Anadolu Bölgemizde dikkati çeker. Bu iklimin görüldüğü Doğu 
Anadolu Bölgemizde, ülkemizdeki en düşük sıcaklık değerleri ile karşılaşılır 
[Gözenç, 1998, s.32]. 

Bu iklim tiplerinin görüldüğü bölgelerde sofa oldukça küçülmüş ve 
divanhane adını almıştır. Mekânlar küçük pencerelidir ve yönlenmede 
güneşli yönlerin tercih edildiği evler çoğunluktadır [Sözen, Eruzun, 1996, s.47]. 
Dikdörtgen yapılı kütleler rüzgârlara siper olacak şekilde sektirilerek 
yerleştirilir [Resim 1.9]. Yapılar arasındaki boşlukların boyutu evlerin yüksekliğini 
ve uzunluğunu geçmez. Yapı duvarları ve tümsekli toprak çatılar, iç 
mekânlarda sıcaklığı dengede tutmak için kalındır. Kerpiç bloklardan 
yapılan ve kerpiç harcı ile sıvanan duvarlarda pencere boşlukları çok 
küçüktür ve az sayıdadır. Beşik biçimindeki çatıların tümsek kısımları saman 
dolgu üstüne kerpiç harcı sıvanarak yapılır [Aran,2000, s.114].  

 

Resim 1. 9: 

Avlulu yapıların dar geçitler 
bırakarak sık bir yapı dokusu 
oluşturması, Yukarı Ulupınar/ 
Malatya. 
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1.1.4. Jeolojik yapı 

Bir yörenin jeolojik yapısının konutla olan ilişkilerinden en önemlisi, malzeme 
sağlayan kaynak olmasıdır. Dağlık alanlarda genellikle taş malzeme hakim 
iken, alüvyal sahalar veya ovalarda toprak malzeme daha fazladır [Gümüş, 

1998, s.94]. 

Jeolojik yapının konutlar bakımından bir başka katkısı ise mağara 
konutlarıdır. Genellikle karstik bölgelerde bulunabilen bu tür konutlar 
oldukça ilkeldir ve içlerinin karanlık olmasından dolayı daha çok ağıl olarak 
kullanılırlar. Buna karşılık Ürgüp, Nevşehir, Göreme dolaylarındaki volkanik 
tüflerin oyulması ile oluşturulan konutlar ise oldukça konforlu olup, iki hatta 
üç katlı olanlarına dahi rastlanılabilmektedir [Gümüş, 1998, s.94]. 

1.1.5. Doğal Yaşam  

İnsanoğlu tarih boyunca doğal yaşamı ve çevreyi tahrip etmiştir. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal enerji kaynakları, sorumsuzca 
tüketilerek, doğal yaşam sistemlerinin ve canlılarının yok olmasına neden 
olmuştur. Hızla artan nüfus, çarpık kentleşme, azalan enerji kaynakları ve 
artan çevre kirliliği ile birlikte yaşanabilir alanlar sınırlanmaktadır. 
Günümüzde çevre herkes tarafından önemsenir hale gelmiştir. Çevreyi 
kirleten, bozan insan artık çevreyi bozmayacak ve tahrip etmeyecek 
teknolojiler aramaya başlamıştır. Özellikle 20.yy’ın ikinci yarısında 
sanayileşme buna bağlı olarak da yapılaşma da artış olmuştur. Doğal 
yaşam alanlarının tahribi yaşam koşulları için istenen konforu da 
düşürmektedir.  İklim, coğrafi, endüstri gibi dış etkenlerden dolayı doğada 
sürekli bir değişim söz konusudur. Yapı ve kabuğu bu değişikliklere göre 
seçilmeli ve düzenlenmelidir. Yerleşmeler oluşurken doğal yaşamın ve 
çevrenin tahrip olmaması ve seçilen alanların insan aktivitelerine yakın 
olmasına dikkat edilmelidir [Ekinci, Ozan, 2006, s.1]. 

1.1.6. Ulaşım 

Yerleşmeler mübadele ve ticaretin gelişmesi ile yola bağımlı olmuş, yol 
kenarlarında, ulaşım akslarının kesişim bölgelerinde kurulmuştur. 
Topografyanın yolların oluşumunda belirleyici bir etkisi vardır [Resim 1.10]. 
Özellikle engebeli araziler ve akarsu gibi doğal engeller ulaşımı olumsuz 
yönde etkilemiştir. Üretim yapılan toprakların bakımının rahat yapılabilmesi 
için konutlar toprağa yakın konumlandırılmıştır. Ulaşım olanaklarının kısıtlı 
oluşu, yerleşmeler arasındaki ilişkiyi engellediğinden değişik etnik gruplar 
sosyo-kültürel yönden birbirini etkileyememiş ve bu da yapım tekniklerinin 
ve konut biçimlerinin farklılaşmasına neden olmuştur [Sözen, Eruzun, 1996, s.102]. 
Sıra dağların geçit vermediği bölgelerde nadir geçitler ana ulaşım akslarını 
oluşturmuşlardır. Kıyı yerleşmelerinde ise deniz ulaşımı, ulaşımın temelini 
oluşturur. Bu yerleşmeler ürünlerini deniz yolu ile mübadele ettikleri için pek 
çok yerde kara ulaşımı patikalarla sınırlı kalmıştır. 
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1.1.7.Görsel Karakter (peyzaj): 

Mevcut doğal karakterler olarak yukarıda değindiğimiz, topografya, bitki 
örtüsü, iklim, jeolojik yapı, doğal yaşam ve ulaşım ile birlikte ele alınmalıdır. 
Arazi yüzeyini mekânsal, dokusal, niteliksel ve dinamik yönleri ile tanımlayan 
doğal ve kültürel varlıkların oluşturduğu kompozisyon mimari kimliği 
güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bu kompozisyon; 
topografya, bitki örtüsü, iklim, toprak, jeolojik yapı, su, doğal yaşam, kırsal 
ve kentsel yerleşimler gibi özelliklerle değişim gösterir. Bu değişim, peyzajın 
kendine has karakterini oluşturur ve bu karakter, peyzajın kimliğe olan 
etkisini şekillendirir [Resim 1.11]. 

 

 

Resim 1. 11: 

Teraslar halinde düzenlenmiş peyzaj, 
Ardahan. 
 

 

Resim 1.10: 

Arazi eğimine paralel yollar ve 
konutların yerleşimi, Tzia(Keos)/ 
Yunanistan. 
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Peyzajın karakterini belirlerken iki ana başlıktan söz etmek gerekmektedir. 
Bunlar, doğal ve kültürel peyzajdır.  

Doğal peyzaj: Doğa olaylarının oluşturduğu, bakir ormanlar, sarp kayalıklar, 
nehirler, şelaleler ya da denizler gibi manzaralardır. Doğal peyzaj şekilleri, 
insan etkisi olmaksızın, kendi doğal düzen ve dengesi ile kimliği etkiler. 
Rüzgâr, yağmur, deprem vb. olayların etkisiyle oluşan arazi formları ya da 
jeomorfolojik gösteriler, dağlar, vadiler, ovalar, kayalıklar, akar veya 
durgun su manzaraları, içinde bulundukları ortama, coğrafyaya kimlik 
kazandırabilirler [Resim 1.12]. Bu unsurlar aynı zamanda yerleşimin kimliğine 
katkıda bulunur ve ekonomik olarak gelişmesini sağlar. 

Rüzgar, yağmur, sıcaklık değişimleri gibi meteorolojik hareketler, peyzaj 
üzerinde kalıcı bir tasarım gücüne sahip oldukları gibi, güneşlenme 
oranlarına bağlı olarak ortaya çıkan aydınlık seviyesindeki farklılıkların ya 
da tüm bu hareketlerin etkisiyle biçimlenen fauna değişimlerinin de 
katkısıyla, dönemsel veya mevsimsel geçici peyzaj değerlerinin 
oluşmasında da etkili olurlar ve kimliği doğrudan etkilerler (Yedigöller veya 
buzul gölleri gibi). 

Söz konusu meteorolojik hareketler etkisiyle şekillenen arazi formları 
arasında ilk akla gelenler doğal kayalıklar ve şelalelerdir. Kayalık alanların, 
ilkçağlardan itibaren toplumların yaşamında, özellikle korunma ve barınma 
anlamında önemli bir yer oynadığı bilinmektedir (Hasankeyf kaya evleri ya 
da Kapadokya). Bununla birlikte, kayalıkların, insan eliyle ve toplumsal 
kültürün etkisiyle şekillenen simgesel anlamları, kimliğe belirgin bir şekilde 
etki eder (Amasya kaya mezarları) [Resim 1.13-14].  Şelaleler, ise hidrolojinin 
gösteriye dönüştüğü özellikli alanlar olarak, kimlik üzerinde çok etkili olan 
birer doğal peyzaj örneğidirler [Resim 1.15]. 
 

 

Resim 1.13: 

Kaya mezarları, Amasya. 

Resim 1.12: 

Bakteri etkisiyle ayrışmaya uğramış 
kumtaşları, doğal peyzajın 
vazgeçilmez elemanlarını oluşturur. 
Yıldız koyu, Gökçeada 
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Kayalıklar ya da şelaleler gibi dağlar da çok önemli doğal peyzaj 
değerleridir. Gerek korunaklı ve hakim yapıları, gerekse etkileyici fiziksel 
görünümlerinden kaynaklanan maddi ve manevi değerleri ile genelde 
çevredeki en baskın eleman olmuşlardır. Bu özellikleri ile, mitolojide ve 
birçok tanrılı dinde tanrıların mekanı olmuşlar, toplumların kültürel 
kimliklerinin biçimlenmesine ya da Ferhat ile Şirin gibi nice efsanenin 
doğmasına vesile olmuşlardır. Örneğin Zeus’un evi, Olympus Dağı – Ağrı 
Dağı hem Ermeniler, hem Türkler için değerlidir. Yine Eciyes Dağı’nın Kayseri 
üzerindeki etkisi buna örnek olarak verilebilir. Tüm bunların yanında sahip 
oldukları flora, fauna ve rekreatif özellikleri ile de kimlik üzerinde çok etkili 
olmuşlardır. Örneğin, Uludağ’ın sahip olduğu doğal değerlerin Bursa 
üzerindeki etkisi buna en güzel örneği teşkil etmektedir. Sahip olduğu 
dağlar ve 160 adeti endemik, toplam 1200 civarında tür ile yaşam 
kültürüne etki etmektedir. Dağlar gibi, sulak alanlar da sahip oldukları 
zengin flora ve fauna çeşitlilikleri, hidrolojiyi düzenleyen yapıları ile bir diğer 
doğal peyzaj değeridir. Yalnızca, Türkiye’den sayılabilecek Gala gölü, Eber 
gölü, Menderes Deltası, Sultan Sazlığı, Yumurtalık Lagünü gibi örnekler, 
içinde bulundukları coğrafyanın kimliğine kattıklarını kavramak açısından 
yeterli olacaktır. 

Kültürel peyzaj: İnsanların doğayı çeşitli amaçlarla kullanmaları (köyler, 
kentler, tarım alanları, parklar veya bahçeler gibi) sonucu ortaya çıkmış 
olan kültürel peyzaj değerleri de kimlik belirleyici özelliğe sahiptirler. Bu 
açıdan tarım arazilerinin önemli bir yeri bulunmaktadır [Resim 1.16]. 

 

 

Resim 1.14: 

Kapadokya, Nevşehir. 
 
 

 

Resim 1. 15: 

Tortum Şelalesi, Erzincan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 1. 16: 

Beyşehir Gölü kıyısı, tarım arazileri. 
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Çin’deki pirinç,  Trakya’daki ayçiçeği, Çukurova’daki pamuk ya da 
Fransa’daki lavanta tarlaları, bu konuda çok değerli örneklerdir ve 
bulundukları bölgelerin kimliğine katkıda bulunurlar. Fransa'nın Provence 
bölgesi dünya lavanta üretiminin % 60'ını karşılamakta olup, lavantanın 
üretim merkezi olarak bilinmektedir. Yine, ağırlığına göre dünyanın en 
pahalı baharatı olan ve çok sayıda faydaları bulunan safranın, dünyada 
yetiştiği nadir yerlerden biri Safranbolu’dur. Safran yetiştiriciliği nedeniyle 
Safranbolu’ya adını veren Safran bitkisi olmuştur. Dünya gül yağı üretiminin 
dörtte birinin gerçekleştiği Isparta yöresinde ise gül kentin simgesi haline 
gelmiştir [Resim 1.17–20]. 

 

 

Resim 1. 18: 

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı 
Sinanözü Köyü civarında çeltik 
tarlaları uzanır. Tarlalar, dört 
köşe irili ufaklı parsellerden 
oluşur. Tava denilen bu 
parsellerin etrafı toprak setle 
çevrilidir. Taşkınlar sonucu 
yükselebilen su seviyesine karşı, 
tarlalarda ayaklar üzerinde 
yükselen ahşap ambarlar 
yapılmıştır. Ambarlar boşken 
dinlenmek ve güneşten 
korunmak için de kullanılıyor. 
 

Resim 1. 17: 

Pirinç tarlaları, Kargı/Çorum. 
 

19



  

 
 

 
Bir diğer kültürel peyzaj örneği olan düzenlenmiş bahçeler de gerek ülke, 
gerek toplum, gerekse de yerleşim kimliği üzerinde etkili olmaktadırlar.  

Doğal ve Kültürel Peyzaja ilişkin bu örneklerin sayısı arazi formuna, 
vejetasyon türüne, doğal zenginliklerine ya da endüstriyel, rekreatif gibi 
kullanım özelliklerine bağlı olarak rahatlıkla artırılabilir. Burada özetle 
söylenilmesi gereken, peyzajın sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile 

Resim 1. 19: 

Lavanta tarlaları, Province/ Fransa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 1. 20: 

Parsellenmiş tarım alanları, Beyşehir 
Gölü kıyısı. 
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gerek toplumun, gerek coğrafyanın, gerekse yerleşimin kimliğin üzerine 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olduğu; içinde bulunan ortam 
koşullarının ve kimliği etkileyen diğer unsurların o ortam içindeki önem ve 
öncelik sırasının peyzajın kimlik üzerindeki etkisinin derecesini belirlediğidir.  

Peyzajın hiçbir öğesi, arazi kullanımı ve çevresel değişimden bitkiler kadar 
doğrudan etkilenmez. Örneğin karayollarının çevresindeki ağaçlarda 
görülen zayıflık ve keyifsizlik, yoğun hava kirliliğinin bir göstergesidir. Keza 
tarım alanlarındaki erozyon kontrolü sorunu, yakın çevredeki dereler 
içindeki ve yamaçlar üzerindeki bitki örtüsü değişiminin sonucu olabilir.  

Yine bitki örtüsü, yüzeysel akış, toprak erozyonu, yamaç stabilizasyonu, 
mikroklima, gürültü ve estetik üzerinde önemli ölçüde etkili olduğundan, 
peyzaj açısından fonksiyonel rol oynar… Peyzajda bitkiler sadece çevresel 
kontrol için kullanılmaz, fakat aynı zaman estetiği iyileştirir, mekânları 
oluşturur, yaya hareketlerini etkiler ve sınırları kontrol eder. 

Bitki örtüsünün değişiminde, geçmişten bugüne, etkili olan ana aktiviteler 
tarımın yaygınlaşması, kereste elde etmek için ormanların kesilmesi, hayvan 
otlatması ve kentleşmedir. Geçmişte tarımsal amaçlar için geniş orman 
arazilerinin kesilmesi, geniş alanlar üzerindeki orman örtüsünün fiilen yok 
olmasına neden olurken, aynı zamanda tarımsal peyzaj olarak adlandırılan 
bir peyzaj formasyonunun oluşmasına yol açmıştır. Bataklıklar, derin vadi 
içleri ve yüksek dağlık alanlar gibi toprağın işlenemediği yerlerde orman 
örtüsü korunabilmiştir [Resim 1.21]. 

Öte yandan büyükbaş hayvanlarının yoğun bu şekilde orman içinde 
otlatılması, varolan orman örtüsünün form ve tür itibariyle değişimine yol 
açmış, böylece bir kısım orman peyzajı giderek mera ve maki peyzajına 
dönüşmüştür. 

 

Resim 1. 21: 

Bozkır, Emiruşağı / Kayseri 
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ABD’de yerleşim başladıktan sonra 50.000 mil kareden daha büyük bir ıslak 
alan tahrip edilmiş ve 1950’den beri, kimlik değiştiren arazilerin %70-90’ı 
tarım arazisinden yerleşim alanına dönüşüm şeklinde olmuştur. Ayrıca, 
geriye kalan bitki örtülü alanlarda da çoğunlukla floristik olarak orijinal bitki 
örtüsünden oldukça farklı bir yapı ortaya çıkmıştır; çünkü çevre araziden 
gelen aşırı yüzeysel akış, sedimantasyon ve diğer tahribat çeşitleri bazı 
ağaç türlerinin ve yer örtücülerin tahribine neden olmuştur.  

Son elli yıl içinde kırsal nüfusun kentlere göç etmesi sonucu olarak tarımsal 
peyzajda çekilme olmuştur. Küçük çiftliklerin terk edilmesiyle, çoğu işlenen 
alanlar, doğal ya da işlenmemiş bitki örtülü alanlar haline dönüşmüştür. 
Ancak yeni gelişen bitki türleri çoğunlukla sınırlı estetik ve ekonomik değere 
sahip otsu yabani bitkiler olmuştur. Bu bitkiler, etkili toprak tutucular olarak, 
yüzeysel akışın ve toprak erozyonunun hızının azaltılması bakımından 
faydalı olmuştur. Öte yandan bu bitkiler küçük yaban hayvanları, özellikle 
kuş yaşamı için önemli rol oynamıştır. 

1.1.8.Enerji Potansiyeli 

Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji 
gereksinimini çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir biçimde sağlayabilecek 
kaynaklardan belki de en önemlisi biokütle enerjisidir. Bitki yetiştirilmesi, 
güneş var olduğu sürece devam edeceği için, biokütle tükenmez bir enerji 
kaynağıdır. Biokütle; tükenmez bir kaynak olması, her yerde 
yetiştirilebilmesi, özellikle kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişmelerine 
yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak 
görülmektedir [Topal, Arslan, 2008, s.242]. 

Biokütleye örnek olarak, ağaçları, mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen 
bitkileri, otları, yosunları, evlerden atılan meyve ve sebze atığı gibi tüm 
organik çöpleri, hayvan dışkılarını, gübre ve sanayi atıklarını saymak 
olanaklıdır. Bitkilerin fotosentezi sırasında kimyasal olarak özellikle selüloz 
şeklinde depo edilen ve daha sonra çeşitli şekillerde kullanılabilen enerjinin 
kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin biokütle biçimindeki depolanmış 
enerjiye dönüşümü, insan yaşamı için esastır. Fotosentez yoluyla enerji 
kaynağı olan organik maddeler sentezleşirken tüm canlıların solunumu için 
gerekli olan oksijen de atmosfere verilir. Üretilen organik maddelerin 
yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin 
oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biokütleden enerji 
elde edilmesi sırasında çevre, karbondioksit salınımı açısından korunmuş 
olacaktır [Topal, Arslan, 2008, s.242]. 

Biokütle ya Türkiye’ de olduğu gibi doğrudan yakılmaktadır ya da çeşitli 
süreçlerde (havasız çürütme, piroliz, fermantasyon, gazlaştırma, hidroliz, 
biyofotoliz, esterleşme reaksiyonu) biyokütlenin yakıt kalitesi arttırılıp 
alternatif biyoyakıtlar (biyogaz, çöp gazı, biyodizel, biyoetanol, sentetik 
yağ) üretilmektedir [Topal, Arslan, 2008, s.243]. 
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Günümüzde biokütle enerjisini klasik ve modern olarak iki sınıfa ayırmak 
olanaklıdır. Ağaç kesiminden elde edilen odun ve hayvan atıklarından 
oluşan tezeğin basit şekilde yakılması klasik biokütle enerjisi olarak 
tanımlanırken, enerji bitkileri, enerji ormanları ve ağaç endüstrisi 
atıklarından elde edilen bio-dizel, etanol gibi çeşitli yakıtlar, modern 
biokütle enerjisinin kaynağı olarak tanımlanır [Topal, Arslan, 2008, s.243]. 

1.1.9.Kapasite ve Yoğunluk 

Türkiye’de 100 km²’ye ortalama 6 köy düşmektedir. Kırsal alanlarda yaklaşık 
olarak km²’ye 30–35 kişi düşmektedir. Avrupa’da ise km²’ye genelde 150 
kişi düşen yerler ‘kır’ sayılmaktadır. Bu rakamlara göre ülkemizde kırsal 
yoğunluk Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 1/5’idir. Bu yoğunluğu daha 
da düşürmeye çalışmak kırsal alanlardan ekonomik ve sosyal açıdan 
vazgeçmek anlamına gelmektedir. *  

Her yerin taşıyabileceği gelişme ve insan aktiviteleri kapasitesi vardır. Bu 
kapasitelerin altında kalınması ya da üst sınırlarının aşılması istenmeyen bir 
durumdur. Yerel kaynakların ve arazinin kendini yenileme yeteneğine 
dayanan detaylı analizler kullanılarak yapılan hesaplarla bu kapasiteyi 
belirlenmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ‘Kırsal Alan Planlaması’, s:14 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü Yayını, 
Ankara, 2008 
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1.2. Sosyo-Kültürel Veriler: 

Kültür; doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlu’nun yarattığı her şeydir*. Bu 
tanımın özünde yapılı çevre kavramı bulunmaktadır. İnsanların yaşam 
ortamlarını biçimlendirmeleri ve bu süreç içinde çevre ile yaşadıkları 
karşılıklı etkileşim yatmaktadır.  
Kültürün tanımı Güvenç’in derlemesine göre [Güvenç, 1991, s.100]: 

Sosyal miras ve gelenekler birliği olarak; 
Varlığın yapısını (ilişkilerini) belirleyen, sosyal bir süreçle öğrendiğimiz 
uygulama ve inançların, maddi ve manevi öğelerin birliğidir [Sapir, 
1921]. 
Hayat yolu ya da biçimi olarak; 
Bir toplumun tüm hayat biçimidir [Linton, 1945]. 
Bir grubun yaşama biçimidir [Marquet, 1949]. 
İdealler, değerler ve davranışlar olarak; 
Sosyal-kültürel evrendeki açık seçik eylemlerin ve araçların ortaya 
koyduğu ve nesnelleştirdiği anlamlar, değerler ve kurallar, bunların 
etkileşim ve ilişkileri, bütünleşmiş ve bütünleşmemiş gruplardır. 
[Sorokin, 1947] 
Oluşumu ve kökeni yönünden; 
Sosyal etkileşimin ürünüdür [Winston, 1933]. 
Yaşam çevremizin insan yapısı olarak kesimidir [Herskovits, 1948]. 
Doğa’nın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı hemen her 
şey [Marx, 1967]. 
Simge olarak; 
Maddi öğelerin, davranışların, düşünce ve duyguların, simgelere 
dayalı örgütlenmesidir [White, 1949]. 

 
Güvenç’e göre, kültürü oluşturan öğeler; 

• Doğal Çevre; her sosyal / kültürel sistem var olabilmek için, kendi 
yaşama özelliklerine uygun, yeterli bir doğal çevreye muhtaçtır. 

• Tarih ve kaynaklar 
• Aile ve akrabalık 
• Beslenme ve Sağlık 
• Eğitim süreci 
• Yerleşmeler 
• Ekonomi ve teknoloji 
• Bilimler ve sanatlar 
• Din ve devlet 
• Kişilik sistemi ve dil 
• Kültürel ve tarihi çevredir. 

Tüm bu öğeler insanın varlığı, tarihsel süreç ve doğal çevre ile ilişkili 
kavramlardır. Sosyal ve kültürel kavramların çevrenin biçimlenmesinde 
etkin rolü olduğunun da göstergesidir. 

* Marx’ın kültür tanımı. [Aktaran 
Güvenç, 1991, s.96] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol sayfada Ürgüp’den görünüm. 
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Sosyal-kültürel özellikler; kentin yaşayanlarının yaşam tarzlarının, 
geleneklerinin, ekonomik, politik ve demografik yapılarının tarih boyunca 
gelişimidir. Bu kültürel ve mimari mirasın; doğal çevre özellikleri de göz 
önünde bulundurularak bir yerleşmeye yansıması ve bir imaj doğurup 
geliştirmesi; zihinlerde geleneksel görüntü çizmesi ve yerleşmenin bu 
geleneksel görüntüye bağlı gelişmesi, yerleşme kimliğinin oluşması 
demektir. 

Geleneksel Türk yaşamında; toplumsal hayat ve dolayısıyla konut 
mimarisini; sokakların görünüşü ile kent dokusunu etkileyen en önemli 
faktör; adetler, gelenekler ve yöresel değerlerdir. İslamiyet'in beraberinde 
getirdiği mahremiyet olgusu da, halkın günlük yaşamını, aile düzenini ve 
yapıların fiziksel niteliklerini belli ölçüde etkilemiştir. 

Türk mahallesinde sokaklar genellikle yapılarla tanımlanır. Ancak köy 
meydanlarında, çeşme, cami çevresinde ağaç bulunur. Buna karşılık 
evlerin bahçeleri çeşitli saksı bitkileri ve süs bitkileri ile doludur. Bunun 
nedenlerinden birisi, kadının bütün gün evde bulunmasıdır. Türk evi bir 
anlamda kadın içindir. Böylece evler çoğunlukla kadınların çalışması, 
dinlenmesi ve toplumsal ilişkiler kurabilmesini sağlayacak biçime gelmiştir. 
Zemin katın duvarları, bu nedenle içeriyle dışarıyı kesin olarak ayırır. Kimi 
durumlarda bu duvarlar bir kale gibidir. Toplum kuralları yüzünden, yaşantı 
kapalı bir ortamda sürdürülmektedir. Bu yüzden, doğa evin içerisinde 
yaratılır. 

Türk evindeki en önemli özelliklerden birisi de, içi ile dışı arasındaki kesin 
çelişkidir. Zengin evi ile yoksul evi arasında, gerek dış görünüş, gerekse 
temel ilkeler açısından bir ayırım yapmak çok zordur. Oda sayısında ve 
malzeme kullanımındaki farklılıklara rağmen, ikisi de tek bir kuruluş ilkesine 
göre yapılır.  

Aile ve Akrabalık:  

Tarih boyunca aile büyüklüğü çekirdek aileden geniş aileye doğru farklı 
yapılanmalar göstermektedir. Çekirdek ailenin yaşam mekânı olan tek 
hacimli çözümlere (temel tip) Anadolu’nun ve dünyanın tüm yörelerinde, 
farklı kültürlerde rastlanmaktadır. Türk geleneklerinde odanın biçimlenmesi, 
toplum yapısının özellikleri ile de sıkı sıkıya ilintilidir. Bu tek mekândan 
başlayan oluşum zaman içinde bir avlu etrafında geniş aile yapılarının 
barınma ihtiyaçlarını karşılayan mimari çözümler üretilmesine imkân 
vermiştir.    

Dini Etkiler: 

Toplumsal alışkanlıklar, değerler ve inançlar insan davranışları ve toplum 
yaşamının yanı sıra yerleşik kültürün diğer temel öğelerini de etkilemektedir. 
Dinsel örgütlenme, hiyerarşisi gereği kırsal alan yerleşmelerinde de temsil 
edilmektedir. Bu yerleşmelerde, yerleşmenin nüfusu ile orantılı 
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büyüklüklerde dinsel yapılara (cami, kilise vb.) rastlanmaktadır.  
Anadolu’nun pek çok yerinde dinsel merkezli (Hıristiyan) toplulukların 
yaşadığı manastırlara rastlanmaktadır. Müslümanların bu tür bir 
örgütlenmesi ve buna bağlı bir yaşam biçimi yoktur [Resim 1.22-23]. 

 
Dinsel referanslardan etkilenen gündelik yaşam biçimleri mimari formlarda 
kimlik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahremiyet kavramı görsel ve 
mekânsal olarak çözümlenmeye çalışılmıştır [Resim 1.24–25]. Bu bakışla ev 
sadece bir içe kapanma, bir bölünme olarak yaşam bulur. Dışa kapalı olan 
ev, tam tersine, avluya ve böylece gökyüzüne tamamen açılmıştır; avlu 
(yerinde bir deyimle semavi avlu) böylelikle diğer insanlarla değil, evrenle 
iletişimi sağlamaktadır.  

 

Resim 1.23: 

Mostar’da arka planda görülen kırma 
çatılar ve kubbe formuyla ortaya 
çıkan anıtsal Cami 

 

Resim 1.24 (solda): 

Avlu giriş patikası ve sekili köşkün 
görünümü.  
Kızılağaç Çomakdağ’da ayazlıklı 
(hayatlı) bir ev.  
Milas/ Muğla  

 

Resim 1.25 (sağda): 

Aynı evin ayazlık ve sekili köşkten 
görünümü. Günlük veya mevsimlik ev 
işlerinin birçoğu ayazlık zemininde 
yapılır. Sekili köşkün kafesle örtülmüş 
olması, mahremiyeti sağlarken, aynı 
zamanda eve uzanan patikanın göz 
kontrolünde tutulmasına imkân verir. 

Resim 1.22: 

Kayalık, oldukça zor bir alanda yer 
alan manastır, Nisyros.  
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Anadolu'daki Türk evinin ve odaların temel düzeninin kuruluşunda da İslâm 
dünya görüşünün de önemli etkileri olmuştur. Bunlar şöyle özetlenebilir: İçe 
dönük bir yaşantı ve dış ilişkilerde kısıtlı çözümler. Bütünüyle İslâm dünya 
görüşünün, yaşam düzenine getirdiği özelliklerin en önemlileri sayılabilecek 
bu kavramlar, odaların biçimlenmesini büyük ölçüde etkilemiştir. 

Türk toplumunda yaşayan gayrimüslimlerin mahremiyet kavramı 
Müslümanlarınkine göre farklılıklar göstermektedir. Kadın-erkek ilişkilerinde, 
Cumhuriyet öncesi Türk-Müslüman toplumunun aksine, cinsiyete dayalı 
ayırıma rastlanmamaktadır. İbadetler, dini uygulamalar ve törenler 
genellikle kilisede ve bazen de evde kadın ve erkek bir arada bulunarak 
yapılırdı. Kadının mahremiyet gereksinmesinden doğan bir gizlenmesi ve 
bundan referans alan mimari çözüm arayışları yoktur. 

Beslenme:   

Yemek ve Beslenme faaliyetleri ateşin yaşam mekânına girmesinden sonra 
ocak çevresinde çözümlenmiştir.  Ocak aynı zamanda ısınma aracı olarak 
kullanılmıştır. Tek mekân dışındaki çözümlerde tandır ve pişirme fırınları 
yemek ve hamurun farklı biçimlerinin pişirilmesinin aynı anda yapılabildiği 
çözümlerdir. Tandır tek başına mekâna dönüşmüş, onun etrafında bir 
yaşam oluşmuştur.  

Kırsal yaşamın önemli yapı donanımı olan ocak bir köyün ya da mahallenin 
ortak malı olabileceği gibi yalnızca bir haneye ait de olabilir. Ancak 
yakacak tasarrufu için bu seçenek pek tercih edilmemiştir.  Eğer köyün 
ortak malıysa fırının boyutları büyür ve daha özenli bir işçilik yansıtır. Kırsal 
bölgede mısır veya buğday ambarlarda muhafaza edilmek üzere 
depolanmadan önce fırınlarda kurutulmaktadır. Bu işlemin amacı mısırın 
çürümesini ve bozulmasını mümkün olduğunca önleyebilmektir. Bazı 
yerlerde bu yapılarda çaylardan toplanan düzgün kenarlı kayrak taşları ile 
inşa edilir. Bağlayıcı olarak, içerisine bir miktar saman katılan killi çamur 
harcı veya kum-kireç harcı kullanılabilir. Fırınların formları genellikle daire 
biçimlidir. Fırın ağız ölçülerinde yine pişirilecek madde belirleyici olmaktadır. 
Tandır ve aynı mantıkla işleyen fırın türleri dumanın dışarı çıkmasını sağlayan 
bacasıyla kimliğe etkili olur [Resim 1.26-27]. 

Sağlık: 

Tarih salgın hastalıkların yol açtığı kitlesel ölümler, dehşet dolu içe 
kapanmalar veya bundan kaçışın yol açtığı kitlesel göçlerle doludur. 
Yıkanmanın ve su içmenin insanları hastalık ve rahatsızlıklardan koruduğu 
ancak son birkaç yüzyıldır bilimin kabul ettiği bir olgudur. 

Kuran'da gerek abdest, gerek boy abdesti ile ilgili emirler, gerek 
yıkanmanın insanı hastalıklardan kurtarıcı etkisinin vurgulanması 
Müslümanların suyu bolca kullanmalarına sebebiyet vermiştir. Sağlığa 
zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve 

Resim 1.27 (üstte): 

Anadolu’da farklı şekillerde 
konumlandırılan tandır fırını iç kısmın 
toprak altına indirilmesi üzerine 
kurulmuştur. Baca kuruluşu tandır 
fırınının kimliğini bütünleyen 
unsurlardandır.  

Resim 1.26 (üstte): 

Temel tip Ocak ilişkisi, Keas (Tzia)  
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alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Tüm 
toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su 
ve sabun gelmektedir. Temizlenme ve yıkanma ihtiyacı için kentlerde 
binlerce yıldır hamamların kullanıldığı bilinmektedir. İlk konutlarda 
genellikle tek mekân içinde duvar nişleri ile çözümlenmiştir (Yunmalık gibi).  
Konutlara suyun getirilemediği, su ihtiyacının köy çeşmelerinden 
sağlandığı görülmektedir. 

Anadolu halkının buğar (pınar) olarak da adlandırdığı çeşmeler insanların 
temiz su ihtiyacını karşılayan ortak kullanım alanlarıdır. Ağacın bol olduğu 
orman köylerinde bu çeşmeler suya dayanıklı ağaçlardan elde edilen 
kütüklerin içinin oyulmasıyla elde edilen, çanak adı verilen bir yalak ile 
suyu bu yalağa akıtan bir oluktan ibarettir. Su yüksek bölgelerdeki doğal 
su kaynaklarından ahşap borularla taşınmıştır. Bu çözümler için başka 
bölgelerde suyun taşınmasında pişmiş toprak borular, çeşmelerde ise taş 
yalak, havuz ve çeşme başları kullanılmıştır [Resim 1.28- 30]. 

 
Bahçe içerisinde yer alan kuyular; evlerin içme suyu dışında kalan su 
ihtiyaçlarını karşılayan yapılardır. Bilezik kısımları taştan örülen kuyuların 
derinliği üç, dört metreyi geçmemektedir. Örgü işlemi çamur ya da harç 
kullanılmadan gerçekleştirilir. Kuyular ayrıca sıcak aylarda yiyeceklerin 
bozulmasını önlemek ve yiyecekleri soğutmak için, bir nevi buzdolabı gibi 
de kullanılır.  

Yeraltı suyunun bulunmadığı kurak bölgelerde sarnıçlarda suyun 
depolanması yaygın olarak rastlanan bir gelenektir. Bugün azalmakta olan 
yer altı su rezervlerinin korunması için bu gelenek teşvik edilerek 
yaygınlaştırılmalıdır [Resim 1.31-32]. 

 

 
 

 

 
Resim 1.29 (üstte): 

Gaziantep  
 
Resim 1.30 (sağda): 

Mardin  
 

 
 
Resim 1.28 : 

Endürlük /Kayseri 
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Tuvaletler; insanlık tarihinde çok uzun bir süre kullanılmamış ve mekâna 
dönüşmemiştir. İnsanlar başlangıçta hayvanlar gibi bulundukları her yeri 
kullanmışlar, ihtiyaçlarını en yakın çalının dibinde veya bir ırmak kenarında 
gidermişlerdir. Çiftçiler ve açık arazide çalışanlar ise tarlanın bir köşesine 
çukur kazarak, çukur yeterince dolunca, toprakla doldurmuşlar ve daha 
sonra başka bir çukur kazmışlardır. Ancak toplumlar geliştikçe, ilk 
yerleşmeler, köyler ortaya çıktıkça tuvalet ihtiyacını karşılamak için daha 
uzak mesafelere gitme zorunluluğu ve ayrıca açıkta bırakılan atıkların 
yarattığı kötü koku ve hastalık tehlikeleri de insanlarda bu konuda bazı 
önlemler almanın gerekli olduğu bilincini oluşturmuştur. Binlerce yıl önce 
Sümerler, Mısırlılar, Hintliler ve Anadolu’da yaşayanlar oturakta oturup, 
ihtiyaçlarını giderdikten sonra dışkıları uzakta bir yerlere dökmüşlerdir. İki bin 
yıl önce ise Romalılar ilk basit tuvaleti kullanmaya başladılar. Atıklar 
oturdukları deliğin içine düşüyor, deliğin altından akan su onları uzağa 
taşıyordu. Akarsuyun bulunmadığı yerlerde ise birikenler çukur dolduğunda 
uzaklara taşınarak toprağa gömülmüşlerdi. Geceleri ise yataklarının altında 
bir lazımlık bulunduruyorlardı. Tuvalet tarımsal dönem boyunca daima 
yaşama mekânı dışında çözülmüştü [Resim 1.33–35]. 

Kırsal yerleşmelerde tarımsal dönemlerden günümüze tuvalet kültürünün 
gelişme ve ilerleme kaydetmediği görülmektedir. Bu çalışmada kırsal 
yerleşmelerde taş, ahşap, toprak gibi ekolojik malzemelerin kullanılmasının 
teşvik edilmesine rağmen tuvaletlerde endüstriyel ürünlerden yararlanılarak 
temizlik ve buna bağlı sağlık standartlarını yükseltilmesi gerekmektedir. 
Dışkılar için fosseptikler veya biyogaz ünitelerinin yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır. 

 

Resim 1.31 (solda): 

Afrika’da kuyu ve kovayı çekmek için 
kurulmuş makara düzeni 
 
Resim 1.32 (sağda): 

Suriye’de yerden çok yükselmeyen 
kuyu ve kol kuvvetiyle çalışan su 
çekme sistemi 

30



  
a b 

 
 

 

Resim 1.34: 

Tuvaletin ev içindeki yeri 

Resim 1.33 (üstte): 

Kevenli, Kayseri’de kırsal tuvalet 
örneği. 
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2. Kırsal Yerel Kimliği Oluşturan Mimari Öğeler 

2.1. Yapı Malzemeleri 

Yöresel kırsal mimari kimliğin en önemli bileşenlerinden biri olan yerel 
malzemelerin binlerce yıldır kullanım geleneği oluşmuştur. İnsanların 
ocaktan çıkarma ve işleme tekniklerine alışkın olduğu, temini kolay ve bol 
olan malzemelerin, özelliklerinin ve olası risklerinin belirlenmesi önemlidir. 
Buradan hareketle, var olan kültürün sürdürülebilmesi için gerekli unsurlar 
belirlenmelidir. Bunlar, 

 Malzemenin temin koşulları 

 Malzemenin işlenebilirlik olanakları  

 Malzemenin durabilitesi  (uygulama, bakım, koruma) 

 Malzemenin sanatsal olarak değerlendirilebilme olanaklarıdır.  

Kırsal alan yapılarında kullanılan malzemeler yapı alanından veya yakın 
çevreden elde edilebilmelidir. Bu malzemeler yapı ustaları için özellikleri 
değiştirilmesi için işlem gerektirmezler ve oldukları gibi kabul görürler. 
Kendilerine özgü katmanlaşma, damar ya da lif yapısı, yoğunluk ve yük 
taşıma, ısı tutma, nem geçirme, yaşlanma, ayrışma özellikleri sergiler ve 
işlenmeleri farklı teknikler gerektirir. İyi bir yapı, ustasının uzun çalışmalar 
sonucu gözleyerek fark ettiği, tanıdığı malzeme özelliklerini ve malzemeyi 
doğasına göre kullanma hüneri geliştirmesine bağlıdır. Bu beceri sadece 
işleme ve inşa etme ile sınırlı değil, dürenli bakım ve onarım tekniklerini de 
içeren yoğun bir emek gerektirir. Günümüz insanının kırsal yörelerde henüz 
ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarına yabancı olduğu ve hızla tüketim 
ekonomisinin sunduğu ürün çeşitliliğine yöneldiği görülmektedir. Bu eğilimin 
doğal çevresel veriler verilere yönlendirilmesi yerel kültürün sürdürülebilirliği 
açısından büyük önem taşımaktadır.  

Kırsal yerleşmelerde yapıda kullanılan yerel malzemeler şunlardır:  

 Taş 

 Kerpiç 

 Ahşap ve diğer bitkisel ürünler 

2.1.1.Taş 

Doğal taş dünyanın hemen her bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir 
malzemedir. Taş; türüne bağlı olarak zamanla oluşan tahribata gösterdiği 
direnç nedeniyle yüzyıllarca ayakta kalabilen, yapılara kattığı görsel 
heybetle, gelecek nesillere kültürel hafızayı ileten yegâne malzeme 
olmuştur.  Doğal kovuklarla başlayarak daha sonra Kayaların oyulması ile 
oluşturulan yaşam alanları, tarihi yaşanmışlığı günümüze aktaran önemli 
örneklerdendir [Resim2.1].  

 

Sol yanda Kapuzbaşı’ndan görünüm, 
Kayseri. 
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Doğal taşlar, yüzyıllardan bu yana mimari yapıtları ölümsüz kılan 
malzemelerdir. Dün olduğu gibi bugün de mimaride yaygın olarak 
kullanılan bu taşların özellikleri, kullanım yerini belirler. Genellikle yapıda 
kullanılmak üzere, homojen yapılı, atmosfer etkilerine dayanıklı, basınç 
mukavemeti ve fiziksel özellikleri yüksek olan taşlar tercih edilmektedir. 
Örneğin, sağlam, aşınmaya, basınca ve ayrışmaya karşı dirençli olmaları, 
güzel renkli ve iyi cila kabul etmeleri nedeniyle granitler, inşaat işlerinde 
eskiden beri kaplama ve masif olarak kullanılmaktadır.  

Yerkabuğu taş rezervleri ve çeşitliliği açısından çok zengindir. Hemen 
hemen her bölgede değişik renk, doku ve mukavemet özelliklerine sahip 
taş malzemenin elde edilebileceği alanlar ve taş ocakları mevcuttur.  

Anadolu sahip olduğu türler ve rezervler açısından son derece zengindir.  
Bu yerel kaynakların akılcı kullanımı mimari kimlikler açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Doğal taşlar oluşumlarına göre Magmatik (Püskürük), Sedimenter (Tortul) 
ve Metamorfik (Başkalaşmış) Kütleler olmak üzere üç ana grupta 
sınıflandırılmaktadır. Her bir grubun kendine has özellikleri bulunmakta; 
dayanıklılık, işlenebilme kabiliyeti, renk, doku vb. özellikleri taşıyıcı, kaplama, 
süsleme vb. farklı amaçlar için kullanılabilmelerine olanak sağlamaktadır. 
Bu grupların her birine ait türlerin zenginliği yöresel mimari kimliğin 
oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Genel olarak üç grupta 
sınıflandırılan doğal taşlar aşağıda açıklanmakta ve özelliklerine bağlı 
olarak kullanım olanaklarından örnekler verilmektedir. 

Magmatik kütleler: Orijin taş olarak isimlendirilen magmatik (püskürük) 
kütleler, litosferin derinliklerindeki magmanın çeşitli tektonik olaylar sonucu 
değişik derinliklerde veya yeryüzüne çıkarak soğuması ile meydana gelen 
homojen ve izotrop yapılı taşlardır. Oluşum yerleri ve soğuma hızlarına göre 

 

Resim 2. 1: 

Volkanik tüflerin oyularak ve işlenerek 
kullanıldığı kırsal yerleşim birimleri, 
Taşhan/Kayseri. 
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oluşan kristal yapısındaki değişiklikler sebebiyle, derinlik kütleleri, damar 
kütleleri ve volkanik kütleler olarak çeşitlenirler.  

Derinlik kütleleri; magmanın, yerkabuğunun derinliklerinde yavaş 
soğumasıyla şekillenen, granit, diorit, granodiyorit, siyenit, gabro gibi 
kayaçları içermekte olup, iri kristalli bir yapı gösterir. Renkleri pembe, yeşil, 
kahverengi, gri ve beyaz olarak değişir. Sert, dayanıklı ve homojen yapılı 
olmaları nedeniyle antik uygarlıklarda kullanılmış olmalarına rağmen kırsal 
alanlarda daha çok yol kaplamalarında kullanılmışlardır [Resim 2.2] . 

Damar kütleleri; magmanın yüzeye varamadan yerkabuğunun iç 
kısımlarında soğuması ile oluşan, orta dereceli soğuma nedeniyle ince 
kristalli ve karma yapılı olarak şekillenen taşlardır. Bunlara örnek olarak 
diyabaz (dolerit), aplit, granit porfir, siyanit porfir, gabro porfir ve diorit profir 
verilebilir. Bu taşlar mozaik yapımında kullanılmaya elverişlidir. Ancak kırsal 
alanda kullanımları nadirdir.  
Volkanik püskürük kütleler; mağmanın yüzeyde veya yüzeye çok yakın bir 
yerde hızlı soğuması nedeniyle camsı hamur içinde dağınık ince kristal 
yapıda oluşurlar. Kuvarslı porfir, porfirit, diyabaz, melafir, trakit, andazit, 
dasit, bazalt bu grup içerisinde yer alır. Andazit, dasit ve bazaltın yüzeye 
yakın oluşumları kolay elde edilebilme olanakları kırsal alanda yaygın 
kullanım imkânı vermektedir. Trakit Afyon'da, andezit Ankara, Assos, 
Çankırı; Bazalt, Diyarbakır, Kayseri, Rize, Bergama yakınlarında 
bulunmaktadır. Bu taşların kırsal alanlarda kullanıldıkları, mimarı kimliği 
belirleyici bir unsur olarak ön plana çıktıkları görülür [Resim 2.3–6]. 

 
Volkanik küllerin çökelmesi sonucu oluşan tüfler de bu grupta yer 
almaktadır. Tüfler Nevşehir, Kayseri, Bergama, Ayvacık, Van yörelerinde, 
yörelerinde yöresel olarak kullanılmaktadır. 

Resim 2. 5 (sol yanda): 

Diyabaz döşeme taşları 
Yunanistan 

Resim 2. 6 (sağ yanda): 

Cephede bazalt kullanımı 
Diyarbakır  

 
Resim 2. 2: 

Granitin akarsu yataklarında aşınarak 
biçimlenmesi geleneksel Arnavut 
kaldırımı yapımına olanak 
sağlamaktadır. 

 

Resim 2. 3: 

Andezit yarma teknikleri ile parke taşı 
yapımına elverişli bir taştır. Kırsal 
yerleşmelerde mimari kimliğin 
oluşmasına katkı sağlayacağı için 
yöresel kullanımı teşvik edilmelidir. 
 

 

Resim 2. 4: 

Bazalt soğuma çatlaklarının homojen 
olması nedeni ile doğadan yarı 
işlenmiş bir şekilde elde edilebilir. Bu 
formların yöresel yapım tekniklerinde 
yararlanılması ile kimliğe katkısı büyük 
olacaktır. 
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Tortul kütleler, püskürükle başkalaşmış kütlelerin çeşitli atmosferik ve tektonik 
olaylar sonucu parçalanarak tabakalar halinde tortullaşması ile meydana 
gelmiş, heterojen ve fosil yapılı taşlardır. Oluşumlarına göre fiziksel, organik 
ve kimyasal olmak üzere üç gruba ayrılır.  

Fiziksel tortul kütleler, kayaçlardan kopan çeşitli boyutlardaki kayaç ve 
mineral parçalarının karasal, gölsel ve denizel sedimanter havzalarına 
taşınarak buralarda çökelmesi ile oluşan taneli ve parçacıklı kayaçlardır. 
Bunlar, dağınık halde veya kil, kalker ve silis ile birleşmiş halde bulunur.  
Örnek olarak konglomera, kum, çakıl ve kumtaşı verilebilir [Resim 2.7–8]. 

Kumtaşı, Kandıra, Ünye, Keşan vb, konglomera ise Bilecik, Kayseri vb. 
yörelerde farklı renklerde çıkarılmaktadır. 

 

 
 

Resim 2.7: 

Volkanik tüflerin oyularak ve işlenerek 
kullanıldığı kırsal yerleşim birimleri, 
Soğanlı /Kayseri 

Resim 2.8: 

Çakıl taşları – mozaik, Skiros 
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Kimyasal tortul kütleler; karbonat, silis ve sülfat ile birleşmiş halde bulunan 
kimyasal tortul kütleler traverten, oniks olarak çeşitlenir. Traverten gri, 
beyaz, turuncu, kahverengi ve sarı; alçıtaşı ise siyah, sarı ve kırmızı 
renklerdedir. Denizli, Bolu, Afyon, Kütahya civarlarında traverten yatakları 
bulunmaktadır. 

Organik tortul kütleler; fosil çökeltilerinden meydana gelir. Kalker (kireçtaşı), 
fosilli kalker (küfeki, vb.) organik tortul kütleler olup, beyaza yakın açık renkli 
taşlardır. Bunlar yaygın bulunmaları ve tabakalı yapıları nedeni ile 
işlenmeye elverişli, duvar örgülerinde kullanılabilen taşlardır [Resim 2.9]. 

 
Tortul kütleler hemen her yerde bulunabilir. Küfeki taşı İstanbul yakınlarında 
ve Trakya’da, kalker ise İstanbul, Bilecik, Bursa, Burdur, Haymana vb. 
yörelerde yaygındır.  

Başkalaşmış kütleler, yerkabuğu içinde uzun sürede basınç, ısı ve kimyasal 
olaylar sonucu püskürük ve tortul kütlelerden meydana gelen, orjinlerine 
göre püskürük veya tortul kütlelerin özelliklerini gösteren taşlardır. 
Başkalaşım yerlerine göre magmatojen ve sedimantojen olmak üzere ikiye 
ayrılırlar.  

Magmatojen taşlar; mikaşist ve arduvaz gibi başkalaşımın derinlerde 
olduğu taşlardır. Tabakalı yapıları nedeni ile ince levhalar elde edilmesine 
imkân verir. Arduvaz siyah ya da koyu kahverengi; mikaşist yeşil, gri ya da 
siyah renklerde, kristal yapılı taşlardır. Bu taşlar duvar örgülerinde ve çatı 
kaplamalarında kullanılmaktadır [Resim 2.10–11]. 

Sedimantojen taşlar; başkalaşımın yüzeye daha yakın bölgelerde oluştuğu 
taşlardır. Mermer renkli ve kristalli taşdır. Marmara Adası, Vize, Afyon, Uşak, 
Milas, Konya, Biga, Manyas yörelerinde yoğun olarak bulunur. 

Türkiye'de, püskürük kütleler, yoğun olarak Orta ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde; başkalaşmış kütleler Marmara ve Batı Anadolu bölgelerinde 
bulunmaktadır. 

Resim 2.9: 

Kalkerin kırsak yerleşmelerde kullanımı, 
Bosna. 
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Doğal taşlar ayrıca doğada elde ediliş yer ve şekillerine göre toplama ve 
ocak taşları olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Toplama Taşlar, tektonik hareketlerle parçalan kayaçların oluşturduğu 
taşlardır. Dağ yamaçlarında, kırlarda ve genellikle dere yataklarında 
bulunan bu taşlardan aynı cins ve boyutlarda taş temini zordur. Dere 
yataklarından toplanan taşlar yük iletimini iyi yapamadıkları ve yüzey 
pürüzlülüğü azaldığından harca iyi yapışmadıkları için taş duvar yapımında 
pek kullanılmazlar. Bu taşlar kuru moloz duvarlarda ve parçalanarak harçlı 
moloz taş duvarlarda kullanılırlar [Resim 2.12–14]. 

 

Resim 2.12: 

Moloz taş ile örülmüş bahçe duvarı, 
Karpuzsekisi / Kayseri. 

 
Resim 2.10 (üstte): 

Arduvaz çatı kaplaması detayı, 
Bosna. 
 
 
Resim 2. 11 (solda): 

Çatıda arduvaz kullanımı, Bosna. 
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Ocak Taşları, zemin altındaki kitlelerden elde edilen taşlardır. Masif taşlar 
ocaklardan el aletleriyle, elmas testerelerle veya elmas tel kesme 
teknolojileri ile çıkarılırlar. Ayrıca moloz taş ve kırma taş üretiminde dinamit 
veya barut ile parçalanarak çıkartılır. Ocaktan yeni çıkartılan taşlar, kolay 
işlenir ve zamanla sertleşirler.  

Taş duvarlarda işleniş teknikleri ve buna bağlı örgü teknikleri taşın yapısa 
özellikleri ve yöre insanının becerilerine bağlı olarak biçimlenir. Korunmaya 
ihtiyaç göstermeyen mukavemetli taşlar sıvasız kullanılabileceği için 
işlenme ve örgü tekniklerinin oluşturduğu duvar dokusu kimliği belirleyen 
önemli bir unsurdur. 

Kullanılan doğal taşlar türüne, işlenebilme kabiliyetine, geleneksel işleme 
tekniklerine göre kaba ve ince yonu taşlar olarak sınıflandırılabilir [Resim 2.15]. 

    

a                                        b                              c                                     d                                     e  

Resim 2.14: 

Toplama taşlarla yapılmış yapı duvarı, 
Kapuzbaşı / Kayseri. 

Resim 2.15: 

Doğal taşların işlenmiş şekillerine göre 
isimleri: 
a. Moloz taş,   
b. Çerçeveli kaba yonu taş, 
c. İnce yonu taş,  
d. Kesme taş blok, 
e.  Kesme taş plak,  

Resim 2.13: 

Moloz taş ile örülmüş bahçe duvarı, 
Kapuzbaşı / Kayseri. 
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Kaba Yonu Taşlar 

Taş duvar veya kaplama yapımında kullanılacak taşların alın ve yan 
yüzeylerinin kabaca düzeltilmesi ile elde edilen taşlardır. Bu taşların 
düzeltilmesi kenarlarının şekillendirilmesine göre çerçevesiz ve çerçeveli 
olarak yapılır ve yonu işlemleri şekil vermeye yönelik olarak çeşitli 
dereçelerde yapılabilir  [Resim 2.16]. 

 

 

İnce Yonu Taşlar 

Taşın istenilen geometrik şekle getirilmesini hedefleyen ileri derecede 
işlenmişliği ifade eder. Taş yüzünün pürüzlü yapılması istenirse dişli kalemle, 
dişli tarakla veya murçla işlenir. Düz olması istenirse, düz kalemle veya 
tarakla işlenir [Resim 2.17]. 

 
 

Resim 2.16: 

Kaba yonu taş duvar, Zincidere/ 
Kayseri. 

Resim 2.17: 

İnce yonu taş kullanımı, Subaşı/ 
Kayseri. 

42



2.1.2. Kerpiç 

Kerpiç, kil içeren toprakların saman veya diğer bitkisel lifler karıştırılıp su ile 
yoğurulmasıyla meydana gelen çamurun kalıplara dökülmesi ve 
şekillendirilmesi sonucu güneşte kurutulması ile elde edilen yapı 
malzemesidir. 

Kerpiç, ilk kez M.Ö. 2500 yıllarında taşın güç temin edildiği Aşağı 
Mezopotamya'da tuğla yerine kullanılmış bir yapı malzemesidir. Güneşte 
pişirilerek üretilen kerpiç, mimarlık tarihinin eski dönemlerinde, ağaç 
varlığının az olduğu, taşın kolay bulunmadığı yöre ve ülkelerde yaygın 
biçimde uygulanmıştır. Bundan 6000 yıl önce Asurluların kerpiç kullanarak 
yığma yapılar inşa ettiği Mezopotamya'nın, o zamanlar kerpiç yapılarla 
kaplı olduğu rahatlıkla söylenebilir [Türkçü, 2000, s.92 ve Özçelik, 1984, s.164]. 

Kışların çok sert geçtiği dağlık bir bölge olan Doğu Anadolu’da özellikle 
kerpiç ve taş malzemenin hâkimiyeti görülür. 70–80 cm. kalınlıktaki kerpiç 
beden duvarları içinde, az sayıda ve küçük açıklıklar halindeki pencere ve 
kapılar, dolulukların hâkim olduğu duvar yüzeylerindeki boşluklardır.  
Özellikle kerpicin bu yöreler için vazgeçilmez bir malzeme olması; yörede 
ahşap, taş gibi doğal malzemenin kıt ve pahalı oluşu ile tuğla, çimento gibi 
endüstri ürünü malzemelerin ulaşım giderleri nedeniyle pahalı oluşundandır. 
Bunun yanında, kerpiç inşaatın, asırlardır kullanılan bir malzeme ve teknik 
olması nedeniyle halk tarafından çok iyi bilinmesi ve bu nedenle teknik bir 
desteğe ihtiyaç duyulmadan, yapıların bizzat halk tarafından 
yapılabilmesidir. Bu nedenlerle sadece konutlar değil, diğer bütün yapıların 
inşa malzemesi kerpiçtir. 

Kerpiç ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok yöresinde hala 
kullanılmaktadır [Resim 2.18–22]. 

 

Resim 2.18: 

Kerpiç konutlar, Nijer.  
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Resim 2.20: 

Taş-Kerpiç ile yapılmış ev ve tahıl 
ambarları, Dogon, Mali / Afrika. 

Resim 2.19: 

Kerpiç malzeme ile yapılmış konutlar, 
Fas. 

Resim 2.21: 

Kerpiç sıvalı Kayseri evi, Gebelek / 
Kayseri. 
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Kerpiç, yöresellik, ucuzluk ve çevre uyumluluğu gibi özellikleri, gelişmekte 
olan ülkelerde dar gelirlilere konut yapımında bir çıkış yolu olarak 
belirmektedir. Çünkü bu gibi ülkelerde endüstriyel olarak üretilen yapı 
malzemelerinin çoğu, örneğin, fabrika tuğlası, çimento, diğer gazbeton 
bloklar vb., fakir kesimin alım gücünü aşmaktadır. Oysa basit yöntem ve 
aletlerle dar gelirliler kerpici kendileri üretebilirler [Türkçü, 2000, s.92]. 

Kerpicin suya karşı belirli bir mukavemeti bulunmaması, su ile temas edince 
yumuşaması ve dağılması nedeniyle kerpiç, bol yağışlı bölgelerde 
kullanılmamaktadır. Yağışlı bölgelerde karkas sistem içinde dolgu olarak 
kullanıldığında ise sıva ve geniş saçak sistemleri ile korunmaktadır [Özçelik, 

1984, s.164]. 

Kerpiç yapımında kullanılan toprak cinsleri, değişiklik gösterdiğinden 
kerpicin teknik özellikleri hakkında genel bir fikre sahip olmak mümkün 
değildir. Kerpici bölge halkı kendi görüş ve bilgisine göre üretmektedir 
[Resim 2.23–26]. 

                   

 

Resim 2. 22 (üstte):                  

Harran Evleri, kerpiç sıva örneği. 
 
 

 

 

 

Resim 2. 23 (altta solda): 

Kerpiç duvar bloğunun ahşap kalıp 
yardımı ile parça bazında üretimi 

 
Resim 2. 24 (altta sağda): 

Büyük boyutlu ahşap kalıp sistemi ile 
kerpiçle döküm duvar uygulaması  
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Kerpiçlerin boyutlarını esas itibariyle iki kısma ayırmak mümkündür. 
Bunlardan birisi dolgu kerpici adını alır. Genişlikleri normal tuğla 
boyutundadır ve daha ziyade ahşap karkas binalarda dolgu malzemesi 
olarak kullanılır. Diğeri ise yapı kerpicidir ve yığma binalarda masif 
duvarların örülmesinde kullanılır. Yapı kerpiçleri, bazı bölgelerde tam ve 
yarım olarak dökülür. Tam kerpiçlere ana, yarım kerpiçlere ise kuzu adı 
verilir [Özçelik vd.,1984. s.166].  
Bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen ülkemizde en çok 
kullanılan 30-35 cm uzunluğa, 15-17 cm genişliğe, 10-12 cm yüksekliğe 
sahip kerpiç bloklarıdır [Gürdal vd., 2003, s.74].                                                                                                 

Toprak yapıda iyi sonuç almak için dikkat edilmesi gereken husus, bu işe 
uygun toprak türünün seçilmesidir. Toprak malzemenin en belirgin iki 
sakıncalı yönü, basınç dayanımının az, rutubete karşı duyarlılığının fazla 
olmasıdır. Ülkemizde birçok yörede, yeterli kalitede toprak bulmak 
mümkündür. Daha iyi, yani, basınca daha dayanıklı, rutubete karşı 
duyarlılığı daha azaltılmış, suda dağılmayan, yüzeyleri düzgün ve toz 
üretmeyen kerpiç elde etmek amacıyla, toprağa çimento, kireç, alçı veya 
kireç+alçı, bitüm, bağlayıcı nitelikte olan endüstri artıkları, saman, keten 
elyaflı, pamuk sapı vb. katkı maddeleri katılmaktadır. [Kafescioğlu vd., 1985.] 

Kireç Katılması: Toprağa ister toz kireç, ister lapa halinde sönmüş kireç 
katılması, kerpiçin dayanımında bir artmaya neden olmaz. Ancak sudan 
zor etkilenen kerpiç elde edilir. Kerpiç çamuruna kireç katılacaksa 1 m³ 
kerpice 1 torba (40 kg) toz kireç veya buna eşdeğerde kireç lapası 
konarak iyice karıştırılır. Normal katkısız kerpiçin kurutulmasındaki yöntem 
uygulanır. 

Saman ve Lif Katılması: Organik lifsel bitki artıklarının katılması ile dengeli, 
homojen kuruma sağlanır, büzülme ve çatlama azalır, dayanım artar. 
Anadoluda eskiden beri kerpicin sağlamlığını arttırmak ve çatlamaları 

 

 
 

Resim 2. 26 (üstte): 

Kerpiç kalıp tipleri 

Resim 2.25: 

Kalıplardan çıkan kerpiç bloklar 
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önlemek için, saman katılmaktadır. Ortalama 1 m³ çamura, yaklaşık 8–12 
kg. saman katılmaktadır. Döküm ve kurutma işlemi normal kerpiç gibidir. 

Alçı Katılması: Alçı toprağa çimentodan daha kolay katılır. (Alçı, alçıtaşı 
bulunan her yerde kolaylıkla üretilebilir. Kırsal bölge halkı tarafından kendi 
olanakları ile alçı taşları basit fırın veya ocaklarda pişirilerek öğütülür ve alçı 
elde edilir). Alçılı kerpiçin çimentolu kerpiçe ve diğer katkılara göre maliyeti 
daha azdır. Bol su ile karıştırılarak akışkan hale getirilen alçı, daha önce 
ısıtılarak dinlendirilmiş toprağa katılır ve kalıplanır. Alçının çabuk katılaşması, 
kerpiç kurumadan kalıbın hemen boşaltılmasına imkân verir. Yapılan 
deneylerde alçılı kerpicin katkısız kerpiçe nazaran kururken büzülmesinin, 
suda çözülme ve dağılmasının daha az, taşıma gücünün daha fazla, 
yüzeylerinin çok daha düzgün olduğu ve toz üretmediği saptanmıştır. 
Ayrıca saman gibi maddelerin katılmasına gerek kalmamaktadır. Toprağa 
çimento yerine alçı katılması, çimentodan tasarruf edilmesine ve bu 
çimentonun evin temelinde ya da ıslak hacimlerinde kullanılmasına olanak 
sağlar [Kafescioğlu vd,1985]. 

Kerpiç nem ve sudan etkilenerek bir müddet sonra dağılabilmektedir. Bu 
nedenle yığma kerpiç yapıların temelleri, temel ve bodrum duvarları, su 
basman seviyesine kadar suya dayanıklı bir malzemeden yapılmaktadır. 
Geleneksel yapımda bu moloz taş olmaktadır [Türkçü, 2000, s.93] [Resim 2.27]. 

 
Temel duvarının üzerine betonarme veya ahşap hatıl gelir. Hatılların üzerine 
yerleştirilen kerpiçler, yine kerpiç hamuruna benzeyen balçık, kil, kum 
karışımı ile oluşturulan harç ile bütünleştirilerek duvar yapımı gerçekleştirilir. 
Çatı elemanlarından gelecek yükleri taşımada kerpiç duvarın dayanımını 
artırmak için bu seviyede de ahşap veya betonarme hatıl yapılır. Kerpiç 

Resim 2.27: 

Altta taş, üstte kerpiç duvar örgüsü  
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duvarlarda zaman zaman, özellikle kapı-pencere gibi açıklıkların üstüne 
denk gelen yerlerde ahşap hatıllar kullanılmaktadır [Türkçü,  2000, s.93]. 

Açıklık yoksa bile ahşap hatıl kullanımı, hatıl altında kalan duvarın bir bütün 
olarak çalışmasını sağlayarak dayanımı artırmaktadır. Duvarın bitimi, ara 
döşeme ile çatının geleceği yerler mutlaka hatıllarla tamamlanır [Türkçü,  

2000, s.93]. 

Kerpiç yapıların özellikle kurak iklim bölgelerimizde yaygın olması veya 
diğer yörelerimizde yaz mevsiminde kullanılan bağ evi gibi işlevleri 
nedeniyle çatıları düzdür. Böylece çatılar aynı zamanda ürün kurutma yeri, 
depolama alanı veya yazın yaşama ve yatma mekânı gibi işlevler 
üstlenmektedir [Türkçü, 2000, s.93]. Yerel halkın ihtiyacını karşılamasına yardım 
eden bu sistem, mimari kimlik oluşumu üzerinde de etkilidir. Düz çatılı 
mimari ögeler, kırsal dokuyu oluşturan unsurlardan biridir [Resim 2.28–31]. 
 

 

 

Toprak/dam çatı yapımı, duvar üstü hatıllarından sonra mekânın kısa 
açıklığı yönünde ahşap kirişlerin atılmasıyla başlar. Geleneksel 
uygulamalarda bunlar genellikle işlenmemiş veya az işlenmiş, doğal 
biçimini büyük ölçüde koruyan, yuvarlak ağaç gövdeleri (tomruklar) veya 

Resim 2. 30: 

Günlük kullanım alanı olarak karşımıza 
çıkan düz çatılar 
 
 

 
Resim 2. 28 (üstte): 

Düz çatı kullanımı. Dogon, Mali-Afrika 
 

 

Resim 2. 29 (solda): 

Düz çatılı kerpiç köy evleri 
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ağaç dallarıdır. Bu tomruklar çatı kirişleri olarak sık aralıklı yerleştirildikten 
sonra kirişlere dik yönde hasırlarla veya çatı altı tahtasıyla kaplanır. Ahşap 
kirişlerin bu düzenlemedeki görevi çatı ve üzerine gelen yükleri duvarlara 
aktarmak, tahta ve hasırların çatı örtüsünü oluşturacak çatı kabuğu 
malzemesini koruyarak, iç mekâna düşmesini önlemektir. Tahta 
kaplamanın üzeri saz kamışları ve\veya çalılarla kaplanarak üstüne ve 
içine saman karıştırılmış kerpiç hamuru dökülür. Bu tabakanın üzerine çorak 
denilen bir toprak tabakası gelir. Çorak tabakasının kalınlığı yaklaşık 10–20 
cm'dir. Çorak tabakasını izleyen tabaka su yalıtımını artırmak amacıyla 
yapılan ince bir tuz tabakasıdır. Son olarak elekten geçirilmiş dere kumu 
dökülür. Çatı, yuvarlak bir taşla (silindirle) sıkıştırılır. Hemen her yıl çatının 
bakımının yapılması ve elden geçirilmesi gereklidir [Türkçü,, 2000, s.93]. 

Kerpiç mimari kendine özgü malzemeye dayalı detaylarıyla yapı kültürü 
oluşumuna bir katkı yapmaktadır. Geçmişe dayalı tecrübelerle oluşan 
detaylar, mimari kimliği oluşturmaktadır. Kerpiç yapılarda detaylar 
malzemenin karakterine bağlı olarak farklılaşmaktadır.  Lento olarak ahşap 
ya da taş kullanılmakta ya da örgü teknikleriyle açıklıklar oluşturulmaktadır. 
[Resim 2.32]  

  
 

Kerpiç malzemenin fazla mukavemetli olmaması özel detayların 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, köşelerde malzemenin 
yıpranmaması için daha sert malzemelerle birlikte kullanılması ya da 
köşelere daha mukavemetli kerpiç ile destek yapılması gibi önlemler 
alınmaktadır [Resim 2.33].   

Kerpiç malzemenin özellikleri bu malzeme ile yapılan yapıların boyut ve 
formlarını etkilemiş ve şekillendirmiştir. Yuvarlak dönüşler malzemenin 
bütünlüğünün korunması için önemlidir. 

Toprak malzeme insanın eliyle şekillendirebileceği, plastiklik özelliği yüksek, 
kolay bulunan bir malzeme olması nedeniyle kültürler tarafından sıkça 
tercih edilen bir malzeme olmuştur.  

 
Resim 2.31 (üstte): 

Kerpiç ev, Malatya 
 

Resim 2.32 (sağda): 

Pencere detayları 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 2. 33: 

Kerpiç yapıya köşe takviye detayı 
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Kerpiç yapıların üzerinde ve içinde yaşanılan kültürü yansıtan desenler, 
motifler ve boyamalar bulunmaktadır. Doğal boyaların kerpiç malzemeye 
katılması veya kerpiç üzerine uygulanması şeklinde yapılan motifler, o 
kültüre ait izler taşımaktadır [Resim 2.34–35]. 

Kerpicin mimari kimliğe katkıları: 

1. Plastik özelliği ve form verilebilme kabiliyeti 

2. Yüzey işlenebilirliği, dokusu 

3. İhtiva ettiği minerallere bağlı rengi 

4. Yöresel kültürlere bağlı olarak birlikte kullanıldığı malzemelerle (Taş, 
ahşap, saman, lif, alçı, kireç vb.)  olmaktadır. 

 

 

 

 

Resim 2.35 

Kerpiç konutlarda yapılmış motifler, 
Mali / Afrika. 

Resim 2.34: 

Yerel motiflerle süslenmiş konut, Nijer 
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2.1.3.Ahşap 

Tarımsal dönemde olduğu gibi günümüzde de vazgeçilmez yapı 
malzemesi olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen, lifli, 
heterojen anisotrop bir dokusu olan yapı malzemesidir. Ağaç kovuklarında 
başlayan barınma macerası daha sonra saz, kamış gibi malzemelerle 
destek bulmuş, en sonunda da ahşap yığma ve karkas sistemine geçilmiştir 
[Resim 2.36]. 

Ağaç dallarından, geçici nitelikte barınaklar oluşturma pratiği tam 
anlamıyla ortadan kalkmamıştır. Çukurova’da mevsimlik tarım işçileri yakın 
dönemlere dek bu tür kulübelerde barınmaktaydı. Trakya’da bu yöntemle 
yapılan ağıl vs. gibi barınaklar halen kullanılmaktadır. Hatta dallardan 
yapılan taşıyıcı sistemin üzerine, binlerce yıl önce Çayönü’nde yapıldığı gibi 
bir balçık sıva katmanı vurulması da yer yer rastlanan bir uygulamadır 
[Başgelen, 1993, s.89]. 
Ülkemiz topraklarının 21.189.000 hektarı ormanlık alan olup, bu alanın 
%40’lık bölümü geniş yapraklı, %60’lık bölümü de iğne yapraklı ağaçlardan 
oluşmaktadır. Orman varlığımız, 6,4 milyon ha meşe, 5,4 milyon ha kızılçam, 
4,2 milyon ha karaçam, 1,7 milyon ha kayın, 1,2 milyon ha sarıçam, 0,6 
milyon ha göknar, 0,5 milyon ha ardıç, 0,4 milyon ha sedir, 0,3 milyon ha 
ladin ormanından oluşmaktadır. 100 bin hektardan daha ufak alanlarda 
kavak, ıhlamur, okaliptus, servi, akasya, sığla yer almakta; bunun dışında 
daha küçük alanlarda veya münferit olarak ormanlarımızda yayılış 
gösteren porsuk, Halep çamı, douglas göknarı, andız, akçaağaç, 
karaağaç, kayacık, çınar, söğüt, huş, üvez, yabani kiraz gibi ağaç türlerimiz 
de nadir olarak bulunmaktadır [OGM, 2006] [Resim 2.37–38]. 
 

 

Resim 2.36: 

Türkiye orman varlığı haritası. 
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Genel olarak ormanlık alanlarımızın %40’nı geniş yapraklı (meşe, kayın, 
kızılağaç, gürgen gibi ağaç türleri) ormanlar, %60’ını iğne yapraklı (kızılçam, 
karaçam, sarıçam, göknar, ladin, sedir gibi ağaç türleri)  ormanlar 
kaplamakta ise de odun hacmi olarak %32 geniş yapraklı ağaç serveti, 
%68 iğne yapraklı ağaç serveti tespit edilmiştir [OGM, 2006]. 

Ahşap malzemeyi meydana getiren ağaç türleri iki büyük sınıfa ayrılır. 
Bunlar, gymnospermler (açık tohumlular, kozalaklılar, iğne yapraklılar, 
herdemyeşiller ve yapı malzemesi terminololisinde daha çok reçineli/çıralı 
ağaçlar) ve angiospermler (kapalı tohumlular, geniş yapraklılar, yaprak 
döken ağaçlar) olarak adlandırılmaktadır. Ahşabın önemli özelliklerinden 
biri olan sertliğine bakılacak olursa, sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba 
ayrılır. Sert ağaçlar meşe, dişbudak, karaağaç, kayın, kestane, akgürgen, 
ceviz vb., yumuşak ağaçlar kavak, selvi, gürgen, kızılağaç, akçakavak, 
ıhlamur, vb.’dir.  Bazen 3. bir grubu çıralı ağaçlar oluşturur, bunlar ladin, 
sarıçam, kızılçam, karaçam, melez olmaktadır. 

Yöresel mimaride ahşap malzemenin kullanımı ahşabın anatomik, fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin belirlediği durabiliteye bağlı olarak mümkün 
olabilmektedir.  

Karaağaç, ıhlamur, şimşir, ceviz gibi bazı ağaç türleri, oymaya elverişlidir. 
Bu özellikteki ahşap malzeme ile süslemeli ve oymalı ahşap yapılar mimari 
dokuyu oluşturur. Meşe gibi bazı ağaç türleri ise mukavemet özellikleri ön 
plana çıkan ancak işlenmeye elverişli olmayan türler olup, daha düz hatlı 
yapı biçimini oluşturur. 

Mimari kimliğin oluşmasında çok büyük bir role sahip olan malzeme, 
yerleşmeye en yakın mesafeden temin edilebilecek malzeme olmaktadır.  
Bu nedenle, bol oranda ormana sahip olan yerleşmelerdeki yapılarda 
ahşap malzeme kullanılmıştır. Bu da bölgenin mimari kimliğine 
yansımaktadır. Buna en güzel örnek Karadeniz bölgesidir. Karadeniz’de 
ormanların bol miktarda olması, mimarinin de ahşap malzeme ile 
şekillenmesine neden olmuştur [Resim 2.39]. 

Ağacın kendi doğal yapısı sebebi ile biyolojik zararlılara, iklim koşullarına 
göstermiş olduğu direnç, doğal dayanıklılık olarak ifade edilebilir. 
Dayanıklılık ağacın cinsine göre değişir. Dayanıklı ağaçlar, kestane, meşe, 
yalancı akasya, ceviz, porsuk, sedir, servi, ardıç; orta derecede dayanıklı 
ağaçlar, ladin, göknar, çam, adi ceviz, kiraz, dişbudak; az dayanıklı 
ağaçlar, kavak, söğüt, atkestanesi, akçağaç, gürgen, kayın, kızılağaç, huş, 
ıhlamur, karaağaç olarak sıralanabilir.  Zeminle temas eden ve sürekli 
neme maruz kalan ortamlarda bulunan yapı elemanlarında tik, ardıç gibi 
türler kullanılmaktadır. Ülkemizde pek çok yörede kullanılan ardıç bu 
özelliği ile tanınmaktadır [Resim 2.40]. 

 

 %30 Meşe

% 26 Kızılçam %20 Karaçam

% 8 Kayın

 %5 Sarıçam

% 2 Ardıç
 %1Ladin  Diğerleri %5

% 1Sedir

% 2 Göknar

 
Resim 2.38: 

2007 yılı orman varlığı ve türlere göre 
ağaç serveti  
 

Resim 2.37: 

Dal örgü ağıl, Enez / Edirne. 
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Ahşabın dayanıklı olması, bazı şartlara yani içinde bulunduğu ortama 
bağlıdır. Nem, özellikle zararlı mantarların gelişmesini kolaylaştırdığından, 
dayanıklılık bakımından ahşabın en büyük düşmanıdır.  

Çevrenin kuru veya ıslak olması ahşabın dayanıklılığını etkiler. Geçmeler, 
rutubetten en çok etkilenen kısımlardır. Ahşabın en iyi korunacağı yerler çöller 
ya da yüksek dağlar gibi soğuk ve kuru bölgelerdir.  

Yapıda rutubete fazla dayanıklı olmayan bir ahşap türünün kullanılması 
durumunda, ahşabın zemin ile temasını kesecek bir malzemenin kullanımı 
sözkonusudur. Geleneksel yapılarda bu malzeme, su emme katsayısı düşük 
olan bazalt vb. taş türleri olmaktadır [Resim 2.41–42]. 

Resim 2.40: 

Son derece dayanıklı bir tür olan 
ardıcın yapıda kullanımı, 
Karahöyük / Kayseri. 

Resim 2.39: 

Ahşap evlerden kurulu yerleşim alanı 
Şavşat / Artvin 
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Ahşap, malzeme olarak her yerde aynı olduğu halde ahşabın yapıda 
kullanımı her ülkede farklılıklar göstermektedir. Burada iklim, coğrafya, diğer 
yapı malzemeleri etkili olmakla beraber en önemli etken yaşama biçimi ve 
geleneklerdir [Günay, 2001].  

Ahşap malzemeler yapıda taşıyıcı, kaplama, doğrama gibi yapı elemanları 
olarak yer almaktadır. Toplumlara göre farklılık gösteren kullanım şekilleri, 
mimari kimliğin oluşması üzerinde etkilidir. Kimi zaman ahşap tek başına 
yığma olarak kullanıldığı gibi kimi zaman da kerpiç ve/veya taş ile birlikte 
kullanılmaktadır. Bu tarz kullanım tipleri, mimari dokuyu şekillendirmektedir 
[Resim 2.41–43]. 
 
 
 

Resim 2.41: 

Ahşap yapıların zeminle ilişkisini kesen 
taşlar, Şavşat / Artvin 

 

Resim 2.42 (solda): 

Saz çatılı ahşap evler, Malay  
 

 
Resim 2.43 (üstte): 

Taş örgü üzerinde yükselmiş kerpiç 
dolgu ahşap karkas sistemli ev, 
Cumalıkazık / Bursa.  
 

Resim 2.44: 

Yığma şeklinde kullanılmış ahşap 
malzeme, Yazılıkaya / Eskişehir 
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2.2. Yapı Elemanları 

Kırsal mimaride yerel malzemelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda 
biçimlendirilmesi sonucunda “yapı elemanları” ortaya çıkmaktadır. Yapı 
elemanları yerleşme ile ilişkilendirilerek ele alındığında, tekil veya yapı 
genelinde baskın özellikler göstererek, bölgesel kimlik özelliklerini 
tanımlamaya yardımcı olur. Cephe kuruluşunda yer alan yapı elemanları 
yapıya dair ilk izlenimlerin oluşmasında etkilidir. Duvar dokusu, baca, saçak, 
çatı eğimi gibi yapı elemanları ile anımsanan bölgeler, yapı elemanlarının 
kimlik oluşumundaki etkin rolünü gösterir.  

Yapı elemanları görevlerine göre; taşıyıcı, bitim ve çevresel yapı elemanları 
olarak üç alt gruba ayrılabilir.   

Taşıyıcı yapı elemanları, strüktür kuruluşunda ana görevi üstlenen 
parçalardan oluşmaktadır. Duvar, kolon, döşeme ve çatı, yüklerin 
iletilmesini sağlayan elemanlardır. Bitim bileşenleri, pencere, kapı, baca 
gibi elemanları içerir. Yapının ihtiyaçları doğrultusunda konut dışına taşan 
elemanlara çevresel yapı elemanları denilmektedir. Çeşme, kuyu, fırın gibi 
bazen birkaç konutun etkileşimine neden olan elemanlardır. 
 
2.2.1. Taşıyıcı Yapı Elemanları 

Yerel yapı eylemi, çevreye bağlı malzeme ile yapım tekniklerinin olanakları 
doğrultusunda gerçekleşmektedir. Yapıda taşıyıcı olarak kullanılacak 
elemanlar homojen yapılı, gözeneksiz, atmosferik etkilere ve basınca 
dayanımı yüksek malzemelerle oluşturulmuştur. Bu özellikleri en fazla sahip 
olan püskürük kütlelerle, fiziksel tortul kütleler grubundaki taşlar, ahşabın bol 
bulunduğu bölgelerde ahşap ve ikisinin de az olduğu bölgelerde kerpiç 
konstrüktif amaçlı kullanılmıştır.  

Geleneksel mimaride strüktür elemanlarının boyutlarıyla açıklık geçebilme 
kapasiteleri doğal malzemelerin boyutlarına, basınç, çekme ve eğilme 
mukavemetlerine bağlı olarak sınırlı kalmaktadır. Oda boyutları, kat 
yükseklikleri, döşeme ve çatı açıklıkları, kapı ve pencere boşlukları bu 
boyutlara ve malzeme seçimine göre değişmektedir.  

Duvar:  

Yapı içindeki görevi taşıyıcılık ve sınırlayıcılık olan duvarlar tarih boyunca 
değişik toplumlarca ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisi ile farklı biçimler 
almışlardır.  

Kır yapısının duvarı yapının ne kadar dışa dönük olduğunun en önemli 
göstergesidir. Yapı geneline hakim mahremiyet ihtiyacı bahçe duvarından 
başlayarak, cephedeki boşlukların oranına yansımaktadır. Bazı bölgeler için 
bahçe duvarları, bazı bölgelerde ise cephe duvarları baskın yönüyle kimliği 
belirlemektedir [Resim 2.45]. 
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Duvar malzemesinin korunması ihtiyacı da kimliği belirleyen bir özellik olarak 
ortaya çıkar. Bazen sıva, bazen de geniş saçaklar, yapı elemanlarının 
birbirini etkilediğinin göstergesidir. Malzemeden ve işlenebilme 
kabiliyetinden kaynaklanan renk, doku ve örgü şekli duvarda kimliği 
belirlemektedir. Ancak taşın bu özelliklerinin vurgulanmaya çalışılması 
duvarın dayanımını olumsuz etkilemekte, yapı ömrünü azaltmaktadır. Bu 
nedenle duvarların sıva ile korunması her ne kadar kimliği olumsuz etkilese 
de tavsiye edilmektedir [Resim 2.46]. 

 

Ahşap, taş ve kerpiç malzemelerle oluşturulan duvarlar kendi içlerinde 
yapım tekniklerine göre farklılaşmaktadır. Bu sebeple, duvar karakterinin 
tespitine yönelik yapılan sınıflandırmalarda malzeme ve işlenme dereceleri 
göz önüne alınmıştır.  

 
 
 

Resim 2.45: 

Konut duvarlarının oluşturduğu kimlik, 
Thasos/ Yunanistan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.46: 

Duvarların sıva ile kaplandığı bir konut 
örneği, Thasos/ Yunanistan. 
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Taş duvar: 

Taş duvarlar, taş türüne bağlı olarak, örgü teknikleri ve dokuları ile mimari 
kimliği belirleyen yapı elemanlarıdır. Her kültür yerel malzemenin en elverişli 
kullanım biçimini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yöresel uygulama 
tekniklerinin malzemeye bağlı olarak gelişimi belirlenmelidir. Bunun 
sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. 
İyileştirme için durabilite ve deprem dayanımı göz önüne alınmalıdır. 
Durabilitenin en önemli parametreleri periyodik bakım ve korumadır. 
Burada yerel sıva uygulamaları teşvik edilmelidir. 

Genellikle tek parçanın getirdiği sınırlamalara karşılık çok parçalı sistemler 
gelişmiştir. Çok parçalı taş yapı elemanlarında birleştirme sorunları çeşitli 
metotlarla çözülmektedir. Doğal taşların tek başlarına veya diğer 
malzemelerle bir arada kullanımı esnasında sınıflandırmaya esas olabilecek 
diğer bir konu da taşın işlenme derecesidir. Taş duvarları yerel özelliklerine 
göre sınıflandırmada etkili kriterler aşağıda sıralanmaktadır: 

 

Taş duvarların malzemeye bağlı olarak 
sınıflandırılması: 

1. Taşın tek başına kullanımı 

- Aynı tür ve aynı renk taşların 
bir arada kullanılması 

- Farklı taş türlerinin bir arada 
kullanılması 

2. Taşın başka malzemelerle 
birlikte kullanımı      

 

Taş duvarların işlenme derecelerine 
göre sınıflandırılması: 

1. İşlenmemiş taş duvar örgüleri: 
- Moloz taş duvar 
- Kuru taş duvar 
- Sel taşından duvar 
- Mozaik taş duvar 

2. Yonu taş duvar örgüleri: 
- Kaba yonu taş duvar 
- İnce yonu taş duvar 

(derzli ya da derzsiz) 
3. Karma örgüler: 

- Yonu taş-moloz taş duvar 
- Yonu taş-tuğla duvar 

        4.     Kaplama taş duvar 

Taşların birbiri üzerine yığılması esnasında mimari kimliğin oluşumunu 
etkileyen bir diğer unsur ise örgü sıralarını düzenlemek ve duvarı 
desteklemek amacıyla “hatıl” kullanımıdır. Duvar kuruluşu 
sağlamlaştırılırken, cepheye bir başka malzeme ile (ahşap, tuğla, beton 
vb.)  oluşturulmuş yatay bir iz getirilmiştir [Resim2.47]. 

Moloz taş duvar örgüsü: Toplama veya ocaktan alındığı gibi, yani herhangi 
bir tesviye işleminden geçmemiş taşlar kullanılarak harçlı/harçsız yapılan 
duvarlardır. Bu duvarlarda kullanılan taşların şekil ve büyüklükleri değişik 
olduğundan örgüleri düzenli olamaz. Moloz taş duvarların yapılmasında en 
çok 150 cm de bir duvar üzeri tesviye edilir ve gerekirse hatıl yapıldıktan 
sonra örülmesine devam edilir. Bu duvarlarda kapı ve pencere kenarları 
işlenmiş taşlarla veya tuğla ile örülür. Moloz duvarlar kuru veya harçlı olarak 
yapılır  [Resim 2.48]. 

57



 

Kuru taş duvar: Taş duvarların en basit ve ucuz türüdür. Kuru duvarlarda 
harç kullanılmaz. Taşların alt yüzleri küçük parçalarla beslenerek kamalanır. 
Bu işlem bazı yörelerde tuğla ve kiremit parçaları ile yapılmaktadır. Duvara 
bağlantı sağlamak amacı ile yer yer enlemesine uzun taşlar konur. 
Mukavemetleri çok az olduğu için yüke maruz olmayan yerlerde 
kullanılmalıdırlar [Resim 2.49–50]. Bu duvarlarda kerpiç harç kullanımı teşvik 
edilmelidir. 

 

Harçlı Moloz Taş Duvarlar: Harç ile örülerek moloz taşlardan yapılan 
duvarlar binaların toprak içinde kalacak veya yüzeyleri sıvanacak duvarlar 
ile bahçe ve istinat duvarlarının yapımında kullanılır. Bu duvarların 
yapımında büyük ve düzgün taşlar köşelere getirilir. Bağlantı köşeden 
itibaren sağlanır ve taşlar arasındaki büyük boşluklara harç ile küçük 
parçalar konur. Harçlı moloz taş duvarlarla yapılan istinat duvarlarında 

 

 

 

Resim 2.48 (üstte): 

Moloz taş duvar plan, kesit ve 
görünüşü . 

 

 

 

 

Resim 2.49 (solda): 

Kuru taş duvar örneği, Kapuzbaşı / 
Kayseri. 
 

 
 

 
 
Resim 2.50 (üstte): 

Kuru taş duvar plan, kesit ve görünüşü.  
 

Resim 2.47 (solda): 

Kapuzbaşı, Kayseri’de hatılla 
desteklenmiş duvar. 
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arkadaki toprak dolgudan gelecek suların temele sızmadan dışarı 
akıtılabilmesi için duvarda ‘barbakan’ adı verilen delikler bırakılır. Kapı ve 
pencere kenarları taş duvarlar bağlantı sağlayacak şekilde tuğla ile 
yapılabilir.  

Harçlı moloz taş duvarlar taşların konuluş şekline göre yatay derzli veya 
mozaik şeklinde yapılır. Taş duvar yapımında kullanılan moloz taşlar 
toplama taş ise yatay derzli yapılması tercih edilir. Yatay derzler devamlı 
veya kesik olarak yapılabilir. Duvarın örülmesi esnasında bağlantının iyi 
olabilmesi için duvar kalınlığınca kenet taşları konur.  

Sel taşından duvar: Sel taşı olarak da isimlendirilen dere taşları ile yapılan 
duvarlar, kullanılan taşların formları nedeniyle (yuvarlanmış, küreye yakın) 
basınca karşı bir dayanım göstermez. Harçsız inşa edilmeleri çok zordur. 
Küçük parçalar olduğu gibi, büyük taşlar ise yarılarak kullanılırlar [Resim 2. 51–

52]. Dekoratif olarak kullanıldıkları görülür. 

Mozaik taş duvar örgüsü: Sert, az işlenmiş ocak taşları yatak sathı dikkate 
alınmaksızın harca gömülerek örülürler. Özellikle Antik devir yapılarında 
kullanımı çoktur. "Kiklop, tarihten önceki devirlerde çok büyük oldukları 
tasavvur edilen insanlara verilen bir isimdir. Bu insanların çok büyük kaya 
parçaların harçsız olarak üst üste koymak suretiyle örmüş oldukları 
duvarlara da bu yüzden "kiklop duvarları" denmiştir. Mozaik şeklindeki 
duvarlarda derzler yatay olmadığından, taşlar tabanları üzerine 
oturtulmazlar.  

Kaba yonu taş duvar: Çekiçle kabaca düzeltilmiş taşlarla örülürler. 
Genellikle derzler harç doldurulur. Taşların işleniş şekillerine göre çerçevesiz 
ve çerçeveli, derzlerin durumuna göre yatay derzli ve mozaik şeklinde 
yapılır. Mozaik şeklinde kaba yonu taş duvarda derzler eğik olduğundan 
basınca dayanımları derzli yapılanlardan daha az olur.  

İnce yonu taş duvar:  

Derzli ince yonu taş duvar: Bu görü biçiminde taşın duvarda kullanılmak 
üzere düzgün geometrik formlarda işlenmesi gerekmektedir. Bu duvarlarda 
derz çoğunlukla devamlı veya kesik yatay olur. Taş duvarların ön yüzeyinde 
derzlerin aynı kalınlıkta olabilmesi için derz çıtaları kullanılır ve duvar 
bittikten sonra çekilir [Resim 2.53]. 

Derzsiz ince yonu taş duvar: Bu örgü sisteminde harç kullanılmadığı için taş 
yüzeylerin birbirleriyle tamamen temas etmeleri gereklidir. Bu nedenle taş 
yüzeylerinin son derece hassas olarak düzenlenmesi ve kenarların gönyede 
olması zorunludur. Harç kullanılmaz ve birleştirme işlemleri geçme şeklinde 
veya kenet kullanılarak yapılır. 

Kesme Taş Duvar: Bütün yüzeyleri tamamen işlenmiş taşlarla yapılan 
duvarlardır. Taşlar düzgün dikdörtgen prizması şeklinde kesilebildiğinden 
şekilleri tuğla duvarlara benzer, üst üste ve yan yana gelen taşların 

 
 

 

Resim 2. 51 (üstte): 

Dere-Sel yataklarından toplanmış 
taşlarla yapılan duvarın, Plan, kesit ve 
görünüşü.  
 

 
Resim 2.52 (üstte): 

Dere-Sel yataklarından toplanmış 
taşlarla yapılmış duvar örneği. 
  

 

 
Resim 2.53 (üstte): 

İnce yonu taş duvarın(derzli) plan, 
kesit ve görünüşü.  
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birbirlerini bağlayabilmeleri için çeşitli şekillerde geçmeler yapılabilir veya 
kenetler kullanılabilir.  

İşlenmişlik derecesinin aynı olduğu duvarlarda taş rengine bağlı olarak farklı 
kimlikler oluşmaktadır [Resim 2.54]. Duvarların yapı içinde veya yerleşim 
genelinde bölücü, sınırlayıcı fonksiyonları değişik şekillerde çözülmektedir  
[Resim 2.55–57]. 

 

 

 

 

Resim 2.54: 

Taş renklerine ve türüne bağlı 
olarak oluşan dokular farklı kimlikler 
yaratır.  
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Resim 2.55: 

Duvar dokusu bakımından sokak ve 
konut duvarlarının bütünleşmesi, Yörük 
Köyü/ Safranbolu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.56 (solda): 

Simi taş duvarlarla bütünleşen dar 
sokaklar. 
 
Resim 2.57 (sağda): 

Simi ‘de ev ve bahçe duvarlarının dar 
yolu sınırlaması farklı bir sokak kimliği 
oluşturmaktadır. 
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Kerpiç Duvar: 

Ahşap ve taş malzemeden yoksun olan bölgeler kerpiç mimarisiyle kimlik 
bulmuştur [Resim 2.58]. Kerpiç duvarlara toprağın bol olduğu farklı 
coğrafyalarda rastlanmaktadır. Kerpiç sıvalı örneklerde ortaya çıkan kimlik, 
kerpiç sıvanın baharda yöre kadınları tarafından onarılması şeklinde yerel 
geleneklerle desteklenmektedir. 

Kerpiç duvar örgüleri, tuğla duvar örgülerine benzemektedir. Ancak harç 
olarak kireç, çimento yerine çamur kullanılır. Kerpiç sıraları çamur harcı 
yardımıyla birbirinin üzerine dizilmek suretiyle örgü sürdürülür. Duvar 
boyunca uzanan kerpiç arakesitlerine yatay derz, şaşırtılan dik vaziyetteki 
kesik derzlere de düşey derz adı verilir. Çamur harcı, geç kuruyan bir 
bağlayıcı olduğundan derzlere fazla bir kalınlık verildiği zaman, üstten 
gelen yüklenme ile duvar dikliğini muhafaza edemeyerek bozulmasına 
neden olur [Özçelik, 1984, s.167]. 

Kerpiç duvar örülmesinde faydalanılan çamur harcı, kerpiç üretilmesinde 
kullanılanın aynısıdır. Ancak çamur harcı içine katılan samanın daha ince 
elyaflı olmasına ve toprağın elenmesine özen gösterilir. Duvar örgü işlerinde 
bilinen araç ve gereçler kullanılır. 

Hiçbir standarda ve kontrole tabi olmadan üretilen kerpiçler, çeşitli 
boyutlarda yapılır. Bunların örgü şekillerini düz örgü, saplama örgü, köşe 
örgüsü ve kesişen örgüler olmak üzere birbirinden farklı 4 biçimde ele 
almak gerekmektedir [Özçelik, 1984, s.168]. 

 

  
 

 
Resim 2.58 

Köy evlerinde kerpiç kullanımına bir 
örnek, Suçatı/ Sivas. 
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Ahşap duvar: 

Ahşap yapılar en önemli taşıyıcı elemanları olan duvarların yapılış 
yöntemine göre sınıflandırılmaktadır.  Yığma sistemlerde kullanılan ahşabın 
işlenmişlik derecesi ve birleşim şekli, iskelet sistemlerde ise dolgu elemanları 
farklı özellikler gösteren duvar tiplerini oluşturmaktadır [Resim 2.59–60]. 

 

 

 

Yığma sistemlerde yuvarlak veya dikgörtgen kesitli tomruk veya keresteler 
cepheye yatay bir etki vermektedir. Tomruk ve keresteler esasında kullanış 
biçimi açısından aynı özellikleri gösterseler de birleşme şekilleri açısından 
farklılaşır [Resim 2.61–63]. Köşelerdeki bağlantı biçimlerine bağlı olarak özgün 
örnekler ortaya çıkmaktadır. Kerestelerle inşa edilen yığma yapılarda 
düzgün kalas ya da kalınca tahtalar kullanılmaktadır. [Resim 2.64]  

İskelet sistemde oluşturulan duvarlarda dolgu sistemlerinin etkisiyle oluşan 
farklılaşmalar görülmektedir. Taş dolgu yapılan örneklerde gözlü, göz 
dolmalı ve muskalı dolma gibi elde edilebilen taş boyutlarına göre 
şekillenmiş duvar tipolojilerine rastlanmaktadır. Bazı bölgelerde kerpiç 
dolgu uygulamaları yapılmaktadır. Bu tür örgüler kimliği baskın olarak 
belirlemekle birlikte dış etkilere dayanıksız olduğu için geniş saçaklar 
gerektirmektedir. Bu da kimliği kuvvetlendiren bir unsur olarak karşımıza 
çıkar. Resim 2.61-63’de aynı bölge içinde dolgu malzemesi olarak 
kullanılan taşın boyutlarından kaynaklanan farklılaşma sonucu elde edilen 
kimlik görülmektedir. Bu tür dolgulu duvarlarda dolgunun görsel olarak 
algılanması mimari kimlik açısından son derece belirleyici olmasına karşın 
yapı ömrü açısından olumsuzdur. Bu nedenle yağışın bol olduğu yörelerde 
geniş saçaklarla koruma sağlanmaya çalışılmıştır. 

 
 
Resim 2.59 (solda): 

Ahşap duvarlarda yapı sistemine, 
dolgu malzemesine, sıva ve kaplama 
yönüne bağlı oluşan kimlik özellikleri. 
 
 
Resim 2.60 (sağda): 

Ahşap duvar kurgusunda dolgunun 
kimlik oluşumuna etkisi. 
 

 
Resim 2.61 (üstte): 

Ahşap kütüklerin köşe birleşme detayı, 
Şavşat/ Artvin . 
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İskelet sistemin genel karakterini duvar teşkilinde kullanılan malzeme ve 
ahşap karkas ortaya çıkarmaktadır. Yerel özellikler açısından iskelet 
sistemler; 

• Gözlü Sistem, 

• Göz Dolması Sistem, 

• Muska Sistem,  

şeklinde gruplandırılabilir. 

 

Gözlü sistemde, düşey taşıyıcı elemanların (dikme) aralarının yatay ahşap 
elemanlarla takviyesiyle “gözlü” denilen tip oluşmaktadır. Dikmeler arası 
25–35 cm.dir. Dikmelerin sıklığı nedeniyle boyutu narinleşmektedir. Köşe 
dikmeleri 12x12 cm veya 15x15 cm kare kesitli, normal dikmeler ise 7x14 cm 
– 8x14 cm civarındadır. Bazen 5x10 cm ebadına düşebilmektedir. Boyutlar 
doğaldır ki yapının hangi ekonomik koşullarda ve ne büyüklükte yapılmak 
istendiğine bağlıdır. Bu sistemde sadece iç yüzeyler ahşapla 
kaplanmaktadır. Dış yüzeylerde bu açıdan herhangi bir doku teşkili söz 
konusu olmamaktadır.  

Resim 2.62 (üstte): 

Ahşap kütüklerin kullanıldığı yapım, 
Şavşat / Artvin. 
 
 
 
 
 
Resim 2.63 (solda): 

Alt katta kütüklerin, üst katta ise ahşap 
kalasların kullanıldığı bir yapı, Şavşat / 
Artvin. 
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Göz dolması sistemde, gözlü sistemin cephe strüktürünün, iklim ve doğa 
koşulları karşısında dayanıklı olması için doldurulması yöntemi “göz dolması” 
sistemini oluşturmaktadır. Gözlü sistemden farkı cephenin daha küçük 
parçalara bölünmesidir. Bu sisteme daha çok Anadolu’nun kuzeyinde 
Doğu Karadeniz bölgesinde kıyı kesimlerde, Sürmene, Of ve çevresinde 
rastlanmaktadır. Artvin, Borçka ve Rize-Fındıklı diğer alanlardır [Resim 2.64–66]. 

 

  

 

Sistemi teşkil eden taşlar derelerden toplanarak sistemin çatkısında beraber 
kullanılmaktadır. Hazırlanan 18x18 cm, 13x13 cm ebatlarındaki aralıklara 
taşlar yerleştirilir ve yatay ara kuşaklarla sıkıştırılır. Düşey ve yatay konumdaki 
tüm ana ve ara taşıyıcıların oluşturduğu boşluklar 17–20 cm arayla önce 
düşey elemanlara tespit edilen küçük yatay parçalarla yeniden bölünür.  

Düşey ve yatay elemanların birbirine bağlanması geçmelerle sağlanır. 
Boşlukların taş haricindeki kısımları ise kireç harcı ile sıvanmaktadır. Göz 
dolma tekniği, yaygın halde bulunan ahşap ve ormanın aşırı derecede 
plansız kullanılmasından doğan eksikliğin giderilmesi için bir çözüm olarak 
yorumlanabilir. 

Muskalı dolma sistemde, dikmeler arasındaki çapraz elemanların yaklaşık 
450 lik açılarla dikmelere çivi veya metal elemanlar kullanılarak tespiti ile 
ortaya çıkmıştır. Dolgu ise yine küçük dere taşlarının kireç harcı ile 
yerleştirilmesinden oluşmakta, çaprazlamalar ise ikinci bir payanda görevi 
görmektedir. Payandaların böyle bir cephe sisteminde tüm cephede 
bütünlüğü oluşturduğu söylenebilir. Küçük parçalı taş malzemenin 
sıvanarak kullanılması yine kimlik üzerinde etkili bir unsurdur [Resim 2.67–69]. 

 
 
Resim 2.64 (sol üstte): 

Göz dolması sistemin yapı 
genelinde etkisi. 
 
Resim 2.65 (sol altta): 

Göz dolması sistemin taş renklerine 
bağlı olarak kimlik oluşumu. 
Sürmene Gültepe Köyü gözdolma 
tekniği ve köşe birleşmesi. 
 
Resim 2.66 (sağda): 

Aynı yapıya ait duvar dokusunun 
görünümü. 
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Sütun, Dikme ve Kolon: 

Uzunluğu doğrultusunda paralel kuvvetlerin etkisinde kalan, döşeme 
sistemini desteklemek için kullanılan, kiriş ya da döşemelerden gelen yükleri 
temele aktaran, genellikle beton, tuğla, çelik veya ahşaptan yapılan 
düşey elemanlardır. Ayrıca temel duvarları birleşimini sağlama ve döşeme 
iç yüklerini aktarma görevi görmektedirler. Bu düşey öğelere taş 
malzemeyle yapılırsa sütun, ahşap ile yapılırsa dikme, beton içerikli olursa 
kolon denilmektedir. Kullanılan malzeme, taşıdıkları yük miktarı 
doğrultusunda şekillenen dikmeler yerel izleri aktaran düşey unsurlardır 
[Resim 2.70–71]. 

 
 
 
 
 
Resim 2.67 (solda): 

Küçük parçalı taşların sıvasız kullanımı, 
Trabzon. 
 
Resim 2.68 (sağda): 

Badadi sıva kullanımı ile küçük parçalı 
taşların örtülüşü, Trabzon. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.69: 

Ahşap yapılarda tuğlanın kullanımı, 
Borçka / Artvin.  
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Döşeme: 

Döşemeler üzerine gelen yükleri oturduğu taşıyıcı elemanlara aktaran, 
katları ayıran ve üzerinde yer alan işlevlere uygun zemin oluşturan yatay 
düzlemlerdir. Döşeme sistemi yüke, malzeme cinsine, elemanların 
boyutlarına, taşıyıcı elemanların aralarındaki uzaklığına göre 
değişmektedir. Yük arttıkça kirişler arasındaki uzaklığın küçülmesi veya 
elemanların daha geniş ve daha direnimli bir malzemeden yapılması 
gerekmektedir. Bu nedenle döşeme sistemi kurgusunda yerel farklılaşmalar 
oluşmaktadır [Resim 2.72–74]. 

Resim 2.70: 

Ahşap dikmeler üzerindeki bir mekân, 
Çamlıhemşin / Rize.  
 
 
 

Resim 2.71: 

Ahşap kazıklar üzerindeki konutlar, 
Chiloe Adası / Şili. 
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Islak mekânlar için ayrı bir özen gösterilmiş, su yalıtım kavramının antik 
dönemlerde bile gelişmiş olduğu anlaşılmıştır. “ Anadolu ve Suriye’nin çeşitli 
yerlerinde kil harcı ile titizlikle kaplanmış ve üzerine dörtgen taş dilimleri 
döşenmiş yıkanma odaları vardır” [Rudolf Naumann’dan aktaran Sümerkan, 1990, 

s. 42]. 

 

 

Çatı: 

Yapıların üzerine iklim ve doğa koşulları gereği, korumak amacıyla 
örtülecek malzemeyi taşımak üzere yapılan iskelete “çatı” denilmektedir.  
Anadolu’nun birçok yöresinde çatıya “dam” da denilmektedir.  

Kırsal yapılarda çatı konstrüksiyonu hem yapıyı hem de iç mekânın kimliğini 
belirleyen unsurdur. Bu nedenle çatı; 

a) Dışa bakan yüz (teras, eğimli çatı) 

b) İçe bakan yüz (düz tavan, eğimli tavan) olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
 
 
 
 
Resim 2.72: 

Kalecik Köyü, Mardin.  
 

 
Resim 2.73 (solda): 

Ahşap taşıyıcıların üzerine yerleştirilen 
çalılarla kurulan döşeme, Soğanlı 
Köyü, Kayseri. 
 
Resim 2.74 (sağda): 

Ahşap taşıyıcı ve çalılarla kurulan 
döşeme türüne Yunanistan’dan bir 
örnek. 
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Çatı yapının göğe bakan yüzü olması nedeniyle hava şartlarından en çok 
etkilenen bölümüdür. Bu nedenle iklim çatının eğimini belirlemektedir.  Çatı 
bulunduğu yörenin coğrafi şartlarına göre düz ya da eğimli olarak inşa 
edilir.  

Düz damlara yağışın az olduğu Güneybatı Anadolu, Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu’da rastlanmaktadır. Her ne kadar yağış az olsa da su problemine 
karşı “yürgü”  veya “yuğgu”  adı verilen silindir biçimli taş ile toprağı 
sıkıştırarak bakım yapılmaktadır. Düz dam üzerindeki kar yükünün fazla 
olduğu durumlarda kar, kürek vasıtasıyla atılmaktadır. Bu bölgelerde dam 
onarma işlemi bir gelenek olarak hayatın bir parçasını oluşturmaktadır 
[Resim 2.75–79]. 

 

 

 
 
Resim 2.75 (üstte): 

Yürgü taşı, Soğanlı Köyü / Kayseri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.76 (sağda): 

Soğanlı Köyü’nde düz damların 
oluşturduğu doku. 

 
Resim 2.77 (altta): 

Saz çatı örneği, Vanuatu.  
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Resim 2.78 (solda): 

Skiros’da teras çatılarla oluşturulan 
yerel doku. 
 
 
 
Resim 2.79 (altta): 

Kiremit çatı örtüsü ile oluşturulan yerel 
doku, Hora/ Semadirek. 
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Yoğun kar altında olan bölgelerde taş ve kerpiç malzemenin yaygın olarak 
kullanıldığı ancak, düz toprak damların saçaksız olarak yapıldığı 
görülmektedir.  Suya karşı son derece dayanıksız olan kerpiç malzeme bu 
iklimde kullanılabilmektedir. Çünkü sadece karın ve buzun çözüldüğü, 
eridiği dönemlerde su etkisiyle sınırlı tahribata maruz kalır. Bu nedenle her 
mevsim kerpiç bulamaçlarla cephe sıvalarının yenilenmesi bir gelenek 
haline gelmiştir. Bu dönemlerde yağmur sularının yapıdan uzaklaştırılması 
uzun çörtenlerle sağlanır  [Resim 2.80–81]. 

 
 

Suyun cepheyi çok tahrip ettiği bölgelerde tahribat bölgesi tanımlanmış ve 
ilave sıva katmanları yapılmıştır. Bu da mimaride tanımlanan bir unsur 
olarak ortaya çıkar. Yağış oranlarının azalması saçak endişesini ortadan 
kaldırır. Düz toprak damlar, tonoz ve kubbeler sıva malzemesi ile korunur 
[Resim 2.82]. 

 

 
 
 
 
 
Resim 2.80 (solda): 

Kayseri Sultanhan’da taş işçiliğinin 
inceliği çörtenlere kimliği belirleyen bir 
unsur olarak yansımıştır. 
 
 
Resim 2.81 (sağda): 

Karahöyük Kayseri’de yine hayvan 
formuyla bütünleştirilmiş bir çörten 
örneği. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.82: 

Sandima’da çörtenlerden akan suyu 
yönlendirme ihtiyacı, çörtenlerden 
akan suya sıva ile kaplanmış bir yol 
oluşturmuştur. 
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Yağışlı iklim koşulları çatının eğimli olmasını gerektirmektedir [Resim 2.83]. 
Karın uzun süre erimediği bölgelerde dik çatılarla kar suyunun akışı sağlanır. 
Çatının iki veya daha fazla yüzeyi eğimli olabilmektedir. İki yöne kırılan 
çatılara “beşik çatı”, birden çok yüzeyi eğimli olan çatılara “kırma çatı” 
denilmektedir. Karadeniz bölgesinde farklı yöne kırılan her bir yüzey “omuz” 
olarak adlandırılmaktadır.  

 

Yöresel mimaride çatılar civarda kolay elde edilebilir malzemelerle 
kaplanmaktadır. Kaplamada yine bölgenin imkânlarına göre saz, tahta, 
taş, toprak, kiremit gibi varyasyonlar oluşmuştur  [Resim 2.84]. 

Saz kaplama uygulamasında buğday veya benzeri tahıl sapları demetler 
halinde bağlanarak bir araya getirildikten sonra çatı üzerine 
döşenmektedir [Resim 2.85–86]. 

Ahşap kaplama çok eski dönemlerden beri ahşabın bol bulunduğu farklı 
kırsal bölgelerde kullanılmıştır. Ahşapların çok işlenmeden çatı üzerine 
dizilmesi ve üzerine taşlar koyulmak suretiyle tespit edilmesi uygulanan en 
basit yöntemdir. Halk arasında “hartema, pedavra, yarma” olarak 
adlandırılan işlenmiş tahta levhaların üst üste bindirme tekniğiyle 
uygulanması ise bölgesel mimaride karşılaşılan bir uygulamadır  [Resim 2.87]. 

Çatı eğimi kaplama malzemesinin seçiminde etkili olmaktadır. Taş kaplama 
uygulamaları ağırlık oluşturması ve su geçirme emniyeti nedeniyle her türlü 
taşla uygulanmamaktadır. Yöresel mimaride bu özellikleri nedeniyle 
arduvaz taşıyla yapılan uygulamalara rastlanmaktadır. Çatı eğimine göre 
bağlama teknikleri geliştirilen padavra, saltaşı, horasan sıvalı taban 
uygulanmaktadır  [Resim 2.88]. 

Toprak ve taş kaplama olan çatıların altındaki strüktür genellikle tonozludur. 
Ya da ahşap taşıyıcıya oturan hasır veya çapraz döşenmiş kamış, üzerinde 
sıkıştırılmış killi çamur tabakasından oluşan düz dam olabilmektedir. Toprak 
damlar su yalıtımı sağlayan “aktoprak” adı verilen ikinci bir tabakayla 
kaplanabilmektedir.  Kiremit ve sac levha kullanımının başlaması ne yazık ki 
yukarıda değinilen geleneksel malzemelerin kullanımını azaltmıştır [Resim 
2.89]. 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.83: 

Kırma ve beşik çatı formlarının 
kullanıldığı bir yerleşim, Kargı/ Çorum. 

 

 

 
 
 

 
 

Resim 2.84: 

Çatı kaplamasının getirdiği varyantlar: 
a)Saz kaplama 
b)Ağaç kaplama 
c)Taş kaplama 
d)Sac levha kaplama 
e)Kiremit kaplama 
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Resim 2.85 (sağda): 

Orta Karadeniz’de saz kaplamalı 
kulübe örneği. 
 

 
 
Resim 2. 86 (üstte): 

Kolombiya’da sazla benzer şekilde 
kurulmuş bir kulübe. 
 
 
 
 
Resim 2. 87: 

Hartema adlı ahşap levhaların 
kullanıldığı bir yapı, Şavşat / Artvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.88: 

Taş kaplama çatı, Thasos / 
Yunanistan. 
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Saçak, çatının binadan dışarı taşan bölümüdür. Asıl işlevi dam ve çatı 
sularını yapıdan uzağa atmaktır. Saçağın ikincil bir yararı da gölge alanlar 
yaratarak güneşten korunumu sağlamaktır. Bu yolla cephe ve sokağın 
güneş radyasyonundan korunması sağlanır. Yapı sularını yapıdan uzağa 
atmak zamanla gelenek haline gelmiştir. Anadolu coğrafyasında saçağın 
en geniş olduğu yer yağış ortalamasının en yüksek olduğu Karadeniz 
Bölgesi’dir [Resim 2.90–91]. Yağışın az rastlandığı Akdeniz Kuşağında uzun 
saçaklara rastlanmamakta, yapı suyu çörtenlerle yapıdan 
uzaklaştırılmaktadır.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Resim 2.90: 
 
Farklı bölgelerde iklim şartlarına, bina 
mesafelerine bağlı olarak saçak 
genişlikleri değişmektedir.  Memiş Ağa 
Konağı (Sürmene) yörede hüküm süren 
ve etkili olan bir ağa evinin tüm 
özelliklerine sahiptir. İki katlı kagir evin 
birinci kat duvarları muntazam yontma 
taştan işlenmiş, dışa çok fazla sarkan 
saçakların yardımıyla cepheler 
yağmurdan korunmuştur. 

 

Resim 2.91(altta): 

Geniş saçaklı bir yapı 
 
 

 

Resim 2.89 (üstte): 

Çamlıdere Yöresi, Urfa’da Kerpiç 
bloklardan yapılan ve üstleri kerpiç 
sıva ile sıvanan çatılar. 
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Sonuç olarak, yağış sularının uzaklaştırılmasında yağış oranına ve yağış 
türüne bağlı olarak çatı örtülü ve çatı örtüsüz sistemler gelişmiştir. Çatı örtülü 
sistemlerde yağış oranına bağlı olarak saçak genişlikleri tanımlanmıştır. Çatı 
örtüsüz sistemlerde ise yağışların azlığı nedeniyle düz damlar yapılabilmiş ve 
bu uygulamalarda yağış suları çörtenlerle yapıdan uzaklaştırılabilmiştir. Bu 
coğrafyalarda yapının ve strüktürün korunmasında sıva kaplamaları 
kullanılmıştır.  Rüzgârın çörten sularını yapı yüzeyine ittiği durumlarda ıslanan 
yüzeyler ilave sıva katmanlarıyla desteklenmiştir. Bütün bu faktörler iklime 
ve yağış oranlarına bağlı olarak mimari kimliği belirleyen unsurlar olarak 
karşımıza çıkar. Bu mimari çözümlerin farklı kıtalarda kültürel semboller 
dışında aynı dili kullandığı görülmektedir.  

Kornişvari, taşıntılı, yayvan, yalancı, sığ, furuşlu, pergelli, alınlıklı, kitabeli, 
kademeli saçak formları ile evlere özgün kimikler kazandırılmıştır [Resim 2. 92]. 

 

 

 

Resim 2.92: 

Güneybatı Anadolu Bölgesi, Kızılağaç 
Çomakdağ’da yöreye özgü kiremit 
çivi derzli duvarı ve kirpi saçak detayı. 
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Kemer, Tonoz ve Kubbe: 

Kemer, iki sütun veya iki ayak arasındaki açıklığı geçmek için sütun veya 
ayaklara oturan kagir yaydır. İlk örneklerde iki taşı çatarak açıklık geçilmiş, 
sonradan bindirme kemer usulleri denemiştir. Kemer sisteminin gelişiminin 
tek hedefi daha büyük açıklıkların geçilerek daha büyük iç mekânlar 
yaratılması olmuştur. Kemer taşları iki teknikle örülmektedir. Bunlar düz ve 
geçmeli örgü teknikleridir. Kemer yayının açısı, kemer taşlarının örgü şekli ve 
işlenmişlik derecesi kemerlerde kimliği oluşturan öğelerdir [Resim 2.93–100]. 
Konutlarda yaygın kullanılmasa da konut dokuları içinde yer alan dini 
yapılarda kimliği belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. 

 

  

 

Resim 2.93: 

Orta Anadolu Bölgesi Ihlara Vadisi 
(Aksaray) yöresinde kalıbı alınmamış 
bir kemer.  

 

 
Resim 2.94: 

Urfa Soğmatar Harabeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 2.95: 

Taşhan’da yan yana kemerler toll 
denilen mekânı oluşturmaktadır. 
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Resim 2.96 (solda): 

Mardin.  

 

Resim 2.97 (sağda): 

Karahöyük / Kayseri. 

 

 

 

 

 
 
 

Resim 2.98 (solda): 

Rodos’ta kemerin sokak dokusuna 
etkisi. 

Resim 2.99 (sağda): 

Simi’de kemerin yerleşme ölçeğinde 
kimlik bulduğu bir örnek. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
Resim 2.100: 

Antakya’da cephe boşluğu 
oluşturmak için kemer kullanımı. 
Kemerin içinde konumlanan yere 
kadar uzanan ahşap doğrama yine 
yöre kimliğiyle bütünleşen bir özellik 
göstermektedir.  

 
 

77



Bir kemerin bulunduğu düzleme dik bir aks boyunca ötelenmesi ile 
meydana getirilen örtü sistemine ise "tonoz" denilmektedir. Tonozda tüm 
taşlar üç eksenli bir yüklemeye maruzdur. Kemer gibi tonozun da ilk 
örneklerinde bindirme teknikleri kullanılmıştır. Açı ve kırılma şekli tonozun 
kimliğini belirleyici unsurdur [Resim 2. 101–103]. 

 

 

 

Kemerin yay aksı çevresinde dönmesiyle meydana gelen örtüye kubbe 
denilmektedir. Kubbelerle kare, çokgen ve dairesel planların üzeri 
örtülebilmektedir. Kubbe eğrisinin yüksekliği, oturuş açısı, konstrüksiyonu 
kimlik oluşumunu sağlamaktadır [Resim 2. 104–108]. 

 

 

 

Resim 2.101 (solda): 

Harran, Urfa. 

Resim 2.102 (sağda): 

Mardin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Resim 2.103: 

Oia Ada’sından yöreye özgü tonoz 
örneği. 
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Resim 2.104 (solda): 

Yerel mimarinin verileri ile 
oluşturulmuş kubbe. 
 

Resim 2.105 (sağda): 

Fransa Dordogrone yöresine has 
kubbe sistemi. 
 
 
 

 

 

 
Resim 2.106 (solda): 

Bölgede kolay bulunan malzeme 
kubbe üstü kaplama için 
kullanılmaktadır. 

Resim 2.107 (sağda): 

Örgü yoluyla oluşturulan Zulu 
Kulübesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.108: 

Küçük parçalı kerpiç blokların üst 
üste yığılmasıyla oluşan sivri 
kubbeler, Alberobello. 
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2.2.2. Bitim Bileşenleri 

Yapının taşıyıcılığında etkisi olmayan, yapının sonuçlanmasına yakın 
yapılan işlerdir. Kullanılan malzeme ve tekniklerle yine farklılaşmalar 
oluşturarak, yerel özellikleri meydana getirir. 

Pencere: 

Geleneksel dokuyu oluşturan tüm yapılar, doğal ışığı iç mekâna taşımayı 
hedefleyen, aynı zamanda mekânın dış dünyayla irtibatını sağlayan 
pencerelerle donatılmışlardır. Pencereler; farklı boyut, sayı ve formlarıyla 
yerel mimaride cephe kuruluşunu etkilemektedir [Resim 2. 109]. 

   

  
 

 

   
. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.109: 

Farklı yörelerden kırsal kimlik 
belirlenmesinde etkili olan 
pencerelere topluca bir bakış. 

 

80



İklim pencere boyutlarının bölgelere göre değişiklik göstermesini sağlayan 
esas unsurdur. Soğuk bölgelerde rakım yükseldikçe pencere alanları 
daraltılmaktadır. Bunun nedeni ise rakıma bağlı olarak azalan sıcaklık 
etkisiyle pencerelerde ısı kaybının fazla olmasıdır. Sıcak bölgelerde ise 
pencereler güneş kırıcılar ve kepenklerle desteklenmektedir. Yapı strüktür 
malzemesi pencere boyutlarında etkili olan ikincil unsurdur. İskelet sistemde 
açıklık kurgusunda taşıyıcı sistemden gelen modül düzeni bulunmaktadır. 
Pencere boyutlarında taşıyıcı sistem aks ölçüleri etkili olmaktadır. Pencere 
açıklıklarının üstünde kalan düşey yükler ahşap veya taş lento vasıtasıyla 
duvarlara aktarılmaktadır. Yığma sistemlerde geçilen açıklık boyutunda 
kagir malzemenin müsaade ettiği ölçüler ve kullanılan lento türü pencere 
boyutları için belirleyici etkendir [Resim 2. 110]. 

 

 

 

Camın yaygın olmadığı dönemde aydınlatma, havalandırma ve görüş 
ihtiyacını karşılamak için oluşturulan pencere boşlukları kapaklarla 
örtülmüştür. Kötü hava şartlarında kapatılan bu kapakların yarattığı karanlık 
tepe pencereleriyle giderilmektedir. Bazı köy evlerinde zemin katlarda 
pencere kullanımı pek görülmez. Bu zemin katta mahremiyet arayışına 
veya birinci katın esas yaşama mekânı olarak görülmesine bağlanabilir.   
Bu kat ışık ve hava ihtiyacını ışıklık veya parmaklık olarak adlandırılan küçük 
açıklıklar vasıtasıyla giderir. Ayrıca “temek” adı verilen ahır pencereleri de 
bulunabilir.  

 

Resim 2.110: 

Doğu Anadolu Bölgesi Malatya 
Darende mezralarında bir kır 
yapısında duvar boşlukları benzeşme 
içinde farklılaşmanın olağanüstü 
kanıtını sergiliyor.  
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Ahşap kolay elde edilebilirliği ve işlenebilirliği açısından geleneksel 
doğrama malzemelerinin başında yer almıştır. Pencereleri yapı cephesinde 
sınırlandırabilmek için bazı bölgelerde söveler kullanılmaktadır. Sövelerin 
işlenmişlik derecesi özellikle kagir yapılar için açıklıkları ortaya çıkaran 
unsurlardandır [Resim 2.111–115]. Pencereler kanat düzenine göre sabit 
bölümlü, sabit kanatlı ve hareketli kanatlı pencereler olarak farklılaşma 
gösterebilmektedir. Pencere kasasının yatık veya dik olması kimlik 
oluşumunda etkili sınıflandırma gruplarını oluşturmaktadır.  

Bazı konutlarda ortada bir sofa bunun iki yanında da odalar sıralanmıştır. 
Türk sivil mimarisinde “karnıyarık” olarak isimlendirilen bu tür yapıların sıra 
halinde dışarıya açılmış dikdörtgen söveli pencereleri ve demir kepenkleri 
bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Resim 2.111: 

Trabzon Sürmene Yöresinde camın 
yaygın olmadığı dönemde yapılmış 
kapaklarla korunan bir pencere. 

 

 

 
 
Resim 2.112 (solda): 

Kayseri Germir’de dar sokaklara bakan 
pencerelerde ızgara kafeslerle 
mahremiyet sağlanmıştır. 

Resim 2.113 (sağda): 

Penceredeki kepenkler ve hareketli 
giyotin kafes, kültürün gerektirdiği 
perdelemeyi sağladıkları gibi, parlak gün 
ışığının kontrol edilmesine de yardımcıdır.  
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Resim 2.115: 

Kalecik köyü, Mardin’de aynı pencere 
açıklığının farklı doğramalarla 
geçilmesiyle oluşan cephe. 
 

Resim 2.114 (üstte): 

Antakya’da yine cam kullanımı 
olmayan, kapaklarla kimlik bulmuş 
pencere örneği. 
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Kapı: 

Doğadan ayrılan yapı mekânı ve onu çevreleyen sınırlar, yer yer geçiş 
sağlayan boşluklarla dış ortama bağlanmış, boşluklar da isteğe bağlı olarak 
açılıp kapanarak ayarlanan hareketli öğelerle denetlenmiştir. İlkel mağara 
kullanımında dahi mağaraların ağzı kapatılarak kapı ile kontrol edilebilir 
hale getirilmiştir. Tarihsel örneklerde de görüldüğü gibi dış kapı gerek geçişi 
sağlama ya da denetleme işlevi açısından, gerekse de simgesel yönden 
yapıda özel konumdadır. Kapının mekâna girişte ilk karşılayıcı eleman 
olması kanat ve bütünleyen elemanlara ihtişam sağlamıştır [Resim 2.116]. 

Kapılar avlu kapıları, giriş kapıları, oda kapıları olarak ayrılmaktadır. 
Kapıların genişliğinde insan ve at, deve gibi hayvan boyutları etkili 
olmuştur. Bu boyutlardan gelen kanat sayısı, kapı genişliği ve yüksekliği 
kimlik oluşumunda etkili unsurdur. Pencerelerde olduğu gibi kapı açıklığının 
boyutlarında yine lentonun veya kemerin müsaade ettiği ölçüler 
belirleyicidir [Resim 2.117–125]. 

 

   

   

    
 

Resim 2.116: 

Kırsal kimlik özellikleriyle ön plana 
çıkan kapı örnekleri. 
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Resim 2.117 (sol üstte): 

Elmalı’da bahçe kapısı.  
  

Resim 2.118 (sol altta): 

Şahmelik, Kayseri’de ahşap lentolu 
bir kapı. 

Resim 2.119 (sağda): 

Urfa Soğmatar Harabelerinde 
ahşap lentolu bir kapı. 
 

 

 

 
 
 
 
Resim 2.120 (solda): 

Trabzon Sürmene yöresinde ahşap 
iskelet yapıda taşıyıcı dikme 
aralıklarından gelen kapı ölçüsü. 

Resim 2.121 (sağda): 

Hasankeyf, Batman’da mağara 
giriş boşluğuna uyum sağalayan 
kapı kanadı. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Resim 2.122: 

Subaşı/ Kayseri.  
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Resim 2.123 (solda): 

Simi’de üst kısmından giriş holünü 
aydınlatmasıyla kimlik bulan kapı. 

 
Resim 2.124 (sağda): 

Lindos, Rodos’ta çiçek yetiştirme 
kültürünün bir parçası olarak saksının çift 
kanatlı kapı önünde konumlanışı. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.125: 

Yine Lindos, Rodos’ta kapı ve onu 
tamamlayan mozaik kaplı giriş holü 
yapının karşılama alanında oluşturulan 
kimlik unsurlarını göstermektedir. 
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Merdiven: 

Düşey sirkülasyonu sağlamak için kullanılan elemanlardır. Merdivenlerde 
kullanılan malzeme ve yapım tekniğinin yanında rıht yüksekliği de 
farklılaşma yaratan özelliklerdir.  

Topografyaya bağlı olarak birden fazla kat kullanımı olan bir yapıda 
arazinin doğal eğimi her katın kullanımını sağlamaktadır. Arazi eğiminin 
yeterli olmadığı durumlarda bunu takviye etmek amacıyla ilk merdivenler 
yapılmıştır. Katların farklı fonksiyonlara sahip olduğu; zemin katın ahır, üst 
katın konut olduğu durumlarda merdivenler daima yapı dışında 
çözümlenmiştir [Resim 2.126–138]. Ancak zaman içinde iki katlı konut 
çözümlerinde merdivenin yapı içine alındığı görülmektedir. Merdivenin 
yapı içinde çözüldüğü uygulamalarda merdiven mimari kimliği belirleyen 
bir unsur olarak karşımıza çıkar. Merdiven bazen yapıdan bağımsız olarak 
kurulup kaldırılabilen eleman olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Sık 
kullanılmayan mekânlarda bu şekilde çözüm getirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.126: 

Kesintisiz devam eden merdivenlerin 
düşük yüksekliğe sahip rıhtlarıyla 
bütünleşen yöresel kimlik, Bosna / 
Pocitelj. 

 

 

 
 
Resim 2.127 (solda): 

Nize, Kayseri’de yine topografya 
verileri sonucu sokaklar arasında 
oluşturulmuş merdivenlerle yakalanan 
kimlik. 

Resim 2.128 (sağda): 

Merdivenlerin ve yan tarafında 
bırakılan kanalların Akdeniz Sokak 
dokusuna etkisi. 
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Resim 2.129: 

Meksika’da sürekli bakım gerektiren 
kerpiç damlara çıkış merdivenleri 
adeta mimarinin bir parçası olmuştur. 
 

 

 

 
 

 
 
Resim 2.130 (solda): 

Vietnam’da merdiven gece içeri 
alınarak güvenlik açısından önlem 
sağlamaktadır.  
 
Resim 2.131 (sağda): 

Karatayhan, Kayseri’de yine aynı 
ihtiyaçların oluşturduğu benzer kimlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Resim 2.132: 

Bosna’da merdivenin dışarıdan 
kullanılmasının cepheye kazandırdığı 
etki. 
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Resim 2.133 (solda): 

Mikanos’da dışarıdan kullanılan 
merdiven Akdeniz Kimliği’ni 
vurgulamak amacıyla mavi 
korkuluklarla donatılmıştır.  

 
Resim 2.134 (sağda): 

Merdivenin sokağa etkisi, Mikanos. 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 2.135 (solda): 

Rodos’ta dışarıdan kullanılan 
merdivenler ve korkulukları kagir 
olarak yapılmaktadır. 

 

Resim 2.136 (sağda): 

Rodos’ta merdiven son 
basamağının kapı ile tamamlandığı 
bir örnek. 

 
 

 
Resim 2.137 (solda): 

Kalimnos yöresinde aynı kullanım 
şekli biraz daha değiştirilerek döner 
merdivenle cepheler 
zenginleştirilmiştir. 

 

Resim 2.138 (sağda): 

Hırvatistan’da da yine üst kat için 
merdiven kullanımı dışarıdan 
sağlanması bir gelenek haline 
dönüşmüştür.  
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Çıkma 

Zemin kat üzerindeki katlarda dışarı taşan, ön ve yan cepheye üst katlara 
bağlı olarak ileriye 1–1,5 m ötelemeyi sağlayan kapalı alanlardır. Şahniş ve 
cumba olarak adlandırılabilmektedir. Çıkmalar bazen döşeme seviyesine 
göre bir iki basamak yüksek olabilir. Bazı yerlerde giriş kapısını siper etme 
amacıyla kullanılmaktadır. 

Yolun topografyaya bağlı olarak kıvrımlar çizmesi, bu yola cephesi olan 
binaların zemin katlarında rasyonel mekân oluşumlarına imkân 
vermemektedir. Bu durumda bir üst katta yola doğru yapılan çıkmalarla 
hem yolun görsel olarak daha iyi kavranması hem de plan şemasının 
rasyonelleşmesi sağlanmaktadır [Resim 2.139–140]. 

Plan geometrisinin rasyonelleştirilmesi ve bunun gerekli olmadığı 
durumlarda yapıya ihtişam vermek, yol perspektifini cumbayla 
zenginleştirmek ve kullanıcının cumba vasıtasıyla yolu daha iyi kavraması 
gibi beklentiler, bir mimari eleman olan cumbanın uygulanma nedenleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun da değişik kültürlerde farklı 
varyasyonlarına rastlanmaktadır [Resim 2.141–152]. 

 

 

 
 
 
Resim 2.139 (üstte): 

Fotoğrafa ait plan çizimleri. 

 

 

 
 

 
 

Resim 2.140: 

Mardin’de mekânı rasyonel hale 
getirmek için kullanılan çıkma örneği. 
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Resim 2.141: 

Antakya yöresinde her mekân için 
ayrı çıkmalar yapılması ve bunların 
tek saçak altında birleştirilmesiyle 
oluşturulan özgün cephe. 

 

 

 

 
 

 

Resim 2.142 (sağda): 

Ayvalık’ta çıkma hafif olması için 
ahşaptan yapılmaktadır. 

Resim 2.143 (solda): 

Rodos’ta ahşap çıkmanın benzer 
biçimde aynı amaçla yapıldığı 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Resim 2.144: 

Şirince’de yine az bulunan ahşap 
malzemenin işlenerek cumbayı ön 
plana çıkarmasının göstergesi. 
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Resim 2.145 (solda): 

Trabzon Sürmene yöresinde çıkmanın 
yan taraflarında açılan pencerelerle 
mekan içi görüş açısı 
zenginleştirilmiştir. 

 

Resim 2.146 (sağda): 

Bakü’de yine aynı amaçla 
oluşturulmuş çıkma yöre insanının 
beklentilerini yansıtmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.147 (solda): 

Elmalı yöresinde gusülhane evden 
dışarı çıkma yapar, böylece kirli sular 
kolaylıkla dışarı atılır. Çok az suyla 
yıkanıldığından su toprağa aktarılır.  
 
 

Resim 2.148 (sağda): 

Yine aynı bölgede çıkmayı taşıyan 
kirişlere fazla yük vermemek için 
bağdadi yöntemiyle yapılmıştır. Çatısı 
ev çatısından alçaktır. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Resim 2.149: 

Tasos’ta çıkma ve altındaki geniş 
payandaların sıvanması, kimlik 
oluşumunda etkili olmaktadır. 
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Resim 2.150: 

Adatepe’de çıkma ve korkuluklarıyla 
oluşturduğu kimlik.  

 
 
 

 

 
Resim 2.151 (solda): 

Kayseri Germir’de ahşap 
payandalarla desteklenen cumba 
örneği. 

 

Resim 2.152 (sağda): 

Kayseri Şahmelik yöresinden ahşap 
dikmeler üzerine oturan çıkma örneği 
aynı il içinde kimliği belirleyen yapı 
elemanlarının ne kadar 
farklılaşabileceğinin göstergesidir. 
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Baca  

Ocaklarda yanma ile meydana gelen gazların dışarıya atılmasını, bu sırada 
oluşan hava cereyanı sayesinde ateşin yanması için gerekli temiz havayı 
temin eden tuğla, taş, beton vs. malzemeden yapılmış bir yapı unsurudur. 
Yapım malzemesi, işlenmişlik derecesi ve harpuştanın sahip olduğu özellikler 
bacalar arasında ayırt edici kimlik unsurlarıdır [Resim 2. 153–158]. 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 2. 153 (solda): 

Baca örneği, Çamlıhemşin / Rize.  

 

Resim 2. 154 (sağda): 

Baca örneği, Çamlıhemşin / Rize. 
 
 
 
Resim 2.155 (altta): 

Muğla evlerinin en tipik özelliklerinden 
biri, kiremit şapkalı bacaları. 
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Resim 2.156: 

Mekânların sahip olduğu ocakların 
bacalar vasıtasıyla cephede bıraktığı 
etki görülmektedir, Yatağan / Muğla. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Resim 2.157 (sağda): 

Oia’da teras çatı üzerinde bir heykel 
misali konumlanan baca örneği. 

Resim 2.1.58 (altta): 

Taşhan, Kayseri’de ufak bir delikle 
havalandırılan kagir baca yörenin taş 
yapı geleneğini bütünlemektedir. 
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2.2.3. Çevresel Yapı Elemanları: 

Bina dış kabuğunda başlayıp, yapı sınırları dışına taşan yerel özellikler 
gösteren elemanlardır.  

Giriş Saçağı 

Var olan sokak dokusunun konutların bulunduğu bölgelerde kesintiye 
uğramaması için, konutun sokak üstünde devam etmesini sağlayan 
geçittir. Bu sokaklar bazen birkaç ailenin ortak avlusuna açılabilir. Bu da 
mülkiyet - akrabalık ilişkisinin ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanları 
arasında bu geçitlerle ara kesit oluşturduğunun göstergesidir.  Örtülerin alt 
kısmı kamuya aittir üst kısım ise mülkiyet sahibinin kullanımındadır.  Bu 
geçitler sayesinde yazın sıcaktan korunulan, kısa bir an için de olsa 
gölgesinden faydalanılan saçaklar oluşturulmaktadır [Resim 2.159–168]. 

Geçitlerin örtülüş biçimi yöreye özgü varyasyonlar ortaya çıkarmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu bölgesi’nde bu sistem kemerlerle geçilmekte ve 
“kabaltı” (sabat) , Mardin yöresinde “abbara”  olarak adlandırılmaktadır. 

Kemer kuruluşu farklılaşma oluşturabilmektedir.  Geçitler sivri kemerli, basık 
kemerli veya yuvarlak kemerli beşik tonoz veya çapraz tonozla 
kurulabilmektedir. Bunlar farklı yörelerde mimari kimliğin tanımlanmasına 
katkısı olan unsurlardır. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 2.159 (üstte): 

İki ev arasındaki geçit, Tzia (Keos) / 
Yunanistan. 
 

 

 

 

 
Resim 2.160: 

Pocitelj’de yapının altında devam 
eden tek bölmeli geçit. 
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Resim 2.161(solda): 

Dar sokaklarda evler arasındaki 
geçit örneği, Tzia (Keos) / 
Yunanistan. 

 
Resim 2.162 (sağda): 

Evler arasındaki geçit, Tzia (Keos) / 
Yunanistan. 

 

 
 
 
 
 
 
Resim 2.163 (solda): 

Mardin Kalecik Köyünde kemerle 
oluşturulmuş giriş saçağı. 

 

Resim 2.164 (sağda): 

Darende Malatya’da yapılar arası 
geçitten bir görünüm. 

 

 

 

 

 
 
Resim 2.165 (solda): 

Suçatı Sivas’ta ahşap kerpiç 
beraberliğinin geçitte kompozit 
kimlik oluşturduğu görülmektedir. 
 
Resim 2.166 (sağda): 

Kerkük’te kemerle kimlik bulmuş bir 
kabaltı örneği. 
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Resim 2.167 (üstte): 

Nize, Kayseri’de eve ait avluya açılan 
kabaltı örneği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.168: 

Mardin Kalecik köyünde aynı şekilde 
ahşap döşemeyle örtülmesiyle kimlik 
bulmuş bir geçit. 
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Bahçe sınırlayıcıları:  

Her peyzaj kendisini yaratan kültürü yansıtır. Geleneksel kırsal peyzajın ayırt 
edici unsurlarından biri de avlu duvarlarıdır. Avlu duvarlarının yapı 
malzemesi, inşa tekniği ve yüksekliği kısa mesafelerde değiştiği için ilk göze 
çarpan peyzaj unsurudur. 

Geleneksel kırsal avlu duvarı binlerce yıllık kültürel birikimin sonucu olarak 
biçimlenmiştir. Öncelikle geleneksel kırsal evi dış dünyadan ayıran 
mekânsal ve sembolik ayırım aracıdır; evi ve aileyi dışarıdan korur; aile ve 
kadın için mahremiyet sağlar. Günümüzde ise modern çağın popüler 
kültürüne göre yeniden şekillenmeye başlamıştır. Popüler kültürün çıkış 
merkezi olarak şehirlere yakın olan kırsal alanlarda bu bozucu kültürel 
değişim hızlı iken, şehir ile ilişkilerin zayıf olduğu, şehirden uzak, dağlık-tepelik 
alanlarda geleneksel avlu duvarı peyzajı nispeten orijinalliğini korumuştur 
[Köse, 2006, s.160] [Resim 2.174–176]. 

 

 
Resim 2.169 (üstte): 

Açık sofanın sokağa bakan tarafı 
bahçe duvarı ile kapatılmış, Muğla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.170: 

Arazi sınırlarını belirleyen bahçe 
duvarları, Tzia (Keos) / Yunanistan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.171: 

Ev ile bahçe duvarlarının ilişkisi, Tzia 
(Keos) / Yunanistan. 
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Bahçe sınırlayıcıları; 

- Taş duvar 

- Ahşap çit  

Olarak karşımıza çıkar. Ahşap çitler geçici, taş duvarlar ise daha kalıcı ve 
koruyucu unsurlardır. Bu tercihler biraz da yerel jeolojik yapı ve bitki örtüsü 
ile ilgilidir. Eğimli taşlık arazilerde kuru moloz taş duvar yaygındır. 
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2.3. Kırsal Yöresel Yapım Sistemleri 

Doğal çevre şartlarına karşı korunacak ve barınacak yerler yapma ihtiyacı 
duyan insanoğlu kaçınılmaz olarak taşıyıcı sistemler geliştirmeye başlamıştır. 
Yağmur, kar, fırtına, güneş vb. gibi doğa olaylarından korunmak, 
hemcinslerinin ve diğer canlıların saldırılarına karşı koyabilmek, insanın 
doğasında yatan mahremiyet ihtiyacı yapay bir ortam geliştirme çabasını 
doğurmuştur. Barınak kurmak yerçekimine direnecek bir taşıyıcı düzen 
kurmayı, yani bir strüktür sistemi kurgulamayı gerektirmektedir. İlkel 
insanların olabilecek en basit şekilde oluşturdukları barınaklar taşıyıcı sistem 
açısından bugün de aynı mantıkla kurgulanmaktadır [Resim 2.172]. 

Yerel yapı eylemi, çevreye bağlı malzeme ile yapım tekniklerinin olanakları 
doğrultusunda gerçekleşerek kimlik bulmaktadır. Malzeme, yapım ve 
teknoloji çeşitli toplum ve bölgelerde yapıların karakterini belirleyen 
farklılıklara neden olmaktadır. Oda boyutları, kat yükseklikleri, döşeme ve 
çatı açıklıkları, kapı ve pencere boşlukları malzeme ve yapım tekniklerine 
göre değişiklik gösteren mimari öğelerdir.   

“Aynı malzeme kullanılarak çok farklı formlar elde edilebilir. İklimsel verilerin, 
yapısal olarak optimal olmayan formlara önderlik ettiği durumlar 
mevcuttur. Ayrıca, rasyonel olmayan formların sebebi dinsel ya da sosyal 
etkenler de olabilir. Ancak hiçbir durumda, formların karakteri ve çeşitliliği 
malzeme ve teknikle tam olarak açıklanamamıştır” [Dağıstanlı, 2007, s.94]. 
Doğal çevre verilerinin gelenek, görenek, alışkanlık ve isteklerle birleşmesi 
sonucunda malzeme her yerde aynı şekilde işlenmez bu nedenle ahşap, 
taş ve toprak malzeme farklı şekillerde kullanılabilir. “Örneğin hepsinde 
ahşap malzeme kullanılmış olmasına rağmen bir Karadenizlinin evi ile bir 
Malezyalının veya bir Finlandiyalının evi arasında önemli konstrüksiyon 
farkları vardır. Kaldı ki bu örneklerde farklı iklim ve topografya koşulları buna 
neden olarak gösterilebilir. Fakat aynı iklim koşulları içinde olanlarda da 
büyük farklılıklar görmek mümkündür. Bazen bir ülkeye başka ülkeden 
gelmiş ve orada edindiği alışkanlığı korumuş olan insan, yerleştiği ülke ve 
bölgeye tamamıyla yabancı metotlarla ev inşa edebilir” [Tolun, 1977, s.62]. 

“Mesken şekillerinde esas itibariyle yalnız çevreden temin edilen ve 
kullanılan malzeme hakim rolü oynamamaktadır. Göçebe çobanların 
çadırlarından söz ederken ön planda belirtilen iktisadi faaliyettir. Çadırın, 
göçebe çobanlar tarafından kullanılmasının başlıca nedeni taşınabilir 
oluşudur. Ancak bunun devetüyünden, ren geyiği derisinden veya keçi 
kılından oluşu coğrafî çevrenin bir sonucudur. Aynı şekilde göl veya akarsu 
kenarında yapılan kazıklar üzerindeki evlerden söz ederken malzemeden 
çok topografik koşulların üstünlüğü söz konusudur. Nitekim kazık yüksekliği 
de su ve taşkınların seviyesine bağlıdır. Çevreden temin edilen malzemeye 
göre meskenlerin sıralanmasının tamamen açık ve tek yönlü olmadığını 
belirtmek gerekir” [Tolun, 1977, s.64] [Resim 2.173–176]. 

 

 

 

 

 

Resim 2.172: 

İlkel Yapı Sistemleri 

a) Tasmanya yerlilerinin ağaç, 
dal ve yapraklarından 
yaptıkları çardaklar.  

b) Yumuşak kayalara oyularak 
yapılan basit barınaklar. 

c) Moldova'da bulunan 42 000 
yıl öncesine uzanan çadır 
rekonstrüksiyonu. Çadır 
direği ve destek elemanı 
olarak dalların yanı sıra 
havyan kemikleriyle mamut 
dişleri kullanılmıştır. 

 

a 

b 

c 
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Bu da malzeme ve tekniğin gelenek doğrultusunda biçimlenmesiyle 
yöresel mimarinin ortaya çıktığını göstermektedir. Bazen tam aksine farklı 
ülkelerde aynı ihtiyaçlar doğrultusunda benzer yapılar ortaya 
çıkabilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesindeki ahşap serenderlerle Çin’deki 
ahşap ambarların aynı işlevi için benzer yapım tekniğiyle yapıldığı 
görülmektedir. Benzer koşullar ve malzeme geleneksel mimaride farklı 
ülkelerde benzer formların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Yerel malzemenin seçimi ve yapım tekniği mimarinin biçimlenişinde ve 
dokunun oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Yerel malzemenin zorunlu 
kıldığı yapı koşulları halk yapı geleneğini etkilemektedir. İklim, topografya 
ve bitki örtüsüyle ilişkili olarak malzeme çevreye uyum sağlar. Dolayısıyla 
yerleşme dokusuna bakarak o bölgenin iklimi, çevre koşulları ve mimarisi 
hakkında fikir sahibi olunabilir. Doğu Anadolu’da taş evler ve 
Karadeniz’deki ahşap evlerin çevreyle bütünleşmesi bunun göstergesidir. 
Ahşap-taş ya da ahşap-kerpiç beraberliği, bazı yörelerde kendine özgü 
karma sistem mimarlık ürünlerinin oluşmasına neden olmuştur.  

Resim 2.173: 

Sazdan yapılmış meskenler:                       
a)  Peru - Titikaka gölü kıyılarında bir 
Uru meskeni  
b)  Irak-İran sınırında bir kamış mesken.    
 
 
  
Resim 2.174: 

Kerpiçten yapılmış evler:                             
a)  İran'da kemer ve kubbe tonoz 
çatılı evler                 
 b)  A.B.D. nin güneybatısında 
Pueblo'ların düz damlı evleri     
 
 
 
 
Resim 2.175: 

 Katlanıp taşınabilen çadırlar          
 a) Kara çadır.                            
 b) Yurt                                                          
 
                                              
 
Resim 2.176: 

Ağaç dalları ve benzeri ile yapılan 
çok çeşitli ev tiplerinden iki örnek:   
a) Afrika’da bir Masai barınağı 
b) Amazon'da bir Yagua meskeni   
 

 

 

 

 

a b 

a b 

a b 

a b 
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Yerel mimari, tabiata en az düzeyde müdahale etmek amacıyla öncelikle 
mağaralarda yaşamaya veya kayaları oyma yöntemiyle kullanmaya 
başlamış ya da çevreden elde edilen malzemenin çevresel ve sosyal 
etkilerle şekillenmesi sonucu farklı strüktürel çözümler üretmiştir. Yerel 
kimliğin oluşmasında etkili olan yapım sistemleri biçimsel ve geometrik 
farklılıklar bir kenara bırakılırsa tüm taşıyıcı sistemleri genel ilkeler 
çerçevesinde; 

•    Oyma sistemler 

•    Yığma sistemler 

•    İskelet (karkas) sistemler 

olarak üç ana grupta toparlanabilir.  

2.3.1. Oyma Sistemler 

İnsanoğlunun tarihte barınma ihtiyacını karşılamak üzere en az düzeyde 
müdahalelerle kullanabildiği sistemlerdir. Doğada kitlelerin yığılması, 
akışkan maddelerin hareketi, ergimiş veya akışkan maddelerin soğuyarak 
katı cisimlere dönüşmesi, maddenin basınç altında kristal yapıya 
kavuşması, termal gerilim ve erozyon, yüzey gerilmesi gibi belli süreçler 
sonucunda kendiliğinden oluşan strüktür örnekleri vardır. Bu cansız doğa 
strüktürleri, oluşum süreçlerine bağlı olarak şekil kazanırlar. Oluşumlarda 
doğanın fizik kuralları geçerli olduğu için bunların biçimleri doğal formlar, 
strüktürleri doğal strüktürlerdir [Türkçü, 1995, s.25] [Resim 2.177]. 

Ağaçlar ve mağaralar insanın doğada hazır bulduğu sığınakların başında 
gelmektedir. Mağaralar da insan ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirilmektedir. Öncelikle giriş yerinde soğuğun ve düşmanın 
mağaraya girmesini önlemek için düzenlemeler yapılır. Sonrasında 
mağaranın içi genişletilip odalara bölünür. 

Türkiye'de Ürgüp bölgesinde ve Burdur çevresinde görülen mağara 
meskenler volkanik tüf gibi yumuşak sahrelere, insan tarafından oyulmuş 
mağara meskenlere iyi bir örnektir. Ayrıca Diyarbakır havzasının 
güneydoğu kenarında, Batman suyu kavşağından Hasankeyf'e kadar 
uzanan Dicle vadisi mağara yerleşmesi bakımından ilgi çekici bir sahadır. 
Kütlevî Midyat kalker formasyonları içinde oyulmuş yüzlerce mağaradan bir 
kısmı günümüzde de mesken olarak kullanılmaktadır. Örneğin Raman 
dağının güney eteklerinde ve Dicle kenarında yer alan 360 nüfuslu 
Şikefdan Suçeken köyü halkı tamamen mağaralarda yaşamaktadır [Tolun, 

1977, s.72]. 

Türkiye dışında İspanya'da Endülüs ve Granada bölgesinde, Fransa'da 
Loire ve Dordogne bölgelerinde ve İtalya'da da mağara meskenler 
görülmektedir.  Bunların yanı sıra Kuzey Çin'in lös sahalarında Trogioditler 
(mağara meskenler) bugün halen en yaygın mesken tipini oluşturmaktadır. 
Kuzey Çin'deki Lös köyleri kısmen ziraat taraçalarının altında, kısmen de 

    
a. Kapadokya.  

 

b. Titus Kaya mezarlıkları.  

 
c. B.Künye / Kayseri. 

 
d. Oğuz Köyü / Mardin.  

 

Resim 2.177: 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde oyma 
sistemle yapılmış örnekler.  
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uçurum kenarından geçen yollar boyunca uzanmaktadır. Düz arazide ise 
mağaralar yer yer suni olarak tesis edilen büyük merdivenli bir aydınlık (ışık 
bacası) etrafında düzenlenmişlerdir. Birçok köy bu şekilde tamamen yerin 
içine gömülmüştür. Bu nedenle bu yerleşme tipinden «Lös-kuyuköyü» «Löss-
Schachtdorf» - «Pit-vittage» olarak söz edilmektedir. «Lös-kuyu köyleri» ile 
benzer nitelikte köylere Tunus ve Libya'da da rastlanmaktadır. Tunus'un 
Matmata bölgesinde yumuşak kumtaşına oyulmuş mağara meskenler 
yerden 7–8 metre derinliktedir. Görülüyor ki tarih öncesine ait barınak 
olarak oturulan mağaralar ve modern trogloditlere bugün de dünyanın her 
yerinde rastlanabilmektedir. Ancak insan eliyle açılmış veya değiştirilmiş 
mağara meskenlere -Troglodit'lere- tabii sığınak ile tamamıyla insan yapısı 
ev arasında bir ara tip mesken gözü ile bakmak gerekir [Tolun, 1977, s.71–73]. 

2.3.2. Yığma Sistemler 

Sabit konut arayışına bağlı olarak kurulan strüktürlerde yapıyı etkileyen 
yüklerin yüzeysel taşıyıcılar tarafından üniform şekilde taşınıp zemine 
iletildiği taş, tuğla, kerpiç gibi kagir malzemelerle ya da ahşap malzemeyle 
gerçekleştirilebilen sistemlerdir. Yığma sistemlerin özelliği taşıyıcı elemanların 
üst üste getirilip bir bağlayıcı madde veya birleşim elemanı ile 
bütünleştirilerek oluşturulmasıdır. İnsanoğlunun en eski zamanlardan beri 
uygulamaya başladığı sistem genelindeki duvarlar ve kolon, pilon, 
payanda gibi yapı elemanları hem taşıyıcı, hem de mekân sınırlayıcı 
görevindedir.  

Taş Yığma Sistem: 

Doğal yapı malzemesi olan taşın denge prensipleri doğrultusunda üst üste 
yığılmasıyla parçalı biçimlerden bütüne gidilmesi sonucu 
gerçekleşmektedir.  

Malzemenin kullanım olanakları çok kere mimariye yatay çizgiler getirmiştir. 
Bu yataylık duvar örgüsünde bir sıra taş iki-üç sıra tuğla kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bağlayıcı malzeme olarak kireç ve pişmiş toprak madde 
karışımı horasan harcı kullanılmıştır. Dolayısıyla taş duvar bu sıralı tuğla ile 
konstrüksiyonel bir bağlılık ve kuvvet kazanmıştır [Eriç,1966, s.44]. 

Tonoz ve kubbe örtü tekniğinin kullanılmadığı yörelerde,  taş ve toprak 
yapıların strüktürel açıdan örtülmesini ahşap sağlamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında çoğu bölgede kompozit kullanım örnekleri görülmektedir.  

Malzeme olanaklarının da getirdiği imkânlarla çoğu bölgede bu şekilde 
karma kullanımlar görülmektedir. Bununla beraber, kubbeli salt taş 
malzemeyle inşa edilmiş örneklere rastlamak da mümkündür. Bunlar saf 
malzeme kullanılışının ilkel örnekleri olarak günümüze ulaşmıştır.  

Taş yığma sistem kalın taş duvarlar, pencere boşlukları, eyvanlar, taş çık-
malar, kimi yerde kubbelerle yöreye özgü mimarlık üslubunu ortaya 
koymaktadır [Resim 2.178–181]. 
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Doğu Anadolu'da, taş malzemeye ahşap malzemeden daha çok yer 
verilmesi sonucunda evlerin biçimlenişinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu 
bölgedeki evlerde, taş duvarlar iç mekânın yan yüzeylerini oluştururken, 
ahşap kirişlemeyle kurulan döşeme ve tavanlar yatay yüzeylerini 
oluşturmaktadır. Düz damlar bile, ahşap kirişlemelerin üzerine diğer yönde 
sık döşenmiş daha küçük dairesel kesitli ahşaplar bindirilerek elde edilmek-
te, yatay yüzeye toprak serilip sıkıştırılmaktadır.  

Çukurova dolaylarından öteye, Gaziantep, Maraş, Urfa, Mardin ve 
Diyarbakır gibi illerde, daha anıtsal, düz çatılı, dışa kapalı bir konut stili 
gelişmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.178 (solda): 

Taş yığma sistem, Urfa. 
 
Resim 2.179 (sağda): 

Taş yığma sistem, Urfa. 
 

 
 
Resim 2.180 (sağda): 

Taş yığma sistem, Kalecik Köyü/ 
Mardin. 
 
 
 
Resim 2.181 (üstte): 

Taş yığma sistemi Kalecik Köyü/ 
Mardin. 
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Ahşap Yığma Sistem: 

Ahşap yığma sistem, ahşap malzemenin üst üste yığılması ve köşelerinde 
geçme yaparak birleşmesi sonucu elde edilmektedir. Sistem kendi ağırlığı 
ile ayakta durmaktadır. Ahşap malzemeler biri diğerinin üzerine gelecek 
şekilde yerleştirilir. 

Yapım tekniğinin gelişmesinde yerleşim merkezine ulaşım hem yapım 
bilgisinin öğrenilmesinde, hem de ahşap işleme malzemelerinin gelişinde 
etkili olmuştur. Bu nedenle deniz veya kara bağlantısı zor olan yerleşim 
merkezlerinde ahşap tabiattan elde edildiği gibi kullanılmıştır. Bu da yine 
yerel karakter özellikleri taşıyan strüktür kuruluşlarında etkili olmuştur [Resim 
2.182]. 

 

 
 
Resim 2.182: 

Geleneksel ahşap yapıların Orta ve 
Kuzey Avrupa'da türlerine göre 
dağılımı. 
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Ahşap yığma sistemler kendi içinde, 

• Basit Ahşap Yığma (İlkel Ahşap Konstrüksiyon): 

o Kaba Boşluklu Kütük Yığma, 

o Yontulmuş Kütük Yığma, (Karaboğaz) 

• Gelişmiş Ahşap Yığma: 

o Ahşap Blok Yığma şeklinde alt başlıklara ayrılabilir. 

Basit ahşap yığma sistemlere bakıldığında; kaba boşluklu kütük yığma 
sistem en basit yığma sistemdir. Kütükler doğrudan doğruya birbiri üzerine 
yerleştirilir. Kütükler doğal halleriyle kullanıldığı için aralarında boşluklar 
bulunur.  

Yontulmuş Kütük Yığma sistemde ise malzemeye küçük müdahaleler 
yapılarak boşluklar giderilir. Yine benzer şekilde ahşaplar üst üste getirilerek 
sistem oluşturulur.  Bu tür yığma sistemlerin köşeleri “karaboğaz” denilen bir 
sistemle oluşturulur. Genellikle geçici yerleşimlerde (yaylalar, iç kısımlar), 
ahşabın yoğun olduğu ve işleme aletlerinin az bulunduğu yerlerde bu 
sistem kullanılmaktadır [Resim 2.183–184]. 

 

Geliştirilmiş ahşap yığma sistemler ‘İlkel Ahşap Sistemlerin’ detaylandırılarak 
üst üste konulması ile elde edilmektedir. Genellikle Kuzey Anadolu’da iç 
kısımlarda kullanılır ve yöreye göre “çantı” adını alır. Bu sistem kendi içinde 
taş duvar üzerine veya dikmeler üzerine oturması açısından ikiye ayrılır.  

Taş duvar üzerine oturan ahşap yığma sistemler genellikle 50 cm’lik moloz 
taş duvar veya kesme taş duvar üzerine yatay olarak yığma ahşap sistem 
oturtulur. Yapının tüm yükü, her ahşap tarafından birbirine, daha sonra taş 
duvar vasıtasıyla zemine iletilir [Resim 2.185]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resim 2.183: 

Karaboğaz yöntemi ile tomrukların 
birbine tutturulması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2.184: 

Kaba boşluklu kütük yığma yapı 
örneği, Şavşat / Artvin. 
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Ahşap dikmeler üzerine oturan ahşap yığma sistemlerde yapı dikmeler 
üzerine alınarak bir taban oluşturulur. Bu taban üzerine yine 4–6 cm 
kalınlıkta ve 20–30 cm genişliğindeki tahtalar özel birleşme detaylarıyla üst 
üste yerleştirilir. Dikmeler vasıtasıyla yapının yükü noktasal olarak zemine 
aktarılır.  

Dikmeler yine bir moloz taş duvar veya büyükçe bir taş üzerine oturtularak 
taşınır. Bunların en güzel örneği Doğu Karadeniz Bölgesi’ne özgü 
özellikleriyle “seranderlerdir”. Bu yapıların plan şemaları kare veya 
dikdörtgendir. Dikme ve kirişlerde ek yapılmadığı gibi hiçbir bağlayıcı ve 
birleştirici eleman da kullanılmamakta, yapının bütünlüğü tamamen 
Karadeniz Bölgesine özgü geçme kama ve ahşap çivilerle sağlanmaktadır 
[Resim 2.186–187]. 

İskandinavya, Rusya, Sibirya, İsviçre, Kanada, ABD'nin kuzeyi ve 
Japonya'da birbirinden pek az farklılaşan çantı strüktürlere rastlanmaktadır. 
Kimilerinde çantı strüktür yaygın bir gelenek oluşturabilmiş, kimilerindeyse 
yerel ve halk mimarlığı sınırları içinde değerlendirilmesi gereken bir teknik 
olarak kalmıştır. Örneğin, Japonya'da çantı strüktürün tapınak gibi resmî 
yapılarda kullanılan bir üst kültür tekniğine dönüştüğü görülür. Buna karşılık, 
Güney Almanya ve İsviçre'de ya da genel olarak Alpler'de çantı, zaman 
zaman tüm dünyada örnek alınan bir yapı tipini var etmiştir: "Chalet”[ Can, 

 

Resim 2. 185: 

Taş duvar üzerine oturan yontulmuş 
kütük yığma, Çamlıhemşin/ Rize.  
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1992, s.127]. Dünya' da ve Türkiye'de geleneksel yapı üretiminde de 
kullanılmış olan bu sistem, günümüzde sadece tatil konutları olarak 
kullanılmaktadır. Nedeni diğer sistemlere göre ekonomik olmayışıdır. 

 

 

 

Resim 2.186: 

Ahşap dikmeler üzerine oturan yığma 
sistem, Borçka/ Artvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.187: 

Serander örneği, Çamlıhemşin/ Rize. 
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Toprak Yığma Sistem: 

Taşıyıcı sistemi toprak malzemeye dayanan yapı grubu, Afrika’da ve 
Anadolu coğrafyasında daha çok İç Anadolu’da görülmektedir. Orta 
Anadolu ile çevresi arasındaki geçit bölgelerinde, örneğin Çankırı, 
Amasya, Tokat, Sivas, Afyon gibi illerde de, kısmen, ya da benzer coğrafî 
koşulları olan Van gibi bazı Doğu Anadolu illerinde, yapının kimliği kerpiçle 
bütünleşmiştir. Kerpiç duvar ve ağaç kirişleme üzerinde düz dam bu 
bölgelerin ptokton yapı tekniğidir. Bu sistem küçük açıklık, az delik ve düz 
yüzey şeklindeki bazı özellikleri zorunlu kılmaktadır. Yatay örtünün kalitesini 
de buna eklediğimiz zaman, ilkel bir geometrik yapı ortaya çıkmaktadır 
[Resim 2.188]. 

 

Ağaç ve taş malzemelerden yoksun alanlarda toprak ile karakteristik 
meskenler oluşturulmaktadır. Toprak; kil, balçık veya tabii halde, yoğrulmuş, 
kalıplara dökülmüş veya güneşte kurutulmuş olarak çok geniş sahalarda 
kullanılmıştır. 

Bu sahalar genel olarak yeryüzünün kurak bölgeleri, step ve savan 
sahalarıdır. Başta Rusya, Sibirya ve Tuna stepleri olmak üzere, hemen bütün 
orta iklim kuşağı stepleri; Akdeniz bölgesi ve bu bölgenin doğu ve 
güneyinde uzanan stepler ve çöl vahaları, Afrika'nın savanları, Güney ve 
Orta Amerika'nın step ve savanlarında toprak ev hâkimdir. Bununla 
beraber tabii sınırlarından taşarak eski orman bölgelerine de sokulduğu için 
toprak evin yayılış sahası daha da genişler. Nitekim Asya'da Mançurya, 
Kuzey Çin, Çin deltalarında ve Hindistan'ın büyük bir kısmında hâkim olan 
toprak evin Orta ve Güney Çin üzerinden bol yağışlı Hindi Çinî bölgesine 

 

Resim 2.188: 

Akçadağ/ Malatya’da düz dam çatılı 
kerpiç evler… 
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kadar sokulduğu gözlenmektedir. Toprak evin yeryüzünde geniş bir sahaya 
yayılmasının başlıca sebebi hiç şüphe yok ki, step ve savanlarda ve genel 
olarak alüvyonlu ovalarda topraktan başka elverişli, yeterli malzemenin 
çevreden temin edilememesidir. Bunun yanında diğer bir sebep de 
herhalde toprak ev inşasındaki kolaylıktır [Tolun, 1977, s.113] [Resim 2.189]. 

 

2.3.3. İskelet Sistemler: 

Taşıyıcı sistemi ayakta tutan elemanlarla fiziksel etkilerden korunmak için 
yapılan dolgu elemanlarının birbirlerinden bağımsız olduğu taşıyıcı 
sistemlere genel bir yaklaşımla iskelet (karkas) sistemler denmektedir. 
Böylece örtücü ve taşıyıcı elemanlar birbirlerinden çok farklı malze-
melerden yapılabilir. Örneğin ahşap taşıyıcılı bir bina iskeleti, herhangi bir 
malzemeyle örtülebilmekte, taşıyıcı olmayan yüzeylerin sadece kendisini 
taşıması gerekmektedir.  

Binalar ağırlaştıkça ve yükseklikleri arttıkça yük aktarımı açısından iskelet 
sistemler yığma sistemlere oranla daha az malzeme gerektirmekte 
dolayısıyla daha ekonomik duruma gelmektedir. İskelet sistemler geometrik 
yönden her türlü biçimlerde serbestçe tasarlanabilir. Dolayısıyla iskelet 
sistemler için çok sayıda form ve dolgu malzemesi alternatifi söz konusudur 
[Resim 2.190–195]. 

 
Resim 2.189: 
 
Toprak malzemeden yapılmış 
konutlardan oluşan bir yerleşim, 
Tebriz/ İran. 

111



 

 

Ahşap İskelet Sistem 

Bu sistem, yapıdaki yüklerin ahşap dikmeler ve aşıklarla bir konstrüksiyon 
oluşturarak, duvarlarına aktarılması olarak açıklanabilir. Ahşap esaslı 
duvarlar Anadolu’da ormanların bol olduğu bölgelerde ve Trakya’da 
çokça kullanılmıştır. Ahşap karkas duvarlara 18. yy’ın ikinci yarısına, hatta 
19. yy’a kadar farklı tekniklerle dolgu yapılmış, daha sonraki dönemlerde 
ise çoğunlukla “bağdadi sıva” ve ahşap kaplama kullanılmıştır [Resim2.196]. 

Ahşap İskelet sistemleri:  

• Basit Ahşap İskelet Sistemler, 

• Gelişmiş Ahşap İskelet Sistemler, 

o Ahşap Dolma Sistemler (Taraba), 

o Çatma Sistemler (Gözlü, Muskalı, Göz Dolması), 

• Karma Ahşap Sistemler şeklinde sınıflandırılabilir. 

 
Resim 2.190 (solda): 

Güney Afrika yerlilerinin kullandığı, 
dallarla kurulan sistem. 
 
Resim 2.191 (sağda): 

Bir Markeza kulübesinin çatkısı. 
 
 
 
 
 
Resim 2.192 (solda): 

Guayana’da bir Vaivai kulübesi. 
Oldukça büyük olan bu kulübede 
ortada takviye direği bulunur. 
 
Resim 2.193 (sağda): 

Kamerun’da orta direk yerine yerden 
tasarruf etmek üzere kullanılan iç iskeletli 
bir kulübe. 
 
 
 
Resim 2.194 (solda): 

Gaziantep/ Tilmenhöyük.  
 
Resim 2.195 (sağda): 

Büyük Künye/Kayseri. 
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Basit ahşap iskelet sistemlerde ana kural, ahşap yığma sistemlerin tersine, 
düşeyde ahşap dikmelerin, yatayda ise ahşap kirişlerin kullanılmasıdır. 
Yatay ve düşey taşıyıcıların birlikteliği ahşap çerçeve sistemlerin oluşumunu 
göstermektedir. Ahşap sistemlerin kuruluş yöntemi ve yapı elemanları 
önceden belirlenerek, yerli yerine oturmaları için bu elemanlar hazırlanır. 
Böylece yapım sırasındaki herhangi bir aksamanın önüne geçilmiş olur. 
Aynı zamanda işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır. Dolgu malzemesi 
olarak kullanılan, taş, ahşap, kerpiç, tuğla da sisteme yardımcı olur [Resim 

2.197]. Tüm yapı yükünü temel duvarlarına ileten elemanlar olarak, düşeyde 
gelişmiş ahşap iskelet sistemler; köşelerde ve aralara yerleştirilen dikmelerin 
arasında dolgu malzemesi olarak yöreye göre 2.5 – 6 cm kalınlığında 30 – 
40 cm genişliğinde, ser ağaçlardan elde edilmiş tahtalar yerleştirilerek 
oluşturulur. Bu dolgu malzemesi yatay olduğu kadar düşey de kurulabilir.  

Özellikle yatay etkilere karşı sistemin rijitliği dolgunun alt ve üst başlıklarla 
dikmelere bağlanmasıyla sağlanır. Normal karkas ve çerçeve sistemlerde 
kullanılan payandalar bu sistemde yoktur. Sistemin bütünlüğü, kesişme 
noktaları arasındaki devamlılığa bağlıdır. Yapının bir bütün olarak beraber 
inşa edilmesi gerekir. Genellikle Rize ve Artvin dolaylarının iç kesimlerinde 
kullanılan bu sisteme “taraba” adı verilir. İki, üç, dört kanatlı olarak yapılan 
sistemin köşe dikmelerine de “armoz” adı verilir”  [Erenman, 1973]. Pencere 
ve kapı boşluğu oluşturulurken ara dikmeler (bağlayıcı) kullanılır. Sistemin 
özelliği aile yapısına göre büyüyüp küçülebilme özelliği arz etmesidir [Resim 

2.198]. 

 

Resim 2.196: 

Türkiye genelinde ahşap iskelet dolgu 
sistemlerinin getirdiği yerel çeşitlilik. 
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Çatma Sistemler yine dolgu sistemine göre değişiklik göstermektedir.  
Sistemin genel ilkesi, yüklerin karkas sistem tarafından taşınmasıdır. Sistem 
25–35 cm aralıklarla yerleştirilen dikmelerin yatay elemanlarla birbirine 
bağlanmasıdır. Bağlama; geçme ve çivilerle yapılmaktadır. Sistemin 
özelliği, taşıyıcı sistemin tamamen dışarıya yansımasıdır. Bu sistemde iki farklı 

Resim 2.198: 

Ahşap dolma duvarların birleşim 
şekilleri. 
 

 
 
Resim 2.197: 

Basit ahşap iskelet sistemle yapılmış bir 
serander örneği. 
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yapı göze çarpar. Bodrum veya zemin katı oluşturan 50–60 cm kalınlıktaki 
duvarların üzerinde yükseltilecek çatma sistemin oturacağı taban 
sisteminin kurgulanması gerekir.  

Öncelikle taş duvarın üzerine yatay konumda 15x15 cm kesitli taban 
ağaçları yerleştirilir. Köşeler yörede “boğaz geçme” olarak isimlendirilen 
yarım geçme ile birleştirilir. Gerek köşelerin gerekse de kiriş-taban 
birleşmelerinin rijit olabilmesi için taban ağacı üst üste iki parçadan 
oluşturulur. İkinci aşamada taban ve kirişlerin üzerine geçme bir detayla 
taşıyıcılar oturtulur. Muskalı dolma sistemin dikme aralıkları 12–22 cm’dir. 

Cephe bölünmesi muskaya benzerliğinden bu ismi almıştır. Köşe 
bağlantılarının ahşap payandalar ile sağlandığı görülmektedir. Bazen göz 
dolması ve muska beraber kullanılmaktadır. Üçgen boşluklar muntazam 
taşlarla değil, daha küçük parçalı birden fazla taş ile doldurulur. Bu 
dolmalar dıştan kireç harçla derzlenir, içeriden de sıvanır. Muskalı dolma 
bazen ahşap yüzeyler serbest bırakılarak, dıştan da sıvanır; bazen de bütün 
cephe sıvanır [Resim 2.199–205]. İskelet sistemlerde taşıyıcı elemanlar 
arasındaki boşluklar taş, tuğla ya da kerpiç malzemeyle doldurulmaktadır. 
Bu dolgu malzemeleri yapının taşıyıcılığını etkilememektedir.  

 

 

Resim 2.199: 

Göz dolma sistemli konut örneği, 
Fındıklı / Rize. 
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Resim 2.200 (sol üstte): 

Muskalı dolma sistem için sıvalı bir 
örnek. 

 

Resim 2.201 (sol altta) 

Muskalı dolma sistem örnegi. 

 

Resim 2.202 (sağ üstte): 

Muskalı dolma sistem için sıvasız bir 
örnek. 

 

Resim 2.203 (sağ altta): 

Muskalı dolma sistem konut cephesi 

 
 
 

 

Resim 2.204: 

Ahşap taşıyıcıların arası tuğla dolgulu 
örnek, Borçka / Artvin.  
 
 
 
 
 
 
Resim 2.205 (solda): 

Muska dolgulu sistemde kerpiç sıvanın 
uygulandığı örnek. 
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Dolgu sistemi açısından bakıldığında;  

Taş dolgu ahşap malzemenin zor bulunduğu özellikle sahile yakın 
bölgelerde kullanılmış, taşıyıcı ahşap elemanların arası toplama taş ve 
çamur harcıyla doldurulmuştur. Diğer bölgelerde işlenmiş taş ve çimentolu 
harç kullanımına da rastlanmaktadır. Taş ağır bir malzeme olduğundan 
yapı ağırlığını dolayısıyla da depremde yapıyı olumsuz etkilemektedir.  

Tuğla dolguda harç olarak çimento ya da çamur harcı kullanılmıştır. 
Çamur harcında, çatlamayı önlemek için saman parçacıkları kullanılmıştır. 
Bu teknik bugün beton için de kullanılmakta olup ince metal parçaları 
beton içine serpilmektedir. Burada belirtilmesi gereken diğer bir önemli 
husus, ahşap işçiliğinin bozulmasıyla tuğla örülmesinde gösterilen özenin 
azalması ve tuğlaların gelişigüzel örülerek üzerlerinin sıvayla kapatılmasıdır. 

Kerpiç dolguda ahşap taşıyıcı sistem arasında kalan boşluklar özellikle Orta 
Anadolu Bölgesi’nde bazen kerpiç elemanlarla doldurulmaktadır. Ahşap 
yapılarda kalıba dökülerek üretilmiş kerpiç elemanlar kullanıldığı gibi, elle 
kabaca düzeltilerek üretilmiş kerpiç elemanlar da kullanılabilmektedir. Bu 
şekilde inşa edilen yapılar ısı yönünden etkin bir geçirimsizliğe sahiptir. 

İskelet sistemlerde mimari kimliğe etkili olan unsur iskelet geometrisinden 
kaynaklanmaktadır. İklime bağlı olarak iskeletin ve dolguların korunması 
zorunlu olduğunda geniş saçaklar veya kaplama malzemeleri gündeme 
gelir. Kaplama malzemelerinden sıva; rengi, dokusu veya yüzeyindeki 
süslemeler kimliği belirleyen unsurlara olarak ortaya çıkarlar. Ahşap 
kaplamalarda ise kaplamanın türü ve zaman içinde aldığı renkler 
önemlidir. 
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3. Kırsal Mimari Kimliği Oluşturan Konut ve Yerleşim Modelleri 

3.1. Kırsal Mimari Yerleşiminin Tarihi ve Gelişimi 

Yerleşim tarihinin ilk evrelerinin bulunduğu bölgeler Anadolu’da yer 
almaktadır.  

Yapılan paleo-arkeolojik araştırmalar, Anadolu’da yerleşmenin günümüzde 
en az 10–12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz o 
döneme ait yerleşmeler, insanların üzerinde değişiklik yapmadan ev olarak 
kullandıkları doğal barınaklar yani mağaralardan meydana geliyordu. Bir 
tahmine göre yurdumuzda küçüklü-büyüklü 40.000 kadar mağara 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmının prehistorik devrelerde insanların 
kullanımına sahne olduklarını biliyoruz. Paleolilik döneme ait ilk mağara 
yerleşmeleri daha ziyade Göller yöresinde yoğunlaşmıştır. Antalya 
körfezinin batı ve kuzeybatısında yer alan Karain, Beldibi, Belbaşı, Çarkini ve 
Öküzini mağaraları örnek olarak verilebilir. Anadolu'daki ilk yerleşmelerin 
Göller yöresinde toplanmasında, Torosların karstik yapısından dolayı bol 
mağaraya sahip olması ve o dönemde bulunan yoğun ormanların avcılık 
için ideal ortamı oluşturması önemli rol oynamıştır. Ayrıca Antakya 
çevresinde (Samandağ), Adıyaman'da (Mağaracık, Palanlı), Şanlıurfa 
dolaylarında ve Samsun yakınında (Tekeköy) da Neolitik öncesi 
yerleşmelere rastlanmaktadır. 

Anadolu'da tesis edilen ilk köy tipli yerleşmelerde meskenlerin kerpiçten 
yapılmış olması insanların Türkiye coğrafi koşullarını iyi tanıdıklarını gösterir. 
Ancak evlerinin birbirine bağlı denecek kadar sıkışık olması, dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerin mevcut olduğunu açıklar [Resim3.1–2]. 

 

 
 
Resim 3.1: 

Bir duvar resminde en eski 
yerleşimin planı.   
 

Sol sayfada Karahöyük’ten görünüm, 
Kayseri. 

121



 

 

M.Ö. 3000–2000 yılları arasında (Eski Tunç Çağı) yerleşmeler artık 
Anadolu'nun bütününe yayılmıştır. Yerleşmelerin fonksiyonel yapılarında da 
gelişme görülmüş ve evlerin içinde tahıl deposu ile mutfak bölümleri ortaya 
çıkmıştır. 

Konutun inşasında kullanılan malzeme ise yine neolitikten beri kullanılan 
kerpiçtir. 

Eski Tunç Çağı'nın bir diğer önemli özelliği, yerleşmeleri yönetecek idareci 
sınıfın ortaya çıkması ve bu nedenle idarecilerin oturduğu ve çevre köyleri 
yöneten yerleşme biriminin köyden farklı bir özellik kazanarak ilk kentleri 
oluşturmasıdır. Böylece Anadolu'nun coğrafi ortam içinde ilk kez, "kırsal" ve 
"kentsel" olmak üzere farklı fonksiyonlara sahip yerleşme birimleri ortaya 
çıkmıştır. Kentlerin hemen hepsi surlarla çevrilerek hariçten gelecek 
tehlikelere karşı korunmuşlardır. 

Kentler, kırsal yerleşmelerin gereksinmelerini karşılayarak yerleşme 
çekirdeğinin merkezini oluşturmaktadır. Kentlerin zaman içinde değişen 
profillerinin yanında kırsal yerleşmelerin konumuna bakıldığında yerleşim 
dokusu açısından değişimden ziyade dönüşüm süreci geçirdiği 
görülmektedir. Yöresel özelliklerin korunması, atadan alınan yapı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 3.2: 

Anadolu’nun en eski yerleşim birimi 
olan Çatalhöyük.  
Yerleşimin birbirine yaslı evlerden 
oluşması bir güvenlik gereğidir. Kerpiç 
mimari, yerleşimin gelişiminde de 
etkindir. Evlerin yaklaşık 60–80 yıllık 
ömürleri tamamlandığında, ev 
yıkılarak yenisi düzeltilen alanın 
üzerine inşa edilir. Böylelikle 
yerleşimde dönemsel katmanlar 
oluşmaktadır.  
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geleneğine sadık kalınması, aynı etkenler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
benzer mekân kurgusunun oluşmasıyla açıklanabilir. 

Yine bu dönem içinde Anadolu'da ilk devleti kuran toplum olan Hititlerde 
yerleşmiştir (M.Ö. 3500–1295). Orta Asya'dan gelerek Bozok yaylasına, 
başka kelimelerle Çorum-Yozgat il topraklarına yerleşen Hititler, "kent 
devletleri" biçiminde örgütlenmişti. 

Hititler Anadolu'nun coğrafi potansiyelini en iyi kullanan ve araziden 
faydalanma metotlarını ortaya koyan bir toplumdur. Hititlerin tarımı çok 
geliştirdikleri ve hatta ürün fazlasını komşu devletlere sattıkları bilinir. Ancak 
Hititler üst üste gelen kuraklık ve kıtlıktan geniş ölçüde sarsılmıştır. Hatta 
devletin yıkılmasında politik faktörler kadar kuraklığın da etkisi olduğu 
sanılmaktadır. 

Anadolu'nun merkezi kısmında Hititler yer alırken, Doğu Anadolu'da (Van 
Gölü çevresinde) ise Urartular bulunuyordu. Urartular, o döneme göre son 
derece gelişmiş sulu tarım metodları uygulamışlardır. Örneğin; Van şehrinde 
bugün dahi kullanılabilen sulama sistemini Urartular kurmuştur. Urartu 
devletine ait tarihi belgeler, Hitit belgelerinin aksine kır yerleşmelerinden hiç 
bahsetmezler. Buna karşılık daima kentlerin varlığından söz edilir. Kentlerin 
çoğu kale içinde inşa edilmiştir. Bunda, güneyden sık sık gelen Asur 
istilalarından korunma amacı önemli rol oynamıştır. Bilindiği gibi Asur 
orduları Doğu Anadolu'ya olan her seferinde hem Urartu medeniyetine 
zarar vermiş, hem de geniş ve sık meşe ormanlarını yok etmiştir. Nitekim 
Asur kralının diktiği kitabe üzerinde yer alan "güzel fidanlıkları dağıttım, 
üzüm bağlarını tahrip eyledim, sazlık kadar sık ormanları kestirdim" ibaresi 
bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Ancak Urartularda kentlerin kurulması bütün bu yakma ve yıkmalara karşın 
hiç kesilmeden devam etmiştir. Nitekim bu dönemde temeli atılıp, 
günümüze kadar varlığını sürdüren şehirlerin arasında Van, Malatya, 
Kayseri, Erzurum ve Gaziantep sayılabilir. Yıkılan şehirlerin yerine yenileri 
yapılmasına rağmen, kesilip yakılan ormanlar maalesef bir daha eski 
durumunu kazanamamıştır. 

Aslında Asya'dan ilk gelen Türk gruplar çoğunlukla hayvancılık ile uğraşan 
konargöçer gruplardı. Bu nedenle ilk devrelerde Anadolu topraklarında 
"geçici yerleşmelerin" önem kazandığı söylenebilir. Ancak kısa zaman 
içinde Hıristiyan köyleri arasındaki geniş araziler Türk köyleri ile yerleşime 
açılmış ve göçebe karakterli Türkmen oymakları yerleşik yaşama geçişte 
ciddi bir başarı göstermiştir. Hemen belirtelim ki, Türklerin Anadolu'ya 
yerleşmesi sırasında eski yerliler yani Hıristiyan kır nüfusu yerlerinden 
edilmemiştir. 
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3.1.1. Evin Gelişimi 

İnsanın doğa içinde barınmasında ilk koşul doğal ortamı kabullenilmesidir. 
İlkel insan doğal ortamın sunduğu koşulları değerlendirmek durumundadır. 
Ortamın sunduğu ilk barınaklar ise kaya oyukları ve mağaralardır.  

Anadolu coğrafyasında ev, birimin tekrarlanması ile oluşur. Temel birim 
megaron, odadır [Resim 3.3]. Ev ihtiyaçlara bağlı olarak oda ya da odaların 
bir araya gelmesiyle kurulur. İlk konut örnekleri de kare ya da dikdörtgen 
planlı hücre mekânlardır. Anadolu’nun birçok bölgesindeki ilk kentleşme 
örneklerinde bulunan arkeolojik veriler, yerleşimlerin farklılığının konut 
hücrelerinin bir araya gelişleri ile ilişkili olduğunu gösterir [Resim 3.4–5]. 

Diyarbakır Çayönü yerleşmesinde her ev dört duvarı ile hissedilirken, Aşıklı, 
Çayönü ve Çatalhöyük yerleşmelerinde ev birimleri bütünleşerek yerleşimi 
oluştururlar… 

En olgun evresinde Çayönü evleri, tek yönlü ızgaranın yerini çift yönlü 
ızgaranın oluşturduğu daha geniş hücreli bir matrisin yer aldığı; bu 
hücrelerin üstten kullanılan bir kiler ve depo-bodrum katı oluşturduğu, asıl 
yaşam alanının dıştan çıkılan bir taş merdivenle üst katta olduğu, avlunun 
ise arka tarafta bir sundurmaya dönüştüğü; parapetle çevrili düz dam 
kullanımının önem kazandığı yapılardır. Ocak ve işlik gibi işlevleri içeren 
avlular daha da genişleyerek yapıların arasında yer almaktadır 
[Acar,1996,s.383] [Resim 3.5-6]. 

Evin gelişimi sürecinde üretimin konut çevresinde yer alması, tek hücreli 
mekânlardan oluşan kırsal evin, bir avlunun çevresinde biçimlenmesine 
katkı sağlamıştır. Avlu, evi oluşturan mekânları birleştiren bir açık alan olarak 
aynı zamanda üretim alanı olarak da kullanılmaktadır.  

Anadolu’da MÖ 6. bin yıla dek uzanan tek hücreli konut kültürü bugün de 
birçok bölgede sürdürülmektedir. Aynı yapım teknikleri ve mekân 
pratiklerinin kullanıldığı bu mimari kültür, yerel kimliğin de ifadesidir. Mekân 
boyutlarının malzeme ve yapım teknolojisi ile bağlantılı olduğu tek mekânlı 
hücreler ölçü ve oran bakımından birbiri ile uyumlu olduğu gibi bulunduğu 
coğrafyaya da kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir [Resim 3.7–8]. 

Bergama geç dönem Bizans evleri temelde avluludur. Duvarlarla sınırlanan 
avlu, çevresindeki birkaç odaya geçiş sağlayan ve ekonomik etkinliklerin 
sürdürüldüğü bir açık mekân, bir yaşam alanıdır. Tek odadan oluşan en 
küçük birimler, içinde bütün işlevleri (yaşama, mutfak, depo…) barındıran 
son derece dar mekânlardır. Daha büyük birimlerde ise işlevler birkaç 
odaya dağıtılmıştır. Bergama’da en yaygın türler ‘L’ biçimli bir avlu 
oluşturan 3 ya da 4 odalı örneklerdir… Çoğu durumda en azından bir oda, 
içinde bulunan büyük kaplardan anlaşıldığı üzere, ürünün, tahılın, yağın ya 
da şarabın saklandığı depo işlevi görür. Hemen hemen evlerin hepsinin 
mutfak olarak kullanılan ve içinde tuğla ile kiremit parçalarından örülmüş, 
çoğu kez hayvan kemikleri, mutfak kapları, metal parçalar, ender 

 
 

 
 
Resim 3.3: 

Tipik bir megarona ait  plan ve 
perspektif. 
 

 

 
Resim 3.4: 

Bodrum, Bitez’de Kaşıkara evinin 
plan krokisi ve fotoğrafı.  

Tek mekânlı evin  teras ve ekleri…  
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durumlarda da küçük cam kaplarla çevrili ocağın bulunduğu bir odası 
vardır. Öbür odaların hayvan yemi ve odun depolamak için, bazen de ahır 
olarak kullanıldığı sanılmaktadır [Rheidt, 1996, 226] [Resim 3.9–12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.5: 

Hücre planlı konut yerleşmesi 
canlandırması.  

Çayönü, Diyarbakır. MÖ 6500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.6: 

Izgara planlı konut yerleşmesi 
canlandırması.  

Çayönü, Diyarbakır. MÖ 7500.   

125



 

 

 a  b 

 

  d  e 

 
 
 
 
Resim 3.7: 

Bodrum, Sandıma (Yukarı 
Yalıkavak)’da tek birimli ev…  
 
 
 
 
 
 

 
c 

 

Resim 3.8: 

a Cezayir Kabiliye’de geleneksel 
ev. Axxam adı verilen temel 
hücre…  

b Yeniçam, Kazdağlarında tek 
hücreli konut örneği…  

c Doğu Akdeniz havzası ve 
Çukurova’da, tarih öncesi 
çağlardan günümüze ulaşan 
mimari geleneğinin örneklerinden, 
dal örgü tekniği ile inşa edilen tek 
mekânlı ev; Huğ evi.  

d Savur Mardin’den tek mekânlı 
gelişen konut örneği.  

e Ürgüp, Tol yapı tekniği ile inşa 
edilmiş tek mekanlı ev.  
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Resim 3.9 (üstte): 

Tek mekânlı evlerin karşılıklı olarak bir 
araya gelişleri. Hattuşaş Aşağı Kent, 
erken Frig dönemi evleri…   
 

Resim 3.10: 

Malatya Arslantepe’de erken Tunç 
çağı kenti rekonstrüksiyonu. Tek 
hücreli mekânların bir araya gelmesi 
ile oluşan yerleşim dokusu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.11: 

Bergama’da avlu çevresinde gelişen 
evler… 
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Kırsal alanlardaki evlerin MÖ 4500 yıllarına tarihlenen örneklerle büyük 
benzerlik göstermesi, kültürel sürekliliğin ve uzun zaman dilimindeki etkilerin 
ölçüsünü de belirlemektedir [Sözen vd. 1992, s.93]. 

Anadolu yerleşik kültürünün güçlü olduğu İç Anadolu ve Güney Anadolu 
konutlarındaki oda düzeninde, Türk Evi’nin çok amaçlı oda kullanım ilkesi 
geçerlidir [Sözen vd. 1992, s.94]. 

MÖ 6. bin yıla dek uzanan ve günümüze değin binlerce yılın zengin kültürel 
birikimini barındıran Anadolu evi, yaşamın ve üretimin merkezindedir. Evin 
yapımında ve gelişiminde aynı coğrafyanın binlerce yıldır sunduğu 
olanaklar ve kültürel geçmişin kalıtları sürdürülmektedir.  

Sosyal ve kültürel yapı özellikle evin biçimlenmesinde ve gelişiminde en 
önemli etkendir. Anadolu’nun birçok bölgesindeki evlerin plan tiplerindeki 
farklılıklar ya da ortaklıklar, kültürel farklılık ve yaşam biçimlerindeki 
özelliklerden kaynaklanmaktadır. 

Ev, ocak, sembolik olarak bir aileyi ifade eder. Evin gelişimi de zaman 
içinde ailenin büyümesi ya da ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Temelde 
evi oluşturan mekânlar, ailenin geçim kaynakları ile doğrudan ilişkilidir. 
Birçok bölgede barınma ihtiyacı dışında kırsal evi oluşturan birimler 
arasında kümes, ahır, ambar-kiler odası… vb ek mekanlar bulunmaktadır. 
Eve sonradan eklenen odalar veya üretime bağlı olarak evin parçası olan 
ek yapılar, evin bahçe ya da arazi ile ilişkisine bağlı olarak bir avlu ya da, 
sınırlandırılmış bir alanı çevreler. 

Gelenek, konutun biçimlenmesinde ve gelişmesinde en önemli rolü oynar.  
Ailenin evlenen oğluna, bahçede ya da aynı avluda bir ek evin yapılması, 
ya da evin büyüklerinin bahçeye ek olarak yapılan bir odaya geçmeleri 
kültürel bir davranıştır. Ailenin ocağının sürdürülmesi, toprağın terk 
edilmemesi ile sağlanır, bu da ancak sonraki kuşakların da aynı evi ve 
çevresini kullanması ile sağlanabilir. Ev kuşaklar boyu aileyi temsilen varlığını 
sürdüren bir mekândır, baba ocağıdır. 

 
 

Resim 3.12: 

Bergama’da bir avluyu çevreleyen 
tek hücreli mekânlar… Avlu evin 
mekânların ortak dış alandır…  
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Aşağıda verilen örnekte Bitez köy içinde bir evin zaman içindeki gelişimi 
okunabilmektedir. İlk olarak basit bir musandıralı ev inşa edilmiş, daha 
sonra bu eve ek oda ve kırsal yaşamın gereği olan ahırlar eklenmiştir. 
Toprağın değerli olduğu bölgelerde genellikle ek odalar ya da ek evler, 
bahçe ya da avlu sınırlarında tutularak bahçe bütünlüğü korunmaktadır. 

 
  

 

[1] Musandralı EV ve bahçesinde hela [2] Eve bir ahır-dam ekleniyor 

 
 

 

[3] Sulhiye teyze (Kanber) eve gelin 
olduğunda, kaynanasına bahçede bir ek 
oda yapılıyor. 

[4] Evin ardına, bir ahır ekleniyor. Aldığı son 
eklerle birlikte ev yaklaşık 60 yıllık 
yaşamında son biçimini alıyor. 

 

Resim 3.13: 

Bodrum Bitez (Ağaçlı)’de bir 
konutun gelişim evreleri…  
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Ev ile beraber çevre de değişiyor. Bahçe içlerine ya da sınırına eklenen bir 
kaç odalı evler, değişen yaşama biçimi ile yerleşimin karakterini de 
etkilemektedir. Yerleşim dışa doğru gelişmek yerine iç kısımlarda 
kalabalıklaşmaktadır. 

Bitez’deki evin sahibi Sulhiye Kanber çalışma sırasında (Nisan 2001)  evde tek 
başına yaşıyordu. Ev kullanım olarak ilk yapıldığı zamana dönmüştü, yalnızca 
ana mekân olan musandıralı ev ile bahçedeki helâ kullanılıyordu. Bitez köy, 
içi mahallesinin kırsal karakteri değiştiğinden diğer ekler zamanın 
yıpratıcılığına terk edilmişti.  
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3.2. Kırsal Mimari Kimliği Oluşturan Yerleşim Unsurları ve Yerleşim Türleri 

3.2.1. Temel Birimler 

Kırsal mimari, doğal çevre özellikleri, sosyal ve kültürel yapı, yöresel 
malzeme ve yerel yapım tekniklerini kullanarak, geleneklere dayalı olarak 
üretilen mimarlık olarak tanımlanabilir. Bu tanımdaki, bağlayıcı kavram 
“yere ait olma” durumudur. İçinde bulunduğu çevre ile uyum, bütünleşme; 
toplumun sosyal ve kültürel değerlerini yansıtma özellikleri mimari ürünü, 
özellikle konutu bulunduğu yere ait olması durumunu yaratmaktadır. 

Çağlar içinde gelişen, literatürde “Türk Evi” olarak tanımladığımız ev tipinin,  
özünde aynı mimari ilkeleri barındırmasına karşın, bölgesel olarak planlama 
farklılıkları (sofasız, dış sofalı, iç sofalı… vb), malzeme ve yapım tekniğinde 
farklılıklar (kerpiç, ahşap karkas, karma yapım sistemleri… vb), bezeme ve 
mekân kuruluşundaki detaylandırmalar ile yere özgü bir mimari oluşturduğu 
kaçınılmaz olarak dikkat çekmektedir. 

‘Bir yere ait olma’, ‘bir bütünün parçası olma’ özellikleri ancak daha önce 
açıklanan çevreye ve insana bağlı etkenlerin değerlendirilmesi ile 
sağlanabilir. Bu kavramların özünde “yerellik” ve “geleneksellik” kavramları 
vardır. “Yerellik”, malzeme ve yapım teknolojilerini, çevre ile uyumu 
tanımlarken; “geleneksellik” sosyal ve kültürel değerleri ve toplumsal 
sürekliliği işaret etmektedir. Gelişen mimarlık ortamı içinde bu iki kavramın 
korunması koşulu ise kültürel ve mimari “sürekliliği” sağlamaktadır.  

Çağın sosyal ve kültürel koşulları ile yapım teknolojilerindeki gelişmelerin bu 
bağlamlar içinde yorumlanması ise kültürel ve mimari anlamda 
“sürdürülebilirlik” ortamının geliştirilmesini sağlayacaktır. 

Bu projenin ana amacı, kırsal mimarinin günümüz koşulları içinde 
sürdürülebilmesine rehberlik edebilecek bir yöntemin belirlenmesidir. Kırsal 
peyzajın en etkin mimari öğesi ‘ev’dir. Evin tasarımı, biçimlenişi kültürel 
tutumun izlerini yansıtır. Evin yakın çevresinin kullanımı, evler arasındaki ilişki 
(sokak, mahalle kurgusu) yerleşim dokusunu oluşturur.  

Bu çalışma özellikle konut üzerinde yoğunlaşarak, tasarım modelini kırsal 
geleneksel konut üzerine inşa etmek ilkesi üzerine kurulmuştur. Diğer yapı 
tipleri, kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda, yerleşimin ana karakterini yansıtan 
mimari peyzajın bütünlüğünü bozmayacak ölçü ve oranlarda, yerel 
malzeme ve yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmelidir. 

Kırsal mimarinin çağdaş yapım teknik ve uygulamalarının etkisinden uzak 
kalarak korunmasındaki en önemli etkenlerden biri kentsel merkezden 
kopukluğu ya da uzaklığıdır. 

Bodrum Yarımadası özelinde değerlendirildiğinde, tüm evlerin aynı yapı 
malzeme ve tekniği kullanılarak inşa edildiği görülür. Tüm evlerde ortak 
ölçü ve oranlar dikkat çeker. Bunu sağlayan yapım teknolojisidir. 
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Bodrum’a ve mimarisine genel karakterini veren malzeme taştır. 
Yarımadanın jeolojik yapısı, taşın yakın çevrede bulunabilen bir yapı 
malzemesi olarak kullanımını kolaylaştırmıştır. Bu yüzden taş, yarımadanın 
her yerinde, her yapı türünde ve bütün dönemlerde kullanılmıştır [Aysel, 2006, 

s.144] [Resim 3.14]. 

 

Yapılı çevrede yoğun olarak kullanılan taş, mimari ile doğa arasındaki 
ortaklığın temel unsurudur. Doğal ile yapılı olan arasındaki bağdır. Hemen 
her yerde, bahçe ve çevre duvarlarında, setlerde, yapı temel ve beden 
duvarında, avlu döşemesinde kullanılan taş, yerleşim dokusunda da izlerini 
göstermektedir [Aysel, 2006, s.144]. 

Ortakent evleri de yarımadanın bütününe hâkim olan geleneksel taş ev 
mimarisinin etkisindedir. Ev, basit prizmatik bir yapıdadır. Evin içinde kayıp 
alan olmadığı gibi, duvarlar bile yüzeylerine açılan dolap nişleri ile 
kullanıma katılmıştır. Evin boyutları ihtiyaçlardan ve malzeme özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle döşemede kullanılan ahşap kirişlerin (dilme) 
uzunlukları, evin kısa kenarının boyutlarını belirlemektedir. İhtiyaç, ekonomi, 
yaşam ilişkisi mekânın her boyutunun minimum ölçüler içinde yapılmasını 
etkilemiştir.  

Malzeme olarak kullanılan taş ve ahşabın yapım sistemine getirdiği 
sınırlamalara karşın, neredeyse aynı boyut ve mimari kimliğe sahip 
yapılarda bir kendine özgülük ve farklılık algılanmaktadır. Bu farklılık; yapının 
çevre ile ilişkisinde, duvar örgüsünde, kapı-pencere sövesinde, baca 
şapkasında, açık alanlarında, evin yaşamında gizlidir. 

Evler, adeta bir ön yapım tekniğinin kullanıldığı, benzer ölçü ve birimlerin 
tekrarlandığı, yüzyılların kalıtı bir kültürün ürünleridir. Bu sonuca ulaşmak, 
doğa içersinde yalın yapıyı çevre ile bütün olarak yaşatabilmek, uzun bir 
kültürel sürecinde sonucudur [Resim 3.15]. 

Resim 3.14: 

Bodrum Karakaya köyü (yukarı 
Gümüşlük) 

Yarımada üzerinde, farklı ev türleri 
olmasına karşın, evi oluşturan 
mekânların (oda) ve yapı malzeme 
ve elemanlarının ortaklığı, yerleşim 
ölçeğinde uyumun oluşmasına neden 
olmuştur.  
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Günümüzün değişen yaşam koşullarını dikkate almazsak, Bodrum her 
zaman için ekonomi ile yaşamın iç içe geçtiği bir kültürün parçasıdır. 
Bodrum evleri de geleneksel Türk evlerinde olduğu gibi “oda” birimi üzerine 
kurulmuştur. Odayı, ocak, musandıra dolabı, dolap nişleri ve yüzey 
boşluklarının kompozisyonu tamamlar. 

Evlerde benzer boyut ve plan yapısına sahip iki oda vardır. Bunlar 
dikdörtgen plan içinde karşılıklı olarak yer alan, mutfak işlevi de gören bir 
oda ile evin başodasıdır. Ev tipleri de odaların prizmatik taş kitle içindeki 
konum ve ilişkilerine göre farklılaşır.  

Yarımada mimarisinde etkin olan üç ev tipi vardır. Ev tipleri, ailelerin yaşam 
kaynakları ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Musandıralı olarak bilinen ev 
türü, toprağa bağlı olarak yaşam süren ailelerin kullandıkları ve daha çok 
denizle ilişkisi daha az olan yerleşmelerde karşılaşılan ev türüdür. Bu evin 
altında küçük bir odada tahıl depolanması için ayrılmış havuzlar yer alır. Ev 
genellikle iki odadan oluşur. Sakız türü ev ise denizcilik ile uğraşan ailelerin 
tercih ettikleri evlerdir. Genellikle bir ya da iki katlı olan evler, sıvalı ve kireç 
badanalıdır. Yarımada mimarisinde az sayıda yerleşimde bulunan kule 
evler ise Akdeniz konut geleneğinin devamıdır. Korunma amaçlı evler, 
genellikle kıyıya yakın bölgelerde yer alır. Zengin, varlıklı ve geçimini 
topraktan sağlayan ailelerin ev türü olan kule evler yerleşim içinde de bir 
simge konumundadır.  

Yarımada mimarisinin farklı ev türlerine karşın bütünleştiren ise evin tek bir 
oda ölçüsünden kaynaklanan biçimlenişi ile yerel malzeme ve yapım 
yöntemleridir. 

Türk Evinde oda, konutun en önemli öğesidir. Birçok araştırmacı, göçebe 
kültürde konutun karşılığı olan çadırın plan organizasyonunu Türk Evindeki 

Resim 3.15: 

Bodrum Sandıma köyü (Yukarı 
Yalıkavak) 

Yarımadanın coğrafyasında etkin 
olan taş, kırsal peyzajın en etkin 
öğesidir. Özellikle yukarıda kurulan 
köylerde, evler düzeltilen kayalık 
zeminin devamı gibidir. Evin 
malzemesi de düzeltilen zeminden 
çıkar.  
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oda ile benzeştirmektedir. Bu görüşün etkin olmasında odanın, tüm 
yaşamsal eylemleri barındırması gelmektedir [Resim 3.16]. 

Anadolu’da göçebelerin yerleşik düzene geçmeleri Osmanlı 
İmparatorluğunun özellikle 18. ve 19. yüzyıllardaki iskân siyasetleri sonucu 
gerçekleşmiştir ki Türkiye’de kırsal yerleşmelerin çoğunun kökeni 150 yıl 
karar önceye dayanır [Köse, 2005, s. 168]. 

Bu bakımdan göçebelikten yerleşik düzene geçisin yakın geçmişte 
gerçekleştiği, kültürel yayılma ve kültürleşmenin en etkisiz olduğu dağlık 
alanlardaki kırsal yerleşmeler, Türk evi tipinin en taze ve yalın örneklerini 
sunar. Belki başlangıçta bütün göçebe veya yarı-göçebe, konar-göçer 
toplumlar yerleşik hayata geçtiklerinde benzer özellikler gösteren basit bir 
ev tipi geliştirmişlerdi. Ancak geçmişten günümüze farklı kültürel grupların 
yoğun yerleşmesine sahip olan alçak-düz alanlardaki yoğun kültürel 
yayılma, kültürleşme ve yeni ekolojik ortama adaptasyon sonucu bu basit 
ev tipi yeni unsurlar kazanmış, genişlemiş ve büyümüş, dolayısıyla orijinal 
şeklinden farklılaşmıştır [Köse, 2005, s.168]. 

Türk Osmanlı hâkimiyeti içinde yerleşmiş, 500 sene kadar tutunmuş bir ev 
tipidir. Orta Asya ve Türkistan’da, göçebe Türklerin yaşadığı (ki şimdilerde 
hâlâ var) topak veya yurd veya oba denen ve hayvanlar vasıtasıyla 
çekilerek yer değiştirilebilen yuvarlak çadır, Türklerin ilk evleridir. Çadır, 
yurd’dan daha basit, daha çabuk sökülen ve nakledilebilen, Türklerin diğer 
bir barınağıdır [Resim 3.17]. İlk olarak Anadolu’da kendisine has karakterini 
bulmuş ve buradan zaman içinde gelişerek, muhtelif tesirler yanında dış 
tesirleri de içine alarak, Osmanlı genişlemesi ile birlikte Avrupa’ya geçmiştir 
[Demir, 2006]. 

Birbirinden farklı ülkelerde bölgesel farklılıkların, çeşitlemelerin meydana 
gelmesinin nedenleri; 

• İklim koşullarındaki farklılıklar,       

• Yöreye has inşaat malzemeleri, 

• Yöreye has geleneklerdir. 

Birbirlerinden çok uzak yerlerdeki ev plânlarında, plânların ana hatları 
bakımından daima birbirinin aynı olduğu göze çarpar [Demir, 2006]. 

3.2.2. Konut Birimleri 

Türk evi oda üzerine kurulmuştur. Ev odaların bir sofa çevresinde organize 
edilmesi ile oluşur. Oda temel birimdir ve göçebe kültürde çadır 
mekânından türemiştir [Resim 3.16]. 

 

 

 
 

Resim 3.17: 

Bir Altay yurdunun iç düzeni. 
 

Resim 3.16: 

Çadır, oda ilişkisi… 
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Oda 

Oda, konutu oluşturan ana elemandır. Ev hayatının (günlük hayat) 
tümünün içinde geçirildiği çok işlevli mekân görevini yüklenir [Demir, 2006] 
[Resim 3.18–19]. 

Oda tabiri yerine, bölgelere göre değişen göz, hane, hücre ( Osmanlıca)  
tabirleri de kullanılır. Oda tabiri, içinde ateş (od ) yakılan ve oturulan yer 
anlamında ota’dan gelir.  

Odayı oluşturan temel elemanlar, sedir, yüklük ve ocaktır. Odaya yöresel 
ve mimari karakterini veren elemanlar ise iç yüzeylerdeki kaplamalar, 
pencereler, tepe pencereleri, tavan, dolap yüzeyleri ve bezemelerdir. 

Odalar, plândaki konumlarına göre şu isimlerle anılırlar: 

Yan odalar veya köşe odalar: Oda sırasının ucundaki odalar. Farklı yönlere 
bakan pencereleri olması nedeniyle, diğer odalara göre daha muteber 
olan odalar. 

Orta odalar: Konum itibarıyla ikinci derecedeki odalar. 

Başoda: Evin en muteber ve en itinalı döşenmiş odası olan ve ekseriya 
misafirin kabul edildiği mekân. Daima en üst katta yer alır ve ekseriya köşe 
odalardan biri başodaya tahsis edilir. 

Sofa 

Evin planlanmasında ortak kullanım alanlarını içeren, odalar arasında geçiş 
sağlayan ve günlük yaşama eylemlerini barındıran mekândır. Türk evinde 
plan tipinin belirlenmesinde temel öğe olarak değerlendirilmiştir. Ev tipleri 
sofanın odalar ile ilişkisine bağlı olarak gelişmişlerdir [Resim 3.20]. 

Ferah ve sefalı yer anlamına gelen sefâ dan veya düzlük anlamına gelen 
safıh tan gelmiş olması muhtemeldir. Ev halkının toplandığı, topluca 
oturduğu (yaz aylarında), düğün ve eğlencelerin tertiplendiği, ev işlerinin 
yapıldığı, evin en geniş, ferah bir mekânıdır [Demir, 2006]. 

• Dış sofalı, 

• İç sofalı,  

• Orta sofalı. 

Sofa’nın bölgelere göre değişen isimleri: HAYAT, HANAY (İzmir ve civarı), 
SERGÂH - Ankara ve civarı, SAYVAN, SERGİ,  TAHTABOŞ, ÇARDAK, 
DİVANHANE, YAZLIK, (Kütahya, Eskişehir, Konya), TAHTABOŞ, (tahtapuş 
dan), EYVAN (Şam ve Bağdat tarafları), TÂLÂR (İran), TALVAR (Türkistan) 

Sofanın elemanları:  

Eyvan: Sofa içinde odalar arasındaki genişlik. 

Eyvancık, eyvançe: Küçük eyvan. 

 
 
Resim 3.18: 

Türk evinde oda, plan. 
 

 
 
Resim 3.19:   

Kırsal konut düzeninde oda.  
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Taht: Sofanın dış cephesine doğru küçük çıkıntıdır. Bu çıkıntı 
büyürse KÖŞK olur. 

Sekilik ve Köşk: Sofanın içinde veya öne dışarıya doğru ekli olan 
oturma yeri. 

Sofa çıkması: Pahlanmış iki oda kapısının arasında kalan kısım. 

Yan sofalar ve ara sofalar. 

 

Dış sofalı ev: 

KULA – SOFULAR Evi . Plân (XVIII. yy. başları) 

 

 

Dış sofalı ev: 

TEKİRDAĞ’da  bir ev: GENÇ AĞA EVİ (XVII. 
yy.) 

 

  

İ 

 

 

İç sofalı ev: 
ORTAKÖY’de – KURYANLAR EVİ. Plân (1800  

 

Karnıyarık plan tipi: 
ÜSKÜDAR – ALTUNİZADE’de Sürre Emini 
HACI NURİ BEY EVİ. Plân (XIX.yy. başları) 

 

Servis Alanları (Mutfak / tuvalet / kiler – depo / ambar /arabalık / hamam) 

Mutfak, fırın, kiler, hamam, helâ, ahır, arabalık, çamaşırlık, odunluk… vb 
servis hacimleri,  plân üzerinde az veya hiç etkisi olamayan mekânlardır. 
Mutfaklar, fırınlar ve helâ ev içinde olamayıp, bina dışında ayrı bir yerde 
konumlandıklarından, plân üzerindeki etkileri yoktur. Ev içinde oldukları 
zamanda ise alt katlardadır.  

 

Resim 3.20: 

Türk Evi plan tipleri   
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Kırsal konutun ana planında da Türk evindeki oda hâkimdir. Konut 
genellikle bir ya da birkaç odadan oluşur. Bulunduğu bölgenin yerel 
özelliklerine bağlı olarak sofasız ve ya dış sofalıdır. Yukarıda açıklanan iç 
sofalı veya karnıyarık plan tipi evler genellikle büyük yerleşim merkezlerinde 
yer almaktadırlar. 

Konutu yerel özellikleri daha öncede belirtildiği gibi konutun üretim ile 
ilişkisine bağlı olarak gelişir. 

Ambar 

Kırsal alanda en önemli gelir kaynağı tarımsal üretimdir. Tahılın üretilmesi 
kadar doğru saklanması da ayrı önem taşımaktadır. Bu amaçla bazı 
bölgelerde çatı arası kullanılmış, çatının depo için yetersiz kaldığı 
bölgelerde ise genellikle dikdörtgen planlı, çoğunlukla ahşaptan, tek veya 
iki katlı ambar yapıları inşa edilmiştir. Ambar tek eve ait olabileceği gibi 
birkaç ailenin ortak kullandığı yapı da olabilmektedir [Resim 3.22–23]. 

Akdeniz bölgesinde ambarların gruplar halinde yan yana konumlandığı 
görülmektedir. Bunda ambarların tarlalara olabildiğince yakın 
çözümlenmesi etkilidir. Oysa Karadeniz Bölgesine baktığımızda yine 
tarlaların bölünüşünden yola çıkarak konut kümelerinin ortak ambarları 
olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Depolanacak gıda türü ambar yapılarının planlanmasını etkilemektedir. 
Tahıl depolanan ambarlarda ön ambardan girilen başka bir odacığa 
rastlanmaktadır. Bu bölünme sistemini tahılların işlenmişlik derecesi ve 
baklagilleri ayrı saklama ihtiyacı etkilemektedir. Ambar içinde kullanılan 
kapı ve kapak boyutları yine ürünlere ve ürünlerin nasıl taşınacağına bağlı 
olarak değişmektedir. Boşaltma kapaklarına bazı yörelerde “çeşme” 
denilmektedir.  

Resim 3.21: 

Bodrum Ortakent kırsalında bir evin 
çevre duvarlarına yaslı ek 
mekânları… 
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İklim bölgeleri ambar yapılarının yerden ne kadar yükseltilmesi gerektiğini 
belirlemektedir. Bu da ambar yapılarında farklılaşmaya neden olan 
unsurlardandır. Nemli bölgelerde ambar yapıları ayaklar üzerinde 
konumlanarak depolanan ürünün hava alması ve nemden korunarak 
sağlıklı bir şekilde saklanması sağlanmaktadır. Karadeniz Bölgesinde 
yapılan ‘serender’ yapılarının bu amaçla yerden yükseltildiği 
görülmektedir. Serender dört ayak üzerine oturulmuş bir çeşit odadır. 
Yerden yüksekliği yaklaşık 5 – 7 metredir. Yine havalandırma ihtiyacıyla yan 
bölgelerinde 20–30 santim boyunda bir buçuk iki santim genişliğinde 
ızgaralar bulunur. Genellikle yiyeceklerin saklanması ve mısır kurutma 
işleminin gerçekleştirilmesi maksadıyla serender kullanılmaktadır. Yerden 
yüksek olması ürünlerin haşerelerden ve hayvanlardan korunmasını sağlar. 
Bu nedenle serendere iskele ile çıkılır ve inilir. Serender dört köşesinden 
dikilmiş dört ayrı dik direğin üzerine oturtulmuştur. Bu direklerin üzerine 
eğimli ahşap elemanlar konulması vasıtasıyla yapıya fare ve çeşitli 
böceklerin ulaşması engellenir [Resim 3.24–30]. 

Ambar yapılarının çabuk sökülerek bir başka bölgede kurulma ihtiyacı bazı 
bölgelerde çivisiz ve basit geçme detaylarla kurulmuş, esneklikle kimlik 
bulmuş yapılarla karşılaşmamızı sağlar. 

 

 

 

Resim 3.22: 

Karahöyük Köyü, bir evin avlu katında 
tahıl ambarı… Üst kısımdan doldurulan 
ambarın dört yanı kapalıdır. 
Depolanan tahıl, kullanılmak üzere ön 
tarafındaki sürme kapak açılarak ayrı 
bir kaba akıtılır…  

 

Resim 3.23: 

Ağırnas’ta Mimar Sinan evinde Taş 
tahıl ambarı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.24: 

Trabzon, Of yöresine ait serender 
örneği.  
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Resim 3.25: 

Elmalı yöresinde rastlanan ambar 
türlerinin kümeler halinde 
gruplandıkları ve bu şekilde kimlik 
buldukları görülmektedir. 
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Resim 3.26: 

Serender. Fındıklı, Çağlayan Köyü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Resim 3.27: 

Benzer yapı türüne İspanya’da da 
rastlanmaktadır. Bu da yine aynı 
ihtiyaçlar doğrultusunda benzer 
yapılaşmanın ortaya çıktığının 
göstergesidir.   
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Açık Alanlar (Hayat, Avlu) 

Genellikle evler tek bir arsa içinde bir ailenin yaşayacağı biçimde inşa 
edilmiştir. Ev çevresi ile bir bütündür. Eve hizmet eden servis mekânları evi 
çevreleyen bahçe duvarları içinde ve evin altında yer alırlar. Evin iç 
yaşamının devamı olan açık alanlar özellikle İslamiyet’te mahremiyetin 
etkisi ile içe dönük olarak planlanmıştır. 

İçinde genellikle meyve ağaçları ve süs ağaçları ile çiçeklik, sebzeliklere 
ayrılmış bölümleri bulunan, her evin kendine ait olan yani kendi 
mahremiyeti içinde kalan, zemini; sıkıştırılmış toprak tabii veya sunî taş kaplı, 
özel açık alanı. Yazları sıcak geçen bölgelerde (özellikle İç ve Güney Doğu 
Anadolu), etrafında oturulan ve ortamı serinleten: havuz, fıskiye, suluk, 
kuyu… vb su elemanları, gölge sağlayan çardaklar, kameriyelerle 
donatılmış, geniş bahçe veya avlu.  

 

Resim 3.28 (solda): 

Serender girişinde bir balkon kısmı 
oluşturulması yine yöreye özgü kimlik 
belirtisidir. 
 
 
 

 

Resim 3.29 (üstte): 

Depolanan ürüne zarar verebilecek 
canlıların çıkışını engelleyen ayak 
detayı… 
 
 
 

 

Resim 3.30: 

Sürmene Yöresinde bulunan başka bir 
serendere ait havalandırma detayı 
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Bahçe veya avlu, evin mahremiyetini dış (yabancı) gözlerden korumak 
amacıyla, insan boyundan daha yüksek, kalın, içinde sadece giriş 
kapısından başka boşluk bulunmayan, ahşap, taş, tuğla, kerpiç gibi 
malzemelerden yapılmış, sağır, masif,  duvarlarla çevrilidir [Resim 3.31]. 

 
b 

3.2.3. Ortak Hizmet Birimleri 

Kırsal yerleşimin yer seçimi ve gelişiminde su kaynaklarının varlığı ve 
tartışılamaz bir önemi vardır. Yerleşim alanları bir su kaynağı ile yakın ilişkidir. 
Özellikle nüfusu az olan köy altı yerleşmeleri su kaynakları bağlı olarak 
varlıklarını sürdürebilirler. Yerleşim alanının su sağlama sisteminin genellikle 
bir sosyal merkez ile ilişkilendiği görülmektedir. Köyün merkezini oluşturan 
yapılar içinde su kaynağının önemli bir yeri vardır. Cami, çeşme, kuyu, 
muhtarlık ve köy odası, hamam, köy fırını... vb ortak kullanım mekanları 
köyün merkezinin oluşturur. Bu merkez sosyal bir kimlik içermektedir.  

Su Kaynağı: Genellikle su köyün merkezini de tanımlar. Bodrum Bitez 
(Ağaçlı) yerleşmesinde kuyular, yerleşim içinde birer merkez oluşturur. 
Evlerin çevrelediği, mahallenin meydanı, ortak alanı özelliğini taşıyan bu 
alanlar, kuyu ya da ocak gibi ortak kullanılan elemanların yer aldığı 
boşluklardır [Aysel, 2001b] [Resim 3.32]. 

Kuyuların her birinin bir adı var. Cami Kuyusu, Melengeçli Kuyu, İmam 
Kuyusu, Yavan Kuyu, Çavuş Kuyusu, Karabağlı Kuyusu, Mustafa Ağa 
Kuyusu, Eyüp Kuyusu. Bu isimler aynı zamanda sosyal ve kültürel dokudan 
da izler taşıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a 

Resim 3.31 (üstte ve solda): 

Antakya’da bir evin avlusu. 
 

 
Resim 3.32: 

Bodrum Bitez Köyiçi Mahallesinde 
Eyüp Kuyusu ve çevresi. 
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Köyün meydanında yer alan Cami Kuyusunun taşlarında köyün gençleri 
çakılarını bilermiş. Bu kuyular içinde Eyüp Kuyusunun köyün orta yaş 
kuşağının yaşamlarında ayrı bir yeri var. Yaz akşamlarında yaşamın 
merkezine dönüşen ocak, pişirilen soğanlı ekmeklerin kokusunu bugüne 
taşıyor. Kuyunun kapağı kapatılmış ama suyunun lezzeti hala anılıyor.  

Köy odaları: Köy içinde haberleşme ve bilgi iletişiminin sürdürüldüğü, köyün 
ortak sorunlarının tartışıldığı köy odaları, köylünün kaynaşma alanıdır. Aynı 
zamanda köy halkının eğitimi ve köye gelen bir misafirin ağırlandığı bir 
mekân olarak da kullanılan köy odaları kültürü günümüzde de devam 
etmektedir. Köy odalarının ihtiyaçları köylü tarafından ortaklaşa 
sağlanabildiği gibi, ileri gelen bir köylü tarafından da karşılanabilir. 

Köy odası aynı zamanda köyün sözü dinlenir ihtiyar heyetinin de toplanma 
alanıdır. Üstlendiği sosyal rol gereği muhtarlık ile ilişkisi olan köy odası 
genellikle köyün merkezinde yer alır. 

Dini Yapı: Yerleşim merkezini tanımlayan ortak yapılar arasında dini yapılar 
öne çıkmaktadır. Özellikle İslam kültüründe ibadet ritüelinin günde beş kez 
yapılması, mescit ve camilerin yerleşimin sosyal merkezinde yer almasına 
neden olmaktadır. Toplumsal yapı içindeki rolleri gereği her dine ait ibadet 
mekânları yerleşim alanı içinde merkez oluşturmaktadır 

Ocak / Fırın: Yerel kültürün bir parçası olarak, bazı bölgelerde ev 
ocaklarından başka halkın odununu kendi ateşleyerek kullanabileceği 
ortak fırınlar yapılır. Özellikle kış mevsimi ya da ramazan ayı hazırlığı olarak 
pişirilen ve uzun süre saklanabilen ekmek ya da yerel hamur işleri için ortak 
fırınlar kullanılır. Köy halkının evlerinde yaptıkları hazırlık sonrası imece usulü 
ile yakılan köy fırını sıra ile kullanılır. Ayrıca özel günlerde de köy halkının 
kullandığı köy fırınları birçok yerleşimde merkezde yer almaktadır. Nüfusu 
kalabalık olan yerleşmelerde ise ortak fırınlar mahalle ölçeğinde 
tutulmaktadır. [Resim 3.33] 

 

  

Resim 3.33:  

Bodrum Bitez Köyiçi Mahallesinde 
Eyüp Kuyusu ve yanında yer alan 
mahalle fırını. 
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Değirmen: 

Kırsal peyzajın önemli yapı parçalarından biri olan değirmenler, çoğu kez 
yerleşime hizmet eden ortak üretim alanı olarak yapılmışlardır. Yerleşim 
büyüklüğüne bağlı olarak sayıları artmaktadır. Birçok bölge de küçük 
yerleşimlerde, bir değirmen tüm köy için yeterli olabilmektedir [Resim 34–35]. 

Değirmenler malzeme öğütebilmek için gerekli enerjiyi rüzgâr, su veya 
hayvan gücü kullanan yapılardır. Değirmenlerin çalışma sistemindeki 
farklılığın oluşturduğu kimliği tarihsel süreç içinde değerlendirebiliriz. 

Yel değirmenleri rüzgâr enerjisine bağlı olarak çalışmaktadır. Pervane 
rüzgârın yönüne göre konumlanmakta ve bu şekilde kimlik oluşturmaktadır. 
Rüzgâr olmadığı dönemlerde hayvan gücüyle çalıştırılır. Yerleşim açısından 
rüzgârın kesintiye uğramayacağı yüksek tepelerde konumlanmaktadırlar. 

Su değirmenleri ise genellikle nehir kenarlarında kimlik bulmaktadır. Bazı su 
değirmenleri yukarıdan akan su ile çalışmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Resim 2. 1 

 

 
Resim 3.34: 

Bağpınar, Kayseri’den öğütme taşı. 
Köy meydanında herkesin 
kullanabileceği ortak alan olarak 
yapılmıştır… 
 

Resim 3.35: 

Mikonos’tan bir yel değirmeni örneği. 
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3.3. Yerleşim Karakterinin Oluşumu 

Köy, idari bölünmenin en alt basamağıdır. Köy Kanunu'na göre nüfusu 
2000'den az olan yerleşme birimlerine köy denir. Yurdumuzda muhtarlık 
olarak 37 bini aşkın köy vardır. Bunların hukuksal yapısı 18 Mart 1924'de 
çıkartılan 442 sayılı Köy Kanunu ile düzenlenmiştir. İlgili yasa köyü, "nüfusu 
2000'i aşmayan, taşınır veya taşınmaz malları bulunan ve Köy Kanunu ile 
kendisine verilen işleri karar organları vasıtası ile yerine getiren yerel bir 
yönetim birimidir" olarak tanımlar. 

Coğrafi bakımdan ise köyün tanımı şu şekilde yapılabilir; belirli bir idari sınırı 
bulunan ve bu sınırlar içinde toplu veya dağınık konutlar ile ekonomik 
faaliyet sahalarından oluşan, tarımsal faaliyetlerin ağırlığını hissettirdiği ve 
seçimle işbaşına gelen muhtar ve ihtiyar heyetinin yönettiği en küçük idari 
ünitedir. 

İdari sınırları içinde sadece bir adet yerleşim ünitesi bulunuyorsa bu köye 
"tek yerleşmeli köy" adı verilir. Bazen birden fazla yerleşim ünitesi köyü 
oluşturabilir. Bu tip köylere ise "çok yerleşmeli köy" adı verilir. Çok yerleşmeli 
köylerde sürekli oturulan mahalleler veya geçici iskâna açılan yayla, oba, 
kom gibi köy altı iskân üniteleri onun "çok yerleşmeli" sıfatını almasına 
neden olmuştur. 

Köy yerleşmeleri yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Özellikle coğrafi yapı 
köylerin büyüklük ve konumlarında etkilidir. Dağlık, engebeli alanlardaki 
köyler birbirinden kopuk küçük iskân grupları olarak şekillenebilir. Bu gibi 
sahalarda birkaç iskân ünitesi bir muhtarlık çatısı altında toplanarak köyü 
meydana getirmektedir. Bu durum daha çok tarımsal toprakların 
azlığından kaynaklanır. Köylüler kendilerine yeterli toprak bulmak amacıyla 
çevredeki uygun alanlara dağılmışlardır. 

Türkiye'de köyler genellikle akarsu boylarında, dağ ile ovanın birleştiği 
eteklerde ve ovaların su temin edilebilen kesimlerinde kurulmuştur. 
Sanılanın aksine deniz veya göl kıyılarında köylere az rastlanır. Buradaki 
köyler genellikle kıyıdan biraz daha geridedir. Köy halkının ekonomik 
faaliyetleri de kuruluş yerinin seçiminde önemli rol oynamıştır. Ekonomisi 
tarla tarımına dayalı olan köyler çoğunlukla toplu bir yerleşme düzeni 
gösterirler ve düzlük alanlarda yer alırlar. Hayvancı köyler ise daha ziyade 
yamaçlarda ve vadi içlerindedirler. 

Konuya bölgesel açıdan bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi'nde işlenecek 
toprağın sınırlı olmasından dolayı dağınık yerleşmelerin hâkim olduğu 
dikkati çeker. Karadeniz benzeri engebeli araziye sahip olmasına karşın 
Toroslarda yerleşmeler topludur. Çünkü burada Karadeniz'in aksine uygun 
tarım arazilerinin bulunduğu karstik düzlükler mevcuttur. Ancak köyler, 
düzlüklerin ortasından ziyade kenar kesimlerinde kurulmuşlardır. Burada 
hem su baskını tehlikesinden uzaklaşmak, hem de zaten az olan tarım 
sahası üzerine mesken yapmama düşüncesi rol oynar. İç, Doğu ve hatta 
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Ege bölgelerinde ise köyler daha ziyade dağ ile ovanın birleştiği eteklerde 
kurulmuştur. Bu sahalar suyun daha çok bulunabildiği yerlerdir. 

Tarım ve hayvancılığın etken gelir kaynağını oluşturduğu kırsal yerleşimler 
kendi kendine gelişen yerleşim özellikleri taşımaktadır. Bu yerleşimlerin iki 
önemli örneği bulunmaktadır. Bunlar; 

• Dağınık Köy Yerleşimleri 

• Düzenli Köy Yerleşimleri 

3.3.1. Dağınık Yerleşimler 

Tarımla uğraşan küçük arazi sahiplerinin yerleşimleri, genellikle dağınık 
binalar şeklindedir. Konutlar normalden daha büyük bir alana oturtulmuş, 
kendilerine özgü bahçeler ile ayrı birimler oluşturmuşlardır. Engebeli 
arazilerde daha çok görülen bu yerleşimlerde, binaların dini ya da idari 
yapılar çevresinde yoğunlaşan dağınıklığının nedeni toprağın verimsiz oluşu 
ya da her ev için gerekli tarımsal alanın yaratılması gerekliliğindendir [Resim 

3.36]. 

 

Dağınık Gruplar Biçimindeki Yerleşimler 

Tarımla uğraşan insanlar işlerini bir işletme gibi görüyor ve bunu 
yürütebilmek ya da gerçekleştirebilmek için kolektif bir grup olarak 
topraklarını işliyorlarsa, yerleşimin biçimi de bu ekonomik koşullara göre 
değişebilir. Orta Avrupa’nın birçok bölgesinde görülen, 5–6 aileden kurulu 

 
Resim 3.36: 

İtalya’nın Ancona bölgesinde dağınık 
kırsal yerleşim… bağlar arasında ev 
gruplarından oluşan alanlar… 
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birimlerin oluşturduğu bu yerleşmelerde topraktan yararlanma biçimi, ayrı 
kişi ya da birimlere verilmiş ve geniş üretim alanları aralarında 
bölüştürülmüştür [Resim 3.37–38]. 

Yerleşime ve çeşitli malzemenin saklanmasına yarayan bina grupları bir 
araya gelerek küçük yerleşimleri oluşturmuştur. Ülkemizde de sık karşılaşılan 
bu tip yerleşimler idari olarak köy kabul edildiğinden hizmetlerin 
karşılanması ekonomik zorlukları ortaya çıkarmaktadır (mezra vb.).  

 

 

Göçebe ya da (Göçerler) Dağınık Gruplar Biçimindeki Yerleşimler 

İnsan topluluklarının iklim koşulları ve ekonomik nedenlerle geçim 
olanaklarının azalması sonucu, bulundukları yerden göç ettikleri ve 
buldukları yeni verimli araziye geçici olarak yerleştikleri ve oradan da daha 
iyi topraklar aramak üzere tekrar harekete geçtikleri tarihte sürekli 
görülmüştür. 

 

 

Resim 3.37:  

Doğu Karadeniz’de tarlaların içinde 
konumlanmış yapılar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 3.38:  

Dağınık yerleşme düzeninde yakın aile 
bağları nedeniyle yan yana 
konumlanma örneği, Sürmene / 
Trabzon.  
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Göçlerin bir diğer nedeni ya da biçimi de tamamen askeri ve istilacı bir 
düşünce ile yapılmalarıdır. Orduların bir yerden bir yere hareketleri 
sırasında, yolları üzerindeki bazı yörelerde konaklamaları ve bazı grupları 
burada bırakmaları, değişik biçimde yerleşimleri oluşturmuştur. 

Bu yerleşimlerin başlangıcı çadır düzeni üzerine kuruludur. Ancak zamanla 
yerleşik düzene geçişte çadır yerini kalıcı konutlara bırakacaktır. Yerleşimin 
biçimlenmesinde, zaman içinde dokunun oluşmasında ilk kurulan çadır 
düzeninin izleri görülür [Resim 3.39]. 

Küme Köyler 

Ticari ve askeri nedenlerle önemli geçit bölgelerinde, vadilerde, nehir ve 
göl kıyılarında oluşturulmuş yerleşimlerdir. Çoğu kez zamanla gelişip 
kentleşebilirler. Küçük sanatlarla uğraşanlar ve tarım dalında çalışan işçiler, 
geçimlerini sağlayan işveren ve işin bulunduğu yerlere giderek, her türlü 
yerleşimin başlıca nüfusunu oluşturur [Resim 3.40–41]. 

Nedeni ekonomik olan bu gelişimlerle kurulan yerleşimler tesadüfîdir. Plana 
dayalı bir düzenleme yoktur. 

 

3.3.2. Düzenli Yerleşimler 

Başlangıçta bilinen bir isteğe bağlı olarak planlanan ve bu plana göre 
gerçekleştirilen yerleşimlerdir. Genel olarak, Serbest ve Geometrik Şekilli 
Yerleşimler olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.  

 

 

Resim 3.40 (solda): 

Hindistan’da akarsu yanında 
gelişen küme köy yerleşimi örneği.  

 
a 

 
b 

 
c 
 

Resim 3.39 (üstte): 

Göçebe yerleşmelerin aşamaları; 

İlk aşama geçici barınakların 
yerleşimi (a), ikinci aşamada 
mülkiyet başlangıcı ve yerleşimlerin 
ana hatlarının belirlenmesi (b), 
üçüncü aşama da ise sokak ve 
yapı adalarının oluşumunun 
tamamlanması (c) görülmektedir. 
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Serbest Şekilli Yerleşimler 

Bir plana göre oluşturulmuş yerleşimlerin başlangıç aşaması örnekleridir. 
Tarımsal amaçlarla kurulmuşlardır. Genel hatları daha yumuşak ve daha 
doğal görünüşlüdürler. Resim 3.42a yol güzergâhında yolun iki yanına 
kurulmuş bir örnek, Resim 3.42b yol güzergâhının genişletilerek meydan 
biçimine getirilmesi ve meydan çevresinde yerleşim birimlerinin 
planlanması biçiminde gerçekleştirilmiş köy tipi (Orta Meydanlı Köy) 
görülmektedir.  

Bunlardan Yol Boyu Köyü, bir yolun iki yanındaki konutlardan oluşan bir tür 
kırsal yerleşim örneğidir. Bu yol, köyü yöredeki diğer yerleşimlere ve çalışma 
alanlarına bağlamaktadır. Köy sakinleri, yine bu yol ile tren istasyonu ve 
karayoluna ulaşabilirler. Yol üzerinde alışveriş yapılan dükkânlar, dinsel yapı, 
okul, muhtarlık, misafirhane vb. tesisler de bulunmaktadır [Resim 3.43]. 

Orta Meydanlı Köyler, genellikle konutların bir meydan çevresinde 
toplanması ile oluşmuşlardır. Ülkemiz ve diğer ülkelerde çok rastlanan 
yerleşim örneğidirler. Meydan, birkaç yolun kesiştiği bir alan olduğu gibi, bir 
yolun genişlediği bir bölüm de olabilir. Dükkânlar, bir büyük ağaç altında 
şekillenen kahve (özellikle ülkemizde), bir köşede cami ve çeşme, bu 
meydanı simgeleyen elemanlardır.   

 

 

Küme Köyler de serbest şekilli yerleşimlere, girmektedir. Ülkemizdeki 
geleneksel köy tipi buna örnek olarak verilebilir. Genellikle vadilerde, nehir 
ağızlarında kurulan yerleşimlerdir [Resim 3.44]. 

 
a 

 
b 

Resim 3.42 (üstte): 

Yol boyu köyü  (a) ve cep biçiminde 
meydanlı köy yerleşimi (b). 

Resim 3.43 (sağda): 

Romanya, Podsused, Yol boyu köyü.  

 

Resim 3.41 (üstte): 

Bir göl kıyısı ve bir nehrin iki kıyısında 
oluşturulmuş küme köyler. 
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Yıldız Köy, iki yolun birbirini kestiği yerde ya da bir noktadan çeşitli köylere 
ve çalışma alanlarına bağlantı kuran yolların üzerinde gelişen bir köy tipidir. 
Yol boyu köyü özelliği de göstermektedir.  

Geometrik Şekilli Yerleşimler 

Daha büyük yerleşimlerdir. Yol sistemleri askeri, topografik ve ekonomik 
nedenlerle düzenli biçim almışlardır. Yol güzergâhı yerleşim içinde 
değişikliğe uğramakta, ikili ya da dörtlü bir yol sistemi oluşturmaktadır. 
Düzenlenmiş yol ağına göre kurulmuş diğer iki yerleşim örneğinin şematik 
görünüşüne Resim 3.45'da yer verilmiştir. 

Kırsal kesimde yaşayanların sosyal yapısında özellikle son dönemlerde 
görülen çok yönlü değişimler nedeniyle, kırsal yerleşimleri de enine boyuna 
inceleme zorunluluğu bulunmaktadır. Burada hem dar ölçüde hem de 
geniş kapsamlı yerleşimler söz konusudur. Dar ölçülü yerleşimlere küçük 
tarımsal çiftlikler, çevresindeki binalarıyla bir avlu, tarımla uğraşan köy 
yerleşimleri örnek gösterilebilir. Bunlarda hayvansal ve bitkisel üretim, 
belirleyici özelliktir. Bunun sonucu olarak işletme alanları, yapı birimleri ile 
bağlantılıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.44: 

Küme köy örneği.  

 
 
 

 
 
Resim 3.45: 

Geometrik planlı köyler…  
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3.4. Kırsal Yerleşme Türleri 

Kırsal peyzaj olarak tanımlayabileceğimiz kentsel ve doğal alanlar 
arasındaki geçit ve tampon bölgeler küçük ölçekli yerleşim birimleridir. 
İnsanların uğraşılarına göre kırsal peyzajı oluşturan yerleşim birimlerinin 
ekonomisi tarımsal (tarım ve hayvancılık), sanayi veya rekreasyonel 
kaynaklara dayanır. Ülkemizde genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı olan 
kırsal yerleşim ekonomisi, kırsal alanlara giderek artan ilgi nedeniyle değişim 
göstermektedir. Özellikle turizm kıyı bölgelerinde yer alan küçük 
yerleşimlerin gelir kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Son yarım asırlık 
dönemde, kentsel alandan kırsal alanlara kaçış, turizm anlayışının biçim 
değiştirmesi kırsal alanların içe dönük, kapalı yapılarının değişmesine, 
neden olmaktadır. Tüm dünya da geleneksel mimarisini, sosyal ve kültürel 
dokusunu koruyan yerleşim alanları bu turizm kapsamında yeniden 
değerlendirilen alanlar olarak gündeme gelmektedir.  

Kırsal peyzajlar üzerindeki tüm bu gelişmeler ve hareketlilik bazı sorunları da 
birlikte getirmekte ve kırsal alan kullanımları arttıkça sorunlarda 
artmaktadır.  

3.4.1. Coğrafi Konumlarına Göre  

Kırsal yerleşim biçimleri özünde yerleşim alanına bağlı olarak farklılıklar 
gösterir. Yerleşim alanı suyun varlığına ve coğrafi olanaklara bağlı olarak 
gelişir. İnsanların ilk çağlardan başlayarak seçtikleri yerleşim alanları su ile 
yakın ilişki içersindeki bir yaşam biçiminin göstergesidir.  

Akarca, ilkçağlarda, suyun varlığının yerleşim alanının belirlenmesinde 
önemli bir etken olduğu belirtir [Akarca, 1987, s. 24]. Bunun ana nedeni, suyun 
yaşam için gerekliliğidir. Biyolojik ihtiyaçlar, ilk barınakların, yerleşmelerin bir 
tatlı su kaynağına yakın olması koşulunu zorlamaktadır. Bu alanlar denize 
akan bir ırmak veya dere kıyısı olabildiği gibi, pınarlar ve su kaynakları da 
yerleşim alanlarının belirlenmesinde etkilidir. 

Son 50,000 yıldır irili ufaklı yerleşimler oluşturan insan toplulukları önceleri 
genellikle deniz, göl ve akarsu kenarlarındaki doğal mağara ortamlarını 
seçmişken (Türkiye’de Yarımburgaz ve Karain Mağaraları en iyi bilinen 
örneklerdir) giderek kara içlerine doğru yayılmaya başlamıştır. Ancak yine 
de bu ilkel yerleşkelerin su kaynakları ile yakın ilişkileri göze çarpmaktadır. 

İlk çağlarda yerleşim alanının seçiminde, tatlı su kaynaklarının varlığı ve 
savunma kolaylığı en önemli etkendir. Büyük su kenarları, bereketli 
toprakları ve sulama olanakları ile yerleşim alanlarının gelişebilmesine 
olanak sağlamıştır. Kırsal yerleşim alanlarını üç ana başlıkta sınıflandırabiliriz:  

• Kıyı yerleşmeleri 
• Ova yerleşmeleri 
• Dağ / Yamaç yerleşmeleridir. 
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Kıyı Yerleşmeleri: 

Su kıyıları tarih boyunca insan hayatının bir parçası olmuş, yaşama 
kaynaklık etmiştir.  

Tarıma elverişli topraklara sahip olmanın yanı sıra, kara ulaşımındaki zorluğa 
karşın su ulaşımının gelişmesi, birçok kültürde yerleşim alanlarının su 
yakınında-kıyısında kurulmasında etkili olmuştur. Su, tarımın, ticaretin 
gelişmesinde ve kültürler arası iletişimde aracı-taşıyıcı rol üstlenmiştir. Su, dış 
dünyaya açılan bir kapı, ilişkilerin kurulduğu ve uygarlığın yayıldığı bir yol 
olarak etkisini tarih boyunca sürdürmektedir.  

Suyun içme suyu kaynağı olarak varlığının dışında, tarım için gerekliliği ve su 
ulaşımının Anadolu coğrafyasında kara ulaşımına göre kolaylığı yerleşim 
alanlarının kıyılarda gelişmesinde etkili olmuştur. Neolitik döneme ait ilk 
yerleşme bölgelerinin birçoğu, su kaynaklarının yanına kurulmuş ve binlerce 
yıl kullanılmıştır. MÖ 5000 yıllarında Dicle ve Fırat nehirlerinin alüvyonlu 
ovalarından yararlanılmaktaydı. Bu dönemde Mezopotamya Neolitik 
kültürün ekonomik ve siyasal merkezi haline gelişmiştir. 

Ege ve Akdeniz kıyılarının hareketli coğrafi yapısı, Akdeniz’i koloni 
devletlerinin çevrelediği bir deniz durumuna getirmiştir. Anadolu 
Yarımadasının Ege kıyıları antik çağdan günümüze miras olarak kalmış 
koloni kentleri ile tanınmaktadır. Bu eski kentler günümüzde turizme yönelik 
önemli bir kaynaktır.  

Su, yerleşimlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Su bazen bir 
aşılması güç bir sınır-engel olmuş, bazen de yerleşim merkezlerine kaynaklık 
etmiştir. 

Suyun yerleşim merkeziyle ilişkisine bağlı olarak oluşan kimlik özellikleri 
bulunmaktadır. Tarih içindeki su kenarı yerleşimlerine bakıldığında 
gelişmeyle birlikte gelen güvenlik gereksiniminin yerleşmeyi birçok yerde 
surlarla sınırlandırmıştır. Surlar insan gereksinimlerinden doğan açık mekân 
sınırlandırılmasına örnektir. Yapay sınırlar daha küçük ölçekte avlu 
duvarlarında görülmektedir. 

Kıyı kesimleri iç kesimlere oranla ulaşım olanakları bakımından daha 
gelişmiştir. Ulaşım kolaylığı ticareti geliştirmekte ve toplumlar arası iletişimi 
etkilemektedir. Kültür alışverişi de yerleşimlerin kimlik gelişimlerinde önemli 
bir etkendir.  

Kıyı kesimlerinde, coğrafi nedenlere bağlı olarak yerleşmeler genellikle 
dağınıktır. Her aile kendi tarlasına evini kurduğundan evlerin araziye 
dağılışları tarlaların dağılışlarına bağlı olmaktadır. Bazı örneklerde iki ev 
arasındaki uzaklığın 1000–15000 metreyi bulduğu söylenebilir. Arazi 
engebesi ve ulaşım yetersizliği yüzünden tarlanın ekimi, gübrelenmesi, 
ürünün depolanması insan emeğiyle gerçekleşebilmektedir. Arazinin 
yakınında bulunmak bir ölçüde yaşamı kolaylaştırır. Ayrıca bu ölçüde 
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zengin bitki örtüsü içinde ekinlere zararlı birçok hayvan türü barınmaktadır, 
insan tarlasına yakın olmazsa bir yıllık çabasını boşa harcamış olabilir. Bu 
nedenle dağınık yerleşme kaçınılmaz bir zorunluluktur [Sözen vd. 1992, s.111]. 

Kıyı yerleşimleri özgün karakterlerini en kolay kaybeden yerleşim alanlarıdır. 
Özellikle ulaşımın kolaylığı, yeni malzeme ve yapım tekniklerine kolaylıkla 
ulaşabilme, kıyı turizminin cazibesi ve benzeri nedenlerle kıyı yerleşimlerinin 
kırsal peyzaj değerlerinin korunması günümüzde giderek zor olmaktadır. 
İnsanların büyük bölümünün kıyılarda ya da kıyılara yakın otuma isteği, 
küçük yerleşimleri de hızla gelişen ve sınırlarını ve mimari ve kültürel 
değerlerini kaybeder duruma sokmaktadır. Bunun en güzel örnekleri, Ege 
ve Akdeniz kıyısındaki yerleşimlerdir. 1960’li yıllara dek kırsal peyzaj 
karakterlerini koruyan kıyı köyleri, turizmin baskısı karşısında tarım ve 
hayvancılık ile ilgili uğraşlarını turizme yönlendirmiş ve kıyılar yoğun bir 
yapılaşmanın etkisi altında kalmıştır. 

Karadeniz kıyılarında ise kentsel merkezler arasında yaratılmak istenen hızlı 
sahil yolu, merkez dışındaki küçük kırsal kıyı yerleşimlerini ve doğal yapıyı 
bozmuştur. Bunun en önemli örneklerinden birisi Boğaziçi’dir. İstanbul 
Boğazının iki kıyısında, özellikle Anadolu yakasının kuzey bölgelerinde hâkim 
olan kırsal peyzaj ile her iki kıyının küçük köy merkezli yerleşimleri, sahil yolu 
ile birleştirilerek bozulmuştur. Boğaziçi’ne yerel karakterini veren özgün 
yerleşimler, tek tipleşen yapılar ile geri getirilemez derecede hasar almıştır 
[Aysel,1994]. 

Ova Yerleşmeleri 

Jeomorfolojik oluşum modellerine göre, ovalar, aşınma, alüvyon birikimi, 
körfezlerin dolması sonucu oluşmuş olabilirler. Yer açısından ovalar denize 
yakın yerlerde deltalar hâlinde ya da bazı büyük ırmakların yol açtığı 
aşındırmalar sonucunda oluşan vadiler biçiminde bulunurlar. Ovalar, düz 
ve işlenmesi kolay olmaları nedeniyle, insanların yerleşimleri bakımından 
büyük bir önem taşırlar [Resim 3.46]. 

Anadolu’nun tektonik konumu nedeniyle oluşan büyük fay sistemlerinin irili 
ufaklı ova oluşumlarına neden oldukları bilinmektedir. Bu fay sistemleri bu 
özellikleri ile tarımsal faaliyetlere olanak sağlayan verimli toprakları içeren 
ovaların oluşumunu sağlayan birer mucize olarak da algılanabilir. İktisadi 
faaliyetlerin çok önemli bir bölümünün bu topraklar üzerinde yapıldığı 
şüphesizdir [Çiftçi, 2005, s.364]. 

Ovaların değerli toprak alanları olması nedeniyle yerleşimler, genellikle 
ovanın kıyısında küçük ölçekli ve doğrusal olarak gelişmişlerdir. Ovanın 
büyüklüğüne bağlı olarak dağınık yerleşim alanları gelişebilir. Ancak ova 
düzlüklerinin zemininin yerleşim açısından uygun olmaması nedeniyle, 
yerleşimler özellikle küçük ovalarda, tarım arazisini değerlendirmek üzere 
yamaçlara doğru yer almaktadırlar. 
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Dağ / Yamaç Yerleşmeleri: 

Genellikle, askeri ya da savunma amaçlı kurulan yerleşim alanlarıdır. Ulaşım 
zorluğuna karşılık kolay savunulabilme olanakları, dış dünya ile ilişkilerin sınırlı 
olması dağ yerleşmelerinin özgün yapılarının korunmasının 
kolaylaştırmaktadır. Konumları itibarıyla, ova yerleşimleri çevrenin etkisine 
en kolay giren kesimler olurken dağ yerleşimleri bozulmadan korunabilme 
şansına sahip olmaktadır.  

Genellikle avcı-toplayıcı bir yaşam biçiminin oluşturduğu bu yerleşimler, 
coğrafi koşulların yarattığı sınırlar dolayısıyla gelişme alanına sahip 
olamamaktadır. Dağ yerleşimleri birbirinden kopuk, dağınık, kümeleşmiş bir 
karakter taşırlar.  

 
3.4.2.İdari Biçimlerine Göre 

Köy altı Yerleşmeleri 

Henüz köy niteliğine ulaşamamış olan iskân alanları köy altı yerleşmeleri 
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde köy altı iskân şekillerinin sayısı tam 
olarak bilinmemekle beraber, köy sayısından çok daha fazla olduğu bir 
gerçektir. 

Resim 3.46: 

Çevresi yükseltilerle çevrili, tarımsal 
amaçlı olarak değerlendirilen ova ve 
kırsal yerleşim, Van. 

 
Resim 3.47: 

Bir köy ağasının arazisi içindeki yüksek 
tepeye çevreyi kontrol edebilmek 
amacıyla kuruduğu konak ve işçilerin 
evleri küçük bir yerleşme ünitesi 
oluşturmaktadır, Silvan / Diyarbakır. 
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Köy altı yerleşmelerinin temelini iskân çekirdeği oluşturur. İskân sadece tek 
bir ev ve onun eklentisinden meydana gelmiştir. Daha sonra birkaç ev ve 
eklentilerinin bir araya gelmesi ile oluşan iskân grubu ile devam eden köy 
altı yerleşmeleri, mahalle, kom, çiftlik, mezra, yayla, divan ve oba gibi çok 
çeşitli yerleşme tipleri ile köye kadar uzanır [Resim 3.48–49]. 

Kırsal yerleşimin başlangıcı olarak tanımlayabileceğimiz, tarım ve 
hayvancılığa (toprağa) bağlı yerleşimin çekirdeğini oluşturan ev ve ona ait 
eklentiler iskân çekirdeğini oluşturur. Evin geçim faaliyetine bağlı olarak bu 
eklenti, ambar, atölye, ağıl, depo, yağhane, peynirhane gibi evi 
çevreleyen alanda yer alır. Ev ve eklentileri kırsal peyzaj içinde bir duvar 
veya çit ile çevrelenir.  

Birden fazla iskân çekirdeğinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir yerleşme 
tipine iskân grubu olarak tanımlanır.  Tek bir kırsal konutun gelişmesi ile veya 
akrabalık ilişkileri ile gelişebileceği gibi ortak üretim anlayışına bağlı olarak 
bir araya gelen toplulukların oluşturduğu yerleşimlerdir.  

 

İskân çekirdeği ve grubundan oluşan yerleşmeler genellikle dağınık 
yerleşim karakteri gösterirler ve yerleşimlerin oluşabilmesi, çevresel 
kaynaklara da bağlıdır. Yağışın bol olduğu, su sıkıntısının olmadığı nemli 
iklim bölgelerinde eğimli arazilerde görülür. Evler arasında tarla, bağ ve 
bahçeler vardır [Resim 3.50]. 

 

 

Resim 3.48: 

Kırsal yerleşimin en alt birimini 
oluşturan konut ve ekleri, Bodrum / 
Ortakent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.49: 

Yerleşim alanını oluşturan iskân 
grubu.   
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Bunların dışında belirli üretim amaçlarına dönük olarak gelişen, geniş bir 
toprak mülkiyeti içinde bir veya birkaç ailenin hem geçimini hem de 
ikametini sağlayan bir çiftliklerde köy altı yerleşmeler biçimlerinden biridir.   

Türkiye içinde yaygın olduğu bölgeler başta Trakya olmak üzere Marmara 
Bölgesi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'dur. 

 
Türkiye'de çiftlikler sosyal ve ekonomik yapıları bakımından üç grupta 
değerlendirilebilir:  

• Geçimi hayvancılık ile sağlanan çiftlikler geniş alanlara ihtiyaç duyar 
ve otlakların yakınında yer alırlar. Yoğunluk olarak orta Anadolu’da 
toplanan büyükbaş, küçükbaş hayvancılığın yanı sıra, sayıları giderek 
artan tavuk çiftlikleri de daha küçük alanlarda yer almaktadır.  

• Tarıma bağlı olarak gelişen çiftliklerde, yapılan tarımın türüne göre 
geniş alanlara ihtiyaç duymaktadır. Seracılıkla ve günümüzde 
giderek artan organik tarımla uğraşan çiftliklerde daha küçük 
alanlarda faaliyet gösterebilmektedir. 

• Tarım ve hayvancılık birlikte yapıldığı çiftlikler, küçük iskan 
modellerinin gelişmişidir. Arazi koşulları hem tarıma hem de 
hayvancılığa uygun olan bölgelerde her ikisinin de yapılabildiği 
çiftlikler yer almaktadır. Anadolu’da her ev aslında kendi yaşamsal 
ihtiyacı için gerekli olan tarımsal ve hayvansal gıdayı üretir.  

Çiftlikler çoğunlukla sürekli oturulan yerleşme şekilleri olmalarına karşın 
bazen yapılan üretim biçimlerine bağlı olarak yılın belirli dönemlerinde 
yerleşilen çiftliklere de rastlanılır [Resim3.51]. 

Resim 3.50: 

Bodrum, Ortakent Köyiçi yerleşiminin 
üst kotlarında yer alan bölge kırsal 
özellik göstermektedir. Evlerin büyük 
çoğunluğu, ahır yapılarıyla birlikte 
yapılmış veya ahır ek olarak sonradan 
eklenmiştir. Evler arasında yakın 
komşuluk ilişkisi yoktur. Evler geniş 
alanlar içersinde tek tek 
konumlanmıştır. Evlerin büyük 
çoğunluğu, hayvancılıkla geçinen 
ailelerin tek göz odalarıdır. Bir kısmı, 
zaman içersinde oda veya ahır 
eklenerek genişletilmiştir. 
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Anadolu'nun coğrafyasının etkisi ile doğu ve güneydoğu bölgelerinde 
gelişen bir başka yerleşme birimi de mezralardır.  Arazi yapısına bağlı olarak 
dağınık ve küçük yerleşim birimleri olarak gelişen mezralar, kabaca 50 
kişiden fazla nüfusu geçindiremeyecek kadar küçük bir alanda ve bağlı 
bulunduğu köyün idari sınırları içinde, köyde yaşayanların daimi olarak 
kullandığı sahaların dışında kalan ve o sahadan mutlaka bir rölyef ile 
ayrılmış başka bir geçim sahasında, çoğunlukla tarım yapılan bir yerleşme 
ünitesidir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki pek çok köyün kökeninin, gelişme 
imkânı bulmuş eski mezralar olduğu bilinmektedir. 

Anadolu'nun doğu yarısına mahsus bir başka iskân şekli de kom'dur. 
Aslında mezraya oldukça benzemekle birlikte kendisine has bazı özellikleri 
vardır. Komları mezradan ayıran ana karakteri, hayvancılığın ağırlığının 
hissedilmesidir. Nitekim kom'u; köy sahasının dışında hayvan beslemek için 
yapılmış birkaç ağıl ve çoban kulübesinden oluşan bir iskân şekli olarak tarif 
etmek mümkündür.  

Birden fazla mahallenin toplanmasıyla oluşmuş bir yerleşme biçimlerine de 
divan adı verilir. Mahalleler akrabalık ilişkilerine bağlı olarak gelişmişlerdir.  

Türkiye'nin en yaygın köy altı yerleşme şekli yaylalardır. Bölge ayırt 
etmeksizin birçok köyün yaylası vardır. 

Yayla en basit görünümü ile insanların yılın en sıcak aylarını geçirdikleri 
bölgelerdir. Yüksek rakımlı konumları dolayısıyla, yaz sıcağında serinliğini ve 
yeşilliğini muhafaza ederler. Hayvan otlatmak, ziraat yapmak veya 

Resim 3.51: 

İtalya Ancona bölgesinde üzüm 
bağcılığına yapan üretim 
çiftlikleri…  
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geçimin temini için her türlü işte çalışmak, hatta dinlenmek amacıyla 
çıkılan, köyün hayat sahasının dışında kalan, çoğu kez köyden oldukça 
uzak olmasına karşın sosyo-ekonomik bağlarla köye bağlı bir geçim sahası 
veya köyün asıl geçim sahasına ekli ikinci bir bölümüdür.  

Konutlar kısa süreli, geçici, olarak kullanıldıkları için daha özensiz ve basit 
tekniklerle inşa edilir. Genellikle tek mekânlı, küçük ve dağlık bölge 
karakterine uygun olarak birçok yaylada ahşap ve taş yerel yapı 
malzemesi olarak kullanılır. Evlerin birbirleri ile ilişkisi yaylanın kullanım 
amacına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Çoğunlukla hayvancılık için 
çıkılan yaylalarda, evlerin yakınında açık ya da kapalı ağıl yer alır. 

Yaylalar da diğer köy altı yerleşme birimleri gibi hızla kabuk 
değiştirmektedir. Artık pek çok yayla geçimin temini için değil, dinlenmek 
için kullanılmaktadır. Hatta bazı yaylalar tamamen turizm amaçlı olarak 
kullanıma açılmışlardır [Resim3.52]. 

Bunların dışında konar, göçer yaşam şeklinin bir sonucu olan yerleşim 
alanlarına da rastlanmaktadır. Oba olarak adlandırılan bu yerleşim 
alanları, konar-göçer aileler ve bunların çadır hayatı ile ilgili anlamlar taşır. 
Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan bu yerleşme şekli, gezici bir 
faaliyet olması nedeni ile bir bakıma "göçer evler" olarak da 
adlandırabileceğimiz çadırlardan ayrı düşünülemez.  

 

Resim 3.52: 

Delmece Yaylası / Yalova.  
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4.  Kırsal Alanda Ekolojik, Sürdürülebilir Yöresel Mimarlık 

 
Anadolu köy mimarisinin ekolojik boyutu yapıların doğaya uyumundan 
kaynaklanır. Verneküler mimari doğal çevre verilerinden en fazla 
yararlanmayı hedefler. Endüstri devrimi sonrası teknolojik gelişmelerin 
bilinçsizce kullanımı sonucu doğa ile bütünleşmeyen yapılar ortaya 
çıkmıştır. Doğanın bilinçsizce şekillendirilmesi sonucu hava, su ve toprak 
kirliliği, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve en önemli küresel ısınma gibi 
sorunlar oluşmuştur. Çözüm yerel mimarinin sahip olduğu değerleri 
sürdürmekle mümkündür. Kırsal yerel mimari örnekleri yerleşimde, 
planlamada, kabuk sisteminde ve malzeme seçiminde alınan kararlardaki 
duyarlılıkla sürdürülebilir tasarım için kılavuz niteliğindedir [Resim 4.1]. 
 

 

 
 
 
 
 
Resim 4.1: 
Sürdürülebilirlik kavramının mimari 
biçime yansıma sürecinde etkin olan 
değerler. 
 
[Derya Ekim2006, Sürdürülebilirlik 
Kavramı Sürdürülebilir mi? 
Arredamento s:01/06 s:122]  
 
Sol sayfada Kayseri kırsalından 
görünüm. 
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2872 Sayılı Çevre Yasasının 2. maddesinde Ekolojik Denge "insan ve diğer 
canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli şartların bütünü" 
olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir gelişme gelecek kuşakların ihtiyaç 
duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem 
bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel 
değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve 
geliştirilmesi sürecini içerir.  Yine aynı yasada, "insanların her türlü faaliyetleri 
sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle 
ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, 
gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçları" 
“Çevre Kirliliği” olarak ifade edilir.   

Yerel kırsal mimari ideal ekolojik mimarinin beklentilerini karşılamaktadır. 
Bunun nedeni tasarımda zamana dayalı gözlem ve tecrübelerin esas 
alınmasıdır. 

“Ekolojik Yapı” kavramı yeni bir tasarım sürecinin ürünü değildir, insanlık 
tarihi, ilk yaşama birimi örneklerinin doğa ile mükemmel uyumunun izlerini 
taşır, ilk yerel mimari örnekleri, iklim, topografya verileri ve yerel malzeme 
kullanımı ile sezgisel ekolojist yapılardır. Örneğin, M.Ö. 470–399 yıllarında 
yasayan Sokrates güneye bakan evlerde kış güneşinin içeriye alınabildiğini 
ama yazın güneşin çatıların üzerinden geçerek evin gölgede kaldığını 
söylemiş ve bu durumda kış güneşini alabilmek için güney cephesinin 
yüksek, soğuk rüzgârlardan korunabilmek için de kuzey cephesinin alçak 
yapılmasını önermiştir. Aynı şekilde Vitrivius, M.Ö. 25 yılında yazdığı De 
Architettura'da özel konut tasarımlarının doğru olması için başlangıç 
aşamasında, yapıldıktan ülke ve iklim koşullarının gözetilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir [Eryıldız, 2003, s:71–75]. 

Kırsal konut üretimde, malzeme ve enerjinin korunumu ile yapı yaşam süreci 
sonucunda biyolojik dönüşümlerin sağlanması sağlıklı bir çevre oluşturur. 
Yerel kaynaklardan elde edilen malzemeler; üretimde atık madde 
çıkarmaz ve elektrostatik dengeleri bozmaz. Geri dönüştürülebilir özellik 
taşıması ve yeniden kullanılabilmesi yerel malzemeleri sürdürülebilir 
kılmaktadır. 

Kırsal mimaride enerjinin elde edilme ve enerjinin korunma yolu yapının 
sürdürülebilirliğinde etkilidir. Isıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerini 
azaltacak çözümler tasarım kararlarını etkilemektedir. Köy kimliğinde etkili 
olan, cephe açıklık oranları iklimsel verilere bağlı olarak oluşmuştur. Soğuk 
iklim bölgelerinde ısınma ihtiyaçlar arasında yer alır. Organik atıklar ve 
odun başlıca yakacaklardandır. Sıcak kuru iklimlerde ise güneş enerjisini 
değerlendirmek beklentilerin başında yer alır.  

Yerel mimaride ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik sağlama 
amacıyla alınan kararları özetlemek gerekirse; 

164



 İnsan kullanımının yoğunluğu ve doğal sistemlerin özümseme 
kapasiteleri arasındaki dengeye bir örnek olarak, verimli ve 
yerleşebilir bölgelerde yoğunluğun yüksek, yerleşim koşullarının 
çetin olduğu bölgelerde düşük olduğu Anadolu’yu gösterebiliriz.  

 Yerleşimler ve binaların yapılanmasıyla iklim arasındaki ilişkinin 
kavranması. Yine Anadolu’dan bir örnek olarak sıcak kıraç 
bölgelerde gece kullanımı için yapılan çatı teraslar veya Türkiye 
kıyılarındaki geleneksel evlerde olduğu gibi nemliliğin yüksek 
olduğu bölgelerde binaların yerden yüksekte kurulması. 

 Doğal ve yenilenebilir malzemenin kullanımı ve kullanım 
yöntemleri.  Toprak – kerpiç, ot –saz- bitkisel lif, saman ve ahşap bu 
malzemeler bu tür malzemelerdendir [Cook vd, 2001, s;52-57].  

Farklı tasarım parametrelerinin bulunması köy mimarisinde ekolojik 
arayışların kimlik oluşumunda etken olduğunu gösterir. Kırsal yerel mimarinin 
ekolojik yönünü sürdüren “ekoköy” tasarımları Türkiye’de ve dünyada 
uygulanmaktadır. Kırsal ve yarı kırsal alanlarda oluşturulmuş bu 
yerleşmelerde amaç yerel yapım geleneklerini canlandırmaktır. Yerel 
ustalık bilgileri ve yörede ahşap, taş, kerpiç gibi yerel malzemelerin 
şekillendiriliş biçimi göz önüne alınmıştır. 

Hocamköy Anadolu Ekolojik Ortak Yaşam Hareketi'nin Hocamköy Ekoköy 
Projesi, Türkiye'de bilinen ilk kapsamlı deneysel ekoköy girişimidir. Yeni bir 
yaşam ve üretim modeli yaratmayı hedeflemiş bir grup üniversite öğrencisi 
tarafından Kırıkkale'nin Hasandede ilçesinde bozkır arazide 
gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Anadolu'nun yüz yüze olduğu acil 
ekolojik sorunlara, yöre köylüleri ve çiftçileriyle beraber uygulanabilir 
çözümler bulmak ve daha iyi bir yaşam arayışıyla kentlere göç eden 
Anadolu köylüsüne kendi kendine yeten bir model sunabilmektir. Projenin 
1997 ve 1998 yıllarındaki arazi çalışmalarında, toprağın perma kültür 
yöntemleriyle iyileştirilmesi, tarım faaliyetleri ve kerpiç ev inşası 
gerçekleştirilmiştir. Proje 1998 yılında sonlanmış, ancak organizasyon modeli 
ve hedefleri sonraki ekoköy girişimlerine örnek olmuştur [Arslan, 2007, s:23–29]. 

Malzeme seçiminde yörede bol ve ucuz bulunan gereçlerin kullanımı etkili 
olmuştur.  

Örneğin, saman balyası Anadolu'da bolca bulunmakta, ancak yapı 
malzemesi olarak kullanılmamaktadır. Yalıtım değeri yüksek, nefes alan ve 
depreme dayanıklı bir malzeme olan saman balyasından ilk konut, 2002 yı-
lında Sakarya, Akyazı, Taşburun Köyü'nde Bora Topluoğlu'nca yapılmıştır. 
2000 yılında Hasandede, Kırıkkale'de düzenlenmiş olan Saman Balyası 
Yapım Sistemi Eğitim Kursu'nda öğrenilenler ışığında, iki katlı olarak inşa 
edilmiştir. Konya'daki Nesrin-Osman Tok Evi'nde ise ikinci el malzemeler 
kullanılmıştır. Başka yapılardan çıkma dolu tuğla, ahşap kiriş ve doğramalar 
bu kulemsi yapıda sıradışı bir uyum yaratmıştır [Arslan, 2007, s:23–29]. 
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Kayseri'de inşası planlanan Güneşkaya Güneş Evi Tasarımı, esas işlevinin 
ötesinde yerel sürdürülebilirlik için örnek bir laboratuar olarak 
kurgulanmasıyla diğer sürdürülebilir konut Örnekleri arasında öne çıkar. 
Farklı disiplinlerden uzmanların ortak çabası olan bu ev, sosyal duyarlılığı ve 
"alicenap hümanist" görüşe dayalı güçlü felsefi altyapısıyla bir eğitim 
merkezi olarak tasarlanmıştır. İki çevre mühendisi, iki mimar, bir makine 
mühendisi ve bir seramik sanatçısından oluşan tasarım ekibi konuta, 
"küreselleşmenin yeniden tanımlanması" ve "yaşam tarzlarının değiştirilerek 
evcilleştirilmesi" için bir fırsat sağlama görevlerini yüklemişlerdir. Bu yaklaşım, 
alternatif binalar tasarlayarak alternatif yaşamaya bir davet olarak 
değerlendirilebilir. Proje, tıpkı ekoköylerde görüldüğü gibi ekolojik 
sürdürebilirlik yoluyla sosyal dönüşüme verdiği öncü önemle farklılaş-
maktadır. Ülkemizde süregelen ikinci konut talebi, konut sitelerinde 
"çevreye duyarlılığı" ve "doğaya zarar vermeden yeşille iç içeliği" bir satış 
stratejisi olarak öne çıkarmıştır. Marmaris, Kırlık Köyü Projesi, "doğaya 
uyumlu" ahşap konutlardan oluşmuş, yaz-kış yaşanabilir bir Akdeniz köyü 
olarak tasarlanmıştır [Arslan, 2007, s:23–29]. 

Bugün Anadolu ve dünya kırsalında ekolojik şartları sağlayan ekoköy 
uygulama girişimleri desteklenmelidir.  
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5. Sonuç: 

Binlerce senelik kültürel birikimin oluşturduğu yöresel kırsal mimari kimlik, 
kapitalizmin, tüketim ekonomisinin, baskısıyla değişim ve dönüşüm 
süreçlerini çeşitli oranlarda değişime ve yıkıma uğrayarak yaşamakta ve 
yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Kırsal yerleşmelerin 
korunması, sürdürülmesi gereken farklı karakterleri mimari kimliği, 
sosyokültürel, doğal-çevresel ve tarihsel verileri ile açıklanmaktadır;                                      

Doğal çevre verileri, kırsal yerleşme kimliğini belirleyen en önemli 
unsurlardır. Doğal çevre verilerini topografya, iklim koşulları, su, bitki örtüsü, 
ulaşılabilirlik, jeolojik durum ve genel konum oluşturur. Bu faktörlerin farklılığı, 
yerleşmeleri birbirinden ayırır, tanımlar, özgün kılar (manzara, dere, yol, 
liman, bitki örtüsü, jeolojik yapı vb.) ve yerleşmeye kimlik verir.  

Sosyo-kültürel veriler, birey ve toplumdur. Bireyin kimliği yaşadığı çevre 
içinde olgunlaşır. Bireyin kendi geçmişiyle ilgili bilinçli- bilinçsiz tüm algıları, 
bilgileri, birikim ve deneyimleri, düşünceleri, davranışları, gelecek ile ilgili 
beklentileri, gereksinim ve istekleri ayrıca içinde yaşadığı topluluğun inanç, 
adet, gelenek ve beklentileri kimliğini biçimlendirir. Bireysel kimlik grup ve 
toplum kimliğini oluşturur. Bazı toplulukların doğadan yararlanma becerisi, 
bazı bireylerin sanatsal yeteneklerinin toplumca sahiplenilmesi o 
yerleşmeye farklı bir kimlik kazandırmaktadır. Bunlara bağlı olarak, sosyal 
çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, demografik yapı (nüfus, aile 
büyüklüğü, yapısı, nüfus yoğunluğu...), kurumsal yapı (politik, yönetsel, 
hukuksal, ekonomik...) ve kültürel yapıya yönelik alt elemanlardan oluşur. 

Sosyo-ekonomik veriler, doğal kaynaklar, ulaşım, üretim ve ticaret 
olanakları ile tanımlanır. Bu olanakların zenginliği insan ihtiyaçlarının 
mekânsal çözümlerini tanımlayan önemli unsurdur. Tarih boyunca sınırlı 
olanaklar nedeni ile ihtiyaçların minimum mekânlarda çözümlendiğini, 
ekonomik koşulların ve üretimin gelişmesi ile mekân çözümlerinin de 
geliştiği ve karmaşıklaştığını görebiliriz.  Bu gelişmelerdeki ortak dil tarımsal 
dönem boyunca saflığını korumuştur. 

Endüstri devrimi sonrası; ürün çeşitliliği ve doğan işgücü talebi kırdan kente 
yoğun bir göç yaratmıştır. Serbest piyasa ekonomisi ürünlerin sınırsız Pazar 
arama çabaları ile en ücra kırsal yerleşmelere bile nüfuz etmesine olanak 
vermiştir. Bu süreçte yaşanan mübadelelerle bazı iş kollarında uzmanlaşmış 
insan veya grupların gidişi (inşaat, bağcılık, şarapçılık vb.) kültürel 
kopukluklara neden olmuştur. Bu olgu kentlerde kültürel bir uyumsuzluk ve 
bunun sonucunda planlanamayan çarpık bir yapılaşma, kırsal alanda ise 
terkedilmiş köyler, verimli işlenemeyen araziler yaratmıştır. Tarım alanlarının 
ve kıyı şeridinin bozulması, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların tahribi gibi 
eylemler tabii afetlere, erozyona yol açmakta ve kırsal alanlar, doğal 
ortam bir daha telafisi mümkün olamayacak biçimde bozulmaktadır. Aynı 
süreçte kentlerdeki aşırı yoğunluk, tüm dünyada yaşanan taşıma 

Sol sayfada Çevril’den görünüm, 
Kayseri. 
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kolaylıklarından kaynaklanan hareketlilik (mobilite) en uç yerleşmelerde var 
olan değerlere erişilebilme talebini (turizm ve rekreasyon olgusu) 
doğurmuştur. Bu olgu özellikle kültür mirasının yoğun olduğu alanlarda ve 
kıyı kesimlerinde büyük ve yıkıcı değişimlere neden olmuştur.  Bu değişimler 
kırsal yörelerde ekonomik çöküntülere, endüstrinin ve turizmin etkilediği 
yörelerde ise ekonomik gelişmelere neden olmuştur. Ancak her iki 
durumdan kaynaklanan ortak sonuç; kültürel çöküntü ve kimliksizleşmedir. 
Bunun gözle görülen, belirgin sonuçları ise kırsal ve kıyı mimari kimliğinin 
tahribatı ve yok olmasıdır. Bu olumsuz gelişmeler kırsal yerleşmelerin 
rehabilitasyonunu gerekli kılmaktadır.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre korumanın önemi artmakta, 
gerek kamusal gerek özel bütün projelerde çevre ve doğa üzerine olacak 
olası olumsuz etkilerin öngörülmesi ve bu nedenle çevresel etki 
değerlendirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Yerelliğin önemi ve projelere yerel 
halk katılımı özellikle vurgulamaktadır. Kırsal ve bölgesel kalkınma planı 
politikalarına yön veren temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 

• Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

• Sosyal ve ekonomik dengeler, 

• Kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 

• Sosyal, ekonomik ve siyasal katılımcılığın sağlanması, 

• Sürdürülebilirlik, 

Ülkemizde kırsal kalkınma konusunda tarımın geliştirilmesi, ürün kalitesinin 
arttırılması gibi konularla birlikte rekreasyonel amaçlı kullanılan kırsal 
alanların da korunmasına yönelik politikalar üretilmektedir. Bunların 8. Beş 
Yıllık Kalkınma Planında kırsal kalkınma politikalarında yer aldığı 
görülmektedir. Kırsal kalkınma için, özellikle tarım ve orman sektörünün 
güçlendirilmesi, kırsal alanların serbest piyasa şartlarında rekabet gücünün 
arttırılması ile birlikte, doğal kaynakların ve kültürel mirasın da korunması, 
yaban hayatını korunması hedefleri ile stratejiler belirlenmekte ve bunları 
destekleyici tedbirler önerilmektedir. Bu stratejiler ve tedbirlerin en 
önemlileri şunlardır: 

1- Tarımsal işletmelerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, günün 
koşullarına uyarlanması, ürün kalitesinin geliştirilmesi için yapılan 
yatırımları desteklemek, 

2- Çiftçilik faaliyetlerinin nesiller arası devamını sağlamak amacı ile 
genç çiftçilere destek programları, 

3- Üretimin kalitesini arttırmak ve çevreye en az zarar verecek üretim 
biçimlerini öğretmek için eğitim verilmesi, 

4- Yaşlı çiftçilerle genç çiftçiler arasında değişimi sağlamak için 
emeklilik, 
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5- Dezavantajlı alanlar ve çevresel baskı altında olan alanlar, 
olumsuz çevre koşullarına sahip çiftçiler için maddi yardım 
uygulaması, 

6- Tarımsal çevre tedbirleri; çevreyi korumak, kırsal alanlardaki 
yaşamların devamı için en az beş yıl boyunca çevresel önlemleri 
alan çiftçilere aldıkları önlemler sonucunda karşılaştıkları zararı 
telafi edecek yardım verilmesi, 

7- Tarımsal ürünlerin pazarlama ve işlenmesini geliştirme; çevre, 
sağlığa uygunluk ve hayvancılık geliştirme standartlarının 
sağlanması koşulu ile finansal katkı sağlamak, 

8- Ormancılık tedbirleri: AB ormanlarının korunması, sürdürülebilir 
yönetiminin sağlanması ve geliştirilmesi amaçları ile ormancılık 
faaliyetlerini desteklemektir. Burada ormanların ekolojik, ekonomik 
bakımdan üstlendikleri önemli roller dikkate alınmaktadır. 

Herhangi bir bölgede yatırım planlaması yapılırken bölgenin tüm öğeleri 
araştırılıp buna göre değerlendirme yapılmalıdır. Bu çalışma kırsal alanda 
kimlik öğelerini tanımak ve sınırlarını belirlemek amacını taşımaktadır. Bunun 
sonucu olarak bölgesel canlandırmanın yöntemlerinin aranması çok 
değerli doğal, arkeolojik kültürel mirası barındırdığı halde, günümüzde 
değerlerine ters kullanım içinde bulunan pek çok yerleşmenin fiziksel, 
kültürel ve sosyal açılardan kimliğini oluşturan öğelerin tanımlanması ve 
sınırlarının belirlenmesi ile mümkün olacaktır. Kırsal yerleşmelerde kimlik 
öğeleri bölgelenin gelişme süreci içinde fiziksel, tarihsel ve kültürel yapıdaki 
değişimler incelenerek ve bölgenin tanımlanması, sınırlarının belirlenmesi ile 
mümkün olabilecektir. Buradan hareketle sürdürülebilir kırsal yerleşmeler 
kimliğine(kültürel, sosyal ve ekonomik)  yönelik planlama hedefleri ise: 

• Harekete geçmek için ihtiyaçları tanımak, 

• Zayıf elemanları, yerleri, toplulukları desteklemek, 

• Kurallı bir şekilde gelişmenin amaçlarını oluşturmak, 

• Alan ve varlık üzerindeki kontrolü yapmak, alanın gelişimi ve alanın 
sahibine karşı aktif bir politika izlemek, 

• Malzeme politikasını oluşturmak,  

• Doğayı korumak, 

• Tarım ve ormanlık alanların kullanımını güçlendirmek, 

• Ekonomik aktivitelerin düzenini genişletmek, 

• Yerel mimariyi, gelenekler ile kültür ve folklor mirasını korumaya 
yardım etmek, 

• Turizm politikalarını belirlemek, olmalıdır. 

Çevresel koruma anlayışı ve koruma politikası içinde korunma 
durumundaki öğeler kırsal mimari kimliği, doğa profili ve kırsal üretim 
faaliyetleri olarak tümdür ve kırsal çevrenin özgün karakteristikleridir. Hedef 
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bu öğelerin teker teker korunmaları değildir. Amaç çevreleri içinde bir ilişki 
ve etkileşim bütünlüğü içinde korunmalarıdır. Kırsal mimari kimliği oluşturan 
öğelerin belirlenebilmesi için öncelikle çevrenin doğru bir şekilde 
algılanması ve tanımlanması gerekir. Doğal çevre, toplumsal yapı, sosyo-
kültürel yapı ve yapma çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu oluşan kırsal kimlik 
belirlenirken bir bütün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.  

Yöresel uygulamaların sürdürülebilirliği: 

Ülkemizde bölgeler arasında hatta aynı bölge içerisinde dahi köy yerleşme 
tipolojileri farklılıklar göstermektedir. Genel bir çalışma, tüm tipolojik kuram 
yelpazesini ayrıntılı biçimde ortaya koyamayacağı, tek bir örneğin tüm olası 
konuları tarayamayacağı için karşılaştırmalı çözümleme yapılabilmesi için 
Akdeniz Havzası'ndaki bir dizi farklı örneği kullanan senteze dayalı bir 
platform sağlanmaya çalışılmalıdır. Yöresel farklılıklardan dolayı kırsal 
alanda yapılacak planlamada; yerel ve sosyo-kültürel verilere göre 
farklılıklar gösteren planlama ilkelerinin belirlenmesi farklı coğrafi ve kültürel 
verilere sahip olan ülkemizde bir zorunluluktur. Bu nedenle farklılıklar 
gösteren yörelerin her biri için ayrı rehberler hazırlanması hedeflenmelidir. 

Bir yöresel uygulamanın yürütülebilmesi, yapılacak araştırmalar, tespitler, 
analiz ve sentez çalışmaları sonrası modellenebilecektir. Üç başlık altında 
toplanan etkileşim alanları sentez (projelendirme) aşamasında yönlendirici 
olacaktır. 

Yukarıda örneklerle açıklanan kavramlar dikkate alınarak ve örneklenen 
bilgi fişleri (ek: envanter çizelgeleri) kullanılarak yerel kırsal kimliğin ve 
mimari öğelerin analizlerinin yapılması gerekmektedir.  

Yerel analizler; araştırma alanında yerleşim biriminden veri toplamaya 
yönelik olarak geliştirilen “envanter çizelgeleri” kullanılarak, yöreye özgü 
yapısal, çevresel ve demografik unsurlar belirlenmeye çalışılmalıdır. 
Çizelgede belirtilemeyen detaylar ayrıca değerlendirilmelidir.  Bu 
aşamada, araştırma ekibi ile yerleşim alanı sakinlerinin katıldığı ortak bilgi 
paylaşımına olanak sağlayan toplantılar düzenlenmelidir. Bu gruplarda 
farklı yaş ve sınıftan sakinlerin olması daha sağlıklı sonuçlar alınması 
açısından faydalı olacaktır.  

Verilerin değerlendirilmesi; Envanter çizelgeleri değişkenlerin fazla olması 
durumunda farklı yörelerde farklı kimlikler elde edilebilmesine imkân 
verebilecektir. Bu nedenle doğal, çevresel, kültürel, demografik ve idari 
unsurlar iyi analiz edilmelidir. Bu aşamada yöresel plan tiplerinin 
çözümlenmesi sonucu temel mekân tipleri ve plan tipolojileri 
çözümlenmelidir. 

Planlama aşaması; Kırsal yerleşme kimliğinin (kültürel, sosyal, mimari ve 
ekonomik) sürdürülebilirliği için planlama hedefleri çok boyutludur. 
Planlama aşaması mimari projelerin hazırlanması ile sınırlı bir olgu olarak ele 
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alınmamalıdır. Bu plan tiplerini geliştirirken tipolojik süreçlerin gelişimi 
(Akdeniz havzası-Anadolu) kullanılan ortak dilin olup olmadığı çalışmanın 
başlıca hedefi olmalıdır. Bu durumda yapılı çevreyi okumada yol 
gösterecek, yapılandırılmış bir çerçevenin ilkelerini kurmaya yönelik 
başlangıç hedefini koymak zorunluluktur.  

Yöresel verilerin temin edilmesi ve değerlendirilmesini takiben yöresel 
rehberlerin hazırlanması, yöresel teşviklerle ilgili düzenlemeler yapılması 
gerekir. Farklı yörelerde yerel malzemenin kullanımı desteklenmeli, konut 
yapacak köylüye Orman Yasası’nda yer alan teşviklere paralel olarak 
yapılacak başka yasal düzenlemeler ile taş ve toprak malzeme ve 
teknolojileri de sağlanmalıdır. Değişim ve dönüşüm ilkeleri bu aşamada 
belirlenmelidir. Ekonomik (tarım, hayvancılık, turizm vb.) teşviklerle ilgili 
düzenlemeler yapılmalıdır. Daha sonra proje tiplerinin üretilmesi, yerleşim 
esaslarının belirlenmesi sürecinde Enerji korunumu, doğal kaynaklardan 
enerji üretimi teşvik edilmelidir.   

Uygulama aşaması; ülkemizde kırsal planlama ve çevre düzeni planı yapım 
ve onama yetkisi İl Özel İdarelerine verilmiştir. Bayındırlık Bakanlığının da 
yetki alanında bulunan bazı faaliyetler kurumlar arası koordinasyonun etkili 
derecede olması gereklidir. Amaç olarak kırsal mimari kimliği belirleyen 
geleneksel unsurları koruyarak yaşam kalitesini iyileştirecek unsurlar (sağlıklı 
yaşam mekânları, enerji verimlilik, ekolojik malzemeler, çevresel 
değerlendirme, toplam kalitesi yüksek tasarım, kültürlerin ifade edilebilirliği ) 
değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 
yöresel rehberlerin uygulanmasında idari yapı teşviklerle yol gösteren, 
problem çözen, güven veren, amaç ve hedeflerin uzun vadede 
kazanımlarını ikna edebilen ve bu şekilde sivil katılımın proje içinde olmasını 
sağlayan bir rol üstlenmelidir. Uygulama aşamasında kamusal yapıların 
projelendirilmesi ve yapımını takiben halkın katılımı ile yapılabilmeli, aynı 
zamanda halkın eğitilmesi sürecini de içermelidir. Eğitimler verilmeli, örnek 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Yöresel tipolojilerin “ekolojik planlama kriterleri” doğrultusunda irdelenmesi 
yapılmalıdır. Böylece kırsal alanda sürdürülebilir ve ekolojik kültürel ve 
teknolojik bakış açıları ile “Yöresel Mimarlık” için bir sentez yapılarak 
hedefler geliştirilebilir. Bunlar; 

1. Sağlıklı İç Mekân: Malzemeler ve bina sistemlerinin, iç atmosfere zehirli 
maddeler ve gazlar vermediğinden emin olmak için bütün tedbirler 
alınmalıdır. İç mekân havasını temizlemek ve yenilemek için, havalandırma 
sistemleri ve bitkilendirmeyle önlemler alınabilir. 

2. Enerji Verimlilik: Binanın enerji kullanımını minimumda tutmak için gerekli 
bütün önlemleri alınmalıdır. Soğutma, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde, 
enerji kullanımını azaltacak veya giderecek yöntemler veya ürünler 
kullanılır. 
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3. Ekolojik Malzemeler: Çevreyi en az tahrip edecek yapı malzemeleri ve 
ürünler kullanmak için gerekli bütün önlemler alınmalıdır. Ahşap, planlanmış 
orman alanlarından temin edilmeli, diğer malzeme ve ürünlerin seçiminde, 
üretim sırasındaki zehirli atık miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. 

4. Çevresel etki:  Tasarımın form ve planını,  arsaya,  bölgeye ve iklime 
uydurmak ve ilişkilendirmek için gereken bütün önlemler alınmalıdır. Arsanın 
ekolojisini iyileştirmek ve arttırmak için önlemler alınmalı, geri dönüşüm ve 
enerji verimliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bina formunun doğa ve 
sakinleriyle uyumlu ilişkisi için önlemler alınmalıdır. 

5. Toplam kalitesi yüksek tasarım: Alan kullanımı, bina formu, dolaşım,  
güneşten yararlanma, enerji korunumu, mekanik sistemler, suyun geri 
kazanılması,  depreme dayanıklılık, yangın güvenliği, yapının durabilitesi 
(dayanıklılık), bakım ve onarım için önlemler alınmalıdır. Uygun tarihle 
sembolik bir ilişki, bitmiş binalar, imalat kalitesi yüksek, kolay kullanılır ve 
güzel olmalıdır.  

6. Kültürlerin ifade edilebilirliği:  Yukarıda bahsedilen kriterler çevresel ve 
teknolojik verilerin sentezlendiği ortak paydalardır. Bunlar kültürel mirasın 
reddi anlamına gelmemelidir. Mimari kültürün ve kimliğin sürdürülebilmesi 
desteklenmesi ile mümkün olabilecektir. Bir yörede birbirine komşu farklı 
kültürlerin olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu durumda temel ortak 
paydaların yer aldığı tipolojiler geliştirilerek seçme özgürlüğü sağlanmalı, 
bunların üzerine farklı kültürlerin katkıları sağlanmalıdır.  

Son söz;  Yapılması gereken ise kültürel dilin tüm alanlarda, kurumlar arası 
koordinasyon sağlanarak, tüm teknolojilerin, destek unsurlarının devreye 
sokulması ile korunması ve sürdürülebilmesidir. Tek tip yerine yöre verilerine 
ve ihtiyaçlara cevap veren, seçme özgürlüğü sunan yöre insanının sanatsal 
yaratıcılığını ve katkısını değerlendiren tipolojilere dayalı modeller 
geliştirilmelidir. 

Sağ sayfada Kapuzbaşı’ndan 
görünüm, Kayseri. 
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