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GİRİŞ
Her hangi bir topluluk hakknda bilgi sahibi olmak için o toplumun yaşadğ
bölgeleri ve yaplar incelemek önemli ölçüde yeterli olacaktr. Doğada
canllarn barnak oluşturmasnda en temel ortak amaç diğer canllarn
oluşturduğu tehlikelerden ve iklim etkilerinden korunmaktr.
İnsanoğlunun barnak ihtiyac da benzer nedenlerden doğmuş ve ilk insandan
günümüze değin gelişip farkllaşarak devam etmiştir. İnsanoğlu da diğer tüm
canllar gibi barnağ, korunmak istediği etkenlere ve kalacağ süreye bağl
olarak hazrlamay amaç edinmiş ve barnağ hazrlayacağ ortamdaki
malzemeleri kullanarak amacna ulaşmay öğrenmiştir. Basit barnaklardan
daha uzun süreli kalnabilecek konuta geçildiğinde insanlar konutlarna daha
fazla özen göstererek kendi kişiliklerinden pek çok şey katmaya başlamşlardr.
Yerel mimari ürünü olan yaplar yllarn bilgi ve deneyimi sonucu ortaya
çkmştr. Herhangi bir yönetmeliğe dayanmadan inşa edilmiş olan yaplardan
oluşan yerleşme dokularnda, halk arasnda benimsenen gelenekler ve kültür
etkili olmuştur. Kültür değişkenine bölgenin topoğrafik yaps, iklimi, yerel
malzemeler gibi değişkenlerde eklendiğinde her yerleşme dokusu kendine
özgü bir renk ve zenginliğe sahip olmuştur. Bu farkllaşma yerel mimari kimliği
oluşturmaktadr. Bu kimlik tarihin içinde kaybolmuş birçok detay
barndrdğndan bizlere geçmişe ait, ileride yaşayacak nesillere de bugüne ait
gündelik yaşamdan pek çok detay sunacaktr.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak gelişen malzemeye ulaşm
kolaylğ yerel malzemelerin önemini ortadan kaldrmş böylece bölgeye ait
hiçbir özelliği olmayan yaplar türemeye başlamştr. Özellikle maliyet ve
uygulama kolaylğ nedeniyle bir kanser hücresi gibi büyüyen mevcut dokuya
saygs olmayan betonarme yap alşkanlğ Türkiye’nin pek çok bölgesinde
dokunun bozulmasna neden olmuştur. Anadolu krsal dokuyu bozan kimliksiz
örneklerle doludur. Yörenin yap sanatn anlayabilmek için mevcut yaplar
incelemek bugün ve gelecekte yaplacak çalşmalar için yol gösterici
olacaktr.
Bu kitap Balkesir Krsalnda mimari kimlik bileşenlerini ortaya koymakta ve
çağdaş, gereksinimler doğrultusunda geliştirecek bir rehber sunmaktadr.
Yerleşmeleri değerlendirebilmek için gerekli veriler tutulacak envanterlerle
sağlanmaktadr. Mevcut dokuyu belgeleyen envanterler kitabn sonunda ek
olarak yer almaktadr. Tasarm rehberinin köy karakterini tanmlamas krsala
özgün mimari kimliğin korunmas ve geliştirilmesi adna önemlidir. Bu şekilde
varolan doku ve yeni yaplacak konutlar arasnda dil birliği sağlanacaktr.
Krsal tasarm politikalarnn olumlu sonuç getirebilmesi ancak doğru kullanlan
tasarm rehberi ile olanakl klnabilir. Envanter içeriği malzemeden başlayp,
yap biçimlenişi ve yerleşim özelliği karakteristiğini ortaya koyacak şekilde
detaylandrlmştr.

1

Balkesir krsalnda mimari kimlik tespiti yapmak amacyla farkl özelliklere sahip
pek çok köy incelenmiştir. Bu köylerde bulunan geleneksel malzemeler ile
oluşturulmuş ve özgün plan tipine konutlarn detayl rölöveleri çizilmiştir.
Balkesir ili ile ait pek çok özellik nedeniyle çok zengin bir kültür mozaiğine
sahiptir. Bu zenginlik yöresel dokuya da yansmş ve çok zengin bir mimari
tipoloji oluşmuştur.
Krsal rehberlerde ilk aşamada çevresel verilerden yararlanma ilkeleri
belirlenmeye çalşlacaktr. Balkesir Bölgesi dağlk ve düzlük alanlardan oluşan
karmaşk yüzey şekillerine sahip bölgelerimizden biridir. Güneydoğu, güney ve
batdan dağlarla kuşatlmş olan Balkesir ili topraklarnn kuzey ve güneybats
ovalktr. İlin orta kesimi akarsu vadileriyle yarlmş bir yayla görünümündedir
Yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesi nedeniyle bölge içinde kurulan yerleşim
alanlar da çeşitlenmekte ve bu alanlardaki yaşam koşullarn önemli ölçüde
belirlemektedir.
Doğal çevrenin insanlar tarafndan nasl şekillendirildiğini anlamak için önce
demografik yap ve aile incelenecektir. Balkesir iline ait demografik yap
incelendiğinde ulaşlan sonuçlar mimari proje tipolojilerine zemin oluşturmuştur.
Bu çalşmada Balkesir Krsal alan yaplanmalarnda kullanlmak üzere
geliştirilecek olan okumalarda, plan tiplerinin nasl bir alt yap üzerine
kurulduğu açklanmştr. Krsal yerleşmelerin yukarda değinilen çeşitlilik ve
zenginliği tek tip mimari kimlik ile tanmlanmas mümkün görülmemektedir.
Plan tipolojilerinde geleneklere referans olan çeşitlilik ile rehberde kimlik
yaratlmasna yardmc olacak yapsal esaslar ve detay çeşitliliği üzerine
oluşturulan, seçme frsat veren, detay zenginliği esas alnmştr. Geçmişte
yerleşmeler arasndaki kültür etkileşiminde gezici ustalarn etkisi büyüktür. Krsal
yerleşmelerde kimlik öğeleri bölgelerin gelişme süreci içinde fiziksel, tarihsel ve
kültürel yapda yaşanan değişimlerin incelenerek bölgenin tanmlanmas ile
mümkün olabilecektir.
Bu çalşmada Balkesir ilinde tarih boyunca yaratlan mimarlk kültürünün
günümüz koşullarnda krsal alanlarda sürdürülebilirliği amaçlanmaktadr. Bu
amaçla Balkesir yöresinin krsal mimari kimliğini oluşturan unsurlar araştrlmş,
yap ve yerleşme envanterleri düzenlenerek tespit ve belgelemeler yaplmştr.
Daha sonra temel unsurlarn oluşturduğu mimari dilden yola çkarak yaplar ve
yerleşme dokular için önerilerde bulunulmuştur.
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1

Balkesir Krsal Yerel Mimari Özellikler

1.1

Doğal ve Çevresel Veriler

Krsal yerleşimlerin dağlşnda ve şekillenmesinde birçok doğal ve çevresel
faktör etkili olur. Balkesir ili krsal alannda, söz konusu faktörlerden jeolojik yap,
topografya, iklim, bitki örtüsü, peyzaj, doğal yaşam, ulaşm, enerji potansiyeli
ile kapasite ve yoğunluk etkileri incelenmiştir.
1.1.1

Jeolojik Yap

Balkesir ilinin genel jeolojik özellikleri incelendiğinde topoğrafyaya %23.0 ile
Kuaterner yaşta eski ve yeni alüvyonlar; %29.0 ile Üst Miyosen-Pliyosen yaşta
Soma formasyonuna ait konglomeralar, kumtaşlar, marn ile kireçtaşlar; %34.6
ile Orta-Üst Miyosen yaşta Yuntdağ volkanitine ait lavlar, tüfler, silisleşmiş tüfler,
aglomeralar ve laharlar hâkimdir. Geriye kalan %13.4’ü ise Tersiyer’den yaşl
olan birimlerden oluşur (Tağl, 2004). En yaşl jeolojik birim Paleozoik yaşl
metamorfik kayaçlardr.
1.1.1.1

Yüzey Formasyonlar

Metamorfik kayaçlar Balkesir ve çevresinde Fazlkonağ Formasyonu, Biga
Yarmadas’nda Kazdağ Metamorfitleri olarak adlandrlr. Birim alttan üste
doğru mermer ara bantl amfibollü gnays, metaofiyolitler ve kuvarsofeldispatik gnayslar ile temsil edilir (MTA, 2010).
Edremit Körfezi kuzeyindeki mesozoik oluşumlar, Karakaya Formasyonu olarak
adlandrlan alt triyas yaşl ofiyolitli, radiolaritli karmaşk bir seri ile başlar. Bunu
orta Triyas yaşl çnarck kireçtaş örter ve bunun da üzerine üst Triyas’a ait
Hasanlar formasyonu gelir. Altjura Terzialan kumtaşlaryla temsil edilir, bunu da
Üstjura-Alt Kretase yaşl Alanck Formasyonu izler (BİÇDR, 2008).
Balkesir ilinin 30 km batsnda Balya ve İvrindi yol ayrmnda Fuzulinidler içeren
üst permiyen kalkerleri tarafndan çevrelenmiş küçük bir metamorfik kayaç
mostras bulunur. Yol ayrmndan İvrindi’ye doğru yol yarmalarnda kalker
bazalt konglomeralar görülür.
Menderes masifinin bat, kuzeybat ve kuzey ksmnda Karaburun
yarmadasndaki Devonien formasyonlarn bir parças olan daha genç ve
daha az metamorfik serilerin meydana getirdiği bir kuşak uzanr. Bu ksma üst
paleozoyik kuşak ad verilmiş olup Kazdağ masifi bu kuşakta yer alr [Şekil 1.1].
Kazdağ masifinin çekirdeğinde yer alan, mermer ve amfibollü gnays
ardalanmasndan oluşan Fndkl formasyonu; gnays, şist ve mermerlerden,
Tozlu formasyonu; amfibolit, metaperidotit, metadunit, serpantinit, metalerzolit
ve metapiroksenhornblenditlerden, Sarkz formasyonu; mermerlerden ve
Sütüven formasyonu; gnays, amfibolit, milonit ve şistlerden oluşur (Şentürk ve
Ünlü, 2009).
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Şekil 1. 1 (yan sayfada) Kazdağ
masifinin jeoloji haritas (Şentürk
ve Ünlü, 2009).
Şekil 1. 2 Kazdağ masifinin jeoloji
haritasnn lejand (Şentürk ve
Ünlü, 2009).

Fazlkonağ formasyonu alacal renkli şistlerden oluşmuş olup, yer yer mercek
ve bant şeklinde mermer ve serpantinit kütleleri içerir. Birim genellikle bazik
magmatik kökenli glokofan-epidot şist ve glokofan-klorit şist ile pelitik-psamitik
kökenli kuvars-albit-klorit-serisit şist, kuvars-albit-muskovit şist, muskovit-kuvarsit,
metakumtaş ve metakarbonatlardan oluşmaktadr. Formasyon içerisindeki
mermerler gri, beyaz renkli, şeker dokulu ve ince orta tabakaldr. Fazlkonak
formasyonunun üst seviyelerine doğru dar alanlarda batolit ve birkaç apofiz
şeklinde granit ve granodiyaritler bulunur (MTA, 2010; BİÇDR, 2006).
Kapdağ Yarmadas’nda tipik olarak gözlenen ve Kapdağ graniti plutonu,
genellikle morumsu-beyaz, yer yerde krmzms, alacal renklerde gözlenir.
Kapdağ plutonu üzerinde Triyas yaşl Karakaya Formasyonu yer alr. Bu
nedenle birime Paleozoyik (Triyas öncesi) yaş verilmiştir.
Karakaya formasyonu, Alt Triyas yaşl çakltaş, feldispatl kumtaş, kuvarsit,
silttaş, sleyt, radyolarit, çamurtaş, metaspilit, spilit, bazalt ve diyabaz karmaşğ
olarak bulunur. Litolojisine göre mor renkten bej renge kadar değişik renklerde
izlenir. Genel olarak çamurtaş ve kumtaşndan oluşan formasyon içinde blok
halinde gri, siyahms gri renkte rekristalize kireçtaşlar bulunur. Karakaya grubu
altta beyaz renkli arkozik kumtaşlar ile başlar, üste doğru haki, gri ve kahve
renkli şeyl-silttaş-kumtaş ardalanmas şeklinde devam eder. Bu detritik istif
içerisinde yer yer kireçtaş ve çört bantlar yer alr. Birim içerisinde detritik
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kayaçlarla yanal ve dikey geçişli olarak bazaltik volkanik kayaçlar da yer alr
(MTA, 2010).
Orta üst-Triyas yaşl Tophisar formasyonu krntl kireçtaşlarndan oluşur. Gri bej
renkte ince orta tabakalanmaldr. Bu formasyon alttan üste doğru çakltaş,
kumlu kireçtaş, kristalize kireçtaş ve ince dolomitik taneli kireçtaşlar, yer yer
de mikritik kireçtaşlaryla son bulur. Liyas yaşl Karakoca formasyonu çakltaş,
kumtaş ve kireçtaşlarndan meydana gelmiştir. Bej ve kiremit renkleri gözlenir
(BİÇDR, 2006).
Manyas Gölü kuzeydoğusunda gözlenen Akçakoyun formasyonu, açk bej
renkli, orta-kaln katmanl kireçtaşlarndan oluşur (MTA, 2010).
Susurluk ilçe merkezi doğusunda yer alan Çataldağ plutonu, siyenogranit ve
granodiyorit bileşimindedir. Balkesir il merkezi kuzeyinde yer alan Ilca ve gaml
dolaylarnda ise Ilca-gaml plutonu gözlenir. Çoğu granodiyoritik türde olup, iri
hornblend ve biyotit kristalleri içerir. Her iki Pluton da kalkalkalin niteliktedir.
Bölgede Üst Oligosen volkanizmas, Hallaçlar Formasyonu olarak adlandrlr.
Ayvalk dolaylarnda ve Balya’ya kadar olan sahada geniş mostralar verir.
Andezit, dasit, trakiandezit ve riyodasit türde lavlar ile tüf ve silisleşmiş tüflerden
oluşmuştur. Birim uyumsuz olarak Soma Formasyonu tarafndan örtülür.
Balkesir ili, Susurluk, İvrindi, Gönen ve Manyas İlçeleri dolaylarnda geniş
mostralar veren Yuntdağ volkanitlerinde lavlar; andezit, dasit, riyodasit ve latit
türünde olup yer yer akma yaplar gözlenir. Birim yanal olarak Soma
Formasyonu’na, düşey olarak da uyumlu olarak üzerinde yer alan Tünel
Formasyonu’na geçer.
Bölgede geniş mostralar veren Neojen yaşl çökeller, konglomera, kumtaş,
marn, kiltaş,killi kireçtaş ve kireçtaş ardalanmasndan oluşur ve yer yer ayn
yaşl lav ve tüf düzeyleri içerir. Soma formasyonu, daha eski kaya birimleri
üzerinde, temel kayaçlara ait tüm çakllar içeren konglomera ile başlar. Daha
üstte yer alan kumtaşlar gevşek tutturulmuş tüf ve kalsit çimentoludur.
Formasyon daha üste doğru kiltaş ve marn ardalanmas ile devam eder ve killi
kireçtaşlarna geçer. En üstte kireçtaşlar ve silisifiye kireçtaşlar ile devam eder.
Formasyon üstte uyumlu olarak Tünel Formasyonu’na geçer.
Bölgede, Bandrma İlçesi demiryolu tüneli üzerinde tipik olarak gözlenen Tünel
veya Bigadiç Formasyonu, konglomera-kumtaş düzeylerinden oluşur. Daha
üstte sarms, krmzms renkli, kötü boylanmş kireçtaş çakllar içeren siltli, killi
tutturulmamş gevşek çökeller gelir. Formasyon Alüvyon tarafndan örtülür.
Bölgede en genç birim Kuvaterner yaşl alüvyonlardr. Genellikle Manyas Gölü
çevresinde taşkn ovalar ve alüvyon konileri şeklinde görülür.
Balkesir-Kütahya arasndaki bölgede metamorfik seri tabakalar bölgenin en
eski yap elemanlar olup, genellikle gre, kalker, marn, kil, arkoz, grovaklarn
rejyonal metamorfizmas ile oluşmuştur. Metamorfik serinin içinde yer yer kalker
ve mermer adese ve tabakalarna da rastlanlmaktadr. Bölgede Neojen çok
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yaygndr. Batda Balkesir civar, bölgenin ortasnda Kavack-Dursunbey aras
zengin linyit ocaklarna sahiptirler. Neojen başlca konglomera, kum, kil, marn,
kalker, silisli kalker ve linyit içerir. Balkesir güney ve doğu ksm geniş bir Neojen
örtüsü ile kapldr. Başlca beyaz renkli kalkerlerden oluşan seri içinde gre, marn
ara tabakalarna rastlanlabilir. Balkesir ile Kütahya arasndaki bu bölgede
nehir yataklar ile çöküntü havzalarnda önemli alüvyon birikintileri de
mevcuttur. Balkesir doğusundaki geniş alüvyon ovas, Kepsut ve Kütahya'ya
uzanan alüvyon sahas ve Tavşanl çökmüş bataklğ ve birçok çaylar boyunca
alüvyon rüsuplar görülür [Şekil 1.3,1.4,1.5] (Kalafatçoğlu, 1964).

Şekil 1. 3 Kepsut bölgesi granit,
şist, mermer durumunu gösterir
kesit.
1. Muskovit-kuvars şist
2. Mermer
3. Granit

Şekil 1. 4 Kepsut güneyinin
jeolojik kesiti.
1. Şist-mermer serisi,
2. Neojen,
3. Andezit

Şekil 1. 5 Hac Ömerler güneyinin
jeolojik durumunu gösterir kesit.
1. Andezit,
2. Tüf,
3. Beyaz renkli kalker, kil, gre,
marn serisi
4. Serpantin

Balkesir Kütahya arasndaki bölge, andezit, dasit, bazalt, tüf ve aglomeralar
ile obsidien ve vitrofir ile temsil edilir. Bölgenin bat ksmnda geniş sahalar
kaplayan volkanik kayaçlar, doğu ksmnda sadece Okluk dağ andezitleriyle
temsil edilirler. Ayrca, Güneyköy civarnda ufak bazalt akntlarna rastlanr. Bu
akntlarn tüf ve aglomeralar da mevcuttur; burada lâv tabakalar kaln
olmamakla beraber tüf ve aglomera tabakalar fazla kalnlk gösterir.
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Dursunbey civarnda daha ziyade cams tüfler beyaz renkleriyle geniş bir
alana yaylrlar. Biotit dasitler ve andezitler daha ziyade sarp kayalar halinde
ve tüflerin üstünde bulunurlar. Büyük Orhan'da bir bazalt aknts bütün bu
serinin üstünde görülür. Bölgenin bat ksmnda hâkim olan kayaç ise
hornblend-piroksen andezittir. Baldran dağ gibi birçok yüksek dağlar hep
ayn kayaçtan oluşur. Dursunbey, Çağş hattnn güneyinde kalan çok geniş bir
saha ise tüf, aglomera ve andezitlerle karşk bir durumda olup iç içe geçmiş
birçok zonlar bulunur (Kalafatçoğlu,1964).
Dursunbey ilçesinin güney doğusundaki Güğü köyü yaknndaki Asar Tepe
eteklerinde ametiste rastlanr (Hatipoğlu, 2003).
1.1.1.2 Endüstriyel Malzemeler
Türkiye’nin bilinen en eski borat yatağ Susurluk-Sultançayr Yatağ’dr. İşletilen
cevher mineralleri pandermit ve havlittir. Ancak, bu sahada bor rezervinin
büyük bir bölümü tükenmiştir.
Türkiye’nin en önemli kaolen yataklar Balkesir-Sndrg-Düvertepe yöresindedir.
Bu yatağn dşnda, İvrindi’de (Küçükyeniceköy yatağ), Çamağz ve
Çakmakdere’de, Gönen-Ilcaoba’da (Söğüt Köyü yatağ), Gönen’de (Sebepli
yatağ), Ayvalk-Alibeytepe, Küçükköy Direnli Tepe ve Sndrg’da (Mumcu
yatağ) kaolen yataklar vardr.
Volkanik tüf, lav ve kül gibi cams piroklastiklerin pH değeri yüksek sularn
etkisiyle ayrşmas sonucu döküm kalitesine uygun bentonitler oluşmaktadr.
Balkesir-Merkez-Çağş, Konakpnar-Bereketli, Bigadiç-Dereli, Kepsut-Akçakertil
çevresinde büyük rezervler oluşturan bentonit sahalar bulunmaktadr.
Zeolit, Bigadiç civarndaki tüfler içersinde yaygn olarak bulunmaktadr. Zeolit
mineralleri klinoptilolit ve höylandittir. Özellikle üst tüf birimindeki klinoptilolit
içeriği % 82' lere ulaşmaktadr. Milyarlarca tonluk zeolitli tüf rezervinin özellikle
1.2 milyar tonluk kesimi yüzeyden kolaylkla alnabilecek (açk işletme
madenciliğine uygun) niteliktedir. Bu zeolitli tüfler çevre kirliliğinin kontrolü,
enerji tasarrufu, tarm ve hayvanclk ile çimento, kağt ve diş macunu üretimi
gibi alanlarda önemli uygulama potansiyeline sahiptir. Ekonomisinin temelini
tarm ve hayvanclğa dayal sektörlerin oluşturduğu Balkesir İli için zeolitlerin
önemi büyüktür. Özellikle bu sektörlerde kullanlma olanaklarnn araştrlmasna
önem verilmelidir.
Balkesir ve Gönen civarnda halloysit üretimi yaplmaktadr. Bugün ÇanakkaleBalkesir bölgesinde ylda 5 bin ton halloysit üretilmekte ve çoğu ihraç
edilmektedir.
Kepsut-Serçeören’de ve Susurluk Yaylaçayr’da wollastonit yatağ, Erdek
civarnda kalsit, Susurluk-Demirkap civarnda jips, Bandrma’da sodyumlu
feldspat rezervleri mevcuttur. Marmara Adas’nda kaln mermer istifinin önemli
bir bölümü dolomit veya dolomitik olmas nedeniyle dolomit rezervi vardr [Şekil
1.6].
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Şekil 1. 6 Balkesirin endüstriyel
malzemeler haritas (MTA, 2010).

Sonuç ve Öneriler:


Balkesir ili zengin mermer, granit, andezit ve traverten rezervlerine
sahiptir. İnşaat sektörünün temel elemanlarndan olan malzemelerin
hem yörenin doğal kimliğinin yerel olarak yaplara ve peyzaja
yansmas yönünden kullanlmas, hem de bölge dşnda aranrlğnn
arttrlmas bakmndan kalite standartlarnn yükseltilme imkân ve
tekniğinin geliştirilmesi sağlanmaldr.



Jeolojik çeşitlilik yerleşmelere farkl kimlikler sunmaktadr. Her yap
tercihen malzemesini arazisinden sağlamaldr. Bölgenin sahip olduğu
doğal taş ve toprak rezervi değerlendirilmeli, yaplaşma geleneklere
uygun, çevre ile uyumlu, bölgede doğal kaynağ bulunan taş ve
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toprak malzeme ile yaplmaldr. Ancak bunun mümkün olmadğ
durumlarda yöreye en yakn malzeme rezervleri tercih edilmelidir.
Kullanlacak taş malzeme, fazla işlenilmeye gerek kalmadan, moloz,
kaba yonu ve bazen de ince yonu halinde kullanlmaldr.
1.1.2

Topoğrafya

Topografya üretim biçimini ve yerleşme modelini etkileyen çok önemli bir
unsurdur. Güneydoğu, güney ve batdan dağlarla kuşatlmş olan Balkesir ili
topraklarnn kuzey ve güneybats ovalktr [Şekil 1.7]. İlin orta kesimi akarsu
vadileriyle yarlmş bir yayla görünümündedir. Edremit Körfezi'nin kuzeyinde
duvar gibi yükselerek bat-doğu doğrultusunda uzanan Kaz Dağ, bu kesimde
Marmara ve Ege bölgelerini birbirinden ayran doğal bir snr gibidir. Kaz
Dağ'nn Karataş Tepesi, 1774 metrelik doruğu ile ilin en yüksek noktasdr. İlin
güneydoğusunda Alaçam Dağlar yer alr.

Şekil 1. 7 Balkesir ili topoğrafik
haritas (BİÇDR, 2006).

Başlca dağlarn; Alaçam Dağlar, Ulus Dağ, Çataldağ, Kazdağ, Kapdağ,
Edincik Dağ, Hodul Dağ, Madra Dağ, Karadağ, Sularya, Gelçal (Keltepe)
Dağlar, Yaylack, Davullu ve Gökseki Dağlar oluşturur. Alaçam dağlarndaki
Akdağ Tepesi 2089 m rakma, Ulus tepesi 1769 m rakmaa sahiptir. Güneyde
Şifa Dağ, kuzeybatda Deliçal, Armutçuk dağlar yer alr. Şifa dağlarnn kuzey
eteklerinde pek yüksek ve belirli olmayan peribacalar bulunur [Şekil 1.8].
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Şekil 1. 8 Balkesir ili topoğrafik
haritas (www.mta.gov.tr).

Balkesir ilinin jeolojik çağlar boyunca yer çökmeleri sonucunda oluşan alçak
düzlüklerinde birçok ova vardr. Ayn zamanda ilin başlca tarmsal alanlar
olan bu düzlüklerden en önemlileri Gönen, Manyas, Balkesir ve Körfez
ovalardr. Körfez ovalar da Edremit, Burhaniye Ayvalk Ovasndan oluşur.
Balkesir’de bulunan vadiler morfolojik şekillerin en önemlilerindendir. Bunlar
içinde yayla ve dağlardan doğarak Marmara snrna doğru uzanan Susurluk,
Gönen ve Kocaçay yer almaktadr. Vadiler yukar ve orta mecralarnda çok
dar, mansap ksmlarda ise ovalara karşarak baz karakterlerini kaybederler
(BİÇDR, 2008).
Balkesir ili akarsu kaynaklar bakmndan zengindir. Madra Dağ'ndan doğan
Kocaçay, Kaz Dağ'nn kuzey yamaçlarndan kaynaklanan Gönen Çay ve
Kaz Dağ'nn güney yamaçlarndan doğan derelerin birleşmesiyle oluşan
Havran Çay ilin belli başl akarsulardr. Kütahya ilinden doğan Susurluk Çay bir
süre il topraklarndan aktktan sonra Susurluk ilçesinin kuzeyinden ili terk eder.
Balkesir krsal, topoğrafyaya bağl olarak ky, dağ, ova ve yamaç alanlarda
gelişen yerleşimleri bünyesinde barndrr. Bu coğrafi çeşitlilik içinde kuzeyde
Kapdağ yarmadasnn dağlk yaps ky yerleşimlerine izin verirken, Manyas
ovasnda ova ve yamaç köyleri, Ege kys tarafndan başlayarak doğuya
doğru uzanan güney bandndaki ilçelerde ise yamaç, orman ve dağ köyü
yerleşimleri dikkat çekmektedir. Bigadiç’in Çayüstü, Aşağçaml, Babaköyü ve
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Resim 1. 4 Bandrma’nn ova
köylerinden biri olan Emre ‘den
topografik kesit.

Bigadiç, Simav Çay’nn geçtiği Bigadiç Ovas’nn doğu kenarnda ve oldukça
dik eğimli srtlarn batya bakan eteklerinde kurulmuştur. İlçe arazisi, Simav
çaynn açtğ derin ve yer yer genişleyerek küçük ovack halini almş vadi ile
bu vadinin doğusunda bulunan Alaçam Dağlar’nn batya bakan
yamaçlarndan ibarettir. Dursunbey ilçesi ise, Palamut dağnn eteklerinde
kurulmuştur [Resim 1.5]. Arazisi oldukça engebeli, dağlk ve büyük bölümü
ormanlarla kapldr.

Resim 1. 5 Arazi yaps, Dursunbey
(Fotograf: Tasim Mehmed).

Balya’nn ilçe arazisi dik yamaçl derin vadilere ayrlmştr. Kuzeybatda Konak,
batda Ekizce, doğuda Akçal Dağlar en önemli engebeleridir. Havran,
kuzeyindeki ormanlarla kapl Büyük Çal Dağ’nn güneybat eteklerinde,
Havran ve Edremit ovalarnn kuzeybat kenarnda, Havran Çay’nn kuzey
kysnda bulunmaktadr. Etraf geniş zeytinliklerle kapldr. Havran’n
doğusunda bulunan İvrindi, Madra Deresinin iki yanndaki engebeli bir alan
içine alr [Resim 1.6].
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Gönen çay ve onun kollarn oluşturan derelerin meydana getirdiği vadi
içinde yer alan Gönen ilçesinde ise, köyler çoğunlukla ovada kurulmuş olup,
dağlara doğru gidildikçe seyrekleşir [Resim 1.7].

Resim 1. 6 Topografyaya bağl
yerleşim dokusu, Haydarköy,
İvrindi
(Fotograf:
Ümit
T.
Arpacoğlu).

Balkesir Ege ve Marmara denizine kys bulunmas nedeniyle, ky kesimlerde
kurulmuş köylere sahiptir. Ormanl, Narl, İlhanköy ve Turan köy bu köylere
örnek olarak verilebilir [Resim 1.8].

Resim 1. 7 Gönen’in Babayaka
köyünden topografik kesit
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Resim 1. 8 Ky köy yerleşimi,
Ormanl köyü, Erdek (Fotograf:
Ergün Şimşek).

Balkesir ilindeki topraklarn %43,97’unda taşllk sorunu yaşanmaktadr. Sndrg,
Savaştepe ve Dursunbey'den Çanakkale ili snrlarna kadar uzanan sahalarda
yaygn olarak asidik karakterli iri parçal aglomera ad verilen kayaçlarn
bulunduğu yerler, genellikle tepelik ve dağlk alanlar durumundadr. İlde yer
alan ova ve vadi tabanlarndaki en önemli sorunlar olarak, taşkn ve
artbataklk, su noksan, deprem ve yerleşme sorunlar saylabilir. Balkesir ili
snrlar içindeki akarsular genelde toprağn suyla doygun olduğu kş aylarnda,
günlük maksimum yağşlarn etkin olduğu dönemlerde kabarr. Tepelik ve
dağlk alanlardaki aşr bitki tahribat, açlan tarlalardaki toprağn erozyonla
aşr derecede kaybedilmesi, ayn dönemde bitki örtüsünün büyüme sürecinin
kesintiye uğramş olmas, buharlaşmann minimum düzeyde gelişmesi akşa
geçen su miktarn arttrr. Akarsulardaki kabarma genelde ani bir şekilde gelişir
ve taşkn pik noktasna ksa sürede ulaşr. Böyle bir durumda, akarsu tepelik ve
dağlk alandan bol miktarda koparp taşdğ malzemeyi akş hznn kesildiği
ana vadi tabanlarna yğarak sularn gölet oluşturabileceği artbataklklarn
doğmasna yol açar. Özellikle bu taşknlar yerleşmelere ve ekili, dikili alanlarda
büyük zararlara neden olur. Balkesir, Sndrg, Bigadiç, Manyas ve Kepsut
ovalar başta olmak üzere pek çok ovada taşkn olaylar yaşanmaktadr
(BİÇDR, 2008).
Sonuç ve Öneriler;


Topoğrafyann tahribi erozyona neden olur; taşknlarn, siltasyonun,
kayma ve göçmelerin ivmesini arttrr. Bunlar yaplaşma ve yerleşmeler
açsndan birer tehdit oluşturur. Bu tehditin ortadan kaldrlmas için
özellikle yamaç köylerindeki yaplaşmada arazi topografyasna
uyumlu yaplar yaplmaldr.



Yaplaşmann vadilerde, taşkn alanlarnda ve tarm alanlarnda değil,
yamaçlara kaydrlmas ile tarm alanlarnn kullanm potansiyeli
arttrlmal ve eğimli araziler inşaat için braklmaldr.



Bina yerleşmelerini de etkileyen topoğrafya, binalarda güneşlenme,
snma, rüzgârdan korunma bakmndan etkili olur. Güneye bakan
eğimli yüzeyler kş aylarnda güneş şnmlarnn geli açs nedeniyle
güneşin ssal etkisinden en fazla oranda faydalanr. Bunun dşnda
tepe kş rüzgârlarn keseceğinden binalarn s kayplarn büyük
oranda azaltacaktr. Bu nedenlerden ötürü yaplaşma güney-doğu,
güney-bat aras yönlere bakan yamaçlarda düşünülmelidir.



Toprağn ve bitki örtüsünün erozyondan korunmas birincil düşüncedir;
eğim ne kadar fazla ise arazi o kadar hzl erozyona uğrayacaktr.
Eğimli arazilerin setlenerek (teraslanarak) düzenlenmesi tarmsal
toprak alan oluşumuna ve zaman içinde bitki örtüsünün gelişimine
imkân verecektir [Resim 1.9]. Eş yükselti eğrilerine dik değil, parallel
sürüm yaplmaldr. Taşknlarn önlenmesi için dere içleri ve yamaç
araziler bitki örtüsüyle kaplanmaldr.
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Resim 1. 9 Arazinin teraslanmas,
Dursunbey (Fotograf: Berrin Diri)

1.1.3

İklim

Balkesir İlinin büyük bir ksm Güney Marmara"da yer almakla birlikte, hem
Marmara hem de Ege Bölgesi’nde topraklar bulunmaktadr. Bu konumu
nedeni ile Balkesir ili iklim açsndan genelde, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri
arasnda bir geçit bölgesi oluşturur. İl merkezinin doğusunda ise lml-kuru
karasal iklim hakimdir.
TS825 “Binalarda Is Yaltm Kurallar Standard’na göre Balkesir il merkezi Ilmlnemli iklim grubu olarak nitelendirilebilen 2. Bölge Derece Gün Bölgeleri
grubunda yer almaktadr. Bununla birlikte Balkesir ilinin ilçelerinden olan
Ayvalk scak-nemli iklim grubu olarak nitelendirilebilen 1. Bölge Derece Gün
Bölgeleri grubunda, Dursunbey ise lml-kuru iklim grubu olarak
nitelendirilebilen 3. Bölge Derece Gün Bölgeleri grubunda yer almaktadr.
Balkesir'de görülen üç farkl iklim bölgesinin özelliklerinden dolay kylarda yaz
ve kş aylar arasndaki s fark azdr. İç ksmlarda ise bu fark büyüktür. Ege
kylarnda yazlar scak ve kurak, kşlar lk ve genellikle yağşl Akdeniz iklimi
görülmektedir. Marmara kylarnda ise Karadeniz ikliminin etkisiyle yazlar
nispeten serin geçmektedir. Kylardan iç kesimlere doğru gidildikçe iklim
karasallk eğilimi göstermekte, dağlk doğu bölgede kşlar sert ve yazlar serin
geçmektedir. Senelik yağş miktar 540-740 mm arasndadr.
İl snrlar içerisinde 2 adeti Bandrma olmak üzere toplam 8 adet iklimsel
gözlem yapan meteoroloji istasyonu bulunmaktadr. İlk istasyon 1931 ylnda
Dursunbey’de basit iklim ölçümleri yapan bir istasyon olarak kurulmuş ve 1965
ylnda büyük iklim istasyonuna çevrilmiştir. Bu istasyonu 1937 ylnda Balkesir
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merkez istasyonu takip etmiştir. 1965 yl ile 1975 yl arasnda yaplan
yenilemeler ile bu günkü 8 iklim istasyonu kurulmuş ve 2006 ylndan itibaren
istasyonlar otomatik hale getirilmeye başlanmştr. Aşağdaki tabloda 8
ilçedeki iklim istasyonlarnda 1954-2008 yllar arasnda ölçülen uç değerler ve
ölçüm tarihleri görülmektedir.

Tablo 1. 1 Balkesir ilinin farkl
ilçelerindeki iklim istasyonlarnda
ölçülen snr değerler (DMİGM,
2010).

İLÇE ADI

En düşük
sc.

Ölçüm
tarihi

En yüksek
scaklk

Ölçüm
tarihi

En çok yağş
kg/m2

Ölçüm
tarihi

En hzl
rüzgâr
(km/sa)

Ölçüm
tarihi

En
yüksek
kar (cm)

Ölçüm
tarihi

Bandrma

-14,6

15.01.1954

43,1

27.06.2007

177,5

-

118,1

01.09.1975

35

16.02.1980

Bandrma
Meydan

-14,6

15.01.1954

43,1

27.06.2007

71,8

26.07.1976

118,1

01.09.1975

35

16.02.1980

Ayvalk

-7,6

19.01.1976

41,5

27.06.2007

156,6

08.10.2002

107,6

11.09.2003

8

09.01.1981

Balkesir
Meydan

-18,8

15.02.2004

43,2

12.08.2002

126,8

16.11.2004

105,5

30.07.1999

40

17.03.2000

Burhaniye

-12

09.01.2004

42,6

11.07.1980

210,5

19.01.1963

86

23.09.2008

16

18.02.2008

Dursunbey

-16

21.02.1985

40

27.07.1987

86,4

-

102,6

-

47

25.01.2006

Edremit

-8,5

15.01.1973

42,8

26.07.2000

134,1

04.10.2008

111,2

24.03.1975

3

13.02.2004

Gönen

-15,1

21.02.1985

43

27.06.2007

96,7

16.03.1966

115,6

05.04.2000

33

26.01.2006

Bütün iklim elemanlarnda olduğu gibi scaklk faktörü de alnan güneş
enerjisinin durumuna bağl olarak şekillenmektedir. Balkesir İli'nde güneş şnlar
en düşük aç ile 22 Aralk tarihinde 26° 16' ile Bandrma'ya gelmektedir; en
yüksek aç ile 21 Haziran tarihinde 74° 08' ile Ayvalk istasyonuna gelmektedir.
Balkesir il geneli için 33 yllk rasat ortalamalar ise Tablo 1.2’de verilmiştir.

Tablo1. 2 Balkesir ili için 1975-2008
yllar
arasnda
gerçekleşen
ortalama
değerler
(DMİGM,
2010).
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mays

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasm

Aralk

oC

5,0

5,6

8,1

13,3

17,8

22,6

24,4

24,0

20,6

15,7

10,1

6,6

Ortalama en yüksek
scaklk oC

8,9

10,0

13,3

19,3

24,0

29,0

30,4

30,2

27,3

21,6

15,0

10,2

Ortalama en düşük
scaklk oC

1,4

1,7

3,4

7,3

11,4

15,4

17,8

17,9

14,1

10,4

5,8

3,2

Ortalama güneşlenme
süresi (saat)

2,9

3,4

4,5

6,2

8,2

10,5

11,1

10,4

8,7

5,9

3,9

2,3

Ortalama yağşl gün
says

13,5

10,9

10,3

8,8

8,0

4,5

2,6

2,4

3,4

6,7

9,4

14,2

Ortalama yağş miktar
(kg/m2)

72,1

50,2

53,8

50,2

44,0

18,2

9,7

4,9

17,9

41,2

79,1

94,0

Ortalama scaklk

Tablo1. 3 Balkesir ili için 1975-2009
yllar arasnda gerçekleşen en
düşük ve en yüksek scaklklar
(DMİGM, 2010).

En yüksek scaklk oC
En düşük scaklk

oC

Balkesir ilinde 1975-2009 yllar arasnda gerçekleşmiş olan scaklk uç
değerlerinin aylara göre dağlm Tablo 1.3’de verilmiştir.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mays

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasm

Aralk

20,0

22,8

29,8

32,5

37,4

40,0

43,2

42,4

40,3

36,4

28,4

22,5

-9,4

-18,8

-8,0

-3,7

1,1

5,6

9,2

9,6

4,0

-1,6

-5,2

-7,0
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Balkesir ilinin iklimsel karakteristiklerinin daha iyi anlaşlmas için lml-nemli iklim
bölgesi özelliklerini taşyan İstanbul, lml-kuru iklim özelliklerini taşyan Ankara,
scak-kuru iklim özelliklerini taşyan Diyarbakr, scak-nemli iklim özelliklerini
taşyan Antalya ve soğuk iklim özelliklerini taşyan Erzurum illeri ile
karşlaştrldğnda il merkezinin scaklk grafiğinin lml-nemli İstanbul iline çok
yakn olduğu görülür.

Şekil 1. 9 Beş farkl iklim bölgesi
pilot
şehirlerinin
ortalama
scaklklarnn Balkesir merkez ile
karşlaştrlmas.

Balkesir ilinin farkl ilçeleri farkl iklim bölgesi pilot şehirleri ile karşlaştrldğnda
ise, il genelinde üç farkl iklim bölgesi özelliklerinin görüldüğü tekrar kantlanmş
olmaktadr. Ayvalk bölgesinde yaplan ölçümlerin scak-nemli iklim özellikleri
taşyan Antalya eğrisine, Dursunbey bölgesinde yaplan ölçümlerin lml-kuru
iklim özellikleri taşyan Ankara eğrisine, Erdek ve Balkesir merkezde yaplan
ölçümlerin ise lml-nemli iklim özellikleri taşyan İstanbul eğrisine yaklaştğ
görülmektedir.

Şekil 1. 10 Üç farkl iklim bölgesi
pilot
şehirlerinin
ortalama
scaklklarnn Balkesir merkez ve
ilçeler ile karşlaştrlmas.
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Sonuç ve Öneriler:
Meteorolojik veriler incelendiğinde il genelinde üç farkl iklim tipinin görüldüğü
anlaşlmaktadr. Farkl ilçelerde alnan rölövelerde görülen plan tiplerinde de
iklim etkilerine göre değişen bina biçimlerine rastlanmaktadr [Tablo 1.4].
Balkesir ili Ege kylarnda scak-nemli ve iklime uygun uzun dikdörtgen planl,
kolonlar üzerinde yükseltilmiş ve rüzgârdan yararlanabilmek için girinti ve
çkntl forma sahip plan tipleri kullanlmştr. Bununla birlikte Dursunbey ilçesi
gibi iç ksmlarda bulunan bölgelerde lml kuru iklime uygun kare planl ve
rüzgârdan korunmuş daha az hareketli cephelere sahip plan tipleri
kullanlmştr. Kuzey’e Marmara kylarna doğru gidildiğinde lml-nemli iklime
uygun dikdörtgen planl veya eğrisel ve en scak dönem rüzgârndan
yararlanan en soğuk dönem rüzgârndan korunan plan tipleri kullanlmştr. Ilml
kuru iklim bölgesi karakteri taşyan baz yamaç köylerinde topografya
nedeniyle tam kare planl biçim eğim çizgilerine paralel olarak gelişip
dikdörgen forma yaklaşmş olsa bile bina dş kabuğunun bir bölümü (genelde
uzun cepheler) toprak altnda kaldğndan kabukta oluşan s kayplar doğal
olarak bir miktar azalmştr. İklime göre kendi kendine gelişen geleneksel bina
biçimleri günümüz iklim kriterleri ile uyuşmaktadr. Bu nedenle mevcut dokuda
görülen bina biçimleri olduğu gibi korunmaldr.
Kylardan iç bölgelere doğru gidildikçe bina kabuğunun s yaltm özelliği
arttrlmaldr. TS825 “Binalarda Is Yaltm Kurallar Standard’na göre yaplacak
olan bina kabuğu toplam s geçiş katsays (U) hesaplar aşağdaki değerleri
sağlamaldr.
•

Ege Kysnda kalan bölgelerde (Ayvalk, Gömeç, Burhaniye, Edremit,
Havran) en fazla 0,7 W/m2 oC,

•

Marmara kysnda kalan bölgelerde
(Erdek, Bandrma, Gönen,
Marmara Adas) ve il merkezinde en fazla 0,6 W/m2 oC,

•

Sndrg, Bigadiç, Kepsut ve Dursunbey gibi iç bölgelerde ise en fazla
0,5 W/m2 oC
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Tablo1. 4 Balkesir ili farkl bölgeleri için uygun bina biçimleri.
Ege ky bölümü

Marmara ky bölümü

Hacim/Dş cephe alan oran (V/A)
3,5 ve aşağs

Hacim/Dş cephe
(V/A)
3,5 – 4,5 aras

Kabuk için önerilen toplam s geçiş
katsaylar(U)
U ≤ 0,7 W/m2 oC

Kabuk için önerilen toplam s
geçiş katsaylar(U)
U ≤ 0,6 W/m2 oC
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alan

İç ksmlar (Dursunbey taraf)

oran

Hacim/Dş cephe
(V/A)
4,5 ve yukars

alan

oran

Kabuk için önerilen toplam s
geçiş katsaylar(U)
U ≤ 0,5 W/m2 oC

Tablo1. 5 Balkesir ili farkl bölgeleri için önerilebilecek örnek duvar katmanlar.
Ege ky bölümü

1-Tüf
cm.

Marmara ky bölümü

Blok

60

1-Tüf
cm.

1

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

3 4

3-Delikli
22 cm.

Tuğla

1 2

3 4

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

1-Tüf
cm.

3 4

3 4

3-Dolu Tuğla 29
cm.

1 2

Blok

2Polistren
Köpük 3 cm.
3-Delikli
22 cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

Tuğla

1 2

3 4

60

3 4

2

2Polistren
Köpük 3 cm.
3-Delikli
22 cm.

Tuğla

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

2-Rende Talaş
Levha 12 cm.

2-Rende Talaş
Levha 12 cm.

1 2

60

1

2Polistren
Köpük 3 cm.

1 2

Blok

1

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

1 2

İç ksmlar (Dursunbey taraf)

3-Dolu Tuğla 29
cm.

2

2-Rende Talaş
Levha 12 cm.

1 2

3 4

3-Dolu Tuğla 29
cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

1-Kerpiç Sva 5
cm.

1-Kerpiç Sva 5
cm.

1-Kerpiç Sva 5
cm.

2-Kerpiç dolgu
duvar 15 cm

2-Kerpiç dolgu
duvar 15 cm

2-Kerpiç dolgu
duvar 15 cm

3-Polistren
Köpük 3 cm.
4Ahşap
Kaplama 2 cm.

1 2

3 4

3-Polistren
Köpük 3 cm.
4Ahşap
Kaplama 2 cm.

1 2

3 4

3-Polistren
Köpük 3 cm.
4Ahşap
Kaplama 2 cm.
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1-Çimento
Harçl Sva
cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

2-Rende Talaş
Levha 2 cm.

1 2

3 4

2-Rende Talaş
Levha 2 cm.

1 2

3-Gazbeton 20
cm.

3 4

3 4

2

1

6
1 2 34 5

2

2-Rende Talaş
Levha 2 cm.

1 2

3-Gazbeton 20
cm.

3 4

3-Gazbeton 20
cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

2-Rende Talaş
Levha 12 cm.

1 2

1-Çimento
Harçl Sva
cm.

2

2

2-Rende Talaş
Levha 12 cm.

3-Dolu Tuğla 29
cm.

1 2

3 4

4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

1-Tüf Kaplama
5 cm.

1-Tüf Kaplama
5 cm.

2-Briket dolgu
duvar 50 cm.

2-Briket dolgu
duvar 50 cm.

1-Ahşap
Kaplama 2 cm.
2-OSB levha 2
cm
3-Hava Boşluğu
10 cm.
4-Polistren
Köpük 5 cm.
5- OSB levha 2
cm
6- Ahşap
Kaplama 2 cm.

1

2

6
1 2 34 5

2-Rende Talaş
Levha 12 cm.

3-Dolu Tuğla 29
cm.

4-Kireç Harçl
Sva 2 cm.

1-Ahşap
Kaplama 2 cm.
2-OSB levha 2
cm
3-Hava Boşluğu
10 cm.
4-Polistren
Köpük 5 cm.
5- OSB levha 2
cm
6Ahşap
Kaplama 2 cm.

2

1 2

3 4

3-Dolu Tuğla 29
cm.
4-Kireç
Harçl
Sva 2 cm.

1-Tüf Kaplama 5
cm.
2-Briket
dolgu
duvar 50 cm.

1

2

6
1 2 34 5

1-Ahşap
Kaplama 2 cm.
2-OSB levha 2
cm
3-Hava Boşluğu
10 cm.
4-Polistren
Köpük 5 cm.
5- OSB levha 2
cm
6- Ahşap
Kaplama 2 cm.

Hacim/Dş cephe alan oran (V/A)
3,5 ve aşağs

Hacim/Dş cephe alan oran (V/A)
3,5 – 4,5 aras

Hacim/Dş cephe alan oran (V/A)
4,5 ve yukars

Kabuk için önerilen toplam s geçiş
katsaylar(U) U ≤ 0,7 W/m2 oC

Kabuk için önerilen toplam s geçiş
katsaylar(U) U ≤ 0,6 W/m2 oC

Kabuk için önerilen toplam s geçiş
katsaylar(U) U ≤ 0,5 W/m2 oC

Mekansal Faz Geciktirme min. 8

Mekansal Faz Geciktirme min. -

Mekansal Faz Geciktirme min. 6
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1.1.4

Bitki Örtüsü

Balkesir ili, sahip olduğu jeomorfoloji, toprak ve iklim özelliklerinin bir sonucu
olarak doğal bitki örtüsü bakmndan çok zengindir [Resim 1.10].

Resim 1. 10 Doğal bitki örtüsü,
Saraçlar Köyü, Gönen (Fotograf:
Ergün Şimşek ).

Ky kesimlerinde makiler ve zeytinlikler geniş yer tutarken iç kesimlerde,
dağlarda, kyya yakn dağlarn yüksek kesimlerinde ormanlar bulunur.
Ormanlar, il arazisinin % 45'ini kaplar. İl arazisinin %32'si kültür arazisi, % 8'i çayrmera ve %15'i kullanlmayan arazidir [Şekil 1.11].

Şekil 1. 11 İl arazisi kullanm
haritas (OGMBBM, 2010).
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2010 yl itibariyle 676.303,8 ha alana sahip olan ormanlarn, 379.362,8 ha’
verimli, 296.941,0 ha’ bozuk orman vasfndadr. İl ormanlarnn %52’si (351.895,8
ha) iğne yaprakl; %48’i (324.408,0 ha) geniş yaprakl ağaç türlerinden oluşur
[Şekil 1.12].

Şekil 1. 12 Balkesir ili genelinde
iğne yaprakl ve geniş yaprakl
türlerin dağlm.

İğne yaprakl ağaç türlerinin % 48,8’ini karaçam(Pinus nigra), % 39,5’ini kzlçam
(Pinus brutia), % 5,9’unu fstkçam (Pinus pinea), % 3,8’ini ardç (Juniperus sp.),
% 1,6’sn sahilçam (Pinus maritima), % 0,4’ünü diğer iğne yaprakl türler; geniş
yaprakl ağaç türlerinin % 74,3’ünü meşe (Quercus spp.), % 10,2’sini kayn
(Fagus sp.), %2,9’unu kestane (Castanea sativa), % 1,6’sn gürgen (Carpinus
spp.) ve % 9’unu da diğer yaprakl türler oluşturur. Diğer türler arasnda kavak
(Populus spp.), sedir (Cedrus spp.), göknar (Abies sp.), çnar (Platanus
orientalis), hlamur (Tilia spp.), söğüt (Salix spp.), ceviz (Juglas nigra), yabani
zeytin (Olea sp.), servi (Cupressus spp.), kzlağaç (Alnus sp.), sarçam (Pinus
slyvestris), badem (Prunus sp.), radiata çam (Pinus radiata), halep çam (Pinus
halepensis) vd türler yer alr (OGMBBM, 2010). İlçeler itibariyle ormanlk saha
miktarlar Tablo 1.5‘de görülmektedir.
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ORMANLIK SAHA (KORU)
İLÇE ADI

BOZUK

TOPLAM

(Ha)

(Ha)

(Ha)

GENEL
TOPLAM

(Ha)

(Ha)

Ayvalk

2.623,6

3.886.2

6.509.8

24.861,3

31.371,1

Balkesir

14.829,2

27.746.8

42.576,0

116.244,4

158.820,4

Balya

16.263,4

24.799,4

41.062,8

41.364,3

82.427,1

4.821,0

3.416,1

8.237,1

70.461,3

78.698,4

28.373,4

23.153.5

51.526,9

48.970,6

100.497,5

Burhaniye

8.293,9

5.095,9

13.389,8

26.146,1

39.535,9

Dursunbey

74.511,9

42.547,2

117.059,1

63.099,5

180.158,6

Edremit

32.755.2

5.006.4

37.761,6

21.662,9

59.424,5

Erdek

10.877,8

7.515.3

18.393,1

14.725,0

33.118,1

Gömeç

1.113,0

1.881,6

2.994,6

13.059,6

16.054,2

Gönen

30.005,8

17.516,6

47.522,4

67.447,9

114.970,3

Havran

16.820,2

12.312,4

29.132,6

21.873,0

51.005,6

İvrindi

14.424,0

23.498,9

37.922,9

40.574,3

78.497,2

Kepsut

18.284,0

31.094,9

49.378,9

34.778,2

84.157,1

Manyas

9.112,1

9.081,7

18.193,8

40.738,0

58.931,8

208,5

6.506,7

6,715,2

4.641,8

11.357,0

8.939,1

12.147,1

21.086,2

21.323,7

42.409,9

Sndrg

50.782,5

20.804.5

71.587,0

59.409,6

130.996,6

Susurluk

14.128,2

10.419,6

24.547,8

39.436,4

63.984,2

İl Dş Alanlar

22.244,6

8.461,6

30,706,2

14.726,7

45.432,9

379.411,4

296.892,4

676.303,8

785.544,6

1.461.848,4

Bandrma
Bigadiç

Marmara
Savaştepe

Tablo1. 6 İlçeler itibariyle Balkesir
ili
ormanlk
saha
miktarlar
(OGMBBM).

NORMAL

AÇIK
SAHA

Genel Toplam

Balkesir ili, iklim verilerine bağl olarak 1. Bölge: Scak-nemli iklim (Körfez
bölgesi), 2. Bölge: Ilml-kuru iklim bölgesi (Merkez bölgesi) ve 3. Ilml-nemli iklim
bölgesi (Marmara bölgesi) şeklinde 3 ayr bölgeye ayrlabilir. Bölgeler itibariye
ağaç türlerinin dağlm yoğunluk srasna göre Tablo 1.6 ve Şekil 13’de
görülmektedir.
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Tablo1. 7 Bölgeler itibariye ağaç türleri dağlm.
1. BÖLGE (Körfez Bölgesi)
İVRİNDİ

EDREMİT

HAVRAN

BURHANİYE

GÖMEÇ

AYVALIK

- Karaçam

- Karaçam

- Kzlçam

- Kzlçam

- Kzlçam

- Meşe

- Kzlçam

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- Kzlçam

- Kzlçam

- Karaçam

- Karaçam

- Fstkçam

- İbreli-ibreli karşk
türler

- İbreli-ibreli
karşk türler

- Kayn

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- İbreli-yaprakl
karşk türler
- Meşe
- İbreli-ibreli
karşk türler

- Yabani zeytin

- Fstkçam

- Fstkçam
- İbreli-ibreli
karşk türler

2. BÖLGE (Merkez Bölgesi)
MERKEZ

KEPSUT

DURSUNBEY

BİGADİÇ

SINDIRGI

SAVAŞTEPE

- Meşe

- Meşe

- Karaçam

- Karaçam

- Karaçam

Meşe

- Kzlçam

- Kzlçam

- Kzlçam

- Karaçam

- Meşe

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

Kzlçam

- Fstkçam

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Ardç

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- İbreli-yaprakl
Meşe

- Kzlçam

- İbreli-yaprakl
karşk türler
- İbreli-ibreli karşk
türler

- Kayn

- Ardç

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Palamut meşesi

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- İbreli-ibreli karşk
türler

- Palamut meşesi

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Kayn

- Ardç

İbreli-ibreli karşk
türler
İbreli-yaprakl
karşk türler

- Fstkçam

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- İbreli-ibreli karşk
türler

- İbreli-ibreli
karşk türler

Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Fstk çam

Fstk çam

Karaçam

- Kayn
3. BÖLGE (Marmara Bölgesi)
ERDEK

BANDIRMA

GÖNEN

MANYAS

SUSURLUK

BALYA

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Yaprakl-yaprakl
karşk türler

- Meşe

- Fstk çam

- Sahil çam

- Meşe

- Meşe

- Meşe

- Meşe

- Fstk çam

- Sahil çam

- Kayn

- Kayn

- Kayn

- Kayn

- Kayn

- Sahil çam

- Sahil çam

- Meşe

- Fstk çam

- Fstkçam

- İbreli-yaprakl
karşk türler

- Kzlçam

- Kayn

- Yabani zeytin

- Kestane

- Karaçam

- Kzlçam

- İbreli-ibreli karşk
türler

- Ceviz

- Ceviz

- Kzlçam
- Kestane
- Yabani zeytin
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- Kzlçam
- Fstkçam
- İbreli-ibreli

- Kzlçam
- Karaçam
- Yaprakl-yaprakl
karşk türler
- İbreli-yaprakl
karşk türler

Şekil 1. 13 Bölgeler itibariye ağaç
türleri dağlm haritas (OGMBBM,
2010).

Geçimini tarm ve hayvanclkla sağlayan orman köylerinde, özellikle köylere
yakn ormanlar büyük ölçüde tarm arazisi elde etmek, yakacak odun
sağlamak ve otlatma yapmak gibi nedenlerle tahrip olmuştur. Dolaysyla
erozyon, Balikesir ilinin dağ ve tepelerinde önemli bir sorun hâline gelmiştir. Öte
yandan eğimli arazide tarmsal toprak sürümlerinin tesviye eğrilerine dik
yaplmas erozyonun hzlanmasna neden olmaktadr. Erozyonun şiddeti;
yağşlara, eğime, toprak tipine, bitki örtüsünün özelliklerine, beşeri ve iktisadi
faaliyetlerin niteliklerine göre değişmektedir.
Bugün ormanlarn önemli bir ksm genellikle yokolmuş, mera ve tarm
alanlarna dönüşmüştür. Örneğin Dursunbey ilçesinde ormandan açlp tarm
alanlarna dönüştürülen topraklar üzerinde nohut ve çeşitli tahllar; Bigadiç
ilçesinde başta tütün olmak üzere diğer tarm bitkileri; İvrindi, Balya, Susurluk
gibi ilçelerde tahllar başta olmak üzere tarla bitkileri; merkez ilçede ise
baklagiller, ayçiçeği ve diğer tahllar üretilmektedir. Bu topraklar üzerinde
bütün yl tarm yaplmamakta, dolaysyla bitki örtüsüz kalan topraklarda
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aşnma ve kayplar devam etmektedir. Bütün bu olaylarn sonucunda, Balkesir
ilindeki topraklarn %50,5'i çok sğ (0–20 cm), % 33 ise sğ (20–50 cm) alanlar
haline gelmiş bulunmaktadr (BİÇDR, 2008).
Ayrca ormanda, çal ve maki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde, doğal
olmayan, antropojen step bitki örtüsünün hâkimiyet kurduğu görülmektedir. Bu
alanlar mera olarak kullanlmaktadr.
1.1.4.1 Bitki Formasyonlarn Etkileyen Faktörler
Bitki formasyonlarnn şekillenmesinde jeomorfoloji, toprak, iklim gibi fiziki
faktörlerle birlikte beşeri faktörler büyük rol oynamaktadr.
Fiziki Faktörler
A. Jeomorfolojik Özellikler
Yükselti, dağlarn yönlere göre durumlar ve baklar jeomorfolojik özellikler
grubu içinde yeralr ve bitki örtüsünün dağlm üzerinde etkili olur. Özellikle
yükselti faktörü yağş ve scaklk faktörünü etkileyerek bitki kademelerinin teşekkülüne yol açar. Yükselti arttkça scaklk değerlerinde bir düşüş, yağş
değerlerinde ise bir artş görülür. Böylece bitkiler scaklk ve nem ihtiyaçlarna
göre yükselti kademelerine yerleşir.
İlin en yüksek noktas Dursunbey İlçesinin güneyinde, Kütahya il snrnda
yeralan Akdağ üzerinde bulunur (Namazlarbaş Tepesi 2089 m). Bu yükselti
değeri ilde, enlemin gerektirdiği tüm bitki kademelerinin belirmesini mümkün
klar. Bu nedenle il genelinde düşey doğrultuda bitki örtüsünün yükseltiye göre
kademeler teşkil ettiği görülür.
Nitekim tahrip olmayan alanlarda deniz seviyesinden itibaren başlayan
Kzlçam (Pinus brutia) kademesi 500 m’ye kadar çkar. Bu yükseltiden itibaren
750 m’ye kadar olan kademe meşenin (Quercus spp.) hâkimiyet kazandğ
kademeyi teşkil eder. Meşe kademesinin üzerindeki kademeye 1500 m’ye
kadar karaçam (Pinus nigra) kat yerleşir. Bu yükseltiden itibaren de, kayn
(Fagus sp.) kat hâkimiyet kazanr ve ormann üst snr olan 1900 m’ye kadar
çkar. 1900 m’den 1940 m’ye kadar subalpin kat ve ağacn üst snr, 1940
m’den sonra üst alpin kat oluşur.
Ancak bu kademelerde, baknn ve coğrafi konumun etkisiyle oldukça önemli
değişiklikler meydana gelir. İldeki dağlar anahatlaryla doğu-bat
doğrultuludur. Bu dağlarn kuzeye bakan yamaçlarndaki bitki örtüsüyle,
güneye bakan yamaçlarndaki bitki örtüsü nitelik bakmndan birbirinden
farkldr. Kuzey yamaçlarn bitki örtüsü daha gür ve nemcil olurken, güneye
bakan yamaçlarda seyrek ve nispeten kurakçl bir bitki örtüsü görülür. Ayca
bitki örtüsü kademelerinin alt ve üst yükselti snrlar da değişir. Hatta yukarda
ifade edilen bitki örtüsü kademelerinin bazlarnn aradan çekildiği görülür.
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B. Topraklar
Topraklar, hem formasyon hem de türlerin dağlmnda belirleyici rol oynarlar.
Toprağn cinsine çoğunlukla anakaya, bazen de drenaj özellikleri etki eder.
Bitki formasyonlar bakmndan topraklarn kireç ve çeşitli tuzlar içerip
içermemeleri önemlidir. Bu durum onlarn yaylşlarn etkiler. İl genelinde kireç
içeren topraklarn başnda rendzinalar ve kahverengi orman topraklar gelir.
Bu topraklar kireçtaşlar üzerinde gelişmiş olan ve intrazonal karakteri ağr
basan topraklardr. Kzlçam topluluklar genellikle bu topraklar tercih eder ve
bu topraklar üzerinde iyi bir gelişme gösterir. Kireçli topraklar tercih eden
bitkiler arasnda Makedonya meşeleri (Quercus trojana) ve erguvanlar (Celtis
siliquastrum) başta gelir. Bu bitkilerin kireç içeren topraklara olan bağmllğ
kzlçamlardan daha fazladr.
Geniş yaprakllardan kayn (Fagus sp.), gürgen (Carpinus spp.), sapsz meşe
(Q. petraea) gibi türler ise kireçsiz kahverengi orman topraklar üzerinde
yaylma gösterir.
Öte yandan, ilin özellikle Ege kylarnda tuzlu sahil bataklklar mevcuttur.
Buralarda çal türlerinden lgn (Tamarix sp.) birlikleri dikkati çeker. Topraktaki
tuz miktarnn daha da artmasyla birlikte salsola ve salicorniya (denizbörülcesi)
gibi çok karakteristik tuzcul (halofit) bitkiler sahaya hâkim olur.
C-İklim
İl genelinde birbirine göre hayli farkl üç iklim tipi vardr. Özellikle Ege kylarnda
hüküm süren iklim, diğer ikisine göre bariz bir şekilde farkldr; bu iklim, gerçek
Akdeniz iklimi vasfndadr. Bu yöredeki türler ilin diğer yörelerine göre yüksek
scaklklar isteyen veya yüksek scaklklardan hoşlanan bitkilerdir. Bunun tipik
göstergesi, yöredeki ormanlarn dominant ağaç türünün kzlçam (Pinus brutia)
olmasdr. Bu ormanlar "kuru orman" niteliğindedir.
İlin Marmara Denizi'ne ky ve komşu olan yöresi, gerek yllk yağş miktarnn
fazla ve gerekse sonbahar yağşlaryla kurak devrenin daha ksa olmas
nedeniyle, kuru ormann ortadan kalkarak yerine "nemli orman"’n hâkim
olmaya başladğ bir yöre olarak ortaya çkar.
İlin iç kesimlerini temsil eden Balkesir’in yllk ortalama scaklğ Ege kylar
yöresinden düşük, fakat Marmara kylar yöresinden yüksektir. Bu durum,
Akdeniz etkisinin iç kesimlere doğru pek fazla sokulamadğn gösterir. Bu
nedenle, scaklk isteği en yüksek olan doğal fstkçam (Pinus pinea)
meşcerelerine iç kesimlerde hiç rastlanmaz. Kzlçam (Pinus brutia)’larn ise,
mahfuz kesimlere ve güney baklara çekildikleri görülür. Buna karşn scaklk
isteği daha az olan meşe (Quercus spp.) meşcerelerinin iç kesimlerde
alanlarn genişlettikleri ve yaygnlk kazandklar dikkati çeker.
Balkesir ilinde kşlar iç kesimlerde, ky kesimlerine nazaran daha soğuk geçer.
Bu nedenle soğuklara karş hassas olan pek çok tür iç kesimlerde yaşamaz.
Meşe (Quercus spp.) ve karaçam (Pinus nigra) gibi türler coğrafi manzaraya
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hâkim olur. Çal formasyonlar maki karakterini büyük ölçüde kaybeder. Maz
meşesi (Quercus infedoria), karaçal (Paliurus spina-christi), akçakesme
(Phillyrea latifolia) ve katran ardc (Juniperus oxycedrus)’ndan müteşekkil
topluluklar haline dönüşürler.
İç kesimleri temsil eden Balkesir'de yazlar, Ege kylarndan daha az scak fakat
Marmara kylarndan daha scaktr. Bu nedenle güney baklarda yer yer
rastlanan kzlçamlarn yan sra Makedonya meşesi (Quercus trojana), tüylü
meşe (Quercus pubescens), palamut meşesi (Quercus ithaburensis) gibi baz
meşe türleri ile boylu ardç (Juniperus excelsa) ve kokar ardç (Juniperus
foetidissima) gibi ağaç türlerine daha çok rastlanr.
Yağşlarn miktar iç kesimlerde, gerek Ege ky kesiminden gerekse Marmara
ky kesiminden daha azdr. Bu nedenle ilin iç kesimlerinde, alt kademede, su
ihtiyac fazla olan türlere ve formasyonlara pek rastlanmaz. Ancak maz
meşesi (Quercus infectoria), ahlat (Pyrus elaeagnifolia), menengiç (Pistacia
terebinthus)gibi baz ağaç ve ağaççk türleri gibi su sarfiyat ky
kesimlerindekilerden daha az olan türler yaylş gösterir.
Yllk yağşn mevsimlere dağlş iç kesimlerde, ilk bakşta kş maksimumu ve yaz
minimumuyla Akdeniz yağş rejimini anmsatr. Ancak kş yağşlar % 45 payla
Ege ky kesiminden daha düşük bir değere sahiptir. Bu durum Akdeniz yağş
rejimi etkisinin Ege ky kesiminde daha fazla olduğunu gösterir. Her üç iklim
bölgesinde de (Edremit, Bandrma, Balkesir) kş mevsimi en yağşl mevsimdir
ve hiç birinde de kş yağşlar pay % 40’n altna düşmemektedir. Bu oran
hayati faaliyetlerine kşn da devam eden ve herdemyeşil yaprakl türlerin
ihtiyacnn karşlanmas bakmndan önemlidir. Yaz mevsimi her üç iklim
bölgesinde de en az yağşl mevsimdir. Hiç birinde yaz yağşlarnn pay % 10’a
ulaşmaz. Bu da Akdeniz yağş rejiminin karakteristik bir özelliğidir. Bu bakmdan
Edremit en tipik karaktere sahiptir. Bu nedenle il genelinde en kseromorf tür ve
toplululuklara bu yörede rastlanr. Örneğin, keçiboğan (Calycotome villosa)
ve abdestbozan dikeni (Sarcopoterium spinosum) topluluklarna en yaygn
olarak Edremit yöresinde rastlanr. Ayn durum kermez meşesi (Quercus
coccifera) için de söz konusudur. Bu bitkiler hem scaklk ihtiyaçlar fazla, hem
de kuraklğa çok dayankl türler olarak ön plana çkar.
Diğer iki yörede de Ege kylarndaki kadar olmamakla birlikte yaz kuraklğ söz
konusudur. Fakat yağşlarn azaldğ, buna mukabil scaklklarn nisbeten
yükseldiği iç kesimlerde, Marmara kylarna nazaran daha şiddetlidir. Bu
nedenle Marmara ky yöresi, ilin en az kurak kesimi olarak ortaya çkarken, iç
kesimler kuraklk şiddeti bakmndan Ege ky kesiminden sonra gelir. Bu durum
karakteristik kurakçl tür ve topluluklarnn Ege ky kesiminde daha fazla yer
tutmasn ve yaylmasn sağlarken, iç ve kuzey kesimlerde sahadan ksmen
çekilmelerine ve oranlarnn azalmasna yol açar.
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Ksacas, ilin genelini temsil eden her üç iklim bölgesinin scaklk ve yağş
analizleri, Ege ky yöresinde fazla tahribata uğramayan alanlarda kuru
ormann, Marmara ky yöresinde ise hafifleyen kuraklk şartlarna bağl olarak
daha fazla su sarfeden türlerden oluşan bir nemli ormann varlğn gösterir. İç
kesimler ise her iki kesim arasnda bir geçiş alan olarak ortaya çkar ve hem
her iki yöreye ait hem de belirmeye başlayan karasal şartlar karakterize eden
baz unsurlarn karşk formasyonlar oluşturduklar görülür.
D. Beşeri Faktörler
Bilindiği gibi yaplaşmalar ve yerleşmeler doğal formasyonlarn alanlarn
daraltr. Bu bakmdan yerleşmelerin tarihi önem taşr.
Balkesir ilinin iskan tarihi en azndan 4000 yl gerilere uzanr. Ege ky yöresindeki
Burhaniye-Ören MÖ 500’e tarihlenirken, kuzey kesimin tarihsel merkezi
Kizikos’un kuruluşu MÖ. 749 olarak bilinir. İskân tarihi bu kadar eskilere uzanan
Balkesir ilinin bitki formasyonlar yerleşimlerden etkilenmiştir. Geçen 9-10 bin
yldan beri gerek yeni tarm alanlar kazanmak, gerekse yerleşim alanlarn
artrmak amaçlaryla insan etkisinin bitki örtüsü üzerinde yoğun bir bask
oluşturduğu görülür (Ertüzün, 1999; Sönmez, 2005).
Tarihin ilk çağlarnda, verimli ovalar, ky bölgeleri, düzlükler gibi belirli alanlarda
bulunan mahdut saydaki iskân noktalar, yakn çağlarda yavaş yavaş dağlk
alanlarn bakir durumdaki ormanlarna doğru sokulmaya başlamştr.
İlin ormanlarnn alan kaybetmesinde göçebe hayvanclk faaliyetleri başlca
rolü oynamştr. Balkesir ilinin özellikle bat ve güney kesimleri "Yörük" ad verilen
ve hayvanclkla uğraşan göçebe aşiretlerce iskân edilmiştir. Bu aşiretler
yüzyllarca ilin dağlarn ve platolarn yayla olarak kullanmşlardr. Tabiatyla bu
durum orman örtüsünü etkilemiştir. Ayrca, keçi otlatmaclğ ormanlarn
gelişmesini engellemiş, bozulmasna neden olmuş, zamanla çallklara
dönüşmesine yol açmş ve açmaktadr.
Bitki formasyonlarnn değişiminde yangnlar da büyük rol oynamş ve
oynamaktadr. İnsanoğlu bilerek veya bilmeyerek ormanlar yakmaktadr.
Yangnlar sonucunda sadece formasyon değil, fakat ayn zamanda bitki
örtüsünün floristik bileşimi de değişmektedir. Yangnlarn sklğ, kocayemiş
(Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne) ve akçakesme (Phiilyrea
latifolia) gibi yangna dayankl türlerin sahaya gelmesine yol açmştr.
Sonuç olarak insanoğlu tarihsel çağlardan bugüne kadar geçen zaman
içinde bitki formasyonlar üzerinde çok büyük ölçüde, başta alan değişikliği
olmak üzere, formasyon ve tür değişimlerine yol açmş ve açmaya devam
etmektedir. Balkesir ilindeki bugünkü bitki form ve yaps, sadece fiziki
faktörlerin değil, beşeri faktörlerin de etkisiyle oluşmuştur.
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1.1.4.2 Bitki Formasyonlarnn İl Geneline Dağlm
A. Orman Formasyonlar
İlin mevcut ormanlar, formasyonlar oluşturan hâkim ağaç türleri ve il orman
varlğ içindeki yüzdeleri itibariyle şöyle sralanabilir:
Meşe Ormanlar
Balkesir ilinin orman varlğ içinde % 35,6 ile en yüksek paya meşeler sahiptir;
ilin hemen hemen her kesimine yaylr, ancak kuzey kesimde daha yaygn
olarak görülür. Örneğin Kapdağ Yarmadasnda, Marmara Adas’nda,
Bandrma Karadağ’da, Gönen ve Manyas dağlarnda, Balya ve Şaml
platolarnda meşe ormanlar yoğunluk kazanr. Kuzey kesimin meşe
ormanlarnn hâkim türleri Macar meşesi (Quercus frainetto) ve Sapsz meşe
(Quercus petraea)’dir.
İlin iç ve güney kesimlerinde, İvrindi-Soğucak ve Konakpnar platolar, Manclk
Dağ gibi alanlarda Saçl meşe (Quercus cerris)’nin ağr bastğ ormanlar
mevcuttur. Ancak yükselti arttkça hâkim türler sapsz ve macar meşelerine
dönüşür. İldeki dağ ve platolarn scak ve nispeten kurak yamaçlarnda ise
maz meşesi (Quercus infectoria), tüylü meşe (Quercus pubescens), yalanc
tüylü meşe (Quercus virgiliana) gibi türlerin karşmlarndan oluşan meşcereler
hâkim duruma geçer. Palamut meşeleri (Quercus ithaburensis)’ne genellikle
ilin bat kesimlerinde veya iç kesimlerde rastlanr. Örneğin Dursunbey’de
Palamut dağndaki palamut meşesi (Quercus ithaburensis) ormanlar önemlidir
(Sönmez, 2005).
Balkesir ilinin endemik türlerinden Makedonya meşesi (Quercus trojana)
orman formuna Manisa il snrndaki Koy Dağ'nda (905 m) rastlanr. Sapl meşe
(Quercus robur) orman oluşturmayan münferit bir türdür. Kermez meşesi
(Quercus coccifera)’ne de il genelinde orman halinde rastlanmaz.
Karaçam Ormanlar
Karaçam (Pinus nigra) ormanlarnn, il ormanlar içindeki pay % 25,4’dür. Alan
genişliği bakmndan ilde meşe ormanlarndan sonra gelir.
Karaçam ormanlarnn esas yaylş alan ilin iç kesimleri, özellikle
güneydoğudaki ve bat kesimdeki dağlk alanlardr. Fazla scak sevmeyen,
soğuk kşlara dayanan bu ağaç türü belirli bir yükselti kademesinden, il
genelinde asgari 250 m yükseltiden başlar. İldeki üst yükselti snr 1.500 m ise
de, Akdağn güneye bakan yamaçlarnda ve Kazdağlarnda 1700 m’ye kadar
çkar. Bu ormanlar ilin batsnda, Kazdağlarnn hem kuzey hem de güney
yamaçlarnda yoğun meşcereler halinde bulunur. Güney yamaçta 800
m’lerden başlayp, zirveye kadar yükselir ve kuzey yüze geçerek 500 m’de
yerlerini kzlçam meşcerelerine brakr.
Madra Dağlar (1344 m) önemli bir karaçam orman alandr. Bu dağn kuzeye
bakan yamacnda 750 m’lerden itibaren hâkim formasyon olarak zirveyi aşp
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Resim 1. 11 Saçl meşe (Quercus
cerris).

Resim 1. 12 Sapsz meşe (Quercus
petraea).

güney yüzde 800 m’ye kadar alçalr. Kocaçay havzasnda Çetindere ve
Karanlk Dere'de içine girilmez ormanlar oluşturur (Sönmez, 2005).
İlin iç kesimlerinde, Ulus Dağ ve Akdağ dahil olmak üzere Alaçam Dağlar’nda
karaçam ormanlar hâkimdir. Bu yöre karaçam ormanlarnn optimumudur.
Ulus Dağ'nn kuzey yüzlerinde 650 m’den başlayan karaçamlar 1200 m’ye
kadar hâkim formasyon olarak yükselir. Güney yüzde ise 1650 m’de başlayan
karaçamlar hâkim formasyon olarak 800 m yükseltiye kadar alçalr (Sönmez,
2005).
Kzlçam ormanlar
Kzlçam (Pinus brutia) ormanlarnn il genelindeki pay % 20,6 olup, esas
itibariyle bat, iç ve güney kesimlerde yaylş gösterir. Ege ky yöresinde hâkim
türü oluşturur. Kazdağlar’nn güneye bakan, Madra Dağlar’nn batya ve
güneye bakan yamaçlarnda hemen hemen kydan başlamak suretiyle 800
m’lere kadar yükselir.
İç kesimlerde, ilin güneyine doğru Savaştepe depresyonunun çevrelerinde
yeniden ortaya çkar. Ulus dağlarnda, kuzey eteklerde 650 m, güney
eteklerde ise 700 m’ye kadar yükselir. Dursunbey yöresinde kzlçamlar en alt
kademe olan 500 m seviyesinde bulunur ve kuzeye bakan yamaçlarda 650 m,
güneye bakan yamaçlarda da 750 m’lere kadar çktklar görülür [Resim 1.13].
Netice olarak il genelinde kzlçam ormanlarnn deniz seviyesinden başlayp
maksimum 800 m’lere kadar yükseldiği görülür (Sönmez, 2005).
Resim 1. 13 Kzlçamlar, Kireç
köyü,
Dursunbey
(Fotograf:
Sedat Kurugöl).

Resim 1. 14 Kzlçam(Pinus brutia)
orman, Dereli köyü, Kepsut
(Fotograf: Kemal Çorapçoğlu).
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Kayn ormanlar
İl ormanlar içinde % 4,9 kadar bir paya sahiptir. İlde kayn ormanlarna kuzey
kesimlerde Kapdağ yarmadasnda, Sularya ve Kuşaklçal dağlarnda, Gönen
Dağlar'nda ve Susurluk Çataldağda rastlanr. Kapdağ Yarmadasnda 50
m'lerde görülmeye başlar, 400 m’lerde hâkimiyet kurar, zirveleri örter ve güney
yamaçta 450 m'ye iner (Sönmez, 2001). Manyas Gölünün güneyine düşen
Sularya ve Kuşaklçal dağlarnda önemli kayn ormanlar bulunur. Anahatlaryla
doğu-bat doğrultusunda uzanan Sularya dağnda (606 m) kayn ormanlar
kuzeye bakan yamaçlarda 450 m’lerden başlar, zirveyi aşar ve güney
yamaçlarda 500 m’de sona erer. Kabaca kuzey-güney doğrultulu olan
Kuşaklçal dağnda (683 m) ise kaynlara sadece kuzey doğuya bakan
yamaçlarda rastlanr. Burada kayn 400 m seviyesinden başlar ve zirveye
kadar çkar, fakat batya bakan yamaçlarda aradan çekilir. Bu dağlarn biraz
doğusunda bulunan Keltepe’de (Gelçal dağ) kuzey yamaçta kaynlar 400
m’den başlar ve 700 m’ye kadar çkar. Güney yamaçta 700-750 m’ler
arasnda bulunur (Sönmez, 2005).
İlin kuzey kesiminde, Bandrmann doğusundaki Karadağ kütlesinin (833 m)
kuzey yamaçlarnda 300 m’den başlayan kayn ormanlar zirveyi aşarak güney
yüzde 600 m’ye kadar alçalr. Kuzey kesimde Susurluk doğusundaki
Çataldağda (1314 m) ve bunun hemen güneyinde Kepsut yaknlarndaki
Gelenduras Dağ'nda oldukça geniş kayn meşcereleri mevcuttur.
Çataldağ'da kuzeye bakan yamaçlarda 450 m’de başlayan kayn ormanlar
zirveyi aşarak güney yüzde 750 m’ye kadar iner. Kayna, Gelenduras dağnda,
kuzey yüzlerde de adacklar halinde rastlanr (Sönmez, 2005).
İlin iç kesimlerindeki yüksek dağlarda kayn formasyonlar bitki kademeleri
halinde görülür. Bu dağlardan Ulus Dağ'nda (1767 m) kayn ormanlar en üst
bitki örtüsü kademesini oluşturmak üzere 1500 m’de başlar, zirveyi de örterek
güney yamaçta 1650 m’ye iner (Sönmez, 2005).
Alaçam Dağlar ve Akdağ (2089 m)’da kayn ormanlar yine en üst bitki örtüsü
kademesini teşkil eder. 1500 m’de başlayan saf kayn ormanlar 1900 m’ye
kadar çkar. Bu yükselti kuzey yüz için Akdağda ormann üst snrdr. Akdağn
güney yüzünde 1930 m’de başlayan kaynlar hâkim formasyon olarak 1800 m
ye kadar alçalr.
Sndrg’nn güneyindeki Seydan Dağ’nda, kayn küçük topluluklar halinde
görülür. Bu topluluklar, ilin en güneydeki kayn varlğn oluşturur.
Öte yandan Balkesir ilinin bat kesiminde, Kazdağlarnda (Kazdağ,
Gürgendağ, Eybek dağ) kayn ormanlar geniş bir yaylşa sahiptir.
Anahatlaryla güneybat-kuzeydoğu doğrultusunda 60 km kadar uzanan ve
en yüksek noktasnda 1774 m’ye erişen silsile dağlarn kuzey ve kuzeybatya
bakan yüzlerinde kayn topluluklarna rastlanr. Kayn meşe zonunun üzerinde
yeralr ve 500 m seviyesinden başlayan kaynlar diğer türlerle karşk halde
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1200m’ye kadar yükselir ve daha sonra hâkimiyeti Kazdağ göknar (Abies
equitrojani)’larna brakr (Güngördü, 1999)
Ardç ormanlar
İlin toplam orman alan içinde % 1,9’luk bir paya sahiptir. Balkesir İlinde boylu
ardç (Juniperus excelsa), kokar ardç (Juniperus foetidissima), bodur ardç
(Juniperus nana) ve katran ardc (Juniperus oxycedrus) bulunur. Bodur ardç
ile katran ardc çal formunda olup, boylu ardç ve kokar ardç orman kuran
ardç türleridir. Ardçlar kşlar soğuk, yazlar scak ve kurak geçen iklimlerin
ağaçlardr.
İlin kuzey kesimlerinde ardç ormanlarna rastlanmaz. Buna karşn bat ve iç
kesimlerde mahdut bir yaylş gösterir. Örneğin Burhaniye ilçesinin 15 km kadar
doğusunda boylu ve kokar ardçlar 800 ha bir alana yaylr ve 500 m -1000 m
kademesi arasnda bulunur (Sönmez, 1998).
İç kesimlerdeki ardç topluluklar ise Dursunbey yöresindedir. Bu yörede ardç
topluluklar, daha ziyade batya ve güneye bakan yamaçlarda 600m-1000m
kademesinde görülür. Bu kademe içinde kokar ardçlar 800 m’ye kadar olan
alt seviyede, boylu ardçlar ise daha yukarlarda yeralr.
Kestane ormanlar
Kestane (Castanea sativa)’nn ilde orman olarak pay %1,4 kadardr. Bu ağaç
türü gerek müstakil topluluklar gerekse karşk halde ilin hemen hemen her
kesimine yaylmş durumdadr.
En önemli yaylş alanlarndan biri Kapdağ Yarmadas'dr. Burada hem diğer
yaprakllarla karşk halde, hem de hâkim tür olarak kestaneye yaygn şekilde
rastlanr. Kuzeye bakan yamaçta 50 m seviyesinde görülmeye başlayan
kestaneler üste doğru neredeyse meşelerle yar yarya karşk halde 500 m’ye
kadar yükselir. Güney yamaçta ise 250-450 m seviyesinde ormann hâkim türü
halindedirler. Daha yükseklerde azalarak 600 m’ye kadar görülür (Sönmez,
2001)
Karadağ, Gönen ve Manyas Dağlar'nda da kestaneye diğer yaprakllar
arasnda karşk olarak rastlanr. Diğer yaprakllara göre scaklk isteği biraz fazla
olan kestane bu dağlarda kuzey yamaçlarda alt kademede, güney
yamaçlarda ise biraz daha yükseklerde görülür.
İlin bat kesimlerinde de kestane oldukça yaygndr. Kazdağlarnn kuzey
yamaçlarnda 500-750 m seviyesinde meşe ve karaçamlarla karşk halde
bulunur. Önemli bir kestane sahas da Madra Dağ (1344 m)’dr. Madra
Dağ'nda yaklaşk 1100 hektarlk alana sahip kestane ormanlarnn yansra
karaçamlarla % 50 karşk halde karaçam-kestane orman meşcerelerine
rastlanr. Madra Dağlar'nn bu kesiminde kestane meşcereleri ayrca
ekonomik bir öneme de sahiptir (Güngördü, 1999; Sönmez, 2005).
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İlin iç kesimlerinde Ulus Dağ yöresinde önemli kestane meşcereleri bulunur. Bu
meşcereler çoğunlukla dağn kuzey yüzünde 850-1000 m’ler arasnda fakat
vadi tabanlarndadr.
Kazdağ Göknar
Hem endemik hem de relikt bir tür olan Kazdağ göknar (Abies equhtrojani)
dünyada sadece Kazdağlarnda bulunur. Balkesir Orman Bölge
Müdürlüğü'nün verilerine göre 828 ha kadar bir alan kaplar ve il ormanlar
içinde % 0,1 paya sahiptir. Kazdağ silsilesinin kuzey yüzüne yerleşmiş olan
Kazdağ göknarlar en yoğun olarak Gürgen Dağ (1470 m) ve Eybek Dağ
(1295 m) üzerinde bulunur. Göknarlar hiçbir zaman Kazdağlar silsilesinin güney
yüzüne geçmezler (Güngördü, 1999).
Ihlamur topluluklar
Bu nemcil türe ilin hemen hemen her tarafnda rastlanmakla birlikte, daha
ziyade ilin kuzey kesimlerinde yeralr. Belli başlcas Kapdağ yarmadasnn
kuzeye bakan yüzlerinde bulunur. Bir diğer birlik Manyas Gölü güneyine düşen
Keltepenin (881 m) kuzey yamacndadr (Güngördü, 1999; Sönmez, 2005).
İlin iç kesimlerindeki başlca dağlar olan Manclk Dağ (957 m), Ulus Dağ (1767
m) ve Alaçam-Akdağ (2089 m) sisteminde de hlamurlara nemli vadi
boylarnda rastlanr. Ihlamur türlerinden Gümüşi hlamur (Tilia tomentosa) daha
çok ilin kuzey kesimlerinde görülür. Büyük yaprakl hlamur (Tilia platyphyllos) ve
Kafkas hlamuru (Tilia rubra subsp. caucacisa) ise daha çok iç kesimlerde ve
vadi boylarnda diğer türlerle karşk halde bulunur (Sönmez, 2005).
Gürgen topluluklar
İlin gerek kuzey kesiminde, gerekse bat ve iç kesimlerinde gürgen
meşcerelerine (Carpirus betulus, Carpinus orientalis) sk sk rastlanr.
Gürgenler (Carpinus betulus) kuzeyde, sadece Karadağ ve Sularya Dağ
kütlelerinde meşcere oluşturur. Kapdağ kütlesinde, Hodul ve Çataidağnda
ise diğer yaprakl türlerle karşk halde bulunur. Bat kesimin başlca
dağlarndan olan Kazdağlannda da gürgenlere kuzeye bakan havzalarda
yaygn olarak rastlanr. Madra Dağlar'nda da kuzey yüzde karaçam ve
kestane ormanlarnn hâkimiyet alannda 625 m’lerden itibaren üst seviyelere
doğru, genellikle vadi içlerine yerleşmiş durumda gürgenler (Carpinus betulus)
bulunur (Güngördü, 1999; Sönmez, 2005).
İlin iç kesimlerinde Balkesir ilinin güneyine düşen dağlk alanda küçük
topluluklar halinde gürgen meşcereleri mevcuttur.
Ulus Dağ'nda kuzey yüzde karaçam ormanlar sahas içinde, fakat vadi
boylarnda 650 m seviyesinden üst kesimlere doğru gürgenlere skça rastlanr.
Bu dağn güney yamacnda da 100-1500 m kademesinde yine vadi
boylarnda pek sk olmamakla beraber gürgenler bulunur (Sönmez, 2005).
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Sonuç olarak, meşe, kayn, kestane, hlamur, gürgen gibi türler daha çok ilin
kuzey kesimlerinde orman oluştururken, iç ve bat kesimlerde mahdut
alanlarda lokalize olmuş bir durumda görülür. Kzlçam ormanlar ise, ilin bat
kesimlerinde ağrlk kazanrken, karaçam ormanlar iç ve güneydoğu kesimlerin
hâkim ormanlarn oluşturur.
B. Çal Formasyonlar
İl genelinde çal formasyonu olarak tanmlanabilecek geniş alanlar mevcuttur.
Bu alanlar, % 45’lik orman alan içinde bulunur. Orman amenajman
planlarnda bu özellikleri taşyan topluluklar bozuk koru ve bozuk baltalk olarak
belirtilir. İl arazisi içinde çallklarn oran % 14’lük bir paya sahiptir. Bu topluluklar
maki ve pseudomaki olarak iki kategoriye ayrmak mümkündür:
Maki

Resim 1. 15 Katrtrnağ (Spartium
junceum) (Fotograf: Ergün Şimşek).

Maki, Akdeniz iklim bölgelerinde asli orman örtüsünün tahribinden sonra,
özellikle ky bölgelerinde gelişmiş 1-2 m boyunda, ince gövdeli, herdemyeşil
türlerden oluşan bitki topluluğudur. Balkesir ilinde maki topluluklarna her iki ky
kesiminde de rastlanr. Fakat ilin Ege ky kesimi ile Marmara ky kesimi arasnda
tür kompozisyonu bakmndan baz farklar vardr. Ege ky kesiminde maki bitki
örtüsü sakz (Pistacia lentiscus), menengiç (Pistacia terebinthus), kermez
meşesi (Quercus coccifera), kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus
andrachne), katrtrnağ (Spartium junceum), zakkum (Nerium oleander),
akçakesme (Phillyrea latifolia), erguvan (Cercis siliquastrum),tesbih (Styrax
officinalis), diken çals (Sarcopoterium spinosum), yabani zeytin (Olea
oleaster), tüylü laden (Cistus creticus), adaçay yaprakl laden (Cistus
salviifolius) ve yara otu (Anthyllis hermanniae)’dan oluşur. Ege ky kesimi
makisinde defne ve mersine pek rastlanlmaz [Resim 1.15, 1.16 ve 1.17].

Resim 1. 16
Defne (Laurus
nobilis), Pehlivanhoca, Gönen
(Fotograf: N.Papatya Seçkin).

Resim 1. 17 Maki topluluklar,
Turanköy,
Erdek
(Fotograf:
N.Papatya Seçkin).
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Marmara makisi daha dar bir alana skşmş olup, en tipik haliyle Marmara
Adas'nda görülür. Maki bu adada sklk ve fizyonomi itibariyle adeta bir
orman andrr. Sandal, kocayemiş ve akçakesme ve kermez meşeleri ağaç
formuna ulaşmşlardr. Özellikle adann kuzey kesiminde kydan başlayan maki
içinde defne (Laurus nobilis) hâkim bir tür olarak topluluğa katlr (Sönmez,
2005). Erdek Körfezi kylarnda maki topluluğu içinde mersin (Myrtus communis)
topluluğu bulunur, özellikle Ocaklar köyü yaknlarnda görülür.
Psödomaki
Psödomaki, Akdeniz maki elemanlar ile Karadenizin nemcil ve kşn
yapraklarn döken ağaççklarn bir arada bulunduklar bitki topluluklardr.
İlde, Ege ve Marmara kylarndan içerlere doğru gidildikçe maki karakteristik
özelliklerini yavaş yavaş kaybeder. Hatta ortadan kalkar. Dikey doğrultuda da
maki 500 m’ye kadar çkar. Daha yükseklerde özelliğini kaybeder. İç ksmlara,
akçakesme (Phillyrea latifolia), geyikdikeni (Crataegus monogyna), maz
meşesi (Quercus infectoria), karaçal (Paliurus spina-christi),katran ardc
(Juniperus oxycedrus) gibi birkaç maki eleman sokulur. İlin bat kesimlerinden
ve güney kesimlerinden İç kesimlere doğru geçilirken Savaştepe ve İvrindi
yörelerinde sandal, kocayemiş, katrtrnağ, laden, sar çiçekli yasemin
(Jasminum fruticans), geyik dikeni, maz meşesi, tüylü meşe gibi elemanlardan
oluşmuş çal topluluklarna rastlanr. Bu topluluklar biraz makiyi andrr. Fakat
daha içerlerde ve güneydoğuya doğru akçakesmeler de aznlk durumuna
düşer. Hâkim eleman karaçalnn (Paliurus spina-christ) olduğu ve aralarna
geyikdikeni, ahlat (Pirus eiaeagrifolia), alç (Crateegus orientalis), maz meşesi
(Ouercus infectoria), yabangülü (Rosa canina), kuşkonmaz (Asparagus
acutifolius) gibi çoğunlukla yaprak döken unsurlarn karştğ bir çal
formasyonu ortaya çkar.

Resim 1. 18 Alt ksmlarda maki,
geçiş zonunda psödomaki ve
arkalarda orman varlğ, Ormanl
köyü, Erdek (Fotograf: N.Papatya
Seçkin).
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C. Ot Topluluklar
İl genelinde doğal ot topluluklarna ancak orman snrnn üstündeki alpin katta
ve yeralt suyu seviyesinin yüzeye pek yakn olduğu yerlerde rastlanr. Topraksu
Genel Müdürlüğü'nün çalşmalarna göre ilde çayr olarak nitelenen alanlarn
pay % 0,08’dr. Çayr bütün yl yeşilliğini koruyan ot topluluğudur. İlde sadece
Akdağ’da alpin kat olarak nitelenebilecek bir çayr kat mevcuttur. Fakat bu
çayr kat aşr otlatmann etkisiyle yozlaşarak bodur ardç (Juniperus nana)
topluluklar haline dönüşmüştür. Burada alpin çayrlarn karakterize edebilecek
birkaç türden sadece dağ yldz (Arnica montana) ve altnotu (Helichrysum
sp.) dikkati çeker. İlde taban suyu seviyesi yüksek olan iç ovalar ve ky
ovalarnda da çayrlara rastlanr. Bunlar graminelerin hâkim olduğu
formasyonlardr.
Öte yandan bugün il genelinde birçok yerde ilkbaharda yeşillenen yazn
sararp solan ve stepi andran ot topluluklarna da rastlanlr. Bunlar doğal değil
antropojen steplerdir; ormanlarn, hatta çal topluluklarnn ortadan
kaldrlmasyla ortaya çkmş degrade formasyonlardr. Buğdaygiller, baklagiller
ve papatyagiller antropojen steplerin başlca tür gruplardr. Antropojen
stepler bazen tamamen açk alanlar işgal etmiş, bazen de çal ve orman
topluluklarnn aralarndaki boşluklara yerleşmiş durumdadr. Tüm bu alanlar
mera olarak kullanlan alanlardr (Sönmez, 2005).

Resim 1. 19 Çnar (Platanus
orientalis) (Fotograf: Halit Can
Görgülü).

Bölgede bulunan otsu bitki türleri; Adonis flammea, Agrimonia eupatoria,
Agrostemma githago, Ajuga chamaepitys, Alcanna tinctoria, Alcea pallida,
Alisma lanceolatum, Amaranthus albus, Anagyris foetida L., Anchusa azurea,
Anthemis altissima L., Artemisia annula L., Atropa belladonna, Avena barbata,
Bellis perennis, Bifora radians, Campanula cymbalaria, Carduus nutans,
Carthamus dentatus, Centaurea depressa, Chenepodium botrys, Cichorium
intybus, Cistus laurifolius, Colchicum boissieri, Convolvulus arvensis, Cornus
mas, Crepis alpine, Datisca cannabina, Datura stramonium L., Delphinium
peregrinum, Dipsacus laciniatus, Echinops microcephalus, Echium italicum,
Erica arborea L., Erodium ciconium, Eryngium canpestre, Euphorbia
amygdaloides, Euphorbia rigida, Galega officinalis, Galium debile, Genista
ydia, Geranium dissectum, Geum urbanum, Gonocytisusangulatus, Hordaum
bulbossum, Hypericum perforatum, Juncus articulates, Lamium amplexicaule,
Linaria simplex, Lonicera etrusca, Malva neglecta, Matricaria maritime,
Melilotus alba, Muscari latifolium, Muscari armeniacum, Myosotis alpestris,
Nepeta italica, Onoprdum tauricum, Onosma auchranum, Palirus spina
Christi, Papaver rhoeas, Parietaria judaica, Picnomon acarna, Plantago
lanceolata, Polygala anatolica, Polygonum lapathifolium, Ranuculus
constantinopolitan, Resada lutea, Rosa canina, Rubus canescens, Salvia
furitocasa, Satureja parnassica, Scabiosa argenta, Scandix iberica, Scolymus
hispanicus L., Scorzonera cana, Sicilla bifolia, Sideridis trojana, Sinapis alba,
Soguhum halepense, Solanum dulcamara, Teucrium chamaedris, Trifolium
campestre, Trifolium purpureum, Trigonella spicata, Xeranthemum annuum,
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Valeriannella coronate, Verbena
Ziziphora tenuior L.’dr (BİÇDR, 2008).

officinalis,

Verbascum

glomeratum,

D. Edafik ve Diğer Topluluklar
Bunlar toprak şartlarna ve diğer baz özel şartlara bağl olarak ortaya çkmş
olan bitki topluluklardr. Başlcalan arasnda alkali topraklarda yaşayan birlikler
gelir. Örneğin ilin Ege ky yöresindeki hidromorfik alüvyal topraklar üzerinde
yaşayan lgn (Tamarix sp.) birlikleri bunlarn en karakteristik olanlardr. Baz bitki
türlerinin de kireçli topraklara bağl olduğu ve bunlar üzerinde daha sk göze
çarptklar hatta topluluk oluşturduklar dikkati çeker. Bunlar arasnda
Makedonya meşesi (Quercus trojana) Balkesir ilinin 10 km kadar
güneybatsna düşen Gökköy civarnda rendzina topraklar üzerinde birlikler
oluşturur. Ayrca erguvanlarn (Cercis siliquastrum) da kireçli topraklar üzerinde
daha sk görülmesi bu bitkinin ildeki yaylşnda edafik şartlarla sk bir ilişkisinin
bulunduğunu akla getirir. Bunlardan başka su İsteği çok fazla olan baz türlerin
(higrofit ve hidrofil) su kaynaklarna bağl olarak yaylmş olduklar
görülmektedir. Çnar (Platanus orientalis) bu türlerden biridir ve neredeyse
tamamen akarsu boylarna bağl olan bir yaylş gösterir. Diğer türlerden söğüt
(Salix) ve kzlağaç'ta (Alnus) da benzer durumlar gözlenir. Saz (Thypa), kamş
(Phragmites) ve kovalk (Juncus) suya daha çok bağml ve ksmen de suda
yaşayan (hidrofit) ve topluluk oluşturan bitkilerdir.
F. Endemik ve Reliktler
Endemik olarak ağaç türlerinden Kazdağ göknar (Abies equitrojanî) en
tannmş olandr. Bu tür, Kazdağlar dşnda dünyann hiçbir yerinde yoktur.
Türkiye’de de ancak Balkesir ve Çanakkale illerinde mevcuttur. Kazdağ
göknar, endemik olduğu kadar relikt bir bitkidir. İldeki reliktler arasnda en
başta geleni sar çiçekli orman gülü (Rhododendron luteum)’dür. Bu türe ilin
bütün kesimlerinde rastlanr.
Kazdağlar biyolojik zenginliği ile önemli bir endemizm merkezidir.
Kazdağlar’ndan başka bir yerde yetişmeyen kekik (Thymus pulvinatus), süsen
(İris kerneriana), çiğdem (Crocus gargaricus, Crocus candidus ve Crocus
biflorus subsp. nubigena) ve sümbül (Muscari latifolium) türleri endemiktir. İnci
sümbülü (Hyacinthella lineata), ülkemizde endemik bir tür olup, Dursunbey
ilçesinin tren istasyonu ile İsmailler Köyü arasnda doğal olarak yetişir. Yine
sadece Dursunbey civarnda yetişen sğrkuyruğu (Verbascum sericea),
Alaçam Dağ’nda dönbaba (Erodium somanum), sadece Alaçam Dağ’nda
yetişen çim bitkisi Festuca rubra subsp. pseudorivularis, Kazdağ’nda yetişen
Festuca ustulata, Gölcük yöresinde yetişen tekesakal (Scorzonera eriophora)
bitkisi endemik bitkilerdir.
Balkesir’de, antik çağda önemli bir bitki olan haşhaşn endemik bir türü
(Papaver somniferum subsp. pullatum) yetişir. Baharda Burhaniye ve
Havran’daki Madra Dağ’na gelincikler damgasn vurur. Antik çağdan
itibaren törensel bir giysi olan keten, Anadolu’da endemik olarak bol bulunur.
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Balkesir’in endemik keteni (Linum hirsutum var. Platyphyllum), yöre kültürünün
itici güçlerinden biridir (Torlak, 2009).
2009 yl verilerine göre 150 dolaynda endemik türe sahip olan Balkesir’de, bu
bitkiler, yöre, kültür, coğrafya ve tarihinden esinlenerek isimlendirilmiştir.
Verbascum simavicum (Simav Çay Sğrkuyruğu) ve Astragalus ideae
(Kazdağ geveni) bunlara örnek olarak verilebilir.
F. Şifa Kaynağ Bitkiler
Yöre insan başta Kazdağlar’ndaki özgün bitkiler olmak üzere, bitkileri
hastalklar iyileştirmek amacyla toplarlar. Sar alç (Crataegus aronia var.
aronia)’ şifa kaynağ olarak tüketir. Yine endemik bir tür olan Kazdağ
göknarnn yapraklarn da güzel kokusu nedeniyle çaya katarak kullanrlar.
Ayrca Kazdağ’na çktklarnda adaçay, kekik gibi endemik bitkileri toplarlar.
Balkesir’de incir ağacnn kutsallğ antik çağa kadar uzanr. Tanrça
Demeter’in incir meyveleri ile insanlar beslerken yapraklarnn özü ile
hastalklar iyileştirmesinden esinlenen yerli halk, Sndrg yöresinde ar
sokmalarnda, sokulan yere incir sütü damlatarak hem iğnenin acsn dindirir
hem de şişmeyi önlerler.
Tekesakal (Scorzonera eriophora) astm hastalğ için ilaç yapmnda kullanlr.
Troya yüksük otu (Digitalis trojana) tbb potansiyeli olan endemik bir türdür.
Sonuç ve Öneriler:


Balkesir ilinin dağlk, tepelik ve orman alanlarnda yaplan hayvan
otlatmas kontrol altna alnmal, erozyona açk alanlarda hayvan
otlatmalar yasaklanmal, ağaçlandrma ve koruma çalşmalarna
önem verilmelidir.



Ağaçlandrma çalşmalarnda doğal bitki türlerine öncelik verilmeli,
yabanc türlerle harcanan para, zaman ve emek risk edilmemeli, yok
olan orman varlğnn tohumlama ve ağaçlandrma çalşmalar ile geri
kazanm sağlanmaldr.



Nitelikli bitki örtüsünün varlğnn, toprağn verimliliğinin ve biyolojik
çeşitliliğin devamllğ sağlanmaldr.



Yerel bitki türleri korunmal, yerleşimlere çevre bilinçli tasarm hâkim
olmaldr.



Hemen hemen her iklim tipinde yetişebilen ve özellikle Balkesir’in
Marmara bölgesinde halk tarafndan yetiştirilen cevizin meyvesi
kuvvetli bir gda maddesi, yapraklar ilaç ve boya sanayinde önemli
bir kaynak, odunu ise endüstriyel değere sahip olduğundan, halkn
yetiştirmesi özendirilmelidir. Halkn hem ksa hem de uzun vadede
geçim kaynağn oluşturarak, yöre halknn gelirinin yükselmesinde
önemli paya sahip olabilecektir. Bu konuda halk bilgilendirilmeli ve
teşvik edilmelidir.
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Mevcut fauna ve flora zenginliği ile orman ekosistemi korunmal,
genetiksel çeşitlilik kayb ve lokal rklarn devamllğnn genetik
erozyonu önlenmelidir.



Önemli bir endemizm merkezi olan Balkesir’de, endemik bitki türleriyle
ilgili araştrmalar yoğunlaştrlmal, belirlenen türlerin tantm ve
korunmas sağlanmaldr.



Yöre kültürünün itici güçlerinden saylabilecek, haşhaş (Papaver
somniferum subsp. pullatum), kekik (Thymus pulvinatus) ve keten
(Linum hirsutum var. Platyphyllum) bitkileri yaygnlaştrlmal, pazar
şartlar organize edilmelidir.



Tbb potansiyeli yüksek olan endemik türler ile ilgili çalşmalar
yoğunlaştrlmal, bu çalşmalar ilaç endüstrisi, gen teknolojisi ve
farmakoloji bilim alan ile ilişkilendirilmelidir.



Şifal ot ve bitkileri krlardan ve ormanlardan halkn toplamas suretiyle,
pazarlama imkânnn sağlanmas ile halkn geçim kaynaklar
arttrlmaldr.



Yap malzemesi olarak kullanlan ahşabn kş kesiminden elde edilen
orman ürünü olmasna dikkat edilmeli, bu şart aranmal, temini
sağlanmaldr.



Bölge ormanlarndan elde edilen ahşap malzeme özellikle yap
malzemesi olarak kullanlmadan önce emprenye edilmeli, kullanm
ömrü uzatlmaldr.



Balkesir krsalnda kullanlan ahşap malzeme genellikle çam (karaçam
ve kzlçam)dr. Bu ağaçlarn reçineli olmas sebebiyle dayanmlar
fazladr. Özellikle merkez ve Marmara bölgelerinde bu bakmdan
hakim ahşap türü karaçamdr. Baz köylerde, özellikle ikinci bölgede
ardç da kullanlmştr. Birinci bölgede ise, kzlçam hakim durumdadr.
Evlerin iç ksmlarnda, tavan ve taban döşemelerinde, merdiven, oda
kaplar, dolap, raf, niş kapaklarnda çam, göknar, meşe ve kayn,
sokak kaps ve pencerelerinde çam, meşe ve kestane kullanlmştr.
Hatta baz evlerin örneğin Kireç köyündeki karkas dolgularnda çam
kozalaklarndan yararlanlmştr. Saya çatlarnda saz, örtü malzemesi
olarak kullanlmştr. Böylece hem doğal ve ekolojik bir malzeme
kullanlmş, hem de karkas dolguda ve çatda bir hafiflik sağlanmştr.
Bu uygulama yöreye has bir özelliktir. Çam ağaçlarnn geniş alanlar
kapladğ ve sazlklarn bulunduğu bir bölge için ekonomik malzeme
kullanm bakmndan bu uygulamalar üzerinde durulmaya değer tipik
örneklerdir. Bu malzemeler genellikle yakn çevre bitki örtüsü
kaynaklarndan ve her bölgenin kendi populasyonundan elde
edilmiştir. Yeni yaplacak yaplarda, ahşap malzeme kullanmnda bu
bilgiler şğnda hareket edilmelidir.

1.1.5

Peyzaj (Görsel Karakter)

Balkesir, bulunduğu coğrafi konumu ve snrlarnn içinde yer alan doğal
kaynaklar ve topografik oluşumlar sayesinde dikkate değer görsel özelliklere
sahiptir. Marmara ve Ege denizinde kylar vardr; deniz ve kara peyzaj, ayr
karakteristiklerinin yan sra, birbirini bütünleyen engin zenginlikleri, çarpc
güzellikleri bünyesinde barndrmaktadr [Resim 1.20].

Resim 1. 20 Balkesir, deniz ve
kara
peyzaj
bakmndan
zengindir. Ormanl köyü, Erdek
(Fotograf: Ergün Şimşek).

Peyzaj, doğal ve kültürel olarak snflandrldğnda, doğa olaylarnn
oluşturduğu topografya, vadiler, dağlar, tepeler, ovalar, göller, kylar, jeolojik
oluşumlar, bakir ormanlar, sarp kayalklar, peri bacalar, nehirler, şelaleler,
denizler vb gibi manzaralar doğal peyzajn; insan emeği ile oluşturulan yaplar,
sokak dokusu, köyler, yaylalar, sayalar, tarm alanlar, konut bahçeleri, parklar
gibi kompozisyonlar da kültürel peyzajn tipik örneklerini oluştururlar.
Bunlar bir bütün olarak Balkesir ilinin peyzaj karakterini oluşturur ve bu karakter,
peyzajn kimliğe olan etkisini şekillendirir [Resim 1.21]. Arazi yüzeyini mekânsal,
dokusal, niteliksel ve dinamik yönleri ile tanmlayan kültürel peyzaj, doğal
peyzaja zenginlik katar. Bu özgün kompozisyon, avlu peyzaj, avlu duvar
peyzaj, sokak ve meydan dokusu peyzaj ve benzerleri ile mimari kimliği
güçlendiren unsurlar olarak değerlendirilir.

Resim 1. 21 Önde nar, arkasnda
servi ağaçlar ve geride tepeleri ile
bir doğal ve kültürel peyzaj
dokusu, Kireç köyü, Dursunbey
(Fotograf: Esra Nesipoğullar).

Balkesir ili, genellikle, dağlarn, tepelerin ve ovalarn hâkim olduğu, denizin
bulunduğu bir topografyaya sahiptir [Resim 1.22 ve 1.23]. Edremit Körfezi’nin
kuzeyinde yer alan Kaz Dağ, deniz ve yeşili, tarihi zenginlikleriyle tabiatn
kucaklaştğ, başta Kazdağ Göknar ve şakayk olmak üzere zengin flora ve
faunasyla, çok önemli bir değere haizdir. Kaz Dağ’nn bat yamaçlarnda
bulunan Şahinderesi Kanyonu, yüksek oksijen oran, şifal bitkileri ve doğal
güzellikleriyle ilgi çekicidir.
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Resim 1. 22 Dağlarn, tepelerin ve
ovalarn hâkim olduğu peyzaj
dokusu, Dursunbey (Fotograf:
Berrin Diri).

Resim 1. 23 Yeşilin ve suyun
kusursuz birlikteliği, Yaren köyü,
İvrindi
(Fotograf:
Ümit
T.
Arpacoğlu).

Zengin flora ve faunasyla her mevsim farkl ve ilginç görsel karaktere sahip
olan, habitat ve ekosistem kimliğiyle göze çarpan alanlardan biri Manyas Kuş
Cenneti’dir. Bitki örtüsü ve zengin yaban hayat, doğal peyzajn hazzn
yaşatan gerçek cennet hayalinin bir yansmasdr [Resim 1.24].
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Resim 1. 24 Kuş Gölü, Manyas
(Fotograf: Ergün Şimşek).

Kazdağlar, Kapdağ, Alaçam Dağlar, Ulus Dağlar, Şahinderesi kanyonu,
Sütüven Şelalesi, Ay Deresi, Sarkz Tepesi, Hanlar Yaylas, Madra Dağ, Sidan
yaylas ve diğerleri topografik ve diğer doğal özellikleri ile dağ turizmine uygun
alanlar oluştururlar [Resim 1.25]. Ayvalk Adalar, su alt flora ve faunas
bakmndan zengindir. Mercan resifleri bakmndan oldukça zengin ve renkli
yaps sayesinde, dalş turizmi açsndan büyük öneme sahiptir. Av turizmi
yönünden iyi bir potansiyele sahip olan Balkesir’de Ayvalk-Edremit-Burhaniye
bölgesi ile Bandrma ve Marmara Adas olta balkçkğ; Balkesir’İn iç bölgeleri,
Kazdağlar ve Alaçam Dağlar ise kara avclğ için uygun bölgelerdir.
Doğal ve kültürel peyzajn kusursuz birlikteliğinin yaşandğ Ayvalk Adalar
Doğa Park’nda yer alan zeytinlik alanlar, geleneksel yap tarz ile biçimlenen
karakteristik yap dokusu ve tarihi kalntlar bölgenin kültürel peyzaj zenginliğini;
barndrdğ 19 ada, deniz, bitki örtüsü, deniz ve kara ekosistemi ise doğal
peyzaj zenginliğini temsil eder. Çam ormanlar ile kapl, tüm Ayvalk Adalarna
hâkim yüksek bir tepe olan Şeytan Sofras mevkiinden, doğal peyzajn kimliğe
katks görülmeye değerdir.

Resim 1. 25 Sütüven Şelalesi.

Doğal peyzaj şekillerinin yan sra, insanlarn doğay çeşitli amaçlarla
kullanmalar sonucu ortaya çkmş olan kültürel peyzaj değerleri de kimlik
belirleyici özelliklere sahiptir. Bu bakmdan tarm arazilerinin, mera alanlarnn,
yaylalarn, sayalarn, ambarlarn, yap tip ve özelliklerinin önemi büyüktür [Resim
1.26, 1.27 ve 1.28].
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Resim 1. 26 Pehlivanhoca,
Gönen (Fotograf: Ergün Şimşek).

a

b
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Resim 1. 27 a ve b Balkesir krsal
peyzajnn bir parças Ambarlar,
Kepez, Sndrg.

a

Balkesir, zeytin bahçeleri ve zeytinciliği ile dikkat çekicidir. Sra sra zeytin
ağaçlar geniş alanlar kaplamaktadr [Resim 1.30]. Yine yol boyunca
görülebilecek buğday ve çeltik tarlalar da kültürel peyzajn en güzel
örnekleridir [Resim 1.29 ve 1.31]. Çeltik tarlalarnn çevresinde meyve ağaçlar
diziler halinde adeta snr teşkil eder ve bahçe kültürünün derinliklerini vurgular.
Bu eşşiz manzaray Gönen’e giderken yol boyunca görmek mümkündür.

b
Resim 1. 28 a ve b Balkesir krsal
kültürel peyzaj unsurlar: sayalar,
Emre köyü, Bandrma (Fotograf:
a.Ergün Şimşek, b. Merve Şen).

Resim 1. 29 Buğday tarlalar
(Fotograf: Ergün Şimşek).
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Resim 1. 30 Zeytin ağaçlar,
Örenköy, Dursunbey (Fotograf:
Sedat Kurugöl).

Resim 1. 31 Pirinç tarlalar,
Yeniköy, Manyas (Fotograf: Ergün
Şimşek).

Evlerin avlusunda yer alan sebze bahçesi, asmalar, kuyular, verandasnda
çiçekler, ocaklar ve bahçesinde hem gölgesinden, hem meyvesinden
yararlanlan meyve ağaçlar, krsal yeşil ve kültür dokusunun önemli ögelerini
teşkil eder.
Meyve ağaçlar olarak genelde erik, dut, incir, nar, şeftali ve ayva skça göze
çarpar. Evlerin çevresinde zeytin, hlamur, çnar, çam ve meyve ağaçlar;
sakslarda sardunya, gül, begonya, yldz gibi çiçekler; kap önlerinde hanmeli,
acem borusu ve zakkum gibi çiçekli bitkiler ve defne skça bulunur [Resim 1.321.42].
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Resim 1. 32 Ayva ağac, Narl,
Erdek
(Fotograf:
N.Papatya
Seçkin).

Resim 1. 33 Ev, avlu ve sebze
bahçesi, Çoturtepe köyü, Sndrg
(Fotograf: Didar Acar).

Resim 1. 34 Sebze bahçeleri,
Akçalören köyü, İvrindi (Fotograf:
Ümit T. Arpacoğlu).

Resim 1. 35 Nar ağac, Kireç
köyü, Dursunbey (Fotograf: Sedat
Kurugöl).
Resim
1.
36
Dut
ağac,
Küçükdere
köyü,
Havran
(Fotograf: Halit Can Görgülü).
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Resim 1. 37 Hanmeli, Narl köyü, Erdek
(Fotograf: N.Papatya Seçkin).
Resim 1. 38 Bitkilerin kap önlerinde
kullanm
a. Acem borusu, Saraçköy, Kepsut
(Fotograf: Berrin Diri).
b. Hanmeli,
Edincik
(Fotograf:
N.Papatya Seçkin).
a

b

Resim 1. 39 Yldz çiçeği, Babayaka
köyü, Gönen.
Resim 1. 40 Ahşap çiti, asmalar ve
meyve ağaçlaryla bir krsal yerleşim,
Babayaka, Gönen (Fotograf: Yasemin
Çolak).

Doğal ve kültürel peyzaja ilişkin bu örneklerin says arazi formuna, bitki türüne,
doğal zenginlikler, yerleşim ya da endüstriyel, rekreatif gibi kullanm
özelliklerine bağl olarak arttrlabilir. Özetle söylenilmesi gereken, peyzajn
sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile, gerek toplumun, gerek
coğrafyann, gerekse yerleşimin kimliğin üzerine doğrudan ya da dolayl
olarak etkisi olduğu; içinde bulunan ortam koşullar ve kimliği etkileyen diğer
unsurlarn o ortam içindeki önem ve öncelik srasnn peyzajn kimlik üzerindeki
etkisinin derecesini belirlediğidir.
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Resim
1.
41
Şeftali
ağac,
Pehlivanhoca köyü, Gönen (Fotograf:
N.Papatya Seçkin).

Yerleşmeler; kullanlan yap malzemeleri ve teknikleri, arazide konum ve
düzenleri kültürel peyzajn temel unsurlardr [Resim 1.43, 1.44 ve 1.45]. Özellikle ev
ve onun mekansal düzeni, şekli ve mimarisi, onu yapan ve kullanan insann
dünya görüşü ve alglamasn, inançlarn, ideallerini, geleneklerini, sosyal
düzen ve organizasyonlarn, geçim biçimlerini, ksacas kültürünü özenle
işledigi ve görülebilir hâle getirdigi mekândr. Dolaysyla ev, kültürün
peyzajdaki yansmasdr. Avlu duvarlar, sokaklarn biçimlenişi ve yollar,
bölgenin görsel karakterini oluşturan diğer kültürel özellikleridir.

Resim 1. 42 Nar ağac ve önünde
ortancalarla, taş duvarn uyumu,
Örenli köyü, Kepsut (Fotograf: Ece
Erdoğan).
Resim 1. 43 Avlu duvarlar,
sokaklarn biçimlenişi ve yollar,
bölgenin
görsel
karakterini
oluşturan kültürel özelliklerdir, Örenli
köyü, Kepsut (Fotograf: Kemal
Çorapçoğlu).
Resim 1. 44 Ev, kültürün peyzajdaki
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Krsal peyzajn ayrt edici unsurlarndan önemli biri olan avlu duvarlar ve tipleri,
yap malzemesi, inşa tekniği, yüksekliği ve örtü malzemesi gibi özellikleri ile
göze çarpan özgün peyzaj unsurlardr [Resim 1.46 ve 1.47]. Balikesir’in merkeze
uzak, dağ ve orman köylerinde, ses ve göz mahremiyeti sağlamayan, alçak
yğma kuru taş duvarlar üzerine konulan bitki dal yğntlar veya ahşap çitler,
merkeze yakn ova köylerinde genelde ses ve göz mahremiyeti sağlayan
yüksek, taş, kerpiç, taş+kerpiç ve tuğla malzemelerden örülen, üzeri sval ve
boyal bahçe duvarlar yöresel peyzajn tipik karakteristiğini oluştururlar. Ayn
şekilde Balkesir’in ova ve dağlk-tepelik krsal yerleşmelerinde konutlarn ve
avlu duvarlarnn yap malzemesi de çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik, ilk göze
çarpan peyzaj unsurlardr. Saraç ve Tayleli köylerinde ahşap ile taşn kusursuz
birlikteliği, Ören ve Emre köylerinde kerpicin doğayla bütünleşmesi bunlarn
tipik örnekleridir.
Resim 1. 45 Balkesir krsal
peyzajnda
toprak
damlar,
Kuyucak
köyü,
Burdaniye
(Fotograf: Yeliz Tülübaş Gökuç).

Resim 1. 46 Alçak geleneksel
yğma kuru taş avlu duvar,
Tarlabaş,
Havran
(Fotograf:
Zeynep Ece Atabay).

Resim 1. 47 Kaba yonu kuru taş
duvar üzeri ahşap çit, Tarlabaş,
Havran (Fotograf: Zeynep Ece
Atabay).
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Evin sokaktan girilen ilk mekân avludur. Dolaysyla, sokak ile ev ve ev ile iç
mekânlar arasndaki ilişkiler avlu üzerinden kurulur. Evle avlu bir bütündür. Bu
nedenle, avlu, başta sokak peyzaj olmak üzere, krsal peyzaj farkllaştran
unsurlardan biridir. Ayrca avluda bulunan kuyu, kümes, ocak, tuvalet gibi
birimler ile avlu devamnda yer alan evin ihtiyaçlarn karşlayan sebze ve
meyve bahçeleri bu peyzajn küçük ama baskn ögeleridir [Resim 1.48 ].

a.
Resim 1. 48 Avlu peyzaj içinde
frnn yer almas.
a.

Küçükdere
köyü,
Havran
(Fotograf:
Yasemin Malkoç).

b.

Küçükdere
köyü,
Havran (Fotograf: Halit
Can Görgülü).

c.

Dereli köyü, Kepsut
(Fotograf: Berrin Diri)

b.

c.

Resim 1. 49 Ortak kullanma açk
frnlarn krsal peyzajda yer
almas, Tarlabaş köyü, Havran
(Fotograf: Çağla Kara).

Balkesir krsalnda, avlulu düzendeki yerleşimlerin yansra avlusuz düzendeki
yerleşimler de oldukça geniş yer tutar. Avlusuz düzendeki konuta girişte,
genellikle köyün ortak kullanm alan olan sokaktan, bazen üzerinde asma,
bazen önünde geniş yaprakl bir ağaç, bazen de hiç yeşil dokusu olmayan bir
kap bulunur.

Resim 1. 50 İğde ağac, Narl köyü,
Erdek.

Ortak kullanm alanlarnda bulunan çeşmeler, kuyular, yalaklar, frnlar,
çamaşrlklar ve kahvehaneler, yerel kültürün, dolaysyla kültürel peyzajn
zenginlikleridir [Resim 1.49]. Krsal yerleşimlerde bazen bir taşn basitçe
şekillendirilmesiyle, bazen de özel taş işçiliği ile belirgin bir köy eleman haline
getirilen çeşmelerin köy meydan ile ilişkisi dikkate değerdir. Genellikle köy
meydanlarnda hlamur, çnar, çeşme başlarnda salkm söğüt kullanlarak
gölge temini sağlanmştr. Balkesir krsalnda görülebilecek bir diğer bitki türü
de iğde’dir [Resim 1.50 ve 1.51].
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Resim 1. 51 Küçükdere köyü,
Havran (Fotograf: Zeynep Ece
Atabay).

Buğday tanelerini öğütmek için, dönen bir milin çevresine yerleştirilmiş
kanatlardan oluşan yel değirmenlerinin, Balkesir krsalnda, insanda yarattğ
heyecan ve güzellik hissi, birçok yönüyle geçmişi hatrlatan derinliği, peyzaj
elemanlar ve tarihi dokuyla kusursuz birlikteliği görsel zenginlik kaynağ ve
ruhudur [Resim 1.52]. Birçok yerli, yabanc turistin ilgi odağ olan yel değirmenleri,
kültürel miras olmas yannda Balkesir yöresinde yaplacak rüzgârla ilgili yeni
teknolojik uygulamalarda yörenin enerji üretimine katk sağlamas bakmndan
üzerinde durulmaya değer bir konudur.
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Resim 1. 52 Yel değirmeni,
Bayramiç köyü, Gönen.

Balkesir krsalnn bir diğer kültürel zenginliği ise Burhaniye ve Havran’daki
Madra Dağ eteklerinde bulunan açk kava sunaklardr. Bunlarn en önemlileri
Burhaniye Bahadnl köyü yaknlarnda yer alan Dedekaya açk hava
sunaklardr. El işçiliği ile kayalarn şekillendirilmesi suretiyle oluşturulan bu dini
yaplar, peyzaj silüetinde ayrcalkl bir yere sahiptir. Ancak korunmas ve yok
olmalarnn önlemesi gereklidir.
Balkesir krsalnda sokak dokusunu oluşturan yollar, baz köylerde bina
duvarlar ve yüksek avlu duvarlar, bazlarnda ise alçak çal, tel veya ahşap
çitlerle snrlanmştr. Yollar toprak, çakl veya doğal taş kaplamaldr [Resim 1.53
ve 1.54].

Resim 1. 53 Toprak yol ve yeşil
bitki örtüsü ile krsal yol peyzaj,
Kirazköy, İvrindi (Fotograf: Ümit T.
Arpacoğlu).

Resim 1. 54 Yerel stabilize
malzemeli
bir
köyün
yolu,
Pehlivanhoca, Gönen.
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Bitki tür çeşitliliği ve endemik türler bakmndan zengin olan Balkesir krsalnda
bu çeşitliliğe, yol kenarlar, ev bahçeleri ve köy meydanlarnda sk sk rastlanr
[Resim 1.55]. Ayrca masrafa gerek kalmadan kullanlabilecek bu türleri
yaygnlaştrma çalşmalarn teşvik etmek gerekir.

Resim 1. 55 Maki bitki örtüsü
içerisinde katrtrnaklar (Spartium
junceum) ve bir orman yolu
güzergâh, Ormanl köyü, Erdek.

Peyzajn hiçbir öğesi, arazi kullanm ve çevresel değişim ile bitkiler kadar
doğrudan etkilenmez. Örneğin karayollarnn çevresindeki ağaçlarda görülen
zayflk ve keyifsizlik, yoğun hava kirliliğinin bir göstergesidir. Keza tarm
alanlarndaki erozyon sorunu arazi kullanmndaki hatalarn yansra, yakn
çevredeki dereler içinde ve yamaçlar üzerindeki bitki örtüsü tahribi ve
değişiminin sonucudur.
Yine bitki örtüsü, yüzeysel akş, toprak erozyonu, yamaç stabilizasyonu,
mikroklima, gürültü ve estetik üzerinde önemli ölçüde etkili olduğundan,
işlevsel ve estetik peyzaj açsndan önemlidir [Resim 1.56]. Ayn zamanda bitkiler
bir yandan erozyonu önlerken, öte yandan mekânlar oluşturur, yaya ve araç
hareketlerini yönlendirir, snrlar kontrol eder ve peyzaja estetik değerler katar.
Balkesir krsalnda geçmişten bugüne bitki örtüsünün değişiminde etkili olan
ana unsurlar tarmn yaygnlaşmas, hayvan otlatmas, orman yangnlar ve
kentleşmedir. Geçmişte tarm arazisi elde etmek için büyük ölçüde ormanlarn
kesilmesi, geniş alanlar üzerinde orijinal orman örtüsünün fiilen yok olmasna
neden olurken, ayn zamanda tarmsal peyzaj olarak adlandrlan bir peyzaj
formasyonunun oluşmasna yol açmştr. Bataklklar, derin vadi içleri ve yüksek
dağlk alanlar gibi işlenemeyen yerlerde orman örtüsü ve doğal yap
korunabilmiştir. Öte yandan büyükbaş hayvanlarn özellikle keçilerin yoğun bir
şekilde orman içinde otlatlmas, varolan orman örtüsünün form ve tür itibariyle
değişimine yol açmş, böylece bir ksm orman peyzaj giderek mera ve maki
peyzajna dönüşürken, ayn zamanda yaylaclk, hayvanclk ve dolaysyla
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saya ad verilen hayvan barnaklar yap tipi ya da yerleşim mimarisi ortaya
çkmştr.

Resim 1. 56 Bitkiler, erozyon
kontrolünün en iyi önlemidir.

Balkesir krsalnda yap malzemesi olarak taş ve ahşap gibi doğal malzeme
kullanlmş, bugün özellikle dağ köylerinde bu sürdürülebilir ve ekolojik
malzemeler mimaride halen etkinliğini korurken, merkeze yakn köylerde bu
gelenek modern malzemelerin lehine büyük ölçüde değişime uğramştr.
Sonuç ve Öneriler:


Yöreyi farkl klan özellik, genel peyzaj kimliğidir. Bu kimliği meydana
getiren en önemli bileşenler de doğal ve kültürel peyzaj özellikleridir.
Yöreyi açk ve net anlamyla ifade eden, yörenin kimlik özelliklerine
dikkat çekilmeli, korunmal, erozyona uğratlmamaldr.



Krsal alanlarn kimliğini belirleyen iklim, doğal bitki örtüsü, yaban
hayat, dereler, akarsular, göller, dağlar, vadiler, ovalar gibi
özelliklerden meydana gelen doğal peyzaj değerleri ile başta
döşeme ve donat elemanlar gibi sokak dokusunu oluşturan ögeler,
avlu duvarlar, cepheler gibi mimari nitelikler, geleneksel konut
dokusunu oluşturan unsurlar, ve antsal yaplar, tarm deseni ile
toplumun geleneklerini yanstan yaşam tarznn (düğün, el sanatar,
mutfak kültürü, efsaneler, halk oyunlar, giyim tarz gibi) oluşturduğu
kültürel peyzaj değerlerinin korunmas, krsal dokunun ve kimliğin
yaşatlmas için birincil düşünce olmaldr. Yöreye özgü malzemelerin
kullanm yeğlenmeli ve sürdürülebilirlik sağlanmaldr.
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Bina cepheleri, yollar, sokak ve avlu döşemeleri, bahçe duvarlar, giriş
kaplar, meydanlar ve çeşme, kuyu, ocak gibi birimler peyzaj
bütünleyen ana unsurlardr. Buralarda kullanlacak malzemelerin,
yörenin özgün dokusu ve kimliğine ters düşmemesi, krsal peyzaj
bütünlüğünün bozulmamas şarttr [Resim 1.57, 1.58 ve 1.59].

Resim 1. 57 Sokak döşemeri

Resim 1. 58 Özgün krsal dokuya
uyumsuz örnekler
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Doğal peyzaj öğeleri korunarak, çevreyi tahrip etmeyen turistik
faaliyetlerle, günübirlik rekreasyonel aktiviteler yaşatlmal ve
geliştirilmelidir. Unutulmamaldr ki, bir yöreyi çekici klan unsur, yerel
kültür ve kimliktir. Turizm ekonomisi açsndan güçlü bir potansiyele
sahip olan Balkesir’in bu doğal peyzaj alanlarnda, trmanma, doğa
yürüyüşü, yamaç paraşütü, kamping gibi etkinliklere imkân
sağlanmaldr. Potansiyel alanlarn biyolojik çeşitliliğini koruma
prensibini taşyan eko-turizm faaliyeleri arttrlmaldr.



Hayvanlarn orman içinde otlatlmas önlenerek, orman peyzajnn
mera ve maki peyzajna dönüşümü engellenmelidir. Ormanlk alanlar
arttrlmal, endemik türler(kaz dağ göknar vb) geliştirilmeli, mevcut
orman örtüsü korunmaldr. Bu arada hayvanclk bağlamnda saya
mimarisi incelenerek hayvanclk disipline edilmelidir.



Yaplacak bitkilendirme çalşmalarnda, yaplarla ve topografyayla
uyumlu, özellikle doğal ve endemik bitki türlerinden yararlanlarak
yöreye özgü bir peyzaj tarznn yaratlmas ilke olmaldr [Resim 1.60].
Farkl endemik türler seçilerek her köyün mimar kimliği ile birlikte
anlacak farkl bir türün yoğunluğu hedeflenmelidir. Bitki örtüsü başlğ
altnda ayrntlar ile incelenen türler, yoğun olduğu bölgelerde tercih
edilmelidir. Sürdürülebilirlik ve zenginlik korunmaldr.



Balkesir krsalnda bol miktarda görülen zeytin, nar ve dut ağaçlar
tüm köylerde kullanlrken, Dursunbey’de endemik bir tür olan inci
sümbülü ve sğr kuyruğu, Dursunbey’in köylerinde, köy meydanlarnda
ve çeşme başlarnda çnar, hlamur, söğüt gibi gölge sağlayc
ağaçlar; orman ve makilik alanlarda bol miktarda doğal olarak
yetişen katr trnağ ve kazdağ göknar krsal peyzaj düzenlemelerinde
kullanlmal, peyzajn yerellik kimliği kuvvetlendirilmelidir.



Balkesir’in hâkim rüzgâr yönü kuzey-kuzeydoğudur; en şiddetli
rüzgârlar ve frtnalar bu yönden esmektedir. Peyzaj düzenlemelerinde
bu husus gözard edilmemelidir. Hâkim rüzgârn estiği taraf çam gibi

Resim 1. 59 Özgün avlu peyzajyla
uyumsuz oturma birimleri

Resim 1. 60 Özgün avlu peyzaj
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rüzgâra
dayankl
herdemyeşil
ağaçlandrlmaldr [Resim 1.61].

iğne

yaprakl

ağaçlarla

Resim 1. 61 Bina yaknndaki
ağaçlar rüzgâr hzn ve yönünü
kontrol
eder.
Bina
içi
havalandrmay olumlu yönde
etkiler.



Ağaçlarn gölge yaratma, görsel mahremiyet sağlama gibi peyzaj
özelliklerinden faydalanlmaldr. Kşn yaprağn döken bitkiler kş
güneşinin şnlarndan yararlanma imkânn verirler; yazn da tam
tersine yoğun yapraklaryla güneş şnlarna karş siper, koruma etkisi
yaratrlar. Ağaçlarn bu özelliğinden peyzaj düzenlemelerinde
yararlanlmaldr [Resim 1.62 ve 1.63]. Bu bağlamda, örneğin binalarn
güney ve güneybat tarafnda kşn yaprağn döken ağaçlarn
kullanlmas sağlanmaldr. Bina çevresinin bitkilendirilmesi ile güneşe
ve rüzgâra karş korunma sağlanabileceği gibi, bitkilerin dinlendirici
etkisinden de yararlanlr.

Resim 1. 62 Kşn yaprağn döken
bitkiler güneş şnlarnn iç mekâna
girmesini sağlarken, yazn da tam
tersine
yapraklaryla
güneş
şnlarnn rahatsz edici etkisini
büyük ölçüde önlerler.

Resim 1. 63 Konut çevresi bitki
yoğunluğu.
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1.1.6

Doğal Yaşam

Balkesir ili snrlar içinde, Kuş Cenneti Milli Park, Kazdağ Milli Park, Ayvalk
Adalar Doğa Park, Kazdağ Göknar Doğa Koruma Alan ve Manyas Kuş Gölü
önemli doğal yaşam alanlardr. İlde yer alan yaban hayat koruma alanlar
ise, Dursunbey-Alaçam YHKA, Erdek-Kapdağ Yarmadas YHKA, Gönen
Yosunludağ YHKA, Ayvalk Doğa Park, Kazdağ Milli Park ve Kuş Cenneti Milli
Park’dr. Kuş cenneti, Ayvalk ky ekosistemi ve Marmara Adalar uluslararas
öneme sahip sulak alanlardr.
İl içinde yer alan en önemli habitatlardan birini Kuş Cenneti Milli Park temsil
eder. Bünyesinde barndrdğ 266 kuş türü, 118 bitki türü, göldeki 23 balk türü
ve çeşitli sürüngenleriyle önemli bir yaşam alandr. Göl kylar, özellikle yaz
aylarnda sularn çekildiği yerler zengin bir bitki örtüsü ile kaplanr. Alanda 118
tohumlu bitki türü tespit edilmiştir (BİÇDR, 2007).

Resim 1. 64 Kuş cenneti, Manyas.

Manyas Kuş Cenneti Milli Park, kuş topluluklar yönünden ülkenin en zengin milli
parklarndan biridir. Her yl değişik türden 3 milyona yakn kuş milli parka
gelmektedir. Nesli tehlikede olan türlerden tepeli pelikan, kaşkç ve çeltikçinin
büyük üreme kolonileri bulunmaktadr.
Göl ve çevresi, başta su kuşlar olmak üzere, çok zengin bir yaban hayatna
sahiptir. Tatl su istakozu gölde bol miktarda bulunmakta olup, ticari amaçla
avlanr. Gölde yaşayan başlca balk türleri sazan, yayn, turna, tatlsu kefali,
filise, karabalk ve acbalktr (balkesr.gov.tr). 4 tür semender, 6 tür kurbağa, 3
tür ylan, 2 tür kertenkele ve 2 tür kaplumbağa bulunmaktadr. Pürtüklü
semender, yeşil kurbağa, ağaç kurbağas ile ince kertenkele, benekli
kaplumbağa, tosbağa, kar faresi koruma altna alnan türlerdir. Kirpi, köstebek,
uzun ayakl yarasa, tilki göl ve yakn çevresinde yaşayan başlca
türlerdir(BİÇDR, 2007).
Kuş Cenneti’nin hâkim bitki türü söğüttür (Salix alba). Kylarda ayrca Potentilla
reptans, Polgonum patulum, düğün çiçeği (Ranunculus saniculifolius), lgn
(Tamarix sp.), Lythrum salicaria, Althaea officicinalis, Nilüfer (Nymphaea alba),
Rorippa sp., Solanum dulcamara, nane (Mentha aquatica), Veronica
anagalloides, Cirsium arvensa, hasrotu (Juncus sp.), süsen (Iris pseudocorus),
Cyperus longus, saz (Typha sp.), kamş (Pharagmites sp.), ayakotu (Carex sp.)
bulunur.
Göl çevresinde, Ege kylarndaki maki topluluğu hâkim olup, buralarda
palamut, meşe ve zeytinlikler geniş yer kaplamaktadr. Ormanlk alann büyük
bir ksm kzlçam (Pinus buritia), karaçam (Pinus nigra) ve meşe (Quercus sp.)
geri kalan ise kayn (Fagus sp.), kestane (Castanea sativa), gürgen (Carpinus
sp.), çnar (Platanus sp.), hlamur (Tilia sp.) ve kzlağaç (Alnus sp.)’tr. Söğütlerin
dşnda, meşe, akça ağaç, dşbudak, lgn, saz, kafaotu ve diğer baz bitki
türleri görülmektedir.
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Kaz dağ Milli Park fauna ve flora açsndan çok zengin olup, baz türler
sadece Kazdağ’nda bulunan endemik türlerdir. Örneğin Kazdağ göknar
(Abies equi-trojani) lokal bir yaylşa sahip endemik bir tür olmas ve
mevcudiyeti ile zengin bir yaban hayat potansiyeline sahip eşsiz bir orman
ekosistemi özelliği göstermesi bakmndan büyük öneme sahiptir.
Sonuç ve Öneriler:


Doğal yaşam alanlarndaki popülasyonlarn zarar görmesi veya yok
olmas, bu türlerin dünya üzerinde azalmas ve hatta tükenmesi
anlam taşmaktadr. Bu alanlarda bulunan bitki örtüsü, biyolojik
çeşitlilik ve fauna zenginliği titizlikle korunmaldr.



Yerleşim
için,
habitat
alanlarndan
kaçnlmaldr.
Habitat
desteklenerek doğal yaşamn insan aktivitelerine yakn olmas teşvik
edilmelidir. Yerel flora ve faunann zarar görmemesi için koruma
alanlar genişletilmelidir.

1.1.7

Ulaşm

Balkesir ili köy yollarnn toplam genişliği 5113 km’dir. 4148 km’si birinci derece
yol, 965 km’si ikinci derece yoldur. 5113 km köy yolu ağnn halen 2554 km’si
asfalt (% 49,9), 2288 km’si stabilize (% 44,7) kaplamaldr. Stabilize kaplama yol
ağnn 150 km’si standart yol olup asfalt yapmna hazrdr. Geri kalan 257 km
tesviyeli yol (% 5), 14 km’si de (% 0,4) henüz hiç girilmeyen ham yol
niteliğindedir (BİÖİ, 2009).
1.1.8

Enerji Potansiyeli

1.1.8.1 Güneş
Balkesir ilinde yllk ortalama scaklk 14,5 °C'dir. Yllk ortalama hava scaklğnn
en düşük olduğu istasyon 12,1 °C ile Dursunbey (850 m), en yüksek olduğu
istasyon ise 16,6 °C ile Ayvalk (1 m)'dir. Balkesir’de ortalama scaklğn en
düşük olduğu ay, 4,8 °C ile Ocak, en yüksek olduğu ay ise 24,5 °C ile Temmuz
aydr.
Güneşlenme müddeti rasatlar Balkesir, Ayvalk ve Bandrma'da yaplmaktadr.
Bu üç istasyon içinde yllk ortalama güneşlenme müddetinin en fazla olduğu
istasyon 7 saat 12 dakika (7'12'') ile Ayvalk'tr. Balkesir İli'nde güneş şnm
şiddeti rasatlar yaplmamaktadr. Aşağdaki grafiklerden de anlaşlacağ gibi 3
ilçedede mays ve ağustos aylar arasnda günlük güneşlenme süresi 9 saatten
fazladr. İç ksmlar hariç ölçüm yaplamayan tüm ky bölümlerinde de benzeri
durum görülmektedir. Bu nedenlerden ötürü Balkesir ili Güneş enerjisi
potansiyeli açsndan zengin bir ildir.
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Balkesir
Bandrma
Ayvalk

Ocak
2,7
2,3
3,4

Şubat
2,9
3,0
4,0

Mart
4,0
4,3
5,2

Nisan
6,6
6,2
6,7

Mays
9,3
9,8
11,1

Haziran
10,9
9,4
11,3

Temmuz
11,8
10,6
12,2

Ağustos
11,7
9,9
11,7

Eylül
7,6
7,0
8,5

Ekim
4,7
3,6
4,8

Kasm
3,2
4,6
4,3

Aralk
3,1
2,3
3,2

Yllk
6,5
6,1
7,2

Tablo1. 8 Balkesir, Bandrma ve
Ayvalk’ta Güneşlenme Modelleri
(Meteoroloji Müdürlüğü)

Şekil 1. 14 Balkesir, Bandrma ve
Ayvalk’ta güneşlenme
(Meteoroloji Müdürlüğü)

süreleri

1.1.8.2 Su Gücü
Balkesir'de Sndrg İlçesi'nde sulama ve taşkn koruma amacyla 1971 ylnda
Simav Çay üzerine toprak dolgu tipinde 161.000.000 m3’lük göl hacmi ile
Çaygören Baraj, Savaştepe İlçesi'nde sulama amaçl olarak 1985 ylnda
Yağcl Çay üzerine toprak dolgu tipinde 15.600.000 m3’lük göl hacmi ile
Sarbeyler Baraj, Merkezde içme suyu ve sulama amaçl 1992 ylnda Kille Çay
üzerine toprak dolgu tipinde 164.560.000 m3’lük göl hacmi ile İkizcetepeler
Baraj kurulmuştur. İl genelinde 6 adet büyük akarsu ve yaz kş akş rejimini
sürdürebilen onlarca dere bulunmaktadr. İl genelinde köy hizmetleri
tarafndan yaplan 277 hektarlk göletlerin dşnda yaklaşk 375 hektar alan
kaplayan 18 adet gölet vardr. Bilindiği gibi Yaklaşk 20 km uzunluğa sahip Kuş
gölü de il snrlar içerisinde yer almaktadr. Balkesir ili su gücü bakmndan
oldukça zengindir.
1.1.8.3 Kömür
Balkesir ilinin pek çok ilçesinde Linyit kömürü yataklar bulunmasna rağmen
Dursunbey ve Gönen bölgesindeki baz yataklar dşndaki kömürlerin ekonomik
değeri yoktur. Dursunbey ve Gönen’de yllk 250.000 ton civarnda üretim
yaplmaktadr. Diğer yataklarda kil bulunmas ve kömürleşmenin az olmas
nedeniyle üretim yaplmamaktadr.
1.1.8.4 Rüzgâr
Türkiye’de rüzgâr enerjisi potansiyeli en yüksek olan il Balkesir’dir.
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1.1.8.5 Biyokütle
Balkesir ilinde biyokütle kapsamnda zeytinyağ üretim tesislerinden çkan prina
mevcut olup; yakt olarak kullanlmaktadr.
1.1.8.6 Jeotermal Sahalar
Türkiye jeotermal potansiyeli bakmndan Avrupa’da ilk, dünyada ise yedinci
ülke konumundadr. Özellikle Bat Anadolu, ülkemiz jeotermal kaynaklarnn
oldukça yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgede yeralan Balkesir ili; jeotermal
kaynak sular açsndan önemli bir potansiyele sahiptir. MÖ. yllarndan
günümüze kadar bu termal sulardan kaplca olarak, tedavi amaçl
yararlanlmştr. Günümüzde ise bu jeotermal kaynaklardan kaplcann yan sra
şehir stmaclğnda ve sera stmaclğnda da yararlanlmaktadr. Ülkemizde ilk
jeotermal stma uygulamas 1964 ylnda Gönen Park Otelin stlmas ile
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin ilk jeotermal merkezi şehir stmas da yine 1987
ylnda Gönen’de uygulanmş ve 3400 konut için stma yaplmştr. Jeotermal
stmaya Bigadiç, Edremit İlçelerinde de başlanlmştr.
Jeotermal enerji potansiyeli bakmndan Denizli, Aydn, İzmir'den sonra 4.
srada yer alan Balkesir’de, Balkesir-Pamukçu, Bigadiç-Hisarköy, SndrgHisaralan, Edremit-Derman, Güre, Manyas- Serpin, Kepekler, Gönen, ŞamlIlca Boğaz ve Susurluk-Yldz Köy yörelerinde jeotermal enerji açsndan çok
önemli scak su kaynaklar bulunmaktadr (MTA, 2010).
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1.2

Tarihçe

Balkesir ilindeki höyük, mağara ve düz yerleşimlerinde yaplan araştrma
sonuçlarna göre, ilk yerleşim M.Ö. 8000-3000 yllar arasnda gelişmiştir. Paleotik
çağa ilişkin izlere ise 1940 ve 1980’li yllarda yaplan çalşmalarda ulaşlmştr
(Hürylmaz, 2003).
Havran, İnönü köyündeki Karanlk Mağaras'nda Paleotik döneme ilişkin
kalntlar bulunmuştur (Hürylmaz, 2003, s.11). Babaköy, Yortan ve Bayndrköy
de ise Yortan kültürü denilen zengin bir mezarlk kültürüne ait mezarlklar oratya
çkarlmştr. Bölgede ad geçen ilk şehir Akhyraos'tur (Meydan Larousse, 1985).
1.2.1

Antik Çağlar

Balkesir coğrafyasnda, süreç boyunca çeşitli kavimler yerleşmiştir. Balkesir
yöresinde yaşayanlar, Homeros Destanlar'nda anlatlan Troya Savaş'nda
Troyallar'n yannda yer almşlardr (T.C. Balikesir Valiliği web sitesi, 2010).
Balkesir yöresinin antik çağlardaki ismi olan “Mysia”dan, Heredot tarihinde
geniş olarak bahsedilir. “Mysia” kelimesinin Lidya dilinde kayn ağac
anlamndadr (BİÇDR, 2007).
Bölgenin snrlar, kuzeyde Marmara Denizi, batda Çanakkale Boğaz ve Ege
Denizi, doğuda Atranos Çay ve güneyde de Lidya ile çevrilidir. Küçük Misya
olarak adlandrlan bölge; Keşiş Dağ'ndan başlayan Marmara Denizi sahilini
izleyerek Çanakkale Boğaz'na kadar olan bölgedir, geri kalan bölge de Büyük
Misya olarak adlandrlr. Büyük Misya’y oluşturan şehirler; Pergam (Bergama),
Adramitiyum (Edremit), Arjiza (Balya-Pazarköy), Assos (Behramkale), Teruvad
(Truvada), Gargar, Antandos (Avclar civar), Belodos (Dursunbey) ve
Adriyanatere (Balkesir) şehirleridir. Küçük Misya ise Sizik (Belkz), Lâmpesak
(Lapseki), Perkot (Bergoz), Abidus, Milotopolis (Mihaliç), Apoloni, Periyapos
(Kara Biga), Pemaninos (Eski Manyas), Artemea (Gönen), Zeleya (Sarköy),
Artas (Erdek) ve Panormos (Bandrma) şehirlerinden meydana gelir (T.C.
Balikesir Valiliği web sitesi, 2010). Helenistik dönemde bölgede kurulmuş olan
devletlerden Adremytteion (Edremit), Pendoramus (Bandrma), Erteka’nn
(Erdek) bulunduğu bölgeler, günümüzde de antik adlaryla anlmaktadrlar
(BİÇDR, 2007).
M.Ö. 3000-1200 yllar arasnda bölgede bilinen ilk medeniyetler olarak,
birbirlerinden farkl diller kullanan Pelasg ve Leleg kolonilerine rastlanr.
Bölgedeki daha sonra varlğn sürdüren Misyallar'n Pelasglar'dan geldiği
düşünülmektedir. Bitinyallar’ yendikten sonra bölgeye yerleşen Misyallar,
göçebe hayat benimsediklerinden şehir kurma çabas göstermemişlerdir (T.C.
Balikesir Valiliği web sitesi, 2010).
Orta ve Geç Tunç çağ yerleşmeleri, Balkesir’de, Anadolu’nun diğer
yerleşimlerine göre daha azdr. Ancak bu döneme ilişkin yerleşimlerin
bulunduğu alanlarda, gerekli çalşmalarn yaplarak, bölgenin bu süreçteki
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geçmişine dair bilgilere ulaşlmas gerektiği kimi kaynaklarda belirtilmektedir
(Hürylmaz, 2003).
Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuş olan Hititler'in bölgedeki egemenliğini M.Ö.
1120'lerde başlamştr. Bölgenin Hitit dönemindeki ad “Assuva”dr. Troyallar ve
Akalar arasnda, M.Ö. 1200'lerde başlayan Truva Savaş srasnda Troya'y
desteklemişler ve egemenliği altna girmişlerdir. Ardndan Lidyallar ve
Ahameniş İmparatorluğu'nun egemenliği altnda kalan coğrafya, Ahameniş
İmparatoru ve Makedon Kral İskender arasnda Biga Çay dolaylarnda
yaplan Granikos Savaş'nn ardndan, Makedonya İmparatorluğu'nun eline
geçmiştir. İskender'in ölümü ardndan komutanlarnca paylaşlan topraklarda,
bu sürecin ardndan “Bağmsz Bergama Krallğ” kurulmuştur. M.Ö. 133 ylnda,
Roma İmparatorluğu'na
katlan
krallk, M.S.
395
ylnda, Roma
İmparatorluğu'nun bölünmesi ile Doğu Roma İmparatorluğu snrlar içerisinde
kalmştr. (T.C. Balkesir Valiliği web sitesi, 2010)
1.2.2

Bizans ve Roma Dönemi

M.Ö. 133'de Misya'nn Roma egemenliğe girmiş, Roma'ya bağl Asya Eyaleti
kurulmas ile Misya topraklarnn bir ksm bu eyalete bağlanmş, M.Ö. 85 ylnda
tamamen Roma egemenliğine girmiştir (T.C. Balkesir Valiliği web sitesi, 2010).
Roma İmparatorluğu döneminde bölgede imar çalşmalar olarak Kyzikos’da
eski yaplarn onarlmasn yan sra yeni yaplar da yaplmştr. Bu yaplar
arasnda en önemlisi önce Jüpiter’e, ardndan Hadrian’a adanan Hadrian
Tapnağ’dr. (Hürylmaz, 2003) Kavimler Göçü'nün etkisiyle M.S. 395 ylnda
Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi sürecinde bölge Doğu Roma
İmparatorluğu snrlar içerisinde kalmştr.
675 ylnda gerçekleştirilen İstanbul kuşatmas srasnda Misya Araplar'n
saldrsna uğramştr. 716-718 yllarnda İstanbul Kuşatmas'nda ise, Bergama ve
Edremit yöreleri, II. Suriye sahillerinden hareket eden birlikler, yağmalamşlardr
(T.C. Balikesir Valiliği web sitesi, 2010).
1.2.3

Selçuklular Dönemi

1075 ylnda Kutalmşoğlu Süleyman Şah, İzmit çevresi ve Marmara sahillerinde
İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuş ve 1076’da Misya'nn
şehirlerinden Sizik ve Edincik'i de Anadolu Selçuklu Devleti topraklarna
katmştr. Bölge bu dönemde Türkler ve Bizansllar arasnda paylaşlamamş;
1081 ylnda Türkler, Apollonia (Gölyaz)'y Bizansllar'a karş savunmuşlar ancak
başka bir Bizans birliği ise Sizik ve Poimanenon (Manyas)' Türklerden geri
almştr. 1085 ylnda emirlerden İlhan Bey, Apollonia, Poimanenon ve Edincik'i
geri almştr. 1086 ylnda devletin başna geçen Ebu'l-Kasm, Sizik'i merkez
yaparak Marmara sahillerinde egemen olmuştur. 1090 ylnda Doğu Roma
İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasndaki savaşlarda, önce
Anadolu Selçuklular'n egemenliğine giren Gemlik, ardndan Doğu Roma
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İmparatorluğu'na egemenliğinde kalmştr (T.C. Balikesir Valiliği web sitesi,
2010).
1092’de I. Klç Arslan ise, Marmara kylar ve Edremit Körfezi’ni devletin
topraklarna katmştr. Ayn dönemde Edremit'den Abydos'a kadar olan kylar
ile Sakz ve Midilli Adas, İzmir Beyi Çaka Bey tarafnda ele geçirilmiştir. Klç
Arslan, bütün bölgeyi öncü aknlara ve I. Haçl Seferi’nde savunmuş, ancak
İznik 1097’de Bizans ve Haçl kuvvetlerinin eline geçmiştir (Durukan, 2003).
1107'de Türkler’in Bat Anadolu'dan çekilmesiyle, Misya yeniden Bizans
kuvvetleri tarafndan ele geçirilmiştir, 1115 ylna kadar bölgede Bizansllar ile
Türkler arasnda çekişmeler yaşanmştr. 1175 ylnda bölgeye Eskişehir’den
Türkmen göçü olmuştur, 1206 ylnda Misya kentlerine başlayan Türkmen
aknlar sonucunda Bizansllar bölgeyi terk etmişlerdir (T.C. Balikesir Valiliği web
sitesi, 2010). Afşar, Knk, Salur, Bayat isimlerinin varlğ, doğudan gelen birçok
Türk aşiretinin bölgeye yerleşmesine ilişkin belgeler olarak kabul edilebilir
(Balkesir İl Yllğ, 1967).
1.2.4

Karesi Beyliği Dönemi

1280'li yllarda Karesi Bey, büyük bir Türkmen grubu ile Misya bölgesine
gelmiştir. 1296-1297 yllarnda ise Germiyan kuvvetlerinin desteğiyle Misya
topraklarnn, Erdek, Biga, Edremit, Bergama, Çanakkale dşnda büyük
çoğunluğunu ele geçirmiştir (T.C. Balikesir Valiliği web sitesi, 2010). Karesi
Beyliği ilk önce Selçuklular'n ardndan İlhanllar'n egemenliğinde kalmştr.
Osmanl Devleti'ne ilk katlan beylik ise Karesi Beyliği'dir. Karesi Beyliği'nin
Osmanl Devleti’nin tamamen egemenliğine girmesi 1361 ylnda olmuştur
(Balkesir İl Yllğ, 1967).
1.2.5

Osmanl Devleti Dönemi

Osmanl Devleti'ne katldktan sonra Karesi Beyliği, özerk bir sancak olarak
Süleyman Gazi yönetimine verilmiştir. 1390 ylnda Yldrm Bayezd,
Saruhanoğullar Beyliği’ni ele geçirerek, Karesi Beyliği ile birleştirmiştir. Daha
sonra ayrlan bu beyliklerden Karesi Sancağ, 1393 ylnda Anadolu Eyaleti’ne
bağlanmştr. 1402 ylnda Ankara Savaş’nda, Karesi kuvvetleri, Osmanl
ordusuyla birlikte savaşmşlardr. Sonuçta Osmanl ordusunun, Timur’un
birliklerine yenilmesi ile bölge Timur’un saldrlarna uğramştr. Ankara Savaş
sonucunda, Karesi Beyliği’ne de diğer beylikler gibi, Timur tarafndan
bağmszlklar verilmiştir (T.C. Balikesir Valiliği web sitesi, 2010). Bunun ardndan
Osmanl Devleti, Karesi Sancağ’n yeniden ele geçirince, bir çok kyy ve
kuvvetli bir donanmay da ele geçirmiştir. Bu olanaklar Osmanl Devleti’nin,
Rumeli’ne geçişlerini kolaylaştrmştr (Balkesir İl Yllğ, 1967).
Anadolu'nun genelinde yaşanan ktlk, 1494 ile 1503 yllar arasnda Balkesir ilini
de etkilemiştir. 1525-1527 yllar arasndaki her yl da çekirge felaketi ile
karşlaşlmştr. 21 Eylül 1577 tarihinde ise bölgede çok şiddetli bir deprem
yaşanmştr. 1596-1610 yllar arasnda, Anadolu'daki Celali isyanlar nedeniyle,
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batya göç eden Yörüklerin bir ksm Balkesir bölgesine gelmiştir (T.C. Balikesir
Valiliği web sitesi, 2010).
Osmanl Devleti yönetiminde Balkesir ilinde, Rum nüfusun yoğun yaşadğ
yerler olan Gelibolu yarmadas, Ayvalk, Erdek, Edremit gibi alanlarda
uygulanacak nüfus politikalar önemli olduğundan bu dengenin müslümanlar
lehine dönüştürülmesi için, Rumeli’den gelen muhacirler bu bölgelere
yerleştirilmiştir (Arslan, 2003).
1845 ylnda Karesi ile Saruhan Sancağ'nn birleştirilmesiyle oluşturulan yeni
eyalet 1847 ylnda kaldrlmş, Karesi tekrar Hüdavendigâr Eyaleti'ne
bağlanmştr. 1867 ylnda Hüdavendigâr Eyaleti, vilayet olmuştur. 1881-1888
yllar arasnda vilayet olan Karesi, 1909 ylnda ise bağmsz bir sancak olmuştur
(T.C. Balkesir Valiliği web sitesi, 2010).

Resim 1. 65 Kepsut Eski Ziraat Mektebi (Fotoğraf: Esra Nesipoğullar).

1.2.6

Kurtuluş Savaş Dönemi

I. Dünya Savaş’nn bitiminde, Osmanl Devleti’nin imzaladğ Mondros Ateşkesi
sonucunda Yunan Kuvvetleri 15 Mays 1919’da İzmir’i işgal ettiklerinde, bu
işgale karş, Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Balkesir’de de tepkiler
oluşmuştur (Yurt Ansiklopedisi, 1982).
Kurtuluş Savaş srasnda, 18 Mays 1919'da Balkesir'de kurulan Redd-i İlhak
Cemiyeti'nin yaptğ toplant sonucunda direniş karar alnmştr. Ancak
Anadolu’da ilerleyen Yunan kuvvetleri; Mays 1919'da Edremit'e, 29 Mays
1919'da Ayvalk'a, 30 Haziran 1920'de Balkesir'e ulaşmşlardr. 26-31 Temmuz
1919 I. Balkesir Kongresi ve 16-22 Eylül tarihinde de II. Balkesir Kongresi
düzenlenmiş, bu kongreler sonucunda bölgede Kuvay-i Milliye birlikleri
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kurulmuştur (T.C. Balikesir Valiliği web sitesi, 2010). 26 Ağustos 1922
Başkomutanlk Zaferi’nden sonra, 3 Eylül'de Burhaniye, 4 Eylül’de Bigadiç, 5
Eylül’de Susurluk, 6 Eylül’de Balkesir, Balya, Gönen ve İvrindi, 9 Eylül’de
Edremit, 14 Eylül’de Manyas ve 17 Eylül'de Ayvalk ve Bandrma işgalden
kurtulmuştur (Yurt Ansiklopedisi, 1982).
1.2.7

Cumhuriyet Dönemi

Karesi ili bütün sancaklarn il olduğu 1923 ylnda kurulmuştur. İlin ad 1926
ylnda Balkesir olmuştur. Cumhuriyet döneminde siyasi, idari ve toplumsal
yapnn değişmesi ile gelişen ilde, 1926-1944 yllarn içerisinde sra ile Susurluk,
Ayvalk, Erdek, Manyas, Bigadiç ve İvrindi ilçe olmuşlardr (Yurt Ansiklopedisi,
1982). 15 Kasm 1942 tarihinde Balkesir ilinde 7 şiddetindeki deprem
sonucunda büyük can ve mal kayb yaşanmştr. (T.C. Balikesir Valiliği web
sitesi, 2010). 1950 ylnda büyük bir yangn geçiren kent bundan sonra yeni bir
yaplanma süreci geçirmiştir. 1992 ylnda Balkesir Üniversitesi açlmştr.
Sonuç ve Öneriler
Balkesir ilinde, Havran’daki İnboğaz mağaralar’ndan başlayan ve Kurtuluş
Savaş dönemi ile günümüze kadar devam eden önemli bir tarihsel gelişim
süreci vardr. Ancak Orta ve Geç Tunç Çağ yerleşimlerine ilişkin kapsaml
araştrma yaplmadğndan, bölgede bu konuda bilgi eksikliği olduğu
görülmektedir. Bu konuda araştrmalar yaplarak bilgi eksikliği giderilmelidir. İl
genelinde tarihi ve arkeolojik alanlarda yaplacak çalşmalar sayesinde
genellikle krsal alanlarda yer alan SİT alanlarnn önemi arttrlmal ve kültür
turizmi süreci başlatlmaldr. Bu durum krsal yerleşimlerde ekonomik etkinliklerin
gelişmesine neden olacaktr. Özellikle bu alanlarn yaknlarndaki köylerin
konaklama, yeme-içme gibi turistik etkinliklerde kullanlmasyla bu bölgenin
hem tarihi hem yerel değerlerinin tantlmas sağlanmaldr. [Resim 1.65, Resim
1.66]. Bu şekilde hem kültürel hem ekonomik açdan gelişen krsal yerleşimlerin
barndrdğ zenginlikler korunabilir.
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1.3

Sosyo-Kültürel Veriler
1.3.1

Kapasite ve Yoğunluk

Cumhuriyet döneminde Balkesir ilinin nüfusu göz önüne alndğnda 2000 ylna
kadar bir artş izlenmektedir. 1950ler’e kadar yavaş ancak dengeli bir artş
gösteren nüfus verilerinin 1950ler’den sonra hzla arttğ gözlenmiştir. Hatta
Türkiye genelinde nüfus düşüşü yaşanan 2. Dünya Savaş yllarnda bile Balkesir
bölgesinde artşn gözlenmesi bu dönemde askere alnan erkek nüfusun, riski
yoğun olan bat bölgelerine çekilmesinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. İlin
1950lerden sonra nüfus artşnda bir ivme kazanmasnn sebebi özellikle 19501960 arasnda ilde hzl bir kentleşme yaşanmasdr (Çamurcu ve Çakr, 2005).
Bu yaşanan hzl kentleşme ile, Balkesir kentinin gelişmesi, dş illerden göç
almasnn yansra, il içi göçün de olmasna sebep olmuştur. Kentteki iş ve
yaşam olanaklarnn hzla iyileşmesi ile, krsal alanlardan bu bölgelere olan
göçler, baz krsal alanlarda görülen nüfus azalmasnn en önemli sebebidir.
2003 yl verilerine göre ilde doğum hz % 9,22 iken, ölüm hz ise % 3,19
oranndadr, bunu sonucunda doğal nüfus artş oran % 6,04 olarak
hesaplanabilir. 1945 ylna kadar, Balkesir il genel nüfusunda kadn says erkek
saysna göre daha fazlayken, ekonomik etkinliklerde erkek nüfusun fazlalğ
gibi ekonomik etkenler sonucunda şehir merkezindeki erkek nüfusu her zaman
kadn nüfusuna oranla daha yoğun olmuştur. 1955-1975 yllar arasndaki
süreçte kadn ve erkek nüfus oranlar gittikçe dengelenmeye başlamştr. 1965
saymnda görülen erkek nüfusundaki azalmann temel sebeplerinden biri
bölgenin en yoğun göç verdiği dönemin bu dönem olmasdr. Bu süreç, göç
dolaysyla azalan erkek nüfus sebebi ile kadn-erkek nüfus oranlarndaki
dengeyi oluşturur. 2000 yl sonuçlarndan en önemlilerinden biri, bölgenin artk
eskisi kadar önemli bir çekim merkezi olmamas, ekonomik etkinlikler ve işgücü
açsndan ksmen doygunluğa ulaşmas ile göç alma orannn azaldğ görülür.
Balkesir ili, kadnlarn nüfusun % 48,42’sini, erkeklerin ise % 51,58’ini oluşturduğu
oldukça dengeli bir kadn-erkek nüfusuna sahiptir. Bu oranlarn dengesinde,
asker ve polis eğitim birimlerinin şehirde bulunmasnn da erkek nüfusu
arttrarak sonuçlar etkilediği unutulmamaldr (Çamurcu ve Çakr, 2005).

Resim 1. 66 Balkesir krsalnda
farkl etnik topluluklara ait
mimari miras örneklerinden.
(Fotoğraf: Tasim Mehmed)
(Yan sayfa).

Kentleşme oranndaki artş dikkate alnrsa, 1965 yl saymnda şehirde yaşayan
nüfus % 32 iken, 2000 saymnda bu oran % 54’e çkmştr. Kentin krsalndan,
merkeze bir akş söz konusudur. Ayrca, son 73 ylda Türkiye genelinde nüfus 5
kat artmş iken, Balkesir ilinde bu artş 2,5 kat orannda olmuştur. Bu da nüfus
artş hznn Türkiye ortalamasnn yarsnda olduğunu gösterir (BİÇDR, 2006).
2008 yl nüfus saymna göre Balkesir ilinin nüfusu 1.130.276 olup, nüfusun %59’u
şehirde, %41’i krsal alanda yaşamaktadr. İl nüfusunun şehir ve köylere göre
ilçeler itibariyle dağlm aşağda verilmektedir [Tablo 1.8].
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir km2’ye düşen kişi says, il genelinde
79’dur. Yüz ölçümüne göre ilk srada yer alan Dursunbey ilçesinde nüfus
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yoğunluğu 24, yüzölçümü en düşük olan Marmara ilçesinde nüfus yoğunluğu
58 kişidir.
OECD kriterlerine göre, nüfus yoğunluğu km2 başna 150 kişinin altnda olan
yerler krsal alan olarak tanmlanmakta olup, bölgeler üç gruba ayrlmaktadr.
Nüfusunun %50’den fazlas krsal alanlarda yaşayan bölgeler, krsallğ baskn
bölgeler, nüfusunun %15-50 aras krsal alanlarda yaşayan bölgeler, önemli
ölçüde krsal bölgeler ve nüfusunun %15’in den az krsal alanlarda yaşayan
bölgeler ise, kentselliği baskn bölgeler olarak snflandrlmaktadr.
İLÇELER

Köy
Says

Köy
Nüfusu

Şehir
Nüfusu

Toplam
Nüfus

Yüzölçümü
(km2)

Yoğunluk

Merkez

120

70.767

247.072

317.839

1454

218

Ayvalk

17

26.762

34.968

61.730

265

23

Balya

43

13.923

2.038

15.961

936

17

Bandrma

34

18.980

111.494

130.474

592

220

Bigadiç

70

33.537

15.724

49.261

1028

48

Burhaniye

20

11.965

37.415

49.380

280

18

Dursunbey

102

28.416

17.364

45.780

1948

24

Edremit

20

64.331

49.122

113.453

731

155

Erdek

21

13.044

21.660

34.704

333

104

Gömeç

9

6.831

4.750

11.581

223

51

Gönen

88

30.577

42.428

73.005

1118

65

Havran

24

17.445

10.713

28.158

543

52

İvrindi

63

31.715

6.357

38.072

761

50

Kepsut

62

19.359

5.811

25.170

908

3

Manyas

42

16.494

6.503

22.997

593

39

4

6.368

2.540

8.908

154

58

Savaştepe

44

11.261

9.366

20.627

409

50

Sndrg

68

27.824

12.824

40.648

1378

29

Susurluk

43

18.478

24.050

42.528

645

66

TOPLAM

894

468.077

662.199

1.130.276

14299

79

Marmara

Balkesir iline bağl ilçelerin nüfuslar incelendiğinde, şehir nüfusu en fazla olan
ilçe Bandrma, en az olan ilçe ise Balya ilçesidir. Köy nüfusu en fazla olan ilçe
Edremit, en az olan ilçe ise Marmara ilçesidir. Köy nüfus artş hznn en fazla
olduğu ilçe % 11,57 ile Ayvalk ilçesidir. Nüfus azalmas en fazla olan ilçe ise %
5,42 ile Sndrg ilçesidir.
Balkesir ilinde, özellikle turizm potansiyeli sebebi ile aldğ göç dolaysyla
oluşan nüfus artş genellikle, Bandrma, Erdek, Edremit, Burhaniye, Ayvalk gibi
ky şeridi ilçelerinde gözükmektedir. Bunlarn yan sra, Merkez, Gönen,
Savaştepe, Sndrg, Manyas, Susurluk gibi ova alanlar da ise, hem ulaşm
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Tablo1. 9 Balkesir geneli nüfus
dağlm (balkesr.gov.tr).

kolaylğ hem üretim etkinliklerinin varlğ sebebi ile nüfus artş görülmektedir.
Dursunbey, Balya, Bigadiç, İvrindi, Kepsut ilçelerinde ise, dağlk arazinin sebep
olduğu olumsuz koşullar, nüfus artş hzn yavaşlatmaktadr (BİÇDR, 2006).
Kireç köyü 200 haneli bir köy iken 40 haneye düşmüştür, emeklilerin yaşadğ bir
köy haline dönüşmüştür. Şahinler Köyü ise zeytinyağ üretim tesisine sahip bir
köydür, üretim etkinliklerinin sürdürülüyor olmas nedeniyle daha bakml ve
kalabalk bir köydür. Hotaşlar köyü sakinleri ise ürettikleri tarm ürünlerini
şehirlere götüremedikleri için, sadece Kepsut ilçesinde satabilmektedirler, bu
da pazar alanlarnn küçülmesine sebep olmaktadr. Bunun sonucu olarak,
köyün yaps ve nüfus hareketleri etkilenmektedir. Örenli ise Balkesir’in daha az
göç vermiş dağ köylerinden biridir.
Sonuç ve Öneriler
Her yerin taşyabileceği gelişme ve insan aktiviteleri kapasitesi vardr. Bu
kapasitelerin alt ve üst snrlarnn aşlmas istenmeyen bir durumdur. Bu açdan
bakldğnda krsal yerleşmelerin nüfus kaybettiği göz önüne alndğnda,
yoğunluk açsndan bir zorlama getirmemektedir. Aksine kapasite kullanmn
arttrc teşvikler gerekmektedir.

Resim 1. 67 Balkesir krsalnda modernleşen hayvanclk etkinlikleri nedeniyle büyüyen
kütlelerin köy silüetine olumsuz etkisi (Fotoğraf: Kemal Çorapçoğlu).

Nüfus hareketleri açsndan değerlendirildiğinde, turizm etkinlikleri sebebi ile
göç alan bölgeler bat ve kuzey bölgelerdir. Dünyadaki toplumsal hayatn da
süreçte değişmesi ve turizm sektörünün öneminin ve etkinlik yüzdesinin artmas
ile bölgedeki kimi krsal alanlar turizm etkinlikleri ile gelişmiştir. Ancak bu gelişim,
turizm etkinliklerinin yaplabildiği alanlarn, göç vermemesine, hatta dönemsel
olarak göç almasna sebeptir. Kimi krsal yerleşimlerde ise, tarm ve
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hayvanclğn modernizasyonu ile ekonomik etkinlikler artmş, bu da bölgede
nüfus artşna neden olmuştur. Ancak bu modernizasyonun plansz yaplmas ile
bölge dokusu ile uyumsuz kütleler görülmektedir [Resim 1.67]. Ekonomik olarak
bölgenin kalknmasna sebep olan bu işletmeler, krsal yerleşimlerde geleneksel
dokunun silüetini bozmadan, planl olarak yerleştirilmelidir.
Bu gelişimlerin yannda, iç bölge krsalnda genç nüfusun köyden göçü,
köylerin varlğn etkileyen önemli bir etmendir. Genç nüfusun göçünün,
Şahinler köyünde olduğu gibi iş ve yaşam olanaklar sağlanarak azaltlmas
krsal yerleşimlerin sürdürülebilmesi için önemlidir. Özellikle iç bölgelerde
görülen dağlk krsal alanda, orman arazilerinin de yoğun olmas tarm
etkinliklerinin bölgenin gelişimi için yetersiz kalmasna sebep olmuştur. “Krsal
Geçim Yollar” bölümünde ele alnan kimi üretim yöntemleri, krsal yerleşimlerin
olanaklarna ve kültürel geçmişine bağl olarak bu bölgelerde
canlandrlmaldr. Balkesir merkezini hzl kentleşmesi ile bölgedeki kimi krsal
alanlarda genç nüfusun çalşmak üzere kent merkezine göçü ile meydana
gelen nüfus düşüşü, krsal alanlardaki üretim etkinlikleri ve krsal el sanatlar gibi
etkinliklerin krsal toplumlarn hayatndaki rolünü zayflatmş ve sürdürülmesini
zorlaştrmştr. Ancak yaşl nüfusun bu bölgelerde kalmasnn bir avantaj olarak,
geleneklerine bağl yaşl nüfus sayesinde krsal yerleşimlerin mimari kimlikleri
korunmuştur. Bunun sonucunda bölge halkn pansiyonculuk ile geliştirip, kültür
turizmi ve eko turizm gibi hizmet sektörlerinin bölgede teşvik edilmesi
gerekmektedir.
1.3.2

Nüfus ve Demografik Yap

Osmanl Devleti yönetiminde 1831’de Balkesir ilini de kapsayan ilk nüfus saym
asker nüfusu belirlemek için yapldğndan, bu nüfus saymnda sadece erkek
nüfusa dair bilgiler edinilmiştir. 1831'de Balkesir'de yaplan nüfus saymna göre
8.405 kişilik erkek nüfusunun 7.649'u (% 91) müslüman, 756's (% 9)
gayrimüslimdir. 1871 tarihindeki sayma göre ise 12.382 kişilik erkek nüfusun
11.186's (% 90) müslüman, 1.196's (% 10) gayrimüslimdir. 1893 ylnda Karesi
Sancağ’nn Balkesir kazas saymndaki veriler ise ilk defa kadn ve erkek
nüfusunu kapsar. Bu verilere göre toplam 56.165 olan kadn nüfusunun 53.972'si
(% 96) müslüman, 2.193'ü (% 4) gayrimüslimdir. Toplam erkek nüfusu ise 59.209
iken, bunun 56.359'u (% 95) müslüman, 2.850'si (% 5) gayrimüslimdir (Çamurcu
ve Çakr, 2005). Bu süreçte, 1893 ylnda yaplan nüfus saymnda gayrimüslüm
nufüsün %50 orannda azaldğ görülür. Bu değişiklik bölgenin sosyal, toplumsal
yapsnn yansra mekansal kimliklerinde de farkllaşmaya sebep olmaktadr.
İlk Tunç Çağ’ndan beri yerleşime açk bir yer olan Balkesir bölgesinde
yerleşen halklarn kökenleri irdelenirse günümüze kadar çeşitliliğini koruduğu
gözlenir. Bu hareketlilik sonucunda, Balkesir bölgesinde yerleşenlerin büyük
çoğunluğu, günümüzde etnik olarak Türk kökenli olmalarna rağmen,
etnografik olarak, Manav, Yörük, Çepni, Türkmen (Tahtac), Tatar ve Muhacir
olmak üzere 6 alt grupta toplanr. Bu etnografik topluluklarn yaşam biçimleri,
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Balkesir krsalnda, bölgeler aras yerleşme özelliklerini etkiler. Bu gruplardan
Manavlar bölgede yerleşik hayata ilk önce geçen topluluklardr; Yörük
kelimesi ise etimolojik olarak “yürümek” kelimesinden türer ve göçebe Türk
topluluklarn tanmlamakta kullanlr, bu kollarn içerisinde özellikle Yörük olarak
adlandrlanlar 1691 iskanndan kaçp Balkesir ve çevresinde konar-göçer
yaşayan ve 1862 iskannda zorla toprağa bağlanan Sünni inançl Oğuz
boylardr; Çepniler ise 18. yüzyldan itibaren Tokat, Sivas, Yozgat dolaylarndan
gelerek Balkesir çevresine gelmiş çoğu Alevi kökenli oymaklardr; Tahtaclar ise
Anadolu’da yüzyllardr ağaç işçiliği yapan Türkmenler’e verilen isimdir; Tatarlar
ise Osmanl topraklarna Krm’dan gelen topluluklardr; Muhacir tanm da
zorunlu göçe zorlanmş kişileri tanmlamakta kullanlr. Etnik yapnn
farkllaşmasnn sebeplerinden biri de, bölgenin 17. yüzyldan sonra iskan
merkezi olarak kullanlmas ve bunun sonucunda bölgede, Boşnaklar,
Arnavutlar gibi Balkanlar’dan gelen topluluklarn ve Kafkasya kökenli Çerkes
ve Gürcü topluluklarn iskan edilmesidir. Bölgede Osmanl Devleti döneminde
oransal olarak daha fazla bulunan Rumlar’n saysndaki düşüş ise savaş sonras
mübadelelerin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Ayhan, 1999). Tüm bu
etnik ve etnografik hareketlilikler, krsal bölgelerde köyler yani topluluklar
arasnda hayata bakş ve bunu sürdürdükleri alanlar olan yerleşmelerde konut
sistemlerinde farkllklar gösterir. Manavlar’n yerleşik hayata ilk geçen topluluk
olmas bu topluluğun süreci daha uzun süredir yaşamasyla şekillenen farkl
yerleşim düzenlerine neden olur. Yörükler’in göçebe hayat deneyimleri ise
yerleşim evresinde farkl gereksinimlerinin olmasn doğurur.
Sonuç ve Öneriler
Yüzyllar içerisinde gelişmiş ve farkl etnik ve etnografik yaplardan oluşan
Balkesir krsalnda, bütün topluluklarn özellikleri ve mimari kimliğe yansttklar
değerler korunmaldr. Farkl topluluklarn yoğun olduğu dokularda, yeni
konutlar oluşturulurken, topluluğun gereksinimlerine dayanarak oluşmuş yerel
birimler korunmal, günümüzde hala kullanlan işlevlere ait alanlar ise konfor
koşullar göz önüne alnarak iyileştirilerek düzenlenmelidir.
Dolaysyla, yaplaşma göz önüne alndğnda, krsal yörenin kültürel geçmişine,
bu bölgede yaşayan farkl topluluklarn gereksinim ve sosyal yaşam biçimleri
göz önüne alnarak yeni konutlar ve dokularn oluşturulmas önemlidir [Resim
1.68]. Özellikle toplumsal yaşam farkllklarndan ortaya çkan avlu kullanm,
meydan kullanm, sokak kullanm vb. detaylar öne çkarlmaldr. Dolaysyla
doku oluşturulmas srasnda demografik yaplar ve dolaysyla kültürlerin
değişimi göz önüne alnarak oluşturulacak detaylar ile krsal yerleşimlerde
kimlik oluşumu sağlanmaldr.
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Resim 1. 68 Balkesir krsalnda gündelik hayatta yaşl kadnlar (Fotoğraf: Tasim Mehmed).

1.3.3

Aile ve Akrabalk

Köylerin geleneksel toplumsal yapsnda, çoğunlukla aile büyükleri oğullar ile
beraber ve erkek kardeşler ayn avlu içerisinde birbirine bakan konutlarda
yaşamaktadr. Eğer aileye ait birden fazla konut yoksa ailenin erkek çocuklar
için avlu içerisinde yeni konutlar inşa edilmektedir. Birincil yaplarn parsel
büyüklükleri bu eklere izin verecek ölçüde büyüktür [Resim 1.69].
Aileler genellikle, eskiyen konutlarnn yanna tuğla veya briketten yeni bir
konut yapp onun içinde yaşamakta, eski evlerini ise ykmayp depo olarak
kullanmaktadrlar. Ahrlar da bu şekilde değerlendirilmektedir. Eski ahr
samanlk olarak kullanlrken yenisi yaplmaktadr, ya da eski ahrn yklp onun
yerine yeni konutun yapldğ örnekler de vardr.
Evin çocuklarnn ekonomik nedenlerle ilçelere veya şehre taşnmas gibi
durumlarda ise, ebeveynler evlerinde oturmaya devam ederler. Bu durumda
eski evlerin tamir edilmesi, evlere tuvalet ve mutfak birimlerinin eklenmesi söz
konusudur.
Balkesir’in iç bölgeleri genellikle göç veren bölgelerdir. Köyler çok
küçülmüştür, ama köylüler emeklilik sonras köylerine geri dönmektedirler.
Ancak bu durum köylerin emekli nüfusla, yani yaşl nüfusla dolmasna neden
olmaktadr. Genç nüfusun köyde kalmasna neden olacak etmenler yoktur.
Genelde hane says azaldğ için okullar da kapanmştr, bu nedenle çocuklar
komşu büyük köylerin okullarna giderler. Köylerin birbirine yaknlğ ise, taşmal
eğitimin yan sra, köyler aras ekonomik etkinliklerin sürdürülebilmesini
sağlamaktadr.
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Resim 1. 69 Dursunbey'de avlu içerisinde birden çok yap örneği, 2010 (Fotoğraf: Berrin
Şahin Diri).

Sonuç ve Öneriler
Aile ve akrabalk ilişkileri de bölgedeki parsel büyüklüğünü etkileyen
nedenlerdendir. Ancak geçmiş dönemden günümüze kadar devam eden bu
boyutlar; özellikle gereksinmelerin, kültürel ve sosyal yaşantlarn, beklentilerin
sonucu olduğundan, aile yapsnn günümüz koşullarndaki değişimi göz önüne
alnarak uygun parsel büyüklüklerine ulaşlmaldr. Parsel büyüklüklerinin yan
sra, parsel içi yerleşimler de aile ve akrabalk bağlarnn bir sonucudur. Ancak
modern hayat ile toplumsal ilişkiler bağlamnda oluşan değişiklikler, krsal
bölgelerdeki yaşam da, kentlerde olduğundan daha yavaş da olsa
etkilemektedir. Bu etkilerinin sonuçlarnda ulaşlan büyüklükler, yine krsal
yerleşimlerin geçmişine ve kültürlerine bağl olarak şekillendirilmeli, krsal
yerleşimlerin dokusunun korunmas sağlanmaldr.
1.3.4

Kültürel Yaşam

Krsal alanlarda, kimi kültürel birikimler kentlerden farkl ve daha yoğun bir
biçimde sergilenmektedir. Genellikle kültürel ve sosyal yaşam içerisinde önemli
olan dönemlerde bu geleneklerin yaşatldğ gözlenmektedir. Geçmişten
günümüze halen yaşatlan baz gelenekler aşağda sralanmştr.
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1.3.4.1

Doğum

Doğum ile ilgili geleneksel kültürdeki uygulamalardan biri, nazara karş bebeği
korumak amacyla yörede “bağrdak” olarak adlandrlan krmz tülbendi
bebeğin başna aln kapatacak şekilde bağlamaktr. Bebekleri nazara karş
korumak amacyla iki lohusann karşlaştrlmamas da adettir. Ayrca
loğusalarn tek başlarna braklmamas ile al basmasnn önleneceğine inanlr
(Duymaz, 2003). Yeni doğan çocuklarn sarlk olmasn engellemek için baz
bölgelerde yüzüne sar bez örtülür veya sar renkli kyafetler giydirilir, baz
bölgelerde ise uyuduğu alanlarda sar renkli bir ampul devaml açk braklr.
Birçok başka bölgede de halen sürdürülen bir inanç ise, bebek doğduktan krk
gün sonra krk tane küçük taş toplanr. Bu taşlarla kaynatlan suda bebeğe
banyo yaptrlr (Bldr Olu, 2010).
Çocuklara ad konulurken ebenin göbek bağn keserken söylediği isim “göbek
ad”, doğumun 3. ve 10. günleri arasnda evin büyük erkeği tarafndan ezan
okunurken söylenen ad ise “ezan ad”dr (Balkesir İl Yllğ, 1967). Adaşlk
geleneği bölgedeki geleneklere göre, sadece kişilerin ayn ad taşmas ile
gerçekleşmez, ayn addaki çocuklar için verilen şölen srasnda bu kişiler adaş
olurlar ve bu bölge geleneklerinde kardeşlik kadar önemli bir ilişkidir (Duymaz,
2003).
Çocuk doğumundan yedi yaşna varmasna kadarki süreçte, çocuk sağlkl
olsun diye “akika” olarak adlandrlan kurban kesilir (Bldr Olu, 2010).
1.3.4.2

Düğünler

Düğün ve evlilik adetleri en canl olarak krsal kesimde yaşanr. Her köyün
düğün gelenekleri ufak farkllklar gösterse de, temelinde ayn aşamalardan
oluşur.
Kz isteme aşamasnda, kzn ve oğlann anneleri kendi aralarnda anlaştktan
sonra, oğlan taraf iki kişiyi kz evine göndererek kz istenir, ancak ilerleyen
ziyaretlerde cevap verilir (Balkesir İl Yllğ, 1967). Söz kesildikten 3 gün sonra
oğlan evinden bir heybe kz evine götürülür. Ertesi gün de yine heybe ile kz
evine gidilir. Kz, kaynanasnn elini öper ve kaynanasnn bağladğ beyaz
yazmann amac “gününün ak olmas” dileğidir. Bu geleneğin ad “küçük
heybe”dir (Duymaz, 2003). Bu süreçten sonra düğün zamanna kadar
bayramlarda karşlkl hediyeler iletilir ve taraflar düğüne kadar kendilerine
düşen alşverişleri yaparlar. Düğün gününden önce ise, önemli davetlilere birer
yazma, diğer davetlilere şeker iletilir. Düğünden önce kz evinde bir yemek
verilir. Ertesi güne kadar gelin evinde düğün hazrlklar sürer. Gelin de at ile
oğlan evine yola çkar. Düğün evine ulaşan gelin attan hemen inmez,
kaynatasnn kendi için vereceklerini dinler, bunlar genellikle hayvan ve
arazidir. Gelin attan inmeden kucağna verilen erkek çocuğu ise inanşta
erkek çocuk doğurmas içindir. Ayrca yere basan gelinin eline “eli ekmekli
olsun” diye ekmek ve bir bardak su verilir. Bu suyu eve girene kadar yavaş
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yavaş döken gelinin amac, “huzursuzluk varsa dşarda kalmas”dr. “Mutluluk,
zenginlik ve geçimde sknt olmamas dileği ile” yenge, gelin içeri girerken eşiği
tereyağ ile yağlar (Duymaz, 2003).
Kimi bölgelerde ise, geleneksel düğünler Cuma günü köyün gençliğine verilen
yemekle başlar. O gece yemekten sonra köy kzlar ertesi gün düğünde
pişirilecek olan keşkek, patates, nohut gibi yemeklerin malzemelerini
hazrlarken köyün erkekleri ise yemeklerin pişmesi için civar köylerden
bulduklar ormanlk alanlardan odun toplarlar. Ertesi gün yani düğün günü, ilk
olarak yemekler hazrlanmaya başlar. Özellikle zahmetli bir yemek olan
keşkeğin yaplmas emek ve zaman isteyen bir iştir. Keşkek dövme işlemi kazan
başnda sra ile gerçekleştirilir. Düğün sahibi, daha önceden hazrlanan
havlular keşkek dövenlere dağtr. Bunun amac keşkeğe ter akmamasdr.
Gece düğünden sonra ise, damadn sağdçlar ile gelinin ahretlikleri tek tek
davul dümbelek ile ksa süreli oynar. Bu oyuna katlanlar sadece sağdçlar,
ahretlikler ve gençlerdir. Ancak kimileri oyuna katlrken, kimileri de kümesten
tavuk çalar. Gece sonunda ise toplanan tavuklar erkekler keser ve yolar, kzlar
pişirir ve hep beraber yenilir. Bu etkinliğin yöredeki ad “övme”dir. Ve ertesi gün
“Gelin Al” ile düğün biter. Gelin al: gelinin bayrak altndan istiklal marş
eşliğinde belinde krmz kuşağyla baba evinden çkmas ve gelin olacağ eve
gitmesidir. Bu etkinliği de köy gençliği ellerinden geldiğince uzatrlar. Ve
zaman uzadkça sabrszlanan damada geline dair bir eşya (ayakkabsnn teki,
duvağndan bir süs, vb.) götürerek ondan bahşiş koparrlar. Gelinin
arabasndan inip, gelin olacağ eve girene kadar bu tören bitmez, dolaysyla
damat evden dşar çkamaz.
Düğün töreni dşnda, evlilik ile ilgili adetler içerisinde: çeyiz taşnrken gelinin kz
kardeşinin çeyiz sandğna oturup damat tarafndan bahşiş istemesi; gelin
evden çkmadan yine kz kardeşinin kapya dikilip ikinci kere bahşiş istemesi;
nişanda kurdeleyi kesenin “makas kesmiyor” diyerek bahşiş istemesi; düğün
srasnda müzisyenlerin oynayan erkeklerden bahşiş almalar gibi adetler de
vardr. Bu adetlerin çoğunluğunun sürdürülmesine rağmen, zamanla
unutulanlar, köyün gençlerinin artk uygulamadğ adetler de vardr.
Özellikle köylerde kimi geleneklerin yürütülmesini köy gençleri sağlar. Köyün en
büyük bekar köy gençlerinin baş olur. Bu törenler srasnda toplanan
bahşişlerle kazanlar, tabaklar, çalglar vb. alnr ya da onarlr. İlerdeki törenlerin
sahipleri de bu eşyalardan ücretsiz yararlanr.
1.3.4.3

Ölüm

Ölüm olan evlerde yemek yaplmaz, ocak tütmez, komşular yemek yaparak
cenaze evine getirir. Ölü evinde bir bardak içinde su bulunur, gelen
akrabalardan isteyen olursa bu suya okurlar. Bu su daha sonra mezarlğa
götürülerek mezara dökülür. Eskiden su bardağ topraktan yaplmş ve emzikli
olup, sapna bir havlu bağlanrken, günümüzde toprak bardağn yerini 2-3
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litrelik bidonlar almştr, ancak yine havlu bağlama ve mezar sulama adeti
devam etmektedir (Bldr Olu, 2010).
Yedinci gün okutulacak dua ve mevlide, konuklar “mekik” denen susam ve
çörekotlu hamurlar ile çağrlr. Ölünün kyafetleri dağtlr. Mevlidin ardndan
genellikle susam yağyla pişirilmiş lokma dağtlmas ile hayr yaplr. Ayn şekilde
40, 52. günlerde ve seneyi devriyede de yemekli ya da lokmal bir mevlit
okutulmas adettendir.
1.3.4.4

Sözlü Edebiyat

Yöre sözlü halk edebiyatnn ortak ürünü olan maniler, atasözleri, bilmeceler,
yanltmaçlar, söylence masal ve öyküler yönünden oldukça zengindir.
Bölgede maniler oldukça yaygndr. Ancak ağt söylemek gibi bir gelenek
yörede bulunmamaktadr.
Ayrca bölge bulunduğu coğrafya sebebi ile efsaneler ve söylenceler
yönünden oldukça zengindir. Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan Kaz Dağ
(İda Dağ) ile ilgili söylenceler Balkesir krsal dşnda dünya sözlü edebiyatna
mal olmuş ürünlerdir.
1.3.4.5

İnanşlar

Balkesir’de yatrlarn ziyaret edilmesinin 5 temel sebebi; dertlerden kurtulmak,
çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgili skntlar, ksmet bulmak ve hastalklardan
kurtulmaktr. Yatr ziyaretlerindeki uygulamalarn temelinde eski Türk inanşlar
bulunur. Bunlarn içerisindeki en önemli etki bez, çaput, iplik bağlamaktr.
Ayrca Şamanizm’den günümüze kalan su, ağaç, dağ ve taşlara dair inanşlar
da süregelmektedir (Duymaz, 2003).
Balkesir yöresinde ayrca ateş ve şk kutsal saylmaktadr. Dolaysyla bunlarla
ilgili birçok inanş bulunmaktadr. Evlerden su, tuz, un gibi ateş de istenebilir.
Ancak bir evden 40 gün üst üste ateş istenmesinin bu evin ocağnn sönmesine
sebep olacağ düşünülür. Ayrca insanlardaki ve hayvanlardaki kimi
hastalklarn ateşin kutsallğ ile kimi ayin ya da uygulamalarla
geçirilebileceğine inanlr (Duymaz, 2003).
Yaplarla ilgili inanş ve uygulamalarn başnda, temelin bütün köylülerce
beraber kazlmas ve bunun ardndan kurban kesilerek hep beraber yenmesi
gelir. Ayrca yap temelinin kazlmas srasnda ylan çkmas uğur kabul edilir.
Balkesir’de halk arasnda hala her evin bir ylan olduğu düşüncesi sürmektedir.
Tavşan ya da krkayak çkmas ise uğursuzluk kabul edilir ve bundan tek
kurtuluş yolunun bu hayvanlar hemen öldürmek olduğuna inanlr. Evlerin
kapsna kimi yazlar ya da nazarlk, kaplumbağa kabuklar, çark parças, at
nal gibi nazar ve felaketlerden korumak amaçl nesnelerin aslmas da adettir.
Kimi köylerde ise, ustalar, evin duvar bitip çat ağaçlar konduktan sonra
bahçede bir ağaca yeşil bir dal, bir diğerine ise bir bayrak ya da krmz bir bez
çiviler. Burada simgelenen ustalarn ev sahibinden hediye beklemeleridir. Usta,
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ev sahibinden genellikle kumaş, gömlek ya da iç çamaşr olan giyecek
armağann aldktan sonra komşulardan da çeşitli armağanlar alrlar (Duymaz,
2003).
1.3.4.6

Törenler, Festivaller ve Bayramlar

Hdrellez
Hdrellez kutlamalar mevsim törenleri içerinde en yaygndr. Her yl yeni yln ilk
günü saylan 6 Mays’ta, zamanla dini bir nitelik de kazanmş olan Hdrellez
kutlamalar gerçekleştirilir. Hdrellez gününün krda eğlenceli bir gün olarak
geçirilmesi temeldir. Ancak bunun yan sra çeşitli ritüeller de gerçekleştirilir.
Bunlardan biri, Hdrellez günü krda bulunan tüm bitkilerin karştrlarak
içilmesinin hastalklara iyi gelmesine inanlmasdr. Ayrca Hdrellez günü herkes
krda yuvarlanr, böylece dertlerin tasalarn kra döküleceğine inanlr. “Dağara
yüzük atma” geleneği de Hdrellez kutlamalarna özel bir gelenektir. Burada
kadn-erkek tüm dileyenler, yüzük, küpe hatta herhangi bir metal parçasn, bir
dilek dileyerek, ağz yayvan, dibi dar toprak kap olan dağara atarlar. Bu
dağar bir gülfidannn altna gömülür ve ertesi sabah kahveler içildikten sonra
alnr. Al bir bezle yüzü örtülen küçük bir kz çocuğu, okuduğu her maninin
ardndan dağardan bir parça çkarr. Bu parçann sahibi de okunan mani ile
dileğini yorumlayarak olup olmayacağn öğrenir (Duymaz, 2003).
Yağmur Duas
Yağmur yağdrabilmek için ise çeşitli inanşlar ve törenler vardr. Bunlardan bir
70.000 taşa dua etmek ve denize atmaktr. Ayrca resmi yağmur duas olarak
adlandrlabilecek törene köyün çocuklar, halk ve müftü katlr ve çeşitli
yatrlar gezilerek dualar edilir. Bunun yan sra, köylerde hala süren bir gelenek
olarak, çocuklardan birinin “kepçecik” seçilmesi ve “kepçe baş” olan
çocukla beraber evleri dolaşarak her evden su dökülmesi ve erzak verilmesi ile
sonunda bu erzaklardan yaplan yemeklerin yatrn başnda yenmesi ve bir
molla kadnn dua ettiği bir tören de uygulanr (Duymaz, 2003).
Köy Hayr
Balkesir’in ova ve dağ köylerinin çoğunda Hdrellez günü ve ondan sonra
gelen Cuma günleri “hayr” yaplr. Bu hayrn amac da yağmur yağmasdr.
Hayrdan birkaç gün önce başlayan “kepçecik” töreni hayr gününe kadar
devam eder. Hayr günü bütün köylere bildirilir ve her köyden gelen misafirler
ağrlanr. Yemekler subaşnda sabahtan hazrlanr. Ardndan dua amacyla bir
yatrn başna gidilir. Bunun ardndan subaşna geri dönerek yemek yenir.
Hayrlar tüm köyün katlmyla yaplabileceği gibi, bir ev tarafndan da
yaplabilir (Duymaz, 2003).
Hayratlar
Özellikle Temmuz ay boyunca her köy bir hayr yemeği verir ve komşu köyleri
bu yemeğe çağrr. Bu yemekler esnasnda eğer o köydeki okullarda bir
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yarşma gerçekleştirilmiş ise bu kutlama da bu yemeğin içinde gerçekleştirilir
ve il/ilçe belediyesinden görevlilerin ve köy muhtarlarnn katldğ bir etkinlik
haline dönüşür.
Balkesir krsalnda, yaz aylarnda yaplan toplant etkinlikleri “Hayrat” olarak
adlandrlr. Köylerden şehirlere, başka ülkelere göçen insanlarn geldiği, başka
köylerde yaşayan akrabalarn buluştuğu/görüştüğü, hatta komşu köylerin
gençlerinin birbirini tanmas amacyla düzenlenen yemeklerdir. Genelde o
köyün içinden insanlarn, esnafn karşladğ, herkese açk bir hayr yemeğidir.
Fotoğraflar görülen Dursunbey Dada köyüne ait hayr; ilçede tekstil işi yapan
bir köy vatandaş tarafndan karşlanmaktadr ve bu hayrat yemeğinde
köydeki gençler çalşmaktadr. Girişinde birkaç küçük satş tezgahnn yer aldğ
hayratta genç kzlar o yöreye ait pullu, parlak baş örtüleri ve şalvarlar giyerek
etkinliğe katlmakta ve böylece gelinlik kzlar topluluk içerisinde kolayca ayrt
edilebilmektedir [Resim 1.70].

(a)

Bayramlar
Şeker ve Kurban bayramlar Balkesir’de geleneksel olarak kutlanan
bayramlardr. Genel olarak arife gününden hazrlklar yaplmaya başlanr.
Hatta dükkanlar bütün gece açktr. Ardndan sabah bayram namaz ile
başlayan kutlamalar, aile büyüklerinin ziyareti ile ilk gün boyunca sürer. Bu
süreçte iki bayram aras farkllk, kurban bayramnn birinci günü kurban kesimi
ve yine ilk günün öğleden sonrasndan erkeklerin kabir ziyaretleridir. Her iki
bayramn da ikinci gün ve devamnda eğlenceler olur (Duymaz, 2003).
Sonuç ve Öneriler
Krsal bölgelerde sosyal hayatn sürdürülmesine olanak sağlayan düğünler gibi
kimi etkinlikler bütün köy halknn katlmyla yaplmaktadr. Düğünlerin
temelinde topluma duyurulmas ve sevincin paylaşlmas vardr. Sürece tüm
köy dahil olmakta ve köyün ortak mekanlar kullanlmaktadr. Bu nedenle bu
etkinliklerin sürdürülmesine olanak verecek ortak alanlarn (köy meydan, köy
konağ v.b.) oluşturulmas veya iyileştirilmesi, bu etkinliklerin devam ve köy içi
etkileşimlerin sürdürülmesi için önemlidir. Köy içi ilişkilerde benzer şekilde
ölümlerde de köy halk birbirine destek olmaktadr. Sadece doğum olaylar,
kimi inançlar nedeniyle kalabalk ile bu kadar fazla paylaşlmayan bir süreçtir.
Köy içi etkinliklerin yan sra, köyler aras iletişimi sağlayan etkinlikler de vardr.
Panayr, hayrat, pazar gibi bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için de, özellikle
meydan gibi ayn ortak mekanlar kullanlmaktadr. Köy içi etkileşimin yan sra,
köyler aras ilişkiler de farkl ihtiyaçlarn karşlanarak krsal yapnn sürdürülmesi
için önemlidir. Birçok açdan büyük kentlere yakn olan Balkesir, bu avantajn
kültür turizm açsndan da değerlendirebilmelidir. Özellikle geleneksel krsal
yaşamn hala sürdürüldüğü kimi bölgelerde, bunlarn tantlmasn hedef
alacak turizm etkinlikleri ile geleneksel yapnn sürdürülmesine olanak
sağlanmaldr.
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(b)
Resim 1. 70 Dada köyü hayrat
2010 Haziran (Fotoğraf: Berrin
Şahin Diri).

1.3.5

Resim 1. 71 Dursunbey, Ören
köyünde zeytinlik (Fotoğraf:
Sedat Kurugöl).

Krsal Geçim Yollar

Balkesir ilinde tarm ve hayvanclk önemli geçim kaynaklardr. Ancak bu
etkinliklerin ekonomik üretim içerisinde pay sanayiye göre daha düşüktür ve %
49’dur. Çalşan nüfusun tarm ile uğraşanlarnn oran yaklaşk % 57’dir. *0[Resim
1.72]. İl genelinde tarm yaplan arazi alan ise 510.946 hektardr (T.C. Balkesir
Valiliği Web Sitesi, 2010). Balkesir ilinin sahip olduğu geniş tarm alanlarndan
özellikle, Susurluk, Gönen, Balkesir, Edremit ovalar ve ardndan Manyas,
Havran, Burhaniye ovalar değerlidir. Ve bu ovalarn toplam alannn il
yüzölçümüne oran % 9’dur. Toplam tarm ürünü üretiminde il, ülke genelinde
3. sradadr. Ayrca bölgenin İstanbul’un ve diğer baz büyük illerin yaknnda
olup ürünlerini gönderebilmesi de tarm etkinlikleri açsndan önemlidir (BİÇDR,
2006).
Tarm ve hayvanclğn dşnda özellikle sahil köyleri ve baz bölgeler turizm
sektöründen geçim sağlamaktadrlar. El sanatlarna olan ilgi gitgide
azaldğndan keçecilik, mutaflk, at arabaclğ gibi baz dallar tamamen
ortadan kalkmak üzeredir. İpekböcekçiliği rekabete dayanamadğndan
oldukça azalmş, bunun etkisi ile dutçuluk önemini kaybetmiştir.

Resim 1. 72 Pehlivanhoca köyü (Fotoğraf: Ergün Şimşek).

1.3.5.1

Tarm

Balkesir ky kesimlerinde tarmsal üretim içerisinde ayr bir öneme sahip olan
makiler ve zeytinlikler bulunmaktadr. Zeytin üretimi özel iklim şartlar istemesine
rağmen, koşullar uygun olduğunda kraç bölgelerde de rahatlkla
yaplabilmektedir. Bu sebeple zeytin, Balkesir’in dağ yamaçlar ve srtlarda da,
sahil kesimlerinde de bolca yetişen bir bitkidir [Resim 1.71]. Bunlarn sonucunda
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Resim 1. 73 Balkesir krsalnda
buğday tarlas, Babayaka,
Gönen
(Fotoğraf:
Ergün
Şimşek) (Yan sayfa).

Balkesir ili, zeytin üretiminin en çok yapldğ ildir. Zeytin üretimi, hem sofra
zeytini hem yağ zeytini olarak yaplmaktadr (BİÇDR, 2006). Sofra zeytini daha
çok Bandrma ve Erdek bölgelerinde yetişir, yağ zeytini ise Körfez bölgesinde,
Edremit, Ayvalk, Burhaniye ve Havran’da yetişir. İl snrlar içinde 10 milyon
kadar zeytin ağac bulunmaktadr. İldeki zeytin üretiminin ülke genelindeki
pay, 2002 ylnda % 10,7 iken 2006 ylnda % 8’e düşmüştür (T.C. Balkesir Valiliği
Web Sitesi, 2010). 2006 yl ve 2007 yl verileri kyaslandğnda 2006 yl üretimine
oranla zeytin üretiminde %45’lik bir düşüş dikkat çekicidir.
2006

Tablo1. 10 2006-2007 yllarna
ait zeytin ağaçlar varlğ
(BİÇDR 2006, BIÇDR 2007).

2007

Meyve veren yaşta ağaç says (adet)

10.411.260

10.470.727

Meyve vermeyen yaşta ağaç says (adet)

479.540

599.284

Sofralğa ayrlan (ton)

32.943

25.777

Yağlğa ayrlan (ton)

146.019

74.817

Üretim (ton)

178.962

100.594

Bölgede tarmsal üretim sonucunda ayrca; buğday, arpa, susam, haşhaş,
msr (hasl, silaj), kavun, karpuz, narenciye (özellikle mandalina), sarmsak,
kuşkonmaz, domates, börülce, nohut, biber (salçalk), taze fasulye, tritikale,
şeftali, badem, elma ve yem bitkileri bol miktarda yetiştirilmektir (BİÇDR, 2007).

Resim 1. 74 Buğday tarlas
(Fotoğraf: Ergün Şimşek).

Resim 1. 75 Emreköy, Bandrma
(Fotoğraf: Dilek Erbey ).

Tablo1. 11 Balkesir ili tarm
alanlarnn dağlm (BİÇDR,
2007).

Miktar (Ha)

Tarm Alanna
Oran (%)

Tarla arazisi

324.077

63

Zeytinlik

79.962

16

Sebze arazisi

32.164

6

Meyvelik-Dutluk

7.382

1

Bağ arazisi

2.676

0,5

Nadas

2.894

0,5

Diğer

66.434

13

Toplam

515.589

100

Balkesir ili genelinde tarla bitkileri olarak; buğday, arpa, msr yetiştirilmektedir
[Resim 1.73 - Resim 1.75]. Endüstriyel olarak işlenerek üretimleri tamamlanan
endüstriyel bitkiler içerisinde bölgede en çok yetiştirilen ürünler ise;
şekerpancar, tütün, ayçiçeği ve pamuktur. Marmara bölgesinde Bursa ili ile
birlikte en fazla pamuk üretimi Balkesir’de yaplmaktadr. Bahçe bitkileri
içerisinde meyveler göz önüne alndğnda Balkesir ilinde en önemli üretim,
ülke genelinde de en çok üretimin yapldğ, zeytin üretimidir. Ayrca bölgede
şeftali, elma, mandalina ve badem yetiştirilmektedir. Bahçe bitkilerini sebzeler
içinde ise salçalk biber, domates, karpuz, kavun ve taze fasulye üretimleri
göze çarpar. Buğday üretimi de tahl üretimi içinde önemli orandadr (BİÇDR,
2007). Gönen ovasnn başlca ürünü pirinçtir. Balkesir’de seraclk etkinlikleri 71
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hektarlk bir alana yaylmaktadr ve bu seralarda domates, salatalk ve taze
fasulye üretilmektedir (T.C. Balkesir Valiliği Web Sitesi, 2010).
2002 yl verilerine göre Türkiye'de üretilen buğdayn % 2,2’si, pirincin % 12,2’si,
baklann % 4,3’ü, sarmsağn % 13,5’i, karnabaharn % 9,8’i, domatesin % 5,5’i,
karpuzun % 3,9’u, kavunun % 6,9’u, aspirin % 89'u ve Balkesir’de yetiştirilmiştir.
Baklagillerin üretiminde birinci sradaki il olan Balkesir’de, Türkiye'nin 12 tonluk
kuşkonmaz üretimi gerçekleştirilmektedir (T.C. Balkesir Valiliği Web Sitesi, 2010).

Resim 1. 76 Tarlada köylü kadnlar, Emre Köyü (Fotoğraf: Ergün Şimşek).

2006 yl verilerine göre Balkesir ilinde organik tarm ile ilgili eğitim çalşmalar
İkizcetepeler baraj havzasna giren köylerde tamamlanmştr. 2006 yl içinde
üretim yapan sadece 3 tesis bulunmasna karşn, 2007 ylnda ise firma says
10’a çkmştr. 2006 ylnda Burhaniye ilçesinde, zeytin ve zeytinyağ üretimi
gerçekleştiren firmalar vardr. Susurluk ilçesinde de 2 firma fason üretim
yapmaktadr. (BİÇDR, 2006; BİÇDR, 2007).
Sonuç ve Öneriler
Krsal yerleşmelerde tarmsal etkinliklerin yoğun olarak yaplmas, yerleşim
dokusunun büyük oranda buna bağl olarak gelişmesine neden olur. [Resim
1.76]. Tarmsal üretim, hayvanclk ya da geleneksel el sanatlar gibi üretim
etkinliklerinden farkl üretim araçlar ile gerçekleştirilir. Geçmişte kullanlan
tarmsal üretim araçlar ve sistemleri, veya güncel sistem ve araçlarn kullanm
da dokuyu etkiler. Hayvan gücünden yararlanmak yerine, makinelerden
yararlanlan üretim, ahrlarn garajlara dönüştürülmesi gibi çok temel bir
sonucu doğurmuştur. Bu sonuç yaplaşmada farkllklara sebep olmaktadr.
Krsal yerleşimlerde yeni yaplacak konutlarn düzenlenmesinde bunlara dikkat
edilmesi gerekmektedir. Ayrca tarmsal üretimin sürdürüldüğü alanlarda,
ürünlerin farkllğ da yerleşim dokularnda farkllğa sebep olur [Resim 1.77, Resim
1.78]. Yeni yaplacak yerleşimlerde bu konuya dikkat edilmelidir.
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(a)

(b)

Resim 1. 77 Ambarlar ve köy dokusuna etkisi (Fotoğraf: Kemal Çorapçoğlu).

(c)
Resim 1. 78 Balkesir’de farkl
krsal
dokularda
ambarlar
(Fotoğraf:
Kemal
Çorapçoğlu).

Balkesir genelinde hem üretimin çeşitliliği hem de coğrafi olarak büyük illere
yaknlğ ile önemli bir krsal geçim yolu olan tarm etkinliklerinin desteklenmesi
gerekmektedir. Nufusun yarsndan fazlasnn geçim kaynağ olan tarmn
desteklenmesi krsal alanlarn gelişimi açsndan önemlidir. Ancak tarmsal
üretimin güncel bilgiler ile geliştirilmesi ve organik tarm gibi gelişmeye ve
ekonomik açdan güçlenmeye açk alanlara yönlendirilmesi, bölgenin tarmsal
rekabette gücünün devamn sağlayabilir. Bunun için yeni yaplan
planlamalarda; yörede yetişen ürüne uygun, yeterli boyut ve miktarda tarm
alanlarnn ayrlmasna özen gösterilmelidir. Bu alanlarda kaliteli üretim
yaplabilmesi için gerekli olanaklar sağlanmaldr.
1.3.5.2

Resim 1. 79 Tavuk çiftliği,
Emreköy, Bandrma (Fotoğraf:
Ergün Şimşek).

Hayvanclk

Balkesir’de küçük ve büyükbaş hayvanclk etkinlikleri, 210.020 hektarlk
meralar, çayrlar ile yüksek kesimlerde yaplmaktadr. İl, 2007 ylnda krmz et
üretiminde birincidir. Bölgede diğer hayvanclk etkinlikleri olarak, tavukçuluk,
balkçlk, arclk ve ipekböcekçiliği yaplmaktadr [Resim 1.79]. 2000 yl verilerine
göre Balkesir’de; yaklaşk 700 bin koyun, 238 bin sğr, 151 bin kl keçisi ve 15
milyon tavuk bulunmaktadr. Balkesir tavuk işletmeleri saysnda ülke genelinde
üçüncü sradadr ve ülkedeki tavuk işletmelerinin % 9’una sahiptir. Ayrca; et,
süt, süt ürünleri, yumurta üretimi gibi üretimler için kesimhane, mandra,
kümesçilik gibi işkollar da sürdürülmektedir. Peynir ve yoğurt mandralar yoğun
olarak Merkez, Havran, İvrindi, Susurluk, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde
bulunur. (T.C. Balkesir Valiliği Web Sitesi, 2010)
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(a)

(b)

Resim 1. 80 Balkesir krsal yerleşimlerinde hayvanclk (Fotoğraf: Tasim Mehmed).

Balkesir köylerinin özellikle iç kesimlerinde hayvanclk önemli bir geçim
kaynağdr [Resim 1.80, Resim 1.81]. Bu da ayn avluda konumlanan evlerde
yaşasalar da, her ailenin (yani her erkek kardeşin) kendilerine ait ahrlarnn
olmas sonucunu doğurmuştur. Her evde yaklaşk 10-15 büyükbaş hayvan
bulunmaktadr. Bu hayvanlardan elde edilen ürünler ise genellikle mandra
ürünleridir. Baz kesimlerde birkaç köyün bir araya gelip kurduğu süt
kooperatifleri vardr.
Türkiye’de su ürünleri üretimi genellikle, avclk olarak ve özellikle ky balkçlğ
olarak yaplmaktadr [Resim 1.82]. Türkiye’de su ürünleri üretiminin yaklaşk %
82’si Marmara ve Ege denizlerinde balkçlk ile, yaklaşk % 9’u yetiştiricilik ile,
yaklaşk % 9’luk kalan bölümü de tatlsu avclğndan elde edilmektedir (BİÇDR,
2007).
Marmara Deniz’i hem dip hem de göçmen balklar açsndan zengin bir
denizdir. Hamsi, sardalya, istavrit, kolyoz gibi göçmen balklarn yan sra, dip
ürünlerinden karides üretimi de bu kylarda önemlidir. Ege denizi kylarnn dar
kta sahanlğ ve kademeli teraslama ile derinleşmesi sebebi ile Marmara
kylar kadar zengin olmamasna rağmen, burada avlanan önemli balklar ise,
lüfer, palamut, orkinos, sardalya, kolyoz, mercan, fangri, çipura ve levrektir
(BİÇDR, 2007).
2006 yl verilerine göre Balkesir’de avlanma miktar açsndan ilk beş balk türü;
hamsi, sardalya, istavrit, palamut ve kolyoz’dur. Ancak ayn yldaki balk türleri
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(c)
Resim 1.81 Büyükbaş-küçükbaş
hayvanclk, Balkesir geneli
(a)
Pehlivanhoca,
Gönen
(Fotoğraf: Ömer Erem)
(b) Yaren, İvrindi
Ümit Arpacoğlu )

(Fotoğraf:

(c) Akçaköy, Kepsut (Fotoğraf:
Berrin Şahin Diri ).

ticari değeri açsndan değerlendirildiğinde; hamsi, sardalya, tekir, uskumru ve
palamut türleri önemlidir (BİÇDR, 2006).

Resim 1. 82 Ky Balkçlğ, Erdek Narl (Fotoğraf: N. Papatya Seçkin).

Balkesir ili iç su balkçlğ anlamnda da zengin kaynaklara sahiptir. İlde 1 adet
göl, 5 adet baraj gölü, 27 adet gölet bulunmaktadr. Birim fiyat olarak çok
yüksek bir değere sahip olmasa da 846 tonluk iç su balk avclğnn 784 tonunu
oluşturan gümüş havuz balğ, balkçlar için önemli bir geçim kaynağdr
(BİÇDR, 2006).
Kültür balkçlğ işletmeleri olarak ilde 9 adet alabalk, 1 adet çipura ve levrek
işletmesi bulunmaktadr (BİÇDR, 2006).
Sonuç ve Öneriler
Balkesir hayvanclğn çok çeşitli kollarnn sürdürüldüğü bir ildir. Büyük illere
yaknlğ ve uygun yetiştirme ve üretim alanlarna sahip olmas nedeniyle krmz
et üretimi bölgede çok önemlidir. Ayrca süt ve süt ürünleri üretimi de krsal
alanda hala sürdürülen ekonomik etkinliklerden biridir. Birkaç köyün birarada
kurduğu kooperatifler büyük üretim tesisleri ile rekabet imkan sağlamaktadr.
Bu üretim etkinlikleri için gerekli mandra gibi alanlar neredeyse tüm köylerde
bulunmaktadr, ayrca konutlarda da hayvansal ürünlerin üretimine devam
edilmektedir. Balkesir genelinde önemli bir geçim kaynağ olan hayvanclk da
krsal yerleşim dokusunu etkileyen bir unsurdur. Hayvanclğn yoğun olarak
yapldğ bölgelerde parsel büyüklükleri ve köy dokusu tarm etkin diğer
yerleşimlerden oldukça farkldr. Bu nedenle hayvanclğn yoğun olduğu
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bölgelerde yaplacak tasarmlarda konu ile ilgili ahr, mandra, kooperatif gibi
gereksinim duyulacak ek fonksiyonlara uygun alanlar düşünülmelidir.
Ky köylerinin geçim kaynağ olan balkçlk, endüstriyel olarak çok gelişmemiş
olsa da çoğunlukla ky balkçlğ olarak uygulanmaktadr. Balkesir ilinde
özellikle içsu balkçlğnn geliştirilmesi ile krsal alanlarda balkçlğin etkisi
arttrlabilir. Ayrca ky balkçlğnn desteklenerek geliştirilmesi ile ky köylerinin
geçim kaynaklar arttrlabilir. Tüm bunlara rağmen özellikle Marmara kys
köylerinde yanlş avlanma teknikleri nedeniyle balk tür ve says azalmştr. Bu
konuda halk bilinçlendirilmeli ve kontroller sklaştrlmaldr. Oldukça uzun bir ky
şeridine sahip olan Balkesir ilinde ky yerleşimlerde geliştirilecek balkçlk,
kimliğin korunmas sağlayarak turizme de katk sağlayacaktr.
1.3.5.3

(a)

El Sanatlar

Balkesir bölgesi geleneksel el sanatlarnn yan sra, özellikle sanatlarn
ilerlemesinde ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Ahilik kurumu
bakmndan da çok önemlidir.

(b)

(c)

Resim 1. 84 (a,b,c) Köyde
geleneksel
el
sanatlarn
devamn
sağlayan
çuval
yapm atölyesi, Kepsut, Saraç,
2010 (Fotoğraflar: Berrin Şahin
Diri).
Resim 1. 83 Balkesir krsal yerleşimlerinde hala sürdürülen ev içi dokumaclk etkinlikleri
(Fotoğraf: Kemal Çorapçoğlu).

Balkesir yöresinde en önemli el sanatlar dallarndan biri dokumaclktr [Resim
Özellikle Yörük kültürünün ürünü olan dokumalar bölgenin
geleneksel el sanatlar içinde önemli bir yere sahiptir. 17. yüzylda bölgeye
yerleşen Yağcbedir Yürükleri’nin hal dokumalar bu üretimlerin en önemli
örneklerindendir. Ayrca dokumaclk örneklerinden abaclk, keçecilik ve

1.83, Resim 1.84].
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mutaflk da geleneksel el sanatlarndandr. Oya yapm da günümüzde hala
önemini koruyan el sanatlarndan biridir.
Balkesir’de diğer geleneksel el sanatlar olarak ağaç işleri (özellikle tahta
kaşkçlk), çömlek yapm, pabuçluk, dabaklk, saraçlk, at arabas yapm ve
yorgan yapm da vardr.
Abaclk
Balya, İvrindi, Kepsut ve Dursunbey’de koyun yünü ya da yapağnn “cufalk”
ad verilen tezgahlarda dokunarak elde edilen kumaştan yaplan aba isimli
giysiler bir dönem İstanbul’daki askerlerin bile giyim ihtiyacn karşlamaktayd.
Bu durum bölgede bu el sanatnn bir dönem ne kadar başarl ve kaliteli
yapldğnn kantdr (Balkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web Sitesi, 2010).
Keçecilik
Türk topluluklarnn göçebe kültüründen beri var olan geleneksel el
sanatlarndan biri olan keçe yapmna Balkesir Merkez ve Savaştepe ilçesi
Sarbeyler beldesi ve baz dağ köylerinde halen devam edilmektedir. Keçe,
hammaddesi olan yünün 2 gün süren dövme ve ykama işlemini, 1-2 gün süren
kuruma süreci izler. Bu süreç sonunda keçe oluşur. Keçe yünü genellikle
Gönen ve Bandrma bölgesindeki köylerden alnr (Balkesir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Web Sitesi, 2010).
Üretilen keçe ürünler ya yayg keçesi, paspas, kepenek, külah, yelek,
pantolon, çanta üretiminde kullanlmak üzere krsal yerleşimlerin
gereksinimlerini karşlamaya yöneliktir, ya da sanayide kullanlmak üzere
üretilir. Balkesir dşnda da Eskişehir, İzmir, Ankara, İstanbul, Kastamonu, Bilecik,
Bursa illerinde pazarlanmaktadr (Balkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web
Sitesi, 2010). Ayrca turistik ve sanatsal amaçlarla da keçe üretimi de
sürmektedir.
Mutaflk
Mutaflk, keçi klndan beygir çulu, palan, kolan, yem torbas gibi eşyalar
üretilmesidir. Mutaflara keçi klndan ip hazrlayan tesislere de “işikhane” denir.
Balkesir’de bu mesleğin yaygn olduğu dönemlerde, bu el sanatna ait bir
çarş bulunmaktayd. Ayn zamanda evlerde bireysel olarak da mutaflk yapan
esnafa da rastlanrd. Günümüzde binek hayvanlarnn kullanmnn
azalmasyla bu el sanat da yok olmak üzeredir (Duymaz, 2003).
Yağcbedir Hallar
Aslen Balkesir ve Bergama çevresine yerleşen oymak, orduya yay ürettiği için
“Yaycbedir” olarak adlandrlmş, ancak süreç içerisinde “Yağcbedir” ismine
dönüşmüştür (Duymaz, 2003). Balkesir’in, Sndrg ve Bigadiç köylerinde hal
dokumalar ile geleneksel el sanatlarn yaşatmakta olan Yörük topluluğunun
dokuduğu hallardaki motifler, aşiretin örf ve adetlerini anlatrken, kullanlan
renkler de motifler gibi kültürlerinin sonucudur. Günümüzde özellikle Sndrg
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yöresinde, 10.000-15.000 adet tezgahta, ylda çeşitli boyutlarda yaklaşk 30.000
Yağcbedir hals dokunmaktadr. Ağrlkl olarak Karakaya, Eğridere, Eşmedere,
Çakll, Alakr, Gölcük ve Danaçayr köylerinde Yağcbedir hals
dokunmaktadr Şu anda Yağcbedir Yörükleri Sndrg’nn Eşmedere, Çakll,
Karakaya, Alakr, Eğridere köylerinde yaşamakta ve haly orijinaline bağl
kalarak dokumaktadrlar (Balkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web Sitesi,
2010).
Çok ince yün iplikler ile dokunan Yağcbedir hallarnda, hem atkda hem
çözgüde yün ipliği kullanlr. Dünyada Türk düğümü olarak bilinen
Gördes tekniği ile ilmeklenir. 1 dm²'sinde 1400-1600 düğüm, 1 cm'sinde ise 3035 ilmek bulunur. Çok sağlam olan Türk düğümü ile ilmeklenen hallarn ömrü
150-200 yldr. Dokumalarda kullanlan boyalar ise doğal renklendirme ile elde
edilen kök boyalardr.
Zili/Sili
Kepsut Dedeağaç köyünde dokumalar yaplan zililerde, Yağcbedir hallarnn
aksine renk olarak krmz, beyaz, kahverengi ve mavi seçilmekte ancak sipariş
üzerine değişik renklerde de dokumalar yaplmaktadr (Balkesir İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Web Sitesi, 2010).
Bez Dokumalar
Bez dokumalar, Balkesir ilinin Manav yerleşimlerinde hala yaplmaktadr. Krsal
yerleşimlerde, ev sahibinin ve marangozun işbirliği ile yaplan dokuma
tezgahlar genellikle her evde bulunmaktadr. Krsal yerleşimlerde gereksinime
yönelik yaplan üretimler genellikle çaput, kilim (yayg), marama, bohça
olarak değerlendirilmektedir (Balkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web Sitesi,
2010).
Yorgan Yapm
Balkesir ilinde yorgan yapm da uzun zaman öncesine dayanan geleneksel el
sanatlarndan biridir. Ancak seri üretim olanaklarnn artmas ve yaygnlaşmas
ile yorganclk sanatna ilgi azalmakta ve varlğn zorlaştrmaktadr (Balkesir İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web Sitesi, 2010).
İğne Oyalar
Oya; iplik, boncuk, pul gibi malzemeleri tğ, iğne, mekik, firkete ve şiş gibi
gereçleri kullanarak çeşitli tekniklerle yaplan el sanatlar ürünüdür. Oyalar
isimlerini, hayvanlar, bitkiler, nesneler ve figürlerden alrlar. Balkesir yöresinde,
yaygn olarak yaplan oya türleri iğne ve boncuk oyalardr. Ayrca tğ oyas da
Balkesir yöresinde yaygn olarak görülür. Balkesir Gönen, iğne oyaclğnn
yapldğ merkezlerden biridir. İğne oyas; iplik üzerine ya da kumaş kenarlarna
motiflerin iki ya da üç boyutlu dizilmesi tekniği ile üretilir (Balkesir İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Web Sitesi, 2010).
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Oyalar, süs, çeyiz ya da hediye olarak kullanlr. Gönen ilçesinde hemen her
evde yaplan oya işlerinin, aile ekonomisine katks büyüktür. Gönen ilçesinde,
Sal günleri kurulan “Oya Pazar”nn yan sra, 6 Eylül kurtuluş günü kutlamalar
çerçevesinde bir “Oya Festivali” de bulunur (Duymaz A., 2003, s.247).
Dabaklk
Tabakhaneler derilerin işlenmeye hazr hale getirilmesini sağlayan mekanlardr.
Tabakhanelerin dört taraf kagir, sadece çatlar ahşaptr. Günümüzde
teknolojinin gelişmesi ile gereksinimin azalmas nedeniyle terk edilen bu el
sanat, zamannda Balkesir’deki en yaygn meslek kollarndan biridir (Duymaz,
2003).
Pabuççuluk
Balkesir’de günümüzde hala süregelen geleneksel el sanatlarnda biri de
pabuççuluktur. Günümüzde seri üretimin gelişmesiyle gittikçe azalan meslek
sahipleri, Balkesir ilinde az sayda kalarak geleneksel el sanatlarn
sürdürmektedirler (Duymaz, 2003).
Saraçlk
Saraçlk, deriden çeşitli hayvan eğerleri, yük ve binek araba koşumlar, heybe,
manevra kayş, otomobil döşemeleri, koltuk döşemeleri, bel kayşlar, kamç,
silah klflar, üzengi kayşlar, yular gibi üretimlerin yapldğ el sanatlar daldr.
Saraçlar sadece yeni üretim yapmazlar, eski eşyalarn tamirlerini de yaparlar.
Günümüzde yöredeki diğer birçok el sanat gibi, yaşam koşullarnn değişmesi
ile önemini yitirmiştir (Duymaz, 2003).
Çömlekçilik
Zamannda, İvrindi ilçesi Kayapa beldesinin tek geçim kaynağ ve 150-200 yllk
bir el sanat geleneği olan çömlekçilik sanatn günümüzde sadece birkaç usta
devam ettirmektedir ve teknolojinin gelişmesi ile sanatn sürdürülmesini
zorlaştrmaktadr. Ancak çömlekçilik üretimlerinin sanatsal çalşmalar haline
dönüştürülme çabas, bu geleneksel el sanat için sürdürülebilirliği sağlayacak
bir çözüm olabilir (Duymaz, 2003).
At arabas yapm
At arabas yapm ise, yörede sadece Susurluk ilçesinde yaplmaktadr.
Ahşaptan üretilen at arabalar, çeşitli manzara resimleri ile boyanarak
süslenmektedir (Balkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web Sitesi, 2010).
Sonuç ve Öneriler
Özellikle krsal bölgelerde günümüzde az da olsa sürdürülebilen el sanatlarnn
devamnn sağlanmas da, krsal yerleşimlerin sürekliliği açsndan önemlidir.
Krsal yerleşimlerin küçülmesinin en önemli sebeplerinden olan ekonomik
nedenlerin çözüm yollarndan biri olarak, günümüzde ürünleri hala kullanlan
geleneksel el sanatlarnn sürdürülmesi ve geliştirilmesi düşünülebilir. Bunun için
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ev içi üretimin desteklenmesinin yan sra, geleneksel el sanatlarnn
özgünlüğüne sayg duyacak atölye gibi küçük işletmelerin de desteklenmesi
ile geleneksel el sanatlarnn devam sağlanabilir. Bu şekilde hem köy halknn
ekonomik etkinliklerine farkl bir yön kazandrlr, hem de festival benzeri
etkinlikler ile köylerin tantmnn sağlanmasna olanak verilir. Özellikle göç
veren köylerdeki genç nüfusun azalmas ile kapatlan okullar da, atölyelere
dönüştürülerek hem yerel halka, hem de ilgili kişilere bölgenin yerel el
sanatlarnn öğretildiği kurumlara dönüştürülebilir.
1.3.5.4

Turizm

Balkesir’de turizm 1960’l yllardan itibaren gelişen iç turizm etkinlikleri ile
başlamştr. Bu yllarda Erdek ve Edremit körfezi Türkiye’de iç turizmin başladğ
noktalardandr. 2004 ylnda elde edilen verilerde ise, Ayvalk ilçesi başta
olmak üzere Balkesir ilçelerinden Erdek, Edremit ve Burhaniye’de de tesis ve
dolaysyla yatak kapasitesinin yoğun olduğu görülür. Gönen’de ise kaplca
turizmi önemlidir (Avckurt ve diğerleri, 2005).
İlçeler

İşletme Belgeli
Yatak Says

Yatrm Belgeli
Yatak Says

Belediye Belgeli
Yatak Says

Ayvalk

2620

552

10800

Erdek

1553

1232

4348

Edremit

1376

760

4107

Burhaniye

1062

334

2082

Balkesir Merkez

782

219

401

Bandrma

631

-

476

Gönen-Marmara Adas-BalyaSusurluk

469

94

4161

Toplam

8493

3190

26375

Eko turizmin potansiyeli açsndan Balkesir ili içerisindeki en önemli alan Kaz
Dağlar Milli Park’dr. Kazdağlar milli park, doğal park olmasnn yan sra,
mitoloji değerleri ile de ön plana çkar. Mitolojide İda Dağ adyla tanrlarn
yaşadğ dağ olarak kabul edilmektedir. Birçok söylenceye konu olmasnn
yan sra, en önemlilerinden biri, ilk güzellik yarşmasnn burada yaplmş olmas
ve Truva ile ilgili destanlara sebep olmasdr. Ayrca Kazdağlar çevresinde
birçok arkeolojik alan da bulunmaktadr. Türkmen kültüründe de Sarkz
Efsanesi nedeniyle önemli bir yeri vardr. Özel izin ile Türkmenler burada her
sene kutlama gerçekleştirmektedirler. Çamlbel, Avclar, Tahtakuşlar gibi Kaz
Dağlar’nn güneyinde yer alan köyler ise bölgenin kültürel yaşamnn
tantlabilmesi açsndan önemlidir. Ayrca Madra Dağ eteklerinde ve
Burhaniye ilçesinde ortaya çkarlan Kaya sunaklar ise Türkiye’de fazla
örnekleri bulunmayan arkeolojik eserlerdir. Ayrca Roma Dönemine Ait Zeus
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Tablo1. 12 Balkesir ili turistik arz
kapasitesi 2004 (Avckurt C. ve
diğerleri, 2005).

Altar da parkn batsnda yer alr. Balkesir bölgesinde tam olarak açğa
çkarlmamş arkeolojik alanlardan kimileri de bu alann çevresinde yer
almaktadr (Çevirgen, 2005).
Balkesir ili snrlar içerisinde yer alan Kuş Gölü Milli Park da turizm etkinliklerinin
geliştirilebileceği bölgelerdendir. 64 hektarlk bu alana her sene 239 kuş
türünden 2-3 milyon kuş uğrar. Özellikle Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim aylarnda
ilgi çekici kuş gözlem dönemleridir. Sğrcatik köyündeki pansiyonlar
konaklama amacyla kullanlmaktadr (Balkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Web Sitesi, 2010).

Resim 1. 85 Krsal yerleşimlerde mimari dokunun korunarak, turizm etkinlikleri kapsamnda
kullanlmas (Fotoğraf: Kemal Çorapçoğlu).

Günümüzde Edremit’te Antandros antik kenti, Burhaniye’de Adramytteion
antik kenti ve kaya sunaklar, Bandrma’da Daskyleion antik kenti, Erdek’te
Kyzikos antik kenti ve Havran’da İnönü (İnboğaz) mağaralar bulunmaktadr
(Balkesir Turizm Rehberi, 2009). Bunlarn yan sra birçok antik yerleşim ile ilgili
arkeolojik çalşmalarn yaplmas ile bölge tarihinin ortaya çkarlmas ve bu
alanlarn kültür turizmi bağlamnda kullanlmas, krsal yerleşimlerde ekonomik
etkinliklerin artmasna ve bölgedeki krsal yaşantnn devamn sağlayacaktr.
[Resim 1.85].
Festivaller
Balkesir yöresinde günümüzde hala sürdürülen en önemli festival “Oya
Festivali”dir. Gönen’in meşhur iğne oyalarndan adn alan festival, yörenin
düşman işgalinden kurtuluşu olan 6 Eylül’de yaplr. Festivalin temel amac
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Gönen’de sürdürülen bu el sanatn dünyaya tantmak olup, farkl oya işlerine
dair yarşmalar ve konserler festivalin en önemli etkinlikleridir.
Kimi bölgelerde başlangc uzun süre öncesine dayanan panayrlar vardr. 4
gün kadar süren pazar ve lunapark eğlenceleri olarak adlandrlabilecek
panayrlar diğer festivallerden daha köklü bir geçmişe sahiptirler.
Gönen’in Balc köyünde gerçekleştirilen şeftali festivali ise günümüze kadar
sürdürülememiş bir etkinliktir. Hasadn en bereketli zamanlarnda herkes en
güzel ürünü ile düzenlenen yarşmaya katlr, burada birinci seçilen ürünün
ödüllendirilmesinin yan sra esas önemli olan kazanan üreticinin pazarda
ürününü bu unvan ile pazarlayabilme hakkdr.
Bunlar dşnda Balkesir ilinde kutlanan festivallere örnek olarak; Kepsut’ta
Temmuz ay sonunda “Şeftali Şenliği”, Edremit’te Ağustos ay ortasnda “Zeytin
Festivali”, Sndrg’da Eylül aynda “Yağcbedir Hals” festivali, Eylül aynda
Savaştepe’de “Peynir Festivali”, Aralk aynda Burhaniye’de “Zeytin ve
Zeytinyağ Festivali” düzenlenmektedir. Ayrca genellikle bahar ve yaz
aylarnda, Ayvalk, Burhaniye, Edremit, Gönen, Bandrma gibi Balkesir’in
birçok ilçesinde de kültür sanat festivalleri düzenlenmektedir. (BİÇDR, 2007)
Sonuç ve Öneriler
Balkesir, turizm potansiyeli açsndan sahip olduğu sahil şeridini, tarihi ve
geleneksel
dokusunu
ve
doğal
alanlarn
yeteri
kadar
verimli
kullanamamaktadr. Krsal geçim yollar içerisinde turizm gitgide daha önemli
bir paya sahip olmaktadr. Bunun için farkl birçok turizm kolu Balkesir krsalnda
gerçekleştirilebilir. Balkesir krsalnda, kültür turizmi, eko turizm, hafta sonu
turizmi, kaplca turizmi, dağ turizmi v.b. turizm etkinlikleri geliştirilmelidir. Turizm
etkinlikleri içerisinde festival gibi etkinlikler ile köy içi üretimlerin daha farkl
kesimlere ulaştrlabilmesi, köylerde canllğn yakalanmas açsndan önemlidir.
Ancak Balkesir ilinin turizm potansiyeli düşünüldüğünde bu bölgeler ve bu
saylar yeterli değildir. Balkesir krsalnda kültür turizmi, özel ilgi turizmi (kuş
gözlemleme, botanik), spor turizmi, yat turizmi, ekoturizm gibi çok farkl
etkinlikler geliştirilmelidir.
Balkesir ili doğa turizmi açsndan değerlendirilirse; Ayvalk’ta sualt dalş turizmi,
Edremit’de dağ turizmi, Dursunbey’de dağ ve yayla turizmi, Edremit
Şahinderesi Kanyonu ve Kepsut’da mağara turizmi yaplmaktadr, bu turizm
kollarnn geliştirilerek yaygnlaştrlmas ile diğer bölgelerin de turizmden
faydalanmas sağlanabilir. Bu şekilde ekonomik nedenlerden dolay boşalan
birçok köy canlandrlabilir (Balkesir Turizm Rehberi, 2009).
Hafta sonu turizmi açsndan, Balkesir büyük kentlere olan coğrafi yaknlğ
nedeniyle oldukça şansldr. Mimari özelliklerini ve geleneksel yaşam tarzn
koruyan krsal yerleşimlerde hafta sonu turizmi ve kültür turizmi
desteklenmelidir.
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Bunlarn yan sra Balkesir krsalnda tarihi ve arkeolojik değerler ile ilgili
çalşmalar yaplarak hem bölgenin geçmişi ile ilgili bilgilere ulaşlmal, hem de
bu alanlar, kültür turizmi kapsamnda değerlendirilmelidir.
Turizm etkinliklerinin geliştirilmesi için ele alnmas gereken konulardan biri
altyap ve ulaşm etkinliklerinin iyileştirilmesidir. Bunun yan sra turizm etkinlikleri
srasnda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bu alternatif turizm
etkinliklerinin geliştirilmesi srasnda doğal ve kültürel varlklarn korunmasnn
göz ard edilmemesidir. Dolaysyla bu gelişim sürecinde, tarihi alanlarn
korunmas, doğal alanlara zarar verilmemesi, geleneksel yerleşimlerin
bozulmamas gibi konulara dikkat edilmelidir.
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2
2.1

Balıkesir Kırsal Yerel Mimari Öğeler
Yapı Malzemeleri

Yöresel yerleşmeleri ve onu meydana getiren geleneksel evleri birbirinden ayırt
eden temel karakteristik unsurlarından birini de yerel malzeme kullanımı ve
kullanım teknikleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla malzeme seçim ve kullanım
kriterleri bir yöreden başka bir yöreye göre farklılaşabilir; burada belirleyici ana
etken bölgenin jeolojik yapısıdır. Bu bakımdan geleneksel konut kimliğini
yansıtan en önemli gösterge olarak, yerel malzemelerle ve yer yer farklı
teknolojilerle inşa edilmiş olmaları gösterilebilir. Bu durum aynı zamanda
yerleşmeleri diğerlerinden ayırt eden özgün bir peyzaj unsuru da
yaratmaktadır. Balıkesir dağlık ve kırsal alanının mimari yapılanmasında ve
özgün mimari kimliğin oluşumunda da aynı durum söz konusu olup, çeşitli
türdeki doğal taşlar, kerpiç tuğlalar, ahşap, toprak kökenli harç ve sıva gibi
çeşitli malzemeler burada önemli rol oynamışlardır.
Tarihsel açıdan yerleşimin belki de binlerce yıl öncesine dayandığı Balıkesir ve
çevresindeki çeşitli doğal taş kaynakları yörenin en önemli yapı malzemesi
kaynaklarından birini oluşturmuştur. Taş, yörede mimari dokunun oluşmasında
vazgeçilmez bir malzeme olmuş ve mimari oluşumun adeta en güçlü simgesi
konumuna yükselmiştir. Bunun yanında, kerpiç tuğla ve sıvalar yanında ağaç
tamamlayıcı ve yardımcı bir malzeme olarak yapıya dahil edilmiş olmakla
birlikte salt kerpiç kullanılarak inşa edilmiş evler de bulunmaktadır. Taşın
meydana getirdiği mimari dokuda yer alan yapıların tasarımında katı kurallara
bağlı kalınmamış, malzemenin olanakları ve ustaların kendi yaratıcılıkları da bu
dokunun şekillenmesinde etkili olmuştur.
2.1.1 Doğal TaĢlar
Balıkesir bölgesi, yapıtaşı olarak da kullanılan değişik yaşlardaki volkanik
kayaçlardan başka, tortul kökenli konglomeralar ve kireçtaşları yanında kil
yatakları bakımından da zengin bir konuma sahiptir. Metamorfik, volkanik ve
tortul orijinli olan çeşitli renklere ve özelliklere sahip bu taşlar aynı zamanda
yörenin mimarisinin oluşumu ve şekillenmesinde de belirleyici rol oynamıştır.
Belirtildiği gibi Balıkesir bölgesi yörelere göre değişik taş türü rezervlerine
sahiptir. Bu taşlara bazen yüzeye yakın yerlerde ya da toprak katmanlarının
hemen altında rastlanabilmektedir. Farklı mekanik ve fiziksel özelliklere sahip
olan bu taşlar yapıda renklerine ve özelliklerine göre değişik yerlerde kullanım
alanları bulmuşlardır.
2.1.1.1 Genel Petrografik Özellikler
Bölgede yapı taşı olarak yaygın bir şekilde kullanılan taş türü genellikle volkanik
orijinli kayaçlardan oluşmaktadır. Bu kayaçlar, lav akıntıları, otobreş, dasitandezik tüfler, volkanik breş ve dayk şeklindeki kayaçlar ile kendilerini
göstermektedirler. Lav akıntılarının olduğu yerlerde, andezitler, volkanik breşler
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ve tüfler de bulunabilmektedir. Genel olarak açık kahve, gri, açık yeşil, krem
renklerinde ve masif görünüme sahiptirler. Kristal ve cam bakımından
zengindirler. Esas olarak plajioklas, hornblend, biyotit ve kuvars mineralleri ana
bileşimlerini oluşturmaktadır. Andezitler üzerinde yapılan mikroskobik analizler
sonucu taşın ince taneli bir çimento hamuru içinde yer alan, Plajiyoklas,
Hornblend fenokristalleri yanında çok ince taneli opak mineraller, biyotit ve
feldispatlar içerdiği, matriksin büyük bölümünün volkanik cam kıymıklarından
oluştuğu belirlenmiştir.
TaĢ Türleri
Balıkesir işletilebilir mermer, kireçtaşı, oniks rezervleri ve geniş alanlarda
yüzeyleyen Neojen volkanitleri (Andezit, Tüf, Tüfit) bakımından önemli
potansiyele sahiptir.
Bilindiği gibi taşlar, püskürük, tortul ve metamorfik olmak üzere 3 gruba ayrılır.
Püskürük taşlar, yerin derinliklerinde erimiş haldeki mağmanın, yüzeye yakın
derinliklerde yada yüzeyde soğuyarak katılaşması; tortul taşlar, püskürük ve
metamorfik taşların çeşitli atmosferik ve tektonik olaylar sonucu parçalanarak
tortullaşması; metamorfik taşlar ise, püskürük ve tortul kütlelerden, yer kabuğu
içinde uzun sürede basınç, ısı ve kesme kuvvetleri sonucu oluşur. Balıkesir
ili’nde bu üç gruba da ait taş rezervleri bulunur.
Granit
Mağmatik bir taş olup, iç yapısı sağlam, aşınmaya, basınca ve ayrışmaya karşı
dirençli ve iri kristallidir. İçerdiği minerallerin hepsi aynı büyüklükte kristaller
halindedir. İyi cila tutar. Kolay yarılabildiğinden merdiven basamağı,
duvarlarda moloz taş, kaba yonu taş ve döşeme kaplamalarında kullanıma
uygundur.
Ayvalık-Bağyüzü Köyü (Ayvalık graniti), Erdek-Ocaklar Köyü (Bandırma mavi
granit), Balya-Dereköy (Balya graniti) ve Kapıdağ-Ocaklar Köyü granit
bakımından zengindir.
Andezit
Mağmatik bir taş olup, ince kristalli bir yapıya sahiptir. İyi bir yapı taşı olup,
genelde kesme taş halinde kullanılır.
Bazalt
Mağmatik, homojen görünümlü, çok sert ve ağır bir taş olan bazalt, koyu gri
ve siyah renklidir. İnce kristalli bir yapıya sahiptir. Içerdiği mineraller gözle
görülmeyecek kadar küçüktür. Temellerde, cephede köşe taşlarında, yol
kaplamalarında kullanılır.
Ayvalık ilçe merkezi ve civarında “Alibey Bazaltı” denilen volkanitler bulunur.
Bu tür volkanitler bazalta çok benzedikleri için “yalancı bazalt” olarak
adlandırılırlar.
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Kalker
Tortul bir taş olup, kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur. İçinde yer alan
maden oksitlerin etkisi ile değişik renklerde görünür. İşlenmesi kolaydır. Çok iyi
cila tutar. Yapıda moloz taşı, yonu taşı, kaplama taşı,kırılarak mıcır taşı olarak
kullanılır.
Traverten
Yüksek ısılı ve kalsiyum bikarbonatlı mağma suyunun yer yüzüne çıkışı sırasında
karşılaştığı basınç ile oluşan travertenler, oluşumu sırasında içinde bulunan bitki
kök ve yapraklarının zamanla çürümesi sonucu boşluklar içerir. Gözenekleri
büyüktür. Genellikle dış mekanlarda kaplama işinde kullanılır.
Dursunbey’de Dursunbey traverteni ve Balıkesir’in muhtelif yerlerinde Balıkesir
kırmızı, pembe ve beyaz travertenleri; Bigadiç-Çayüstü Köyü’nde (Balıkesir gül
oniksi) oniks üretimi söz konusudur.
Mermer
Metamorfik taşlardan olup, ufak ve iri taneli kalsit veya dolomit kristallerinden
oluşur. Binaların iç kısımlarında, banyo ve mutfak gibi ıslak mekanlarda
kullanılabilir.
Manyas, Erdek, Susurluk, Kepsut, Merkez, Savaştepe, İvrindi, Balya, Havran,
Edremit, Bigadiç, Dursunbey çevresinde önemli miktarda potansiyel mermer
rezervleri vardır (BİÇDR, 2008). Bunların önemlileri, Bigadiç-Çayüstü köyü
(Kumru tüyü mermer), Marmara Adası Saraylar Köyü (Marmara beyaz
mermer), Manyas Koçoğlu köyü (Manyas beyaz mermer) yine Manyas’da
(Balıkesir bej ve Balıkesir kahve mermer) ve Bandırma-Kayacık’da bulunan
mermer rezervleridir.
Balıkesir’in düz alanlarında (Bahçelievler, Plevne) tüfit yayılım gösterir. Birim
açık kahverenkli, ince çatlaklı karbonat ve kil dolgulu yer yer Mangan
sıvamalıdır. Birim sert-orta sert durumdadır. Üst seviyelerde yeraltı suyunun etkisi
ile ayrışmış ve zemin durumuna gelmiştir.
Balıkesir’in doğu ve kuzey doğusunda ince bir şerit halinde aglomera birimi yer
alır. Aglomeralarda değişik boyuttaki andezit parçaları tüf çimentoyla
tutturulmuştur. Aglomera birimi, tüfit biriminin üzerine gelir ve yüksek kotları
oluşturur. Alüvyon, çalışma alanının tamamında, en üste koyu gri, kahverenkli
karbonatlı kil gözlenmektedir. Kuzeydoğu sınırında ve güneyde dar bir alanda
yer alan alüvyon birimi bloklu-killi kum sınıfındadır. Taneler genellikle volkanik
kökenli olup yer yer kuvarsit, sileks ve killi- kireçtaşından oluşur. Bahçelievler
alanının kuzeydoğu sınırında dar bir alanda bulunan alüvyon birimi, bloklu-killi
kum sınıfındadır. Taneler genellikle volkanik kökenli olup yer yer kuvarsit, sileks
ve killi-kireçtaşından oluşur. Kalınlığı 1.5-3 m arasında değişir. Gevşek
tutturulmuş birim suya doygundur (Beliceli, Çona, ve Tufan, 2005).
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2.1.1.2

TaĢın Kullanım Yerleri

Avlu duvarları
Balıkesir çevresindeki geleneksel kırsal evler genellikle avlu içerisinde
kurulmuştur. Avlu, geleneksel Türk evi kültüründe evin en yoğun kullanım
alanlarından birini oluşturmuştur. Dolayısıyla ev ve avluyu dışarıdan korumak
ve saklamak için duvar önem kazanmıştır. Balıkesir ova köylerinde avlu
duvarlarının yapı malzemelerinde de çeşitlilikler görülür. Geleneksel olarak taş
ve kerpiç tuğladan inşa edilen avlu duvarlarına rastlanmakla birlikte, yakın
dönemlerde fabrika tuğlası ve briket kullanılarak inşa edilmiş avlu duvarlarına
da rastlanır. Örneğin, Kepsut, Burhaniye bölgelerinde bu gibi duvar
uygulamaları yaygınlık göstermektedir.
Konut ve avlu duvarlarında kullanılan yapı malzemesindeki bu değişiklik
öncelikle şehre yakınlıkla da ilgilidir. Bununla bağlantılı olarak insanların
ekonomik yeterliliği, taşıma maliyetlerinin düşüklüğü, inşa kolaylığı, kültürel
değişim ve estetik kaygılar diğer nedenler olarak sıralanabilir. Buna karşılık
dağlık-tepelik alan kırsal yerleşmelerinde söz konusu koşulların tersine işlemesi
sonucu çoğunlukla taş ve kerpiç gibi geleneksel yapı malzemeleri kullanılmıştır
[Resim 2. 1 a,b,c,d]. Doğal taşlarla örülen avlu duvarları genellikle toprak
bağlayıcılı harçla ve bazen de bir bağlayıcı kullanılmadan kuru sistemle
oluşturulmuştur. Bazı eski avlu duvarında harpuşta olarak alaturka tip kiremitler
kullanıldığı da görülmektedir.

a

c
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Resim 2. 1 a. Saraç köyü, mermer
ile örülmüş konut ve taş duvarı,
bu sistemle özgün ve karakteristik
bir
doku
oluşturmaktadır.
b. Burhaniye, Ören köyü, kerpiç
avlu duvarı, harpuşta olarak
alaturka tip kiremit kullanılmıştır.
c. Kireç köyü, andezitlerle inşa
edilmiş avlu duvarı. d. Şahinler
köyü kerpiç avlu duvarı.

Balıkesir ovası köyleri ile çevredeki dağlık-tepelik alan köylerindeki avlu
duvarları arasındaki en belirgin farklılık, duvar yükseklikleridir. Şehre yakın kırsal
yerleşmelerde avlu duvarları genellikle çok yüksektir; çoğunlukla bir insan
boyunu aşacak şekilde inşa edilmiş olap bazen 2 metrenin üzerine de çıkar.
Şehre uzak dağlık-tepelik alan köylerindeki bütün evlerin avlu duvarı genellikle
1 metreyi aşmaz. Yoldan bakıldığında avlunun içi ve evin önü kolayca
görülebilmektedir (Köse, A., 2006, s.159-183). Duvarlar yer yer ahşap hatıllı
olarak inşa edilmiştir.
Duvar örgülerinde ise yapı taşı olarak çoğunlukla yöresel malzemelerden
yararlanılmış ve andezitler, tüfler, kalkerler, bazalt, mermer ve kumtaşları gibi
değişik taş türleri yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Burada belirleyici temel
kriter ise yerel kaynaklar ve taşın kaynağından kolaylıkla elde edilebilmesi
olmuştur.
Duvar örgüsünde taĢ
Taşların elde edilme biçimlerine ve yapısal özelliklerine göre duvarların örgü
teknikleri mimari kimlik üzerinde kendini hissettirmiştir [Resim 2. 2 a,b,c,d,e]. Doğal
taşlar bazen moloz taş çoğunlukla da kaba yonu şekilde örgü sistemlerinde
yer almışlardır. Duvarların bitim yerlerinde ve köşelerde ise şekillendirmesi daha
kolay olan ve çoğunluğunu tüflerin oluşturduğu kesme taşların kullanıldığı
dikkati çekmektedir.

a
Resim 2. 2 a. Taylıeli köyü
geleneksel
konutlarında
kullanılan
beyazımsı
renkteki
doğal taşlar karakteristik bir
mimari doku oluşturmaktadır. b.
Saraç köyü, örgüde tabakalı
mermer kullanımı. c. Saraç
köyünde tabakalı bir karater
gösteren mermerler kolaylıkla
elde edilebildiğinden fazla bir
işleme
maruz
bırakılmadan
örgüde yer almışlardır. d. Turplu
köyü, köşelerde şeklendirilmesi
daha kolay olan Çan taşı adı
verilen tüfler kullanılerken, bazalt
ve andezit gibi daha sert taşlar
ise duvar örgülerinde yer almıştır.
e.
Ören
köyü
bölgesinde
şekillendirmesi nispeten kolay
olan
kalkerli
kum
taşları
geleneksel evlerde yaygın olarak
kullanılmıştır.

b
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e
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Örgüler ya kuru sistemle ya da toprak bağlayıcılı harçlarla yapılmıştır. Kuru
teknik çoğunlukla avlu duvarı yapımında uygulanmıştır. Her iki teknikte de
büyük taşların araları daha küçük taşlarla doldurularak adeta arada boşluk
bırakılmamaya özen gösterilmiş ve sağlamlığa da önem verilmiştir. Duvar
cepheleri kullanılan örgü tekniğe ve taş türüne göre karakteristik bir görünüm
kazanmıştır [Resim 2. 3 a,b,c,d].

a
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Dursunbey ilçesi Kireç köyünde çoğunlukla dasit-andezitler ve bazalt türü
taşlar duvar örgüsünde yer almıştır [Resim 2. 3a]. Dağlık alandaki köylerde
yöresel kaynakların verilerine göre, kalkerli kum taşı ile oluşturulmuş duvar
örgülerine rastlanmaktadır [Resim 2. 3b]. Bazı köylerde yer yer andezit taş
örgüleri birlikte kerpiç tuğlalar da kullanılarak inşa edilmiş evler de
bulunmaktadır. Bu yörede, bazı duvar örgülerinde bu şekilde karma sistem
uygulanmış, 1,0-1,5 m yüksekliğe kadar taş örgü, üzeri de kerpiç kullanılarak
inşa edilmiş konutlara da rastlanmaktadır [Resim 2. 3c,d]. İki katlı bazı evlerde ise
birinci kat taş ikinci kat ise kerpiç ile inşa edilmiştir.
Duvar yüzeylerin dokularında, örgüde kullanılan taşların elde edilme biçimleri,
taşların yapısal özellikleri ve şekillendirilebilme yetenekleri belirleyici bir kriter
oluşturarak, adeta her yörenin mimari kimliğini yansıtan en önemli bir
göstergeyi oluşturmuştur [Resim 2. 4 a,b,c,d,e,f,g,h].
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Resim 2. 3 a. Toprak harçla
örülen duvar örgü tekniğine
örnek. b. Ören köyü, kalkerli kum
taşı örgü dokusu. c. Andezit
üzerine
kerpiç
tuğlalarla
oluşturulmuş duvar örgü tekniği
(Taylıeli). d. Bazalt üzerine kerpiç
tuğlalarla oluşturulmuş duvar
örgü
tekniği.
Mukavemet
yanında zeminden gelecek su
etkileri düşünülerek bu şekilde
karma bir sisteme gidilmiştir.

Resim 2. 4 Örgüde yer alan çeşitli
taş türlerinin oluşturduğu dokusal
özellikler. a. Mermerle kuru
sistemle oluşturan duvar örgü
tekniğine örnek. b. Ayrılması
kolay
tabakalı
karakterdeki
taşlarla kuru sistem örgü tekniği.
c. Turplu Köyü, dokuda çeşitli
renklerdeki andezitler. d. Bazalt
duvar dokusu. e. Andezit örgü ve
doku. f. Şahinler köyü, çeşitli
taşların kullanımı ile daha farklı bir
doku elde edilmiştir. g. Ören,
kumlu kalker taş dokusu. Köyün
ana yapı malzemesini bu taş türü
oluşturmaktadır.
h.
Pembe
andezitlerle
örülmüş
duvar
dokusu
(Fotoğraf:
Kemal
Çorapçıoğlu).
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Bu şekildeki inşa sistemine ova ve yamaç birçok Balıkesir köy evlerinde
rastlamak mümkündür. Kırsal alanda, tabakalı mermerlerle örülmüş duvar
örgüleri dikkati çekmektedir. Bu taş türü ve örgü tekniği aynı zamanda bu
yörelerin en karakteristik mimari kimliğini oluşturmaktadır [Resim 2. 4a,b].
Andezitler, yörelere göre grimsi olanlara “Kara taş”, sarımsı ve kırmızımsı renkte
olanlara da “Kozak taşı”, gibi isimlerle anılmaktadır. Bu taşlar damarlı ve
gevrek yapıda yüzeye yakın olduğundan yörede bulunan kaynaklardan ve
çoğunlukla da kazma yada basit el aletleri ile çıkarılıp kabaca
şekillendirildikten sonra yapı taşı olarak kullanıla gelmiştir. Turplu köyünde
andezitlere “Çan taşı” adı verilmektedir ki, bu durum, tüfik karakterdeki bu
taşların Çanakkele civarından temin edildiklerini göstermektedir [Resim 2. 5].
Diğer yandan değişik renklere sahip andezitik türü taşlar Turplu köyünün çeşitli
konutlarında ve ahır/samanlık gibi yapılarında yaygın bir kullanım alanı
bulmuştur.
TaĢın diğer kullanım alanları
Balıkesir köylerinde taş, insan yaşamının birçok alanına karışmış gibidir. Taş ev
olmuş, öğütme aracı olmuş, mutfak malzemesi olmuş, eşya olmuştur [Resim 2. 6
a,b,c]. Kısacası taş bölgede canlanmış, hayat bulmuş, adeta hayata hayat
katmıştır. Bu gelenek çok eski zamanlardan günümüze kadar devam etmiştir.
Hayvanlara su vermek için kullanılan yalaklar da andezit türü taşlardan
yapılmıştır.

a

b

Taşlar aynı zamanda avlu, samanlık ve ahır gibi mekanlardaki ahşap
taşıyıcıların toprakla temasını keserek bozulmasını önlemek amacıyla
dikmelerin altında da yer almıştır [Resim 2. 7 a,b,c]. Ayrıca ahşap karkas sitemde
dolgu amacıyla kullanılarak da değerlendirilmiştir. Bu sistemde taş parçaları
toprak kökenli harçlarla birlikte dokuda yer almıştır [Resim 2. 8 a]. Bu uygulama
yapıya gereğinden fazla yük bindirdiğinden zamanla ahşap karkas sistemdeki
ahşap malzemede mekanik sorunlara neden olmuştur. Bu bakımdan bazı
evlerin, örneğin Kireç köyündeki konutların karkas dolgularında çam
ağaçlarının kozalaklarından yararlanılmış, bu sayede hem doğal ve ekolojik bir
malzeme kullanılmış, hem de hafiflik sağlanmıştır [Resim 2. 8 b]. Bu uygulama
yöreye has bir özellik göstermektedir. Bu bölgede çam ağaçları geniş bir

110

Resim
2.
5
Turplu
köyü
Andezitlerle beraber Çanakkale
tüflerinin birlikte kullanımı.

c
Resim 2. 6 (a,b,c) Andezitlerin
diğer
kullanım
şekilleri,
değirmen taşı, yalak.

alana yayıldığından kozalaklarının bu şekildeki kullanımı, ekolojik malzemenin
değerlendirilmesine tipik bir örnek olarak gösterilebilir.

Resim 2. 7 (a,b,c)
dikmelerin
altında
şeklindeki andezitler.

Ahşap
silindir
a

Resim 2. 8 a. Saraç köyü, ahşap
karkas dolguda doğal taşlar. b.
Kireç
köyü,
ahşap
karkas
dolguda
çam
kozalaklarının
kullanımı.

b

a

c

b

TaĢ süsleme ve desenler

Resim 2. 9 Dursunbey ilçesi Kireç
köyü
köşe
taşına
işlenmiş
geometrik desen. Bu türlü taş
süsleme uygulamalarına çok az
rastlanmaktadır.

Balıkesir kırsal alandaki geleneksel taş konutların kesme taş cepheleri üzerine
yaygın olmamakla birlikte yer yer yapılmış bazı süslemelere rastlamak da
mümkündür [Resim 2. 9]. Bununla birlikte bazı köylerdeki hemen hemen her evin
yüzey bitim yerindeki kesme taşlar üzerine yapım tarihi kazınmıştır. Bu şekilde
konutların hangi tarihte inşa edildikleri tespit edilebilmektedir. Bu tarihlere
bakıldığında en eski evlerin inşa tarihlerinin yüzyılı geçmediği anlaşılmaktadır
[Resim 2. 10 a,b,c,d]. Bunun yanında örneğin Kepsut ilçesi Saraç ve Dursunbey
ilçesi Kireç köylerinde, üzerinde tarih bulunmayan ve muhtemelen azınlıklara
ait olup günümüzde harap bir durumda bulunan 100-150 yaşında evler de
bulunmaktadır. Genellikle evlerin köşelerinde kesme taşlar, örgülerde ise kaba
yonu şeklinde farklı taş türleri kullanılmıştır.
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a

c

b

d

2.1.2 Sıvalar ve Harçlar
Yöredeki yapıların geleneksel sıva ve harç uygulamalarında kullanılan temel
bağlayıcı toprak kökenli malzemelerden oluşmaktadır. Bu uygulamanın da
çok eski zamanlara kadar uzandığı söylenebilir. Bölge alüvyon ve volkanik
kökenli topraklar açısından zengin kaynaklara sahip olduğundan bu
malzemeler kerpiç ve harç yapımında kullanılmıştır. İncelemesi yapılan tüm
köylerdeki ana bağlayıcı topraktır [Resim 2. 11 a,b]. Plastik özelliğe sahip olan bu
topraklar içerisine saman, kıtık gibi lif malzemeler katılarak hazırlanan sıvalar,
taş duvarların iç ve dış yüzeylerine uygulandığı gibi, kalın kesitli taş duvar örgü
sistemlerinde homojen bir kesit elde etmek amacıyla dolgu ve örgü harcı
şeklinde de kullanılmıştır. Duvar örgüsünde dolgu amaçlı bu tür
uygulamalarda toprak harcın içerisine herhangi bir lif malzeme katılmamıştır,
saman ve kıtık gibi malzemelerden çoğunlukla iç ve dış sıva uygulamalarında
yararlanılmıştır. Harçların içerisine bazen, yer yer fark edilebilen, kum kökenli
agregalar da katılmıştır. İç yüzeyler sıvandıktan sonra üzerleri genellikle kireç
badana tabakasıyla örtülmüştür [Resim 2. 11 c,d,e,f]. Bu toprak esaslı sıva
uygulaması taş ve dolgu diğer malzemeleriyle iyi bir aderans göstermediği için
zamanla tabakalar halinde ayrılma ve dökülmelere maruz kaldığı
görülmektedir. Dolayısıyla özellikle dış cephelerin zaman zaman tekrar bu
malzemelerle sıvanması gereği doğmaktadır.
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Resim 2. 10 a. Kireç köyü (1938),
b. Turplu köyü (1953), c. Kireç
köyü (1939), d. Burhaniye, Ören
köyü (1956).

Resim 2. 11 a,b,c. Kepsut, Kireç
köyü ve d. Saraç köyü evlerinin iç
ve dış yüzeylerine uygulanmış
toprak sıvalar. İç mekanlara
uygulanan sıvaların yüzeyleri de
genellikle kireç badana ile
kaplanmıştır, e. taş örgüde toprak
harç, f. taş dolgu üzerine kerpiç
sıva uygulaması.

a

b

c

d

e

f

Yaygın olan bu uygulama şekli, dağlık ve ovalık bölgelerdeki köy yapılarında
benzerlik göstermektedir. Balıkesir geleneksel kırsal yapılarında kireç ve alçı
bağlayıcı malzemeler ise bu derece yaygın bir kullanım sahası bulmamıştır.
Kireç bağlayıcılı harç ve sıva örneklerine rastlamak zordur. Son zamanlarda
çimentonun yapıya girmesiyle toprak esaslı sıva ve harç uygulamaları
terkedilmiş ya da çok azalmış durumdadır. Betonarme sistemle inşa edilen yeni
evlerin iç ve dış yüzeyleri de çimento bağlayıcılı harç ve sıvalarla kaplanmıştır.
Toprak kökenli sıvalar taş ve ahşap karkas konutların gerek iç gerek dış
yüzeylerinin kaplanmasında kullanıldığı gibi diğer yandan avlu duvarlarının
yüzeyleri de bu özellikteki malzeme ile sıvanmıştır. Toprak ve çimento
bağlayıcılı sıvaların uygulandıkları yüzeyle aderansını sağlamak amacıyla
yüzeye bazen çiviler ve gazoz kapakları çakılarak gevşek yüzeyle aderansın
arttırılmasına çalışılmıştır [Resim 2. 12 a,b].
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a

b

Resim 2. 12 a, b Sıvanın
aderansını arttırmak amacıyla
ahşap
yüzeylere
yapılan
uygulamalar.

2.1.3 AhĢap
Geleneksel Balıkesir köy evlerinin vazgeçilemez diğer bir malzemesi de,
ahşaptır. Ahşap, yapıların gerek strüktür gerek detay uygulamalarında yer
alan önemli bir malzeme konumundadır. Yapıların ahşap gereksinimi yöredeki
doğal kaynak olan ormanlardan sağlanmıştır. Gerek evlerin, gerekse ambar,
samanlık, ahır ve sayaların strüktüründe çam, meşe, kestane, ardıç, sedir, servi
ağaçlarından ve saz bitkilerinden yararlanılmıştır.
Bu ağaçlardan el testereleriyle biçilerek, balta ve nacak gibi el aletleri ile
kesilip yontularak kare, dikdörtgen, hatta altıgen, sekizgen kesitlere getirilmiş
ahşap malzemeler evlerin duvarlarında ahşap karkas sistemde taşıyıcı dikme,
payanda, kuşaklama, bağdadi yapılarda iç bölme duvarları, iç ve dış yüzey
kaplamalarında, duvar hatıllarında, lentolarda, döşeme kirişlerinde, konsol
elemanlarında, tavan ve taban döşemelerinde, kapı ve pencere
doğramalarında,
yüklüklerde,
çatı
elemanlarında,
merdiven
konstrüksiyonlarında, basamaklarda ve korkuluklarda, avlu çitlerinde
kullanılmıştır.

Resim 2. 13 Ahşap
Yolcupınar
köyü,
(Fotoğraf: Didar Acar)

ambar,
Sındırgı,

Resim 2. 14 Geleneksel ahşap
karkas konutlarından örnekler,
Örenli köyü, Kepsut (Fotoğraf:
Sedat Kurugöl).
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Resim
2.
15
Çatı
konstrüksiyonunda
ahşap
kullanımı, a. Pehlivanhoca köyü,
Gönen (Fotograf: Ömer Erem), b.
Kuyucak
köyü,
Burhaniye
(Fotograf: Yasemin Malkoç), c,d.
Örenli köyü, Kepsut (Fotoğraf:
Sedat Kurugöl), e. Kireç köyü,
Dursunbey
(Fotograf:
Sedat
Kurugöl),
f.
Kerpiç
bloklar
arasında ahşap hatıl, Küçükdere
köyü, Havran, g. Kireç köyü,
Dursunbey
(Fotograf:
Sedat
Kurugöl), h. Taş duvarda ahşap
hatıl, Hisaralan köyü, Sındırgı
(Fotoğraf: Didar Acar)

a

b

c

d

e

f

g

h
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Ahşap malzeme, yapıda yer aldığı konuma göre çeşitli çaplarda ve
biçimlerde seçilmiştir. Eski evlerde duvarlar örüldükten sonra tavan açıklıkları
bu ahşaplarla geçilmiş ve çapları nispeten daha küçük (yaklaşık 10-16 cm
arasında) seçilmiştir. Duvar örgüsünde kullanılan hatıllarda yine bu malzemeler
kullanılmıştır.
Geleneksel ahşap karkas yapıların döşemeleri, ahşap kirişlemeler üzerine
çakılan latalarla oluşturulmuştur. Benzer teknik çatı uygulamalarında da söz
konusudur. Çatılarda, ahşap kirişlemeler latalarla örtülmüş, üzerine de
kiremitler dizilmiştir. Dağ ve orman köylerindeki bazı evlerin iç bölme ve dış
duvarlarının bağdadi uygulamalarda çapları küçük ağaç dallardan
yararlanıldığı da dikkati çekmektedir [Resim 2. 16 a,b].

a

Resim 2. 16 a. Ağaç dallarından
yararlanılarak
inşa
edilmiş
bağdadi bölme duvarı, Örenli
köyü, Kepsut (Fotoğraf: Sedat
Kurugöl). b. Bölme duvardan
detay, bağdaki dallar üzerine
dolgu olarak saman katkılı kerpiç
kullanımı, Örenli köyü, Kepsut
(Fotoğraf: Sedat Kurugöl).

b

Ahşap karkas dolgularda taş, kerpiç, tuğla, kozalak gibi yerel kaynaklardan
sağlanmış çeşitli malzemelerden yararlanılmıştır [Resim 2.8]. Ayrıca ahşap
malzemenin bir başka uygulama şekli de pencere ve abdeslik adı verilen
elemanlarla mekanların önündeki kafes sistemlerdir [Resim 2. 17, 2.18].

a
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b

Resim 2. 17 Ahşap kafes
uygulamaları. Akçaköy, Kepsut
(Fotograf: Berrin Diri)

Resim 2. 18 Ahşap
uygulamaları.
Taylıeli
Burhaniye,
(Fotograf:
Kurugöl)

kafes
Köyü,
Sedat

Kullanılan ağaçlar genellikle çam (karaçam ve kızılçam)dır. Bu ağaçların
reçineli olması sebebiyle dayanımları fazladır. Özellikle ikinci (Merkez) ve
üçüncü (Marmara) bölgede bu bakımdan hakim ağaç türü meşe ve
karaçamdır. Bazı köylerde, özellikle ikinci bölgede ardıç da kullanılmıştır. Birinci
(Körfez) bölgede ise, kızılçam hakim durumdadır. Evlerin iç kısımlarında, tavan
ve taban döşemelerinde, merdiven, oda kapıları, dolap, raf, niş kapaklarında
çam, göknar, meşe ve kayın, sokak kapısı ve pencerelerinde çam, meşe ve
kestane kullanılmıştır. Hatta bazı evlerin örneğin Kireç köyündeki karkas
dolgularında çam kozalaklarından yararlanılmıştır [Resim 2.8]. Saya çatılarında
saz, örtü malzemesi olarak kullanılmıştır. Böylece hem doğal ve ekolojik bir
malzeme kullanılmış, hem de karkas dolguda ve çatıda bir hafiflik sağlanmıştır.
Bu uygulama yöreye has bir özelliktir. Çam ağaçlarının geniş alanlar kapladığı
ve sazlıkların bulunduğu bir bölge için ekonomik malzeme kullanımı
bakımından bu uygulamalar üzerinde durulmaya değer tipik örneklerdir.
Bölgelere göre yapılarda strüktür ve detay elemanlarda kullanılan bu
malzemeler, genellikle yakın çevre bitki örtüsü kaynaklarından ve her bölgenin
kendi ağaç populasyonundan elde edilmiştir.

Resim 2. 19 a. Konut içinde
merdiven,
Küçükdere
köyü,
Havran. b. Ahşap sokak kapısı
Taylıeli köyü, Burhaniye. c. Giriş
kapısı, Küçükdere köyü, Havran.

a

b

c
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a

b

c

d

e

f

Resim 2. 20 İç mekanda ahşap
kullanımı a. Tavan kaplaması,
Küçükdere köyü, Havran b.
Dolap işçiliği Küçükdere köyü,
Havran
(Fotograf:
Hande
Gönüllü) c. Döşeme kirişleri ve
tavan,
Saraçköy,
Kepsut
(Fotograf: Ece Erdoğan) d.
Tavanda saz kullanımı, Emre
Köyü,
Bandırma
(Fotograf:
Yasemin
Çolak).
e.
Ahşap
döşeme, Örenli köyü, Kepsut
(Fotograf:Sedat
Kurugöl).
f.
Ahşap kütük strüktürlü samanlık
ve ahır olarak kullanılan yapı,
Örenli
köyü,
Kepsut
(Fotograf:Sedat Kurugöl).

Resim 2. 21 Saz çit, Tarlabaşı
köyü, Havran.

Resim 2. 22 Ahşap pencere ve
kepenkler,
Taylıeli
köyü,
Burhaniye (Fotograf: Berrin Diri)

118

Resim 2. 23 Ahşap çit, Tarlabaşı
köyü, Havran, (Fotograf: Can
Görgülü)

Ahşap malzemenin ağırlığı ve o günün koşullarında bir yandan taşıma
şartlarının zorluğu, bir yandan da bu malzemenin ormandan kaçak olarak
sağlandığı durum karşısında yakın çevre ormanlarından malzeme temini
kaçınılmaz olmuştur. Hatta bu malzemeler kullanılmadan önce islenerek
eskitilmiş hale getirilmiştir. Yine bu ağaçlar yörede edinilen bilgilere göre
binalarda kullanılan ahşap malzeme ormandan kışın kesilmiş, bu sebeple de
dayanıklılığı daha da artmıştır. Yöre kültürünün verilerinden, ardıçların kapıpencere doğraması, mobilya ve çit direği, çamların inşaat kerestesi, doğrama
ve çit direği, göknarların iç doğrama ve tavan, kayınların massif ve bükme
mobilya, lambri, alet sapları ve fırın kürekleri, kestanelerin yapı kerestesi,
mobilya, bahçe kapıları ve çit direği, meşelerin yüksek kaliteli marangozluk
işleri, mobilya ve çit direği yapımı için kullanıldığı gözlenmiştir.
2.1.4

Kerpiç

Balıkesir kırsalında kerpiç malzeme uygulama tekniği çok eski dönemlere
kadar uzanmakta olup, günümüzde bazı köylerdeki kullanımı nispeten devam
etmektedir. Yamaç ve ova köylerinde bulunan en eski evlerin büyük bir kısmı
kerpiçten inşa edilmiştir. Giriş katı taş ve birinci katı da kerpiç, ya da 1-1,5 m
kadar taş geri kalan yüksekliği de kerpiç kullanılarak inşa edilmiş evlere sıklıkla
rastlanmaktadır [Resim 2.24 a,b].

Resim 2. 24 Farklı bölgelerde
fakat genellikle aynı sistemle inşa
edilmiş iki yapı örneği. Kullanılan
taş türleri farklı olmakla birlikte
yapım
sistemleri
birbirine
benzemektedir. a. Taylıeli köyü,
Burhaniye
b.
Ören
köyü,
Dursunbey.

a

b

Şahinler (Karga Köyü) ve civar köylerinde taş ve harman tuğlası ile yapılmış
evlere de rastlanmaktadır. Ahır ve samanlık gibi mekanlar ise genellikle
kerpiçten inşa edilmiş olmakla birlikte sadece taştan yapılmış örnekler de
bulunmaktadır. Günümüzde bu mekanlar çoğunlukla betonarme sistemle
yeniden inşa edilmektedir. Birkaç sıra taş ugyulamasından sonra bunun üzerine
dizilen kerpiç tuğla şeklindeki karma örgü tekniği, sistemin mekanik davranışını
iyileştirmek yanında, duvarı ve kerpiç tuğlaları zeminden gelebilecek su ve
nem etkisinden korumak amacıyla da yapılmıştır. Bu şekildeki karma
uygulamalara avlu ve evlerin duvar örgülerinde sıklıkla rastlanmaktadır.
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Kerpiç
blokların
boyutları
genellikle
birbirine
benzemektedir
(30/33x11,5/15x12/14). Bazı konutlarda kerpiç tuğlaların üzeri toprak kökenli
sıvalarla kaplanmış, bazıları ise sıvasız olarak bırakılmıştır. Evlerin toprak sıvalı iç
yüzeyleri ise kireç badana ile kaplanmıştır. Duvar örgüsünde yer alan kerpiç
tuğlalar da aynı şekilde yine toprak bağlayıcılı harçla birbirlerine bağlanmıştır
[Resim 2.25 a,b,c].

a

b

c

Resim 2. 25 a. Kerpiç tuğla duvar
örgüden detay, Şahinler köyü,
Burhaniye. b. Tamamen kerpiç
tuğladan
yapılmış
yıkılmış
durumdaki eski bir konut c.
Taylıeli köyü kerpiç örgü detayı.

Resim 2. 26 Ahşap, taş ve kerpiç
karma sistemle yapılmış samanlık

2.1.5

Tuğla

Kırsal alandaki bazı evlerde harman tuğlası kullanımı da dikkati çekmektedir.
Eski evlerin ana yapı malzemesi taş ve kerpiç olup, tuğla kullanımının söz
konusu olduğu konutlar ise daha yakın dönemlere ait yapılardır. Günümüze
daha yakın zamanlarda yapılmış olan bu köy evlerinin yaşam katı klasik
harman tuğlasıyla inşa edilmiştir. Bu yapılar, taş ve kerpiçten inşa edilmiş
yapılara göre daha az sayıdadır. Tuğlalar yapıda taşıyıcı ve dolgu amacıyla
olduğu kadar detay malzemesi olarak da yer almıştır [Resim 2.27 a,b,c,d].
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Resim 2. 27 a. Su basman
seviyesine kadar taş, üst katı ise
tuğla ile inşa edilmiş bir konut
örneği, b.
Karkas dolguda
harman tuğlası kullanımı, c.,d.
yaşam katı harman tuğla ise inşa
edilmiş konut örnekleri, Şahinler
köyü, Burhaniye.

a

b

c

d

a

Bacalar, duvar dokuları ve yer yer bazı pencerelerde rastlanan kemer ve
söveler de, aynı şekilde harman tuğlası ile yapılmıştır [Resim 2.28 a].

b
Resim 2. 28 a. Şahinler köyü,
duvar örgüsünde harman tuğlası,
b. Kullanılan tuğlalar genellikle
benzer boyutlarda olup harçla
aderansın sağlanması için bir
yüzeyi çeşitli geometrik formlarda
oyuklu olarak üretilmiştir.

a

Kullanılan tuğlalar hemen hemen klasik harman tuğlası boyutlarındadır (20/22
x 10/11 x 5/6,5) [Resim 2.28 b]. Gerek evlerde gerekse ahır ve samanlık gibi diğer
mekanlarda çatı örtüsü olarak çoğunlukla alaturka tip kiremit kullanılmıştır.
Taş ve kerpiçten inşa edilmiş köy yapılarında dikkati çeken bir diğer detay
uygulama ise tuğla bacalardır. Bu tip bacalara hemen hemen her köyde
rastlamak mümkündür [Resim 2.29 a,b,c,d].

b

c

d

Resim 2. 29 Tuğla baca örnekleri (a, b) Saraç, (c) Ören, (d) Şahinler/Karga köyü (d) Taylıeli
köyü.
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Bazı köylerde prizma tuğlalar yanında kare şeklinde üretilmiş harman tuğlalara
da rastlanmaktadır. Tuğlanın gerek örgü elemanı gerekse bir detay malzemesi
olarak yer aldığı bu örnekler içinde azınlıklara ait konutlar da bulunmaktadır
[Resim 2.30 a,b].

a

b

Resim 2. 30 a. Kerpiç kullanılarak
yığma sistemle inşa edilmiş iki katlı
bir konut, Ören köyü, Dursunbey.
b. Silme köşelerinde yer yer kare
şeklinde
harman
tuğlalarının
kullanımı.

2.1.6 TaĢ ve Tuğla Fırınlar
Köylerin karakteristik mimari öğelerinden biri de strüktürünü taş ve harman
tuğlasının oluşturduğu fırınlardır. Daha eski olan taş fırınlar sadece ekmek
pişirilmekle kalmayıp, kavurma işlerinde de zaman zaman kullanılmıştır. Hemen
hemen her köyde bu tip fırınlara rastlamak mümkündür. Turplu köyündeki
ekmek fırınları ise kerpiç ve tuğla karışımından inşa edilmiştir [Resim 2.31 a,b,c,d].

a

b

Resim 2. 31 a. Tuğla ile yapılmış
ekmek fırını, Saraç köyü, Kepsut.
b.Tuğla, kerpiç ve taş malzeme
ile yapılmış ekmek fırınları, üzeri
çatı ile örtülmüştür, Şahinler köyü,
Burhaniye. c. Kireç köyü taş ve
tuğla ile inşa edilmiş ekmek fırını
ve d. tuğla ile örülmüş kubbesi.
c
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d

Fırınların bazısı yıkılmış bazıları da halen kullanılmaktadır. Bu fırınların strüktürü
taşla, pişirmenin yapıldığı kubbemsi formdaki fırın bölgesi ise harman tuğlası ile
örülmüştür. Bazı bölgelerde (örneğin Ören köyü) fırının ve kubbesinin dış
yüzeyleri genellikle toprak sıva ile sıvanmıştır [Resim 2.32 a,b].

Resim 2. 32 a. Ören köyü, yıkılmış
durumdaki tuğla malzeme ile
yapılmış ekmek fırını ve b. taş ve
toprak malzeme karışımı ile inşa
edilmiş fırın.

a

b

2.1.7 Sonuç ve Öneriler
Gerek konutların gerekse avlu duvarlarının geleneksel ve özgün yapı
malzemelerinin yerine şehirden temin edilmiş çağdaş yapı malzemeleri ile
yeniden inşa edilmeleri ya da onarılmaları, köylerdeki mimarin kimliğin
özünden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu şekilde özgün mimari doku adeta
yoz bir görünüm sergilemiş ve kimliğinden uzaklaşarak sanki büyük kentlerdeki
gecekondu mahallerini andırır bir görünüm kazanmıştır. Geleneksel konutlar
için olduğu kadar yeni inşa edilecek yeni yapı ve uygulamalar kapsamında
malzeme kullanımı açısından aşağıda belirtilmiş kriterler önerilebilir.
2.1.7.1

AhĢap Kullanımı

Yörede ahşap malzeme kullanımı sürdürülmeli, uygulamanın sürekliliği teşvik
edilip desteklenmeli. Insan sağlığı bakımından da ekolojik malzeme
kullanımının önemi vurgulanmalıdır.
Yapı malzemesi olarak kullanılan ahşabın kış kesiminden elde edilen orman
ürünü olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, bugün Türkiye’de ve yöre
koşullarında ormandan ağaç kesimleri genellikle yazın yapılmaktadır. Bu
nedenle yazın kesilen ağaç malzemenin kullanımından once emprenye gibi
koruyucu maddelerle zararlı böcek ve mantarlara karşı koruma önlemleri
alınmış olmalıdır. Bununla birlikte en iyisi yine de ekolojik olan kış kesimleri ile
elde edilen ahşap olduğu unutulmamalıdır.
Ahşap malzemelerden, ardıcın kapı-pencere doğraması, mobilya ve çit
direği, çamın inşaat kerestesi, doğrama ve çit direği, göknarın iç doğrama ve
tavan, kayının masif ve bükme mobilya, lambri, alet sapı ve fırın küreği,
kestanenin yapı malzemesi, mobilya, sokak kapıları ve çit direği, meşenin ise
yüksek kaliteli marangozluk işleri, mobilya ve çit direği olarak kullanımına dikkat
edilmelidir. Ayrıca, teknoloji ürünü ahşap malzemelerin (ahşap lamine ürünler,
yonga levha, vb.) kullanımı da düşünülmelidir.
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2.1.7.2

Avlu Duvarları

Avlu duvarlarında her köyün karakteristik geleneksel malzemeleri tercih
edilmelidir, kullanılacak doğal taşlar ve örgü teknikleri benzer karakterde
olmalıdır. Duvarlarda harpuşta olarak plak şekildeki doğal taşlar yanında
alaturka tip kiremitler de kullanılabilir. Duvarların mekanik davranışını
iyileştermek için belirli aralıklarda ahşap hatıllar uygulanmalıdır. Avlu duvarı
yapımında tuğla, briket gibi malzemelerin kullanımından kaçınılmalıdır [Resim
2.33 a,b,c,d,e,f].

(a)

(b)

(c)

(d)
Resim
2.
33
a,b,c,
Avlu
duvarlarında kullanılan çağdaş
tuğlalar özgün mimari peyzajın
yoz bir görünüm almasına neden
olur. Dolayısıyla avlu duvarlarında
bu malzemeler kullanılmamalıdır.
d,e,f. Özgün avlu duvar örgüleri
ise çoğunlukla kerpiç ve çeşitli
doğal taşlar malzemelerle inşa
edilmiştir. Bu geleneğe bağlı
kalınmalıdır.

(e)
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(f)

2.1.7.3

Duvar Örgüleri

Eski konutların özgün yapım tekniği korunmalı, bu yapıların onarımlarında da
bu esaslara dikkat edilerek duvar örgülerinde kullanılacak malzemeler ve örgü
tekniği aynen sürdürülmelidir [Resim 2.34 a,b,c,d].

Resim 2. 34 (a,b) Taş ile inşa
edilen evin tuğla ile örülmüş ilave
katın cephesi (c,d) doğal taş
örgülü özgün cephe dokusu.

a

b

c

d

Onarımlarda kullanılacak malzemeler özgün malzeme ve uygulama
teknikleriyle uyumlu olmalı, cepheye, orijinal kimliğinden uzaklaştıracak
çağdaş malzemelerle ilaveler yapılmamalıdır. Kullanılacak malzemeler yerel
kaynaklardan elde edilmiş orijinal malzemelerle aynı karakterde olmalıdır
[Resim 2. 35 a,b]. Evlerin duvar örgülerinde delikli tuğlalar kullanılması durumunda
ise yüzeylerin özgün sıvalarla ile kaplanması önerilebilir.
Bu tür yanlış uygulamalar diğer yandan hem estetik açıdan olduğu kadar hem
de yapı malzemeleri arasındaki fiziksel ve mekanik davranışın farklı olması
sonucu doğabilecek çeşitli malzeme sorunlarının meydana gelmesini de
kolaylaştırabilir [Resim 2. 36 a,b,c]. Tuğla ve biriket malzeme Balıkesir dağlık ve
kırsal alanına sonradan girmiş bir malzeme olup, gerek avlu duvarı gerek
duvar yapımında olsun bu iki malzemenin kullanımından kaçınılmalıdır.
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a

a

2.1.7.4

b

b

c

Harçlar ve Sıvalar

Geleneksel yapıların harç ve sıva uygulamalarında çimento bağlayıcısı
kullanımından vazgeçilmelidir. Çimento bağlayıcılı sıvalar eski yüzeyle her
açıdan iyi bir uyum göstermediğinden ve çözünebilir tuzlar içerdiğinden
sonuçta çeşitli malzeme sorunlarının doğmasına neden olmakta ve bu tür
uygulamalar başarıya ulaşamamaktadır [Resim 2.37 a,b]. Dolayısıyla eski
yapılarda çimento bağlayıcısı kullanılmamalıdır.

a
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Resim 2. 35 a. Taş ile inşa edilen
evin tuğla ile örülmüş ilave kısmı.
b. aynı konutun doğal taş örgülü
özgün cephe dokusu, bu teknik
korunmalı ve benzer malzeme
kullanılmalıdır.

b

Resim 2. 36 a,b,c. Özgün duvar
örgüsü ile delikli tuğlayla örülmüş
yeni duvar iki farklı bir kimliğin
göstergesidir.

Resim 2. 37 Taylıeli ve Ören köyü.
Özgün taş ve kerpiç yüzeye
uygulanmış çimento bağlayıcılı
sıvalar amacına ulaşmamamıştır.
a.
Taş
yüzeylere
çimento
bağlayıcılı sıvalar uygulanmamalı
b. Kerpiç yüzeylere çimento
bağlayıcılı
sıva
uygulamaları
yapılmamalı.

Yerel kaynakların verilerine göre geleneksel harç ve sıva uygulamaları
geliştirilmelidir. Bölgede geleneksel olarak uygulanagelmiş toprak kökenli harç
ve sıvalar fazla dayanıklı olmadıklarından ve sürekli bakım gerektirdiklerinden
kireç bağlayıcılı ve içerisine volkanik toprak katkılı yeni harçlar üretilebilir. Bu
amaçla bölgedeki toprakların puzolanik karakteristikleri tespit edildikten sonra
uygun malzeme seçimine gidilmelidir. Bunun yanında doğal ve organik lif
takviyelerle mekanik özellikleri iyileştirilmiş toprak kökenli sıvalar iç yüzeylerde
de uygulanabilir. Diğer yandan geleneksel sıvaların eski ve gevşek yüzeylerle
aderansını arttırmak amacıyla rabitz teli uygulamalarına gidilebilir. Bağdadi
uygulamalarda toprak kökenli harçlar
2.1.7.5

Çatı Örtüleri

Köylerdeki konutların büyük bir kısmının çatı örtü malzemesi kiremittir. En eski
yapılarda alaturka tip, nispeten yeni olanlarda ise Marsilya tipi kiremit
kullanılmıştır. Bu geleneğe bağlı kalarak, çağdaş çatı kaplama
malzemelerinin, örneğin plastiklerden üretilmiş oluklu veya düz levhaların
kullanımından kaçınılmalıdır. Bu türlü çağdaş örtü malzemelerinin kullanımı
yapının özgün kimliğinden uzaklaşmasına neden olmaktadır [Resim 2.38 a,b,c,d].

a

b

c

d

Resim 2. 38 a,b. Oluklu levhaların
çatı örtü malzemesi olarak
kullanımından kaçınmalı, c,d.
özgün örtü malzemesi kullanımına
gidilmelidir.
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2.1.7.6

Yapım teknikleri

Betonarme uygulamalarının da köylerde yaygınlaşmaya başladığı
görülmektedir. Bu yapılarda ortaya çıkan çeşitli malzeme problemleri, bu
uygulamaların başarıya ulaşmadığının bir başka göstergesi olarak kabul
edilebilir [Resim 2. 39 a,b,c,d]. Özellikle tepelik ve yamaç alanlardaki konutlarda
mümkün olduğu kadar betonarme yapım sistemlerinden kaçınmalıdır.

a

b

c

d

Isı iletkenlik katsayıları yüksek olan çimento bağlayıcılı malzemeler gözenekleri
küçük olduğundan yoğuşmaya neden olarak malzemede nemlenme
yapmaktadırlar. Diğer yandan çimento, suda çözünebilir tuzlar da
içerdiğinden çiçeklenme adı verilen tuz oluşumlarına yol açarak özgün
malzemeye zarar verebilmektedir. Ayrıca betonarme sistemlerde ise demirin
paslanmasına neden olarak betonun zarar görmesine de neden
olabilmektedir. Bunun yanında çimento bağlayıcısı ile üretilmiş harç ve sıva
gibi malzemelerin ısı genleşme katsayıları doğal taşlara ve geleneksel
malzemelere göre daha fazla olduğundan ortamın sıcaklık şartlarına göre
farklı davranış göstererek çeşitli malzeme sorunlarına yol açmaktadır. Bu
bakımdan geleneksel yapılarda harç ve sıva uygulamalarında çimento
bağlayıcı kullanımından vazgeçilmeli, geleneksel harç ve sıva uygulamalarına
gidilmelidir.
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Resim 2. 39 Çağdaş yapı
malzemelerinin köy yapılarına
girmesiyle ortaya çıkan yeni
görüntüler.
Adeta
büyük
kentlerde
plansız
yapılan
konutlardan hiçbir farkı olmayan
bu yapılar, özgün yöresel mimari
kimliklerini
yitirmiş
örnekleri
oluşturmaktadır. Bu durum özgün
mimari dokunun kaybolmasına
yol açarak yoz bir karakter
almasına neden olmuştur. a.
Betonarmede
tuz
etkisi
ve
donatıda
meydana
gelen
korozyon
b.
Betonarmede
elemanda donatı korozyonuna
bağlı hasarlar ve çimento sıvada
tuz oluşumları c. Şahinler köyü,
betonarme sistemle yapılmış avlu
kapının
beton
elemanında
korozyona
bağlı
malzeme
sorunları d. Betonarme olarak
inşa edilen bu yapı da yarım
kalmış
bir
gecekonduyu
hatırlatmaktadır.

Ortaya çıkan yeni gereksinimlere göre inşa edilecek yeni yapılarda
betonarme yapım sistemlerine gidilebilir. Bu gibi durumlarda plan tipleri esas
alınmalı, bölgenin iklimsel verileri de dikkate alınarak yapı fiziği açısından
uygun detaylandırmalar yapılmalıdır.

a

b

Resim 2. 40 a. Eski ve yeni
malzeme kullanımı b. Taylıeli
köyü, üç kat olarak inşa edilmiş
yeni bir ev, özgün kimliğinden
uzaklaşmış ve bu haliyle adeta
büyük
kentlerdeki
bir
gecekonduyu çağrıştırmaktadır.

Geleneksel Balıkesir köy evlerinin özgün kimliklerini korumaları ya da özgün
kimliklerine göre geliştirilmeleri için yöresel malzeme kaynaklarının
değerlendirilmesi, geleneksel mimari kültürün yaşatılması açısından büyük
önem taşımaktadır. Günümüzde kültürel değerlerin tekrar önemsenmeye
başladığı; doğal çevre, ekoloji, koruma gibi kavramlardan sıkça söz edildiği;
malzeme ve teknolojiye bağlı faktörlerin, mimari mirasın ve kimliğin önemli
girdileri olabileceği ve bu konularda duyarlılık gösterilmesi gerektiği yönündeki
eğilimlerin giderek güçlendiği görülmektedir. Toplum yaşamının evreleri
boyunca, her yapının gerçekleştirilmesi, yapının amacına uygun olarak seçilen
malzemelerin, yapının yapıldığı dönemdeki teknik kurallar uyarınca
üretilmesine ve kullanılmasına dayalıdır. En basit çözüm, yapının inşa edileceği
yerdeki doğal malzemelerden yararlanmak ya da minimum emekle
biçimlendirip değerlendirmektir.
Balıkesir geleneksel yapılarının üretiminde kullanılan malzemeler genellikle yapı
alanından ya da yapının yakın çevresinden, kolay ve bol miktarda bulunan
kaynaklardan temin edildiği görülmektedir. Bu durum, yöresel mimari kimliğin
oluşumunun en önemli bileşenlerinden birinin de yerel malzeme kullanım
geleneği olduğu açık bir şekilde göstermedir. Bu bakımdan dönemlerinin
malzeme üretim ve uygulama teknolojileri hakkında birçok bilgi veren bu
mimari mirasın özgün kimliklerini korumaları ve sürdürebilmeleri için malzeme
karakteristiklerinin tespit edilmesi bir zorunlululuktur. Malzeme özelliklerinin tespit
edilmesi çalışmaları diğer yandan uygun koruma-onarım yöntem ve
tekniklerinin geliştirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.
Günümüz insanı, yerel kimliğe sahip bölgelerde ekoloji ve sürdürülebilirlik
kavramlarına henüz yabancı olduğundan hızla tüketim ekonomisinin sunduğu
ürün çeşitliliğine yönelmektedir. Bu eğilimin doğal çevresel verilere
yönlendirilmesi yerel kültürün sürdürülebilirliği açısından olduğu kadar
geleneksel malzeme uygulama teknolojilerinin yaşatılması açısından da önem
taşımaktadır. Bir yapıyı oluşturmak için kullanılması gereken yapı
malzemelerinin ekolojik açıdan da uygun olması gerekir. Bu uygunluk için yapı
malzemesinin kendinden beklenen hedefleri yerine getirmesi beklenir.
Balıkesir yöresinin doğal malzeme rezervleri açısından zengin bir kaynağına
sahip olduğu göz önüne alındığında, yerel malzemelerin bölgedeki yapılarda
gerek onarım gerekse yeniden inşa çalışmalarında uygulama olanaklarının
araştırılması büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, bu malzemelerin ekolojik
olması yanında, kolay ve ucuz üretim ve daha az maliyet girdileri gerektirmesi
gibi sağladığı çeşitli avantajlar da kullanım açısından özendirici olabilir.
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2.2

Yapı Sistemleri

Anadolu’daki kırsal yerleşmeler; bölgesel verilere, geleneklere, farklı uygulama
ilkelerine ve koşullara bağlı olarak şekillenirler. Bu biçimlenmede kırsal alan
insanının yaşamı ve toplum yapısı oldukça etkilidir. Genel anlamda
baktığımızda Anadolu’nun kırsal alan yerleşmelerinin benzerlikler gösterdiği de
bilinmektedir.
Balıkesir kırsal alanında, yerleşme ölçeğinde kimlik özelliklerinin tanımlanması;
yapı elemanlarının malzeme kullanımı, boyut ve formlarıyla mümkündür.
Balıkesir kırsal alanındaki konutların yapı kimliğini belirlemek için, farklı köylerde
yapı ve yapım sistemleri incelenmiştir.

Resim 2. 41Almaşık duvar örneği,
Burhaniye Taylıeli Köyü (Fotoğraf:
Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 42 İvrindi Gömeniç Köyü’nden bir görünüm (Fotoğraf: Talha Haksever)

Bu bölümde; yörede yerel yapım geleneğini sürdürmek için, mutlak suretle
korunması gereken malzemeler, boyutlandırma verileriyle birlikte belirlenmiştir.
Kırsal alandaki mevcut yapı elemanları detay çözümleri ile birlikte ele
alınmıştır. Sorun oluşturan detaylar belirlenmiş, yapım teknolojisinden
faydalanılarak geliştirilen çözüm, alternatif olarak verilmiştir. Sonuç bölümünde
ise; mevcut sistemlerde yapımı kesintiye uğratan sorunlara değinilmiş ve
çözüm aranmıştır. Yönetmeliklerin getirdiği sınırlara değinilmiş, Balıkesir kırsalı
için bunların uygulanabilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.
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2.2.1

Temel Sistemi

Yapının duvarlar, ayaklar ve sütunlar yoluyla yukarıdan gelen yüklerinin,
emniyetli şekilde zemine aktarılmasını sağlayan temellerin, geleneksel evlerde
uygulanışı hakkında yapıldıkları dönemde hazırlanan projeler veya kazılar
yardımıyla bilgi edinilebilir (Altun, 2008).
Balıkesir kırsalındaki konut yapılarının yapım sistemleri taş ve kerpiç yığma ile
ahşap iskelet sistemdir. Yıkılan yapıların temellerinden anlaşıldığı kadarıyla,
kırsal alanda taşın temin edilmesi kolaylaştıkça temelin, genişliğinin arttığı ve
subasman seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Temel duvarları 50-70 cm
kalınlığında, çamur harçlı moloz taşlardan oluşturulmuştur. Temel duvarı
üzerine geleneksel yapımda ahşap hatıl gelmiştir. Günümüzde temel duvarı
üzerinde betonarme hatıl da kullanılabilir [Resim 2.45]. Mekanı oluşturan
duvarlar, temel duvarının devamı şeklinde oluşturulabilir ya da temel duvar
üzerine yığma kerpiç veya ahşap iskelet sistemden yapılabilir. Üst katların statik Resim 2. 43 Don seviyesine göre
temel yüksekliğinin belirlenmesi
yükleri bu duvarlarla temele aktarılır. Zemin türüne bağlı olarak temel derinliği
değişiklik gösterir.
Temellerin yapımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;
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Kazı esnasında çıkan toprağın daha sonra yapımda kullanılmak üzere
saklanmasına dikkat edilmelidir.



Yöresel malzeme olan taş, temel yapımında kullanılmalıdır. Kerpiç
yapılarda, sokl duvarının üzerine zeminden yükselen rutubete karşı
izolasyon yapılmalıdır.



Taş temel duvarı genişliği 50 cm’den az olmamalıdır.



Temel tabanının don seviyesinin altında tutulması gerekir [Resim 2.43].
Sağlam olmayan zeminlerde, temel genişliği zemine bağlı olarak
belirlenmelidir(Kömürcüoğlu, 1962).



Temeller aynı kotta sürekli dönmeli, kademeli temel kuruluşundan
kaçınılmalıdır [Resim 2.44].



Deprem dayanımı nedeniyle sürekli sömeller oluşturulmalıdır.



Binanın giriş kısmında suyun döşeme içerisine girmesini engellemek
amacıyla, doğal zeminden yukarıya doğru 50 cm yüksekliğinde
betonarme veya taş subasman yapılmalıdır (Resim 2. ).

Resim 2. 44 Eğimli arazide temel
derinliğinin ayarlanması

Resim 2. 45 Kırsal konutlarda yapılabilecek temel türleri ve temel üzerine gelebilecek hatıl
detayları
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2.2.2

Duvar Sistemi

Duvarlar; bir yapının düşey bölücü öğeleri olup, yapının farklı mekanlarını
birbirlerinden görsel, eylemsel ve işlevsel yönlerden ayırırlar. Bu nedenle dış ve
iç/ara duvarların yapım ilkeleri yalıtım gereksinimleri yönünden farklı özellik
gösterirler. Örneğin; dış duvarlarda ısı ve nem yalıtımlarının, yapının bulunduğu
iklim bölgesine uygun olarak planlanması sonucunda farklı detaylandırmalar,
(a)
farklı duvar kalınlıkları ortaya çıkabilir.
Balıkesir kırsalındaki geleneksel duvar sistemleri şu şekilde sınıflandırılabilir,


Taş Yığma Duvarlar



Kerpiç Blok Yığma Duvarlar



Tuğla Yığma Duvarlar



Ahşap Yığma Duvarlar



Ahşap Karkas Duvarlar.

İvrdindi Gömeniç
(Fotoğraf: Talha Haksever)

Köyü

(b) İvrindi Kınık Köyü (Fotoğraf:
Talha Haksever

TaĢ Yığma Duvarlar
Balıkesir kırsal bölgesinde taş yığma yapım sistemi ile yapılmış konutların dış
duvarlarında;


Moloz Taş ve



Kaba Yonu Taş

malzeme olarak kullanılmıştır.
-

(c) İvrindi Kiraz Köyü (Fotoğraf:
Talha Haksever

Moloz TaĢ

Taş ocaklarından gelen malzemenin hiç işlenmeden veya çok az düzeltilerek
duvar yapımında kullanılması sonucunda ortaya çıkan duvarlar moloz taş
duvar adını alırlar [Resim 2.46]. Harçlı taş duvarlar arasında örgü yönünden en
kolay ve ucuz olan duvar türüdür. Taş duvarlarda cephe sıvasız veya sıvalı
(d) İvrindi Yağlılar Köyü (Fotoğraf:
olarak uygulanabilir (Türkçü, 2004).
Talha Haksever
Balıkesir kırsalındaki konutlarda taşlar ocaktan çıktığı gibi işlenmeden
kullanılmıştır. Taş duvarlarda cephe sıvasızdır. Ancak bazı avlu duvarlarında
sıvalı örnekler de mevcuttur. Moloz taş duvar köşeleri, düzgünce ve büyük
boyutlu taşlarla ya da kesme taşlarla olmak üzere iki farklı şekilde
düzenlenmiştir [Resim 2.47].
Balıkesir kırsalındaki konutlarda, moloz taş duvarların tesviye işlemi hatıl
vasıtasıyla yapılmıştır. Belirli aralıklarla taşlar düzgün örülerek bu sıranın üzerine
ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. Hatıllar 8-12 cm kalınlığında kare veya dikdörtgen
kesitlerindedir. Ahşap hatıllar duvarın iç ve dış yüzeyine bazen de aralarına
konulmuştur. Hatıllar kendilerine dik yöndeki 50 cm ara ile yerleştirilen bağlantı
ağaçlarıyla bağlanmışlardır. Harç olarak ise moloz taş duvarlarda en sık olarak
toprak harç kullanılmıştır [Resim 2.48].
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(e) Sındırgı Ilıcalı Köyü (Fotoğraf:
Didar Acar
Resim 2. 46 Balıkesir kırsalında
kırsal konutlarda kullanılan moloz
taş örnekleri

(a) İvrindi Yağlılar Köyü (Fotoğraf:
Talha Haksever)

Resim 2. 48 Balıkesir kırsal konutlarında moloz taş duvarda ahşap hatıl kullanımı. Edremit Narlı
Köyü (Fotoğraf: Talha Haksever)

(b) Burhaniye
Taylıeli
(Fotoğraf: Sedat Kurugöl)

Köyü

(c) Sındırgı Eşmedere
(Fotoğraf: Didar Acar)

Köyü

Resim 2. 47 Moloz taş duvar
örgüsünde
köşelerde
daha
büyük
ve
düzgün
taşların
kullanımı.

Resim 2. 49 Hatıl kullanılmamış bir moloz taş duvar. Kepsut Örenli Köyü (Fotoğraf: Kemal
Çorapçıoğlu)
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Moloz taş duvarların örülmesinde dikkate alınacak esaslar şunlardır (Binan,
1961);


Taşlar birbiri üzerine yatak yüzeyleri yatay şekilde oturmazlar, bu
sebepten üzerine gelen yük, taşları duvar örgüsünden dışarı doğru
kaydırıp atmaya zorlar, bu zorlama harcın taş yüzeylerine yapışma
kuvvetinden fazla olmamalıdır.



Duvarlar mümkün olduğu kadar sık olmak üzere, duvar derinliğine
gömülen büyük taşlarla bağlanmalı ve duvar köşelerinde büyük taşlar
kullanılmalıdır [Resim 2.50].



Büyük taş örgüleri içinde kalan boşluklar tamamıyla harç içine
gömülmüş küçük taşlarla doldurulmalıdır. Duvar yüzünü düzgün iri
taşlarla örüp, iç kısmını küçük molozlarla doldurmak hatalıdır [Resim

Resim 2. 51 Taş birleşmesindeki
derzler için olumlu ve olumsuz
birleşme şekilleri

2.51].

Resim 2. 50 Taş duvarda örgü kuralları

Resim 2. 53 Taş duvarda boşluk açılımı
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Kapı ve pencere boşluklarının kenarları düzgün taşlarla veya tuğla ile
örülmelidir. Taş duvarda boşluk açılmasında, duvar köşlerinde ve
boşluklar arasında belli ölçülerde dolu duvar yüzeyleri bırakılmasına
dikkat edilmelidir [Resim 2. 53].

Resim 2. 52 Duvar köşelerinde
büyük taşların kullanımı ve duvar
kesitinde derzlerin şaşırtılması



Örgüye girecek taşların boyutları yaklaşık 10/20/20 cm dolayında
veya daha büyük seçilmelidir. Büyük taşların duvarların alt
bölümünde, köşelerde ve açıklık kenarlarında kullanılmasına dikkat
edilmelidir (Türkçü, 2004).



Derz kalınlıkları 3-4 cm’yi aşmamalı, bolca konulan harcın üzerine
gelen taş, çekiçle yerleştirilmeli, örgüden taşan harç, mala ile
temizlenmelidir [Resim 2. 51] (Türkçü, 2004).



En çok 1,5 m’de bir, yatay bir hat oluşturacak şekilde tesviye
yapılmalıdır. Moloz taş duvarların kalınlığı en az 50 cm olmalıdır. 3 m’yi
aşan yüksekliklerde betonarme hatıllar öngörülmelidir (Türkçü, 2004).

-

Kaba Yonu TaĢ

Duvar örgüsünde görünen yüzleri dikdörtgen olan taşlardan yapılan taş
duvarlardır. Duvar dış yüzeyinin düşey bir düzlem oluşturması esas olup, hem
bu nedenle hem dikdörtgen görünümü elde etmek için taşların belli bir
işlemden geçmesi, başka bir deyişle buna göre kabaca yontulması
gerekmektedir [Resim 2. 54] (Türkçü, 2004).
Balıkesir kırsalındaki konutlarda kaba yonu taş duvar örgüsü genelde
Balıkesir’in batısında bulunan köylerde kullanılmıştır [Resim 2. 55]. Diğer
bölgelerde bu tip duvar örgüsüne çok az raslanır.

Resim 2. 54 Kaba yonu taş duvar

Resim 2. 55 Kaba yonu taş duvar örgüsü. Ayvalık Mutlu Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş Gökuç)
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Kaba yonu taş duvarların yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır;


Kaba yonu taş duvarların yapımında kullanılacak taşların yüksekliği en
az 12 cm, uzunluğu 25 cm olmalı, diğer taraftan duvar genişliği
boyunca 25-30 cm olan taşlar kullanılmalıdır. Bu taşların duvar içinde
kalan kısımları 12 cm’ye kadar yüzeye dik olarak işlenerek düzeltilir.
Diğer kısımlar olduğu gibi bırakılabilir (Türkçü, 2004).



Derzler yatay olmalı, derzlerin görünen duvar yüzündeki genişlikleri 1,5
cm, iç kısımlarda 2,5 cm’den büyük yapılmamalıdır. Aynı sıra içinde
taşların yükseklikleri farklı olabilir. Bu durumda düşey derzlerin
şaşırtılmasına dikkat edilmeli, taşların alt sıradaki taşlara binme
uzunlukları 10 cm’den az tutulmamalı, farklı yükseklikteki sıraların
derzleri düşeyde ve yatayda en az 10 cm şaşırtılmalıdır. Her metrekare
yüzey alanda minimum 40 cm uzunlukta bağ taşı kullanılmalıdır
(Türkçü, 2004).

Kerpiç Blok Yığma Duvarlar
Memleketimizde kerpiç bloklar ile yapı, en fazla yayılmış olan sistemdir. Ahşap
ve taş az olan ormansız, daha ziyade Orta Anadolu ve ona komşu olan
bölgelerde yapıların takriben % 85’i masif kerpiçtir. Buralarda masif kerpiç yapı
iki şekilde görülür. Birincisi yukarıda da izah edildiği gibi, duvarları yalnız kerpiç
tuğlaları ile örülmüş ve tamamen taşıyıcı vazifesini gören yapılardır. İkincisi ise,
geniş aralıklarla duvarlar içine yerleştirilmiş büyük çapta daire kesitli ahşap
dikmeleri bulunan yapılardır. Bu ikincisinde yine kalın olan kerpiç duvarlar
birincisi gibi tamamen taşıyıcı değildir. Taşıyıcı ve konstrüksiyonu bu ağır ahşap
dikmeler ve üzerindeki taban ve kirişlemeler teşkil eder. Memleketimizde bu tip
yapı sistemi, yine aynı bölgenin hemen hemen her yerinde görülür. Bilhassa
birden fazla katlı binalarda kullanılır (Kömürcüoğlu, 1962).
Kerpiç, tuğlaya çok benzeyen bir malzemedir. Kilin özelliklerinden
yararlanılarak ıslatılıp yoğrulan ve kerpiç kalıplarında şekillendirilen kerpiç
hamuru (ham maddesi) güneşte kurutulur. Kuruduktan sonra basınç dayanımı
tuğla kadar yüksek olmayan, suya karşı oldukça hassas bir yapı bileşeni ortaya
çıkmaktadır (Türkçü, 2004)
Kerpiçler nem ve sudan etkilenerek bir müddet sonra dağılabilmektedir. Bu
nedenle yığma kerpiç yapıların temelleri, temel ve bodrum duvarları
subasman seviyesine kadar suya dayanıklı bir malzemeden yapılmaktadır.
Geleneksel yapımda bu moloz taş olmaktadır [Resim 2.56] (Türkçü, 2004).
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Resim 2. 56 Moloz taş duvar üzerinde kerpiç tuğladan yapılmış kırsal konut örneği- Havran,
Küçükdere Köyü (Fotoğraf: Halit Can Görgülü)

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. Örülürken
yaklaşık 1 m’lik yüksekliklerin bütün bina çevresinde dönülmesinden sonra
ikinci aşamaya geçilmesi doğrudur. Böylece çatı seviyesine kadar gelinir. Çatı
elemanlarından gelecek yükleri taşımada kerpiç duvarın dayanımını artırmak
için bu seviyede de ahşap veya betonarme hatıl yapılır. Kerpiç duvarlarda
zaman zaman, özellikle kapı pencere gibi açıklıkların üstüne denk gelen
yerlerde ahşap hatıllar kullanılmaktadır (Türkçü, 2004).
Açıklık yoksa bile ahşap hatıl kullanımı, hatıl altında kalan duvarın bir bütün
olarak çalışmasını sağlayarak dayanımı artırmaktır. Duvarın bitimi, ara döşeme
ile çatının geleceği yerler muhakkak hatıllarla tamamlanır. Geleneksel
yapılarda ahşap hatıl sözkonusu iken bugün bunun yanı sıra betonarme
hatılların yapılması olası hatta daha yaygın bir seçenektir (Türkçü, 2004).
Balıkesir kırsalındaki yapıların da dış duvarlarında kerpiç malzemeye oldukça
fazla rastlanmaktadır. Kerpiç tuğlaların yapılışları yöreden yöreye farklılıklar
göstermektedir. Kerpiç yapımında yöresel ustaların yaptıkları ahşap kalıplar
kullanılır. Bu kalıplar standart olmadığı için yöreden yöreye ve hatta aynı
yörede bile değişiklikler göstermektedir. Kerpiç tuğlaları tam ve yarım olarak iki
normda hazırlanır. Tam kerpiç tuğlasının eni (ana kerpiç) yarım kerpiç
tuğlasının (kuzu kerpiç) yaklaşık iki katı büyüklüğündedir. Derzlerin şaşırtılması
bu şekilde mümkün olmaktadır [Resim 2. 7- Resim 2.58].
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Resim 2. 57 30’luk kerpiç tuğlalar ile yapılan farklı boyutlardaki duvar örgüleri.
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Resim 2. 58 40’lık kerpiç tuğlalar ile yapılan farklı boyutlardaki duvar örgüleri.
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Kerpiç binalar dış tesirlerden yeterli derecede korundukları takdirde çok uzun
ömürlüdürler. Kerpici dış etkilerden korumak üzere yapılan çamur sıva kısa
zamanda bozulur. Bu nedenle sık sık yenilenmesi gereklidir. Bu yenileme
yapılmadığı için eski yapılar zarar görmüş ve duvarlarda çatlaklar oluşmuştur.
Zarar gören kısımlar da yıkılarak tuğla ya da beton briketlerle yeniden
yapılmıştır. Bu durum kırsal mimari kimliğin bozulmasına neden olmaktadır
[Resim 2.59 -Resim 2. 60].

Resim 2. 59 Yerel malzeme kullanımının sürdürülmemesi sonucunda mimari kimliğin bozulması,
Kepsut Ovacık Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 60 Yığma kerpiç yapı örneği, Gömeç Dursunlu Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş Gökuç)
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Kerpiç blok duvarlar için 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkındaki Yönetmeliğe göre dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:


Taşıyıcı dış kerpiç duvarlar en az 1½, taşıyıcı iç duvarlar ise en az 1
kerpiç boyu kalınlığında olmalıdır.



Herhangi bir taşıyıcı duvarın, planda kendisine dik olarak saplanan
taşıyıcı duvar eksenleri arasında kalan mesnetlenmemiş uzunluğu
4,5m’yi geçmemelidir [Resim 2.52]. En büyük desteklenmemiş duvar
boyu koşulunun sağlanamaması durumunda bina köşelerinde ve söz
konusu duvarda planda eksenden eksene aralıkları 4,0 m’yi
geçmeyen betonarme düşey hatıllar yapılacaktır. Ancak bu tür düşey
hatıllarla desteklenen duvarların toplam uzunluğu 16,0 m’yi geçemez.



Bina köşesine en yakın pencere veya kapı boşluğu ile bina köşesi
arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu 1,0
m’den az olmamalıdır.



Pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının da
plandaki uzunluğu 1,0 m.’den az olmamalıdır.



Bina köşeleri dışında, birbirini dik olarak kesen duvarların ara kesitine
en yakın pencere veya kapı boşluğu arasında kalan dolu duvar
parçasının boyutu 0,50 m’den az olmamalıdır.



Kapı boşluklarının yatayda 1,00 m’den, düşeyde 1,90 m’den, pencere
boşlukları 0,90m’den, düşeyde 1,20 m’den fazla olmaması
istenmektedir [Resim 2. 61].

Resim 2. 61 ABYYHY göre kerpiç blok duvar yapımında ve boşluk açılmasında istenen
boyutlar.

Kerpiç yapıların dayanımını arttırmak için dikkat edilmesi gereken noktalar
şunlardır:


Kerpiç hamuru içinde yüksek kil oranı bulunmasını sağlamak, kaba
kum oranı ve diğer yabancı madde miktarlarını düşürmek,
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Kerpiçlerin her tarafının iyice kurumasını sağlamak,



Harç kalitesinin iyi olmasına dikkat etmek,



Duvarların belli aralıklarla hatıllarla takviye edilmesi,



Binanın periyodik bakımını aksatmadan ve özenle yapılması.

Tuğla Duvarlar
Tuğla genel olarak ahşap karkasda dolgu duvar dolgusu olarak kullanılmıştır.
Masif tuğla duvar ise daha yakın tarihlerde yapılmıştır. 1ve 1½ tuğla duvar
örgüsü özellikle döşemeleri betonarme olan yeni binalarda yapılmıştır [Resim 2.
62- Resim 2. 63]. Tuğla duvar yapımında dikkat edilmesi geren noktalar ise
şunlardır:


Yatay derzlerin paralelliği ve düşey derzlerin kesintili olmasının
sağlanması,



Duvar yapımında parça tuğlaların sadece köşe birleşimlerinde
kullanılmasına dikkat edilmesi,



Harç kalınlığının her sırada farklılık göstermemesi.

Resim 2. 62 Tuğla ve taş dolgu
malzemesinin farklı cephelerde
kullanıldığı bir konut örneği-Erdek
Turan Köyü (Fotoğraf: Ömer
Erem)

Resim 2. 63 Tuğla duvarlı kırsal konut örneği, Gömeç Hacıosman Köyü( Fotoğraf: Yeliz Tülübaş
Gökuç)
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AlmaĢık Duvarlar
Farklı malzemelerin duvar bünyesinde birlikte kullanılmasıyla oluşan duvarlardır.
Bu duvarlarda genellikle taş ve pişmiş tuğla malzeme birlikte kullanılmaktadır.
Tabii taş duvarın tuğla ile karışık olarak örülüş tekniği çok eski olup, Bizans
eserlerinde tatbik edilmiş, Anadolu’nun Selçuklular tarafından ve Osmanlı
devirlerinde konstrüktif özelliğinden istifade edilmek üzere pek çok dini ve özel
yapılarda kullanılmıştır (Binan, 1961).
Balıkesir kırsalında taş ve tuğla ile oluşturulan sıralar periyodik bir düzende
kullanılmıştır. Konutun tüm cephelerinde bu düzen devam ettirilmiştir. Ayrıca
moloz taş duvarlarda kapı ve pencere kenarlarında tuğla malzemenin
kullanıldığı örneklere de rastlanmıştır [Resim 2. 64 - Resim 2. 65].

Resim 2. 64 Almaşık duvarlı konut
örneği,
Edremit
Narlı
Köyü
(Fotoğraf: Talha Haksever)

Resim 2. 65 Almaşık duvarlı bir konut örneği Havran Küçükdere Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş
Gökuç).

AhĢap Yığma Duvarlar
Hun kurganlarından çıkan ahşap yığma duvarlar, bu tekniğin kerpiç gibi en
eski yapım tekniklerinden biri olduğunu gösterir. Ahşap yapı malzemelerinin
yatay olarak birbiri üzerine bindirilmesiyle kurulur. Yükler bir alttaki ahşaba
aktarılmak sureti ile zemine iletilir. Geleneksel Türk evinde uygulanan iki şekli
vardır (Türkmen, 1995).



Yuvarlak kesitli ahşap yığma duvarlar
Dörtgen kesitli ahşap yığma duvarlar.
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Yuvarlak kesitli ahşap yığma duvarlarda balta ve keserle yontulmuş tomruklar,
kara boğaz geçme tekniği ile birleştirilir. Dörtgen kesitli ahşap yığma duvarlar
ise genellikle 2 ile 5 cm kalınlığındaki düzgün biçilmiş tahtaların birbirleri üzerine
kurt boğazı geçme tekniği ile bindirilmesi ile yapılır. Üst üste bindirilen tahtalar
aynı ağaç cinsinden ağaç çiviler (kavele) ile sabitlenirler. En az bir oda
boyutlu (4m-5m) ağaçlar kullanılır [Resim 2. 66 - Resim 2. 67](Altun, 2008).
Balıkesir kırsalında özellikle Dursunbey, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde bulunan
köylerde daire ve dörtgen kesitli ahşap yığma duvarların uygulandığı örnekler
mevcuttur. Yuvarlak kesitli ahşap yığma duvarlarda, kütükler doğrudan
birbirilerinin üzerine gelip, kütükler arasında boşluklar kaldığından genel olarak
ot, saman gibi hayvan yiyeceklerinin ambarlanmasında kullanılır [Resim 2. 69].

Resim 2. 66 Yuvarlak kesitli ahşap
yığma duvarda köşe birleşimi,
Kepsut Örenli Köyü (Fotoğraf: Ece
Erdoğan)

Resim 2. 69 Ahşap yığma sistem örneği- Kepsut Örenli Köyü (Fotoğraf: Ece Erdoğan)

Dörtgen kesitli ahşap yığma duvarlarda ise, kütükler arasındaki boşlukların Resim 2. 67 Kütükler arasında
giderilmesi için ahşapta bazı detaylandırmalar ve işlemler yapılmıştır [Resim 2. 68- kalan boşluklar. Kepsut Örenli
Resim 2. 70].

Resim 2. 70 Dörtgen kesitli ahşaplarla yapılmış ambarlar. Sındırgı Çamalanı Köyü (Fotoğraf:
Didar Acar)
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Köyü (Fotoğraf: Ece Erdoğan)

Resim 2. 68 Dörtgen kesitli
ahşaplarla yapılmış ambarlar.
Dursunbey Dada Köyü (Fotoğraf:
Berrin Diri)

AhĢap Karkas Duvarlar
Balıkesir yöresindeki ahşap karkas sistem genel olarak iki katlı konutların
yapımında kullanılmıştır. Alt katları taş yığma sistem, üst katları ise tuğla, kerpiç,
taş veya ağaç dalları ile dolgulu ahşap karkas duvarlardan oluşmaktadır.
Ahşap karkas duvarlarda yükler ahşap dikme ve kirişler aracılığıyla zemine
aktarılır. Taş temel duvarların üzerine oturan direkler, kat döşemesi ve üst kat
iskeleti ile rijit bir sistemi meydana getirmektedir. Ahşap karkas duvarlarda
dolgu malzemesi, taş, kerpiç ve tuğla olabilmektedir. Balıkesir kırsalında da
bunların örneklerine rastlanmıştır.


Resim 2. 71 Çıta üzerine yapılmış
çamur harç. Kepsut Osmaniye

Taş dolgulu ahşap karkas duvarlar; yörede bulunan taşların çamur veya
kireç harcı vasıtasıyla ahşap karkasın boşluklarına yerleştirilmesiyle
oluşmuştur. Taş dolgulu ahşap karkas sistemde dikmelerin arası kerpiç
dolgulu sisteme göre daha sıktır [Resim 2. 71 - Resim 2. 74].

Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 72 Moloz taş temel üzeri, taş dolgulu ahşap iskeletli duvar – Örenli Köyü (Fotoğraf:
Bum)
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Resim 2. 73 Erdek Ormanlı köyü’nden kırsal konut örneği (Fotoğraf: Ergün Şimşek)

Resim 2. 74 Taş dolgulu ahşap karkas duvar

Bazı yerleşimlerde ahşap karkas duvarlarda dikme araları 2-3 cm’lik dallarla
örülür. Bu örgü, sıvanın taşınması için iç veya dış yüzeye yakın olur. Örgü arası
ise küçük taşlar ve kozalaklarla doldurulur. Bu örgünün üzerine çamur harç
yapılır [Resim 2. 75- Resim 2.77].
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Resim 2. 75 Çıtalar arasının taş ve kozalaklarla doldurulması ile oluşturulmuş ahşap karkas
duvar- Dursunbey Kireç Köyü (Fotoğraf: Sedat Kurugöl)

Resim 2. 76 Taş ve kozalak dolgulu ahşap karkas duvarın plan, kesit ve görünüşü
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Resim 2. 78 Kerpiç dolgulu ahşap karkas duvarlı konut örneği - Gönen Babayaka Köyü
(Fotoğraf: Ömer Erem)

Resim 2. 79 Kerpiç dolgulu ahşap karkas duvar
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Resim 2. 80 Moloz taş temel üzeri kerpiç dolgulu ahşap karkas duvar- Burhaniye Taylıeli Köyü
(Fotoğraf: Sedat Kurugöl )



Tuğla dolgulu ahşap iskelet duvarlarda, tuğlalar dar aralıklı (20-35 cm) ara
dikmelerin arasına düz veya balıksırtı şeklinde yerleştirilmiştir [Resim 2. 81 - Resim
2. 84].

Tuğla dolgu için de gözönünde tutulması gereken esaslar
dolgudakilerin aynısıdır. Tabii burada tuğlanın kerpice nazaran
muntazam şekilli, sağlam, rutubetten daha az etkilenmesi, tuğlanın
kireç harçla işlenişi gibi hususlar dolayısıyla kerpiç dolgu duvardan
özellikleri vardır (Kafescioğlu, 1955).

kerpiç
daha
daima
değişik

Yöredeki kırsal alan konutlarında rastlanan iki katlı ahşap karkas sistemlerde
ise; moloz taş temel üzerine taş, tuğla ya da ahşap dolgulu ahşap iskeletli
duvarlar gelmektedir. Tek tabanlı ve çift tabanlı ahşap karkas sistem örnekleri
mevcuttur. Taş duvarların üzerine 20/20 cm kesitli ahşap yastıklar yerleştirilir. Üst
katın duvarlarını oluşturacak olan dikmeler bu yastıkların üzerine oturtulmuştur.
Dikmeler 14/14, 16/16 ve 18/18 cm kesitlerindedir. Ana dikmeler köşeler ve
pencere kenarlarına gelecek şekilde 1,5-2 m aralıklarla yerleştirilmiştir. Ahşap
karkasın dolgusu genel olarak tuğladır.
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Resim 2. 81 Tuğla dolgulu ahşap
iskelet örneği (Fotoğraf: Mustafa
Özgünler)

Resim 2. 82 Tuğla dolgulu ahşap
iskelet örneği (Fotoğraf: Mustafa
Özgünler)

Resim 2. 83 Moloz taş temel üzeri tuğla dolgulu ahşap karkas duvar. Gönen Pehlivanhoca
Köyü (Fotoğraf: Mustafa Özgünler)

Resim 2. 84 Tuğla dolgulu ahşap karkas duvar

153

Ahşap karkas yapılarda 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik’de duvarların yapımında şu noktalara değinilmiştir:


Taşıyıcı duvarların olabildiğince düzenli olması,



Kat yüksekliğinin 3 m’den fazla olmaması,



Karkas duvarların, en çok 1,5 m ara ile konulacak dikmelerden, bu
dikmelerin altına konulacak taban kirişleri ile üstlerine konulacak başlık
kirişlerinden, dikmeler arasındaki ara dikmelerden ve ara gözleri
üçgenlere ayıran çaprazlamalardan meydana getirilecektir.



Dikmeler ve çaprazlar tek parça olacak ve taban ve başlık kirişine
geçmeli olarak birleştirilerek çivi ile pekiştirilecektir.



Dikmeler, kirişler ve çaprazlamalar en az 10x10 cm boyutlarında
olmalıdır
Resim 2. 85 Dikme ve taban kirişi
birleşim detayı

Resim 2. 86 Ahşap karkas sistemde ara kat kirişi detayları
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Genel olarak duvarların yapımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Resim 2. 87 Delikli tuğla kullanılmış
konut örneği, Ovacık köyü
(Fotoğraf: Berrin Diri)



Geleneksel duvar yapım sistemlerinin dezavantajları günümüz
teknolojileri ile giderilerek, bu malzemelerin kullanımı sürdürülebilir hale
getirilmelidir.



Deprem yönetmeliğine göre (2007), yığma binalarda her bir katın
yüksekliği döşeme üstünden döşeme üstüne en çok 3,0 m olmalıdır.
Kerpiç duvarlı yığma binalarda tek katın yüksekliği 2,70 m’den eğer
yapılmış ise bodrum kat yüksekliği 2,40 m’den daha çok olamaz.
Yığma binaların taşıyıcı duvarları planda olabildiğince düzenli ve ana
eksenlere göre simetrik ya da simetriğe yakın biçimde
düzenlenecektir. Kısmi bodrum yapılmasından kaçınılacaktır.



Tüm taşıyıcı duvarlar planda kesinlikle üst üste gelecektir.



Doğal taş taşıyıcı duvarlar, yığma binaların yalnızca bodrum ve zemin
katlarında yapılabilir.



Deprem yönetmeliğine göre (2007); taşıyıcı duvarlarda bırakılacak
kapı ve pencere boşluklarında uyulması gereken kurallar şunlardır;
-Bina köşesine en yakın pencere ya da kapı ile bina köşesi arasında
bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu 1. ve 2. derece
deprem bölgelerinde 1,5 m’den az olamaz. Kerpiç duvarlı binalarda
bu miktar en az 1,0 m’dir.
-Bina köşeleri dışında pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu
duvar parçalarının plandaki uzunluğu 1,0 m’den az olmamalıdır.
-Bina köşeleri dışında birbirini dik olarak kesen duvarların ara kesitine
en yakın pencere ya da kapı boşluğu ile duvarların ara kesiti arasında
bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu tüm deprem
bölgelerinde 0,50 m’den az olamaz. Her bir pencere kapı boşluğunun
plandaki uzunluğu 3,0 m’den fazla olamaz.

Resim 2. 88 Briket, delikli tuğla ve
taş malzemenin birlikte kullanıldığı
konut örneği, Çoturtepe Köyü,
(Fotoğraf: Didar Acar)

Resim 2. 89 Yerel malzeme
kullanılmış
konut
örneği,
Gebeçınar Köyü, (Fotoğraf: Talha
Haksever)



Taş yığma ile yapılan duvarların dezavantajları özellikle işçiliğin zor,
maliyetin yüksek olmasıdır. Daha hafif bir duvar yapabilmek ve
maliyeti düşürebilmek için, gaz beton ve bimsblok gibi hafif beton
bloklarla birlikte kullanılmalıdır. Böylece oluşan tabakalı duvar sistemi
maliyeti düşük ancak yalıtım ve depreme dayanımı açısından daha
avantajlı bir uygulama olacaktır.



Genel olarak duvar yapımında subasman, pencere alt ve üst
hizalarında, kat ya da çatı kirişlerinin oturduğu yüksekliklerde, deprem
dayanımını arttırmak için mutlaka ahşap hatıl yapılmalıdır.



Özellikle kerpiç blok yığma duvarlarda olmak üzere, subasman
hatılının üzerine bitümlü karton ya da keçe gibi yalıtım malzemeleri
kullanarak, duvar malzemelerinin nemden etkilenmesi engellenmiş
olunur.
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2.2.2.1. Dikmeler
Yığma ve ahşap karkas sistemlerde döşeme kirişlerinin geçtiği açıklık en fazla
4-4,5m’dir. Ahır, samanlık, dış sofa gibi bu açıklığın arttığı mekanlarda döşeme
kirişini desteklemek için düşey taşıyıcılar kullanılır. Düşey taşıyıcı aralığı ve kesiti
taşıdığı yüke bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kirişin kesintiye uğradığı
durumlarda başlık ile takviye yapılır [Resim 2. 93]. Yörede, ahşap dikmelerin
zeminde su ile teması engellemek için, dikmeler iri taşların üzerine oturtulmuştur
[Resim 2. 90- Resim 92].
Resim 2. 90 Burhaniye Taylıeli
köyünde ahır içinde yer alan ve
zemine oturan ahşap dikme
(Fotoğraf Sedat Kurugöl)

Resim 2. 91 Dursunbey Kireç
köyünde direkt zemine oturan
ahşap dikme (Fotoğraf: Esra..)

Resim 2. 93 Dikmeyle desteklenen döşeme kirişlerinin birleşim detayı ve ahşap dikmelerin su ile
temasını engellemek için alınabilecek önlemler

Sonuç:
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Dikme aralıkları ve kesiti geçilen açıklığa bağlı olarak belirlenmelidir.



Döşeme kirişlerinin boyunun 4,00 m’yi geçtiği durumlarda destek kirişi
kullanmak gereklidir.

Resim 2.92 Ahşap dikmenin
toprakla bağlantısını kesmek için
kullanılan taş ayak- Dursunbey
Kireç Köyü (Fotoğraf: Sedat
Kurugöl)



Destek kirişi de yine 4,00 m mesafede bir düşey taşıyıcı ile
desteklenmelidir.



Destek kirişinin parçalı olması durumunda araya başlıklar gelmelidir.



Ahşap dikme kullanılması durumunda ahşap dikmeyi sudan korumak
amacıyla tercihen taş taban oluşturulmalıdır.



Ahşap dikmelerin boyutu 10x10 cm’den az olmamalıdır.

2.2.2.2. Hatıl

Resim 2. 94 Hatılsız kerpiç duvar
örgüsü- Havran Çamdibi Köyü
(Fotoğraf: Talha Haksever)

Hatıl, bir duvarın bir bütün olarak çalışmasını ve duvar çatlaklarının bölgesel
olarak duvar içinde kalmasını sağlamak amacıyla duvar üstüne konulan bir
yapı elemanıdır.

Yatay Hatıllar
Balıkesir kırsal alan konutlarında duvarların tesviye işleminin hatıllı ya da hatılsız
olarak yapıldığı görülmektedir. Hatılsız uygulamada, belli aralıklarla duvar
malzemeleri düzgün örülerek duvara devam edilmiştir ya da her sıra düzgün
örülmüştür. Hatıllı uygulamada ise belli aralıklarla düzgün örülmüş bu sıranın
üzerine de ahşap hatıllar yerleştirilmiştir [Resim 2. 94- Resim 2. 97]. Geleneksel
yöntemlerde hatıllar ahşap olarak çözülmektedir. Ahşap hatıllar duvarın iki
yanını
sararak
çerçeveler
oluşturur.
Çerçeveler
geçmeli
yolla
oluşturulabileceği gibi bulonlarla bağlanan çözümler de getirilebilmektedir.

DüĢey Hatıllar

Resim 2. 95 Hatıllı moloz taş duvar
örgüsü, Dursunbey-Kireç Köyü
(Fotoğraf: Sedat Kurugöl)

Yığma binaların depreme karşı dayanımını artırmak amacıyla düşey hatılların
yapılması Afet yönetmeliğince uygun görülmektedir. Bu düşey hatıllar, taşıyıcı
duvarların düşey arakesitlerinde kapı ve pencere boşluklarının her iki yanında
kat yüksekliğince yapılabilirler (Türkçü, 2004). Yörede doğrama kenarlarında
ahşap düşey hatılların kullanıldığı örnekler vardır.

Resim 2. 96 Ahşap hatıl örneği,
Dursunbey- Kireç Köyü (Fotoğraf:
Sedat Kurugöl)
Resim 2. 97 Hatıl kullanılmamış kerpiç duvar

157

Resim 2. 98 Geçmeli ahşap hatıl

Resim 2. 99 Betonarme hatıl,
Resim 2. 101 Kerpiç Duvarda Hatıl Dönüşü, Havran Küçükdere Köyü( Fotoğraf: Halit Can görünüş ve kesiti
Görgülü)

Hatılların yapımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;
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Çatlamayı engellemek açısından
duvarlarda dönmesi sağlanmalıdır.

yatay

hatılın

bütün

taşıyıcı



Duvar boyunca kaç adet yatay hatıl olacağı duvar türüne ve kat
yüksekliğine göre belirlenmelidir. Moloz taş duvarda 1,50 m’de bir
yatay hatıl gerekirken, kesme taş duvarda kat yüksekliğinde bir yatay
hatıl yeterli olabilmektedir.



Hatıllar ahşap olacaksa vakum yöntemiyle emprenye edilmiş ahşap
kullanılmalıdır.



Bodrum kat duvarlarında yapılacak hatıllar suya karşı dayanımı az
olacağı için ahşap ile yapılmamalıdır.



Ahşap hatıllarla oluşturulacak çerçeve arasında kalan boşluklar parça
taşlar ve kille doldurulmalıdır. Böylelikle bağlantı daha sağlam hale
getirilebilir [Resim 2. 8].



Hatıl seviyesi kat yüksekliğine bağlı olarak belirlenir. Kat yüksekliğinin
2,50 m olduğu durumlarda lento görevi de gören yatay hatıl
kullanılabilir. Kat yüksekliğinin daha fazla olması durumunda lento
seviyesinin üst kotunda yatay hatıl oluşturulmalıdır.



Yeni yapılacak konutlar için ahşap hatıl kullanımında değiştirilebilirlik
sağlanmalıdır. Ahşap hatılın bozulmaya uğraması kaçınılmazdır.
Yüzeyde diş oluşturarak çözülen ahşap hatıl değiştirilebilir.

Resim 2. 100 Yapıda hatıl düzeni



Ahşabın zor elde edildiği durumlarda betonarme hatıl yapılabilir.
Deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikte
kerpiç yapılar hariç yığma yapılarda betonarme hatıl yapılması
önerilmektedir. Su ile temas eden yüzeylerde; ahşap bozulmaya
uğradığı için, betonarme hatıl tercih edilmelidir. Betonarme hatıl
yapılması durumunda kapak taşı ile cephedeki etkisi kaybedilmelidir
[Resim 2. 9].



Taş duvarlı yığma yapılarda her bir döşemenin taşıyıcı duvarlara
oturduğu yerlerde betonarme yatay hatıllar yapılmalıdır. Yatay hatıl
en az 20 cm yükseklikte olacaktır. Moloz taş duvarlarda döşeme ve
merdiven sahanlıkları dışında, düşeyde eksenden eksene aralıkları 1,5
m’yi geçmemek üzere yukarıda açıklanan özellikte hatıllar
öngörülecektir (Türkçü, 2004).



Kerpiç yığma yapılarda ahşap hatıl yapılabilir. Ahşap hatıl için, 100
mm x 100 mm kesitindeki iki adet kadron, dış yüzleri duvar iç ve dış
yüzeyleri ile çakışacak aralıkta konulacaktır. Bu kadronlar
boylamasına doğrultuda 500 mm’de bir 50 mm x100 mm kesitinde
dikine kadronlarla çivili olarak birleştirilecek ve araları taş kırıntıları ile
doldurulacaktır [Resim 2. 101].
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2.2.2.3. Lento
Doğal taş duvarlarda boşluklar, kapı pencere gibi duvarın bir tarafından diğer
tarafına açılan muntazam şekilli elemanlardır. Bu boşlukların üzerinin duvar
kalınlığında kapanması, yani doğal taş ile yapılması gerektiği takdirde lento
veya kemerler kullanılır (Binan, 1961).
Balıkesir kırsalında özellikle yığma yapım sistemi ile yapılmış konutlarda,
genellikle ahşap lentolar kullanılmıştır. Az olmakla birlikte betonarme hatıl
örneklerine de rastlanmıştır. Açıklık boyutuna bağlı olarak lento yüksekliği
değişmektedir. Çift kanatlı dış kapılarda açıklık boyutu nedeniyle lento
yüksekliği artmaktadır [Resim 2. 102- Resim 2. 104].

Lentoların yapımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Resim 2. 102 Kerpiç Duvarda
Ahşap Lento- Havran Küçükdere
Köyü
(Fotoğraf:
Halit
Can
Görgülü)



Duvar içinde açılacak kapı ve pencere boşluklarında düşey yükleri
aktarmak için taş, ahşap veya betonarme lento yapılabilir.



Yöredeki konutlarda genellikle ahşap lento kullanıldığı görülmektedir,
bu kullanım geleneği sürdürülmeli, ancak gerekli olan durumlarda
betonarme lento da kullanılmalıdır.



Taş ile oluşturulacak sistemde ise düşey yükün önce hatıla aktarılması,
sonra lentoya verilmesi taş lentonun çatlamasını engelleyecektir.



Kerpiç yapıda deprem yönetmeliği koşullarına göre; kapı üstleri ile
pencerelerin alt ve üstlerine ikişer adet 10 cm x 10 cm kesitinde ahşap
kadronla lento yapılmalıdır. Pencere ve kapı lentolarının duvarlara
oturan kısımlarının her birinin uzunluğu 20 cm’den az olmamalıdır.



Deprem yönetmeliğine göre; pencere ve kapı lentolarının duvarlara
oturan kısımlarının her birinin uzunluğu, serbest lento açıklığının % Resim 2. 103 Ahşap lento örneğiAyvalık Mutlu Köyü (Fotoğraf:
15’inden ve 20 cm’den az olmamalıdır. Lento en kesit boyutları ile
Yeliz Tülübaş Gökuç)
boyuna ve enine donatılar, yatay hatıllar için verilen değerlerden
daha az olmamalıdır (Minimum 20 cm yükseklikte ve duvar genişliği
kadar).

Resim 2. 104 Betonarme lento
kullanılmış bir konut örneği, Narlı
Köyü, (Fotoğraf: Talha Haksever)
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2.2.3. DöĢeme Sistemi

Resim 2. 105 Zemine oturan
toprak
döşemeKepsut
Mahmudiye
Köyü
(Fotoğraf:
Berrin Şahin Diri)

Bir binanın bölücü düşey elemanlarla sınırlanmış mekanlarını alt/üst
mekanlardan ayıran ve çeşitli eylemler için yaşama düzlemleri oluşturan yapı
elemanları döşemelerdir. Döşeme tanımına doğrudan toprağa oturan,
böylece yapılarda binanın en alt düzlemini oluşturan ve bu nedenle de
zemine oturan döşemeler olarak adlandırılan yapı elemanları da
katılmaktadır. Balıkesir kırsal alanında iki tip döşemenin uygulandığı
görülmüştür. Toprağa oturan döşemeler ve açıklık geçen döşemeler.

Toprağa oturan döĢemeler
Bu döşemeler doğrudan zemine oturan döşemelerdir. Toprak düzeltildikten
sonra üzerine çamur serilmektedir. Serilecek blokaj tabakasıyla suyun etkisi en
aza indirilebilir.

Resim 2. 106 Taş Kaplamalı
Sıkıştırılmış
Toprak
DöşemeKepsut Saraç Köyü (Fotoğraf:
Berrin Şahin Diri)

Blokaj kalınlığı ne kadar olmalıdır/olacaktır sorusu kesin bir ölçü verilerek
cevaplandırılacak bir konu değildir. Zeminin ve zemin suyunun durumu,
döşemenin taşıması öngörülen yükler, kullanılacak blokaj malzemesinin türü
vb. blokaj malzemesinin kalınlığını belirleyecek ölçütler olmaktadır. Taş
kullanıldığında 15 cm iyi bir ölçü olmaktadır (Türkçü, 2004).
Ahır, samanlık, depo gibi mekanların döşemeleri genellikle kaplamasız
sıkıştırılmış toprak döşemelerdir.
Balıkesir kırsalında bir diğer uygulama türü ise sıkıştırılmış toprak üzerine çamur
yardımıyla taş döşenmesidir. Kaplamalı sıkıştırılmış toprak döşeme olarak
nitelendirebileceğimiz bu döşeme türü avlu, teras gibi mekanlarda tercih
edilmektedir. Kaplama türü taştır. Tuğla ya da başka bir kaplama türüne
rastlanmamıştır [Resim 2. 105 - Resim 2. 10].

Resim 2. 107 Blokajın üzerine killi
toprak serilmesiyle oluşturulan
toprak döşeme

Resim 2. 108 Zemine oturan döşemede döşemenin yükseltilerek oluşturulması
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Resim 2. 109 Zemine oturan döşeme farklı döşeme tipleri
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Resim 2. 110 Zemine oturan döşemede farklı döşeme tipleri
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AhĢap kiriĢlemeli döĢemeler
Ahşap kirişlemeli döşemeler, ara katlarda kullanılmaktadır. Ahşap kirişlemeli
döşemelerde ahşap kirişlerin kesitleri ve aralıkları yörelere göre farklılık
göstermektedir [Resim 2. 12].

Resim 2. 111 Destek kirişinin 4,004,50m’yi geçmesi durumunda
dikme ve ana kiriş tarafından
desteklenmesi.

Resim 2. 112 Ahşap kirişlemeli döşeme- Kepsut Örenli Köyü (Fotoğraf: Ece Erdoğan)

Ahşap döşemeler mekanın kısa yönü doğrultusunda atılan minimum 15 cm
çapındaki ahşap kirişlemelerin 10-15 cm taşıyıcı duvara oturtulmasıyla
oluşturulur. Kiriş boyutlarının 4,00m’yi geçtiği geniş mekanlarda döşeme kirişleri
ahşap kirişlemeyi destekleyecek ana kiriş ve dikme vasıtasıyla taşıtılır. [Resim 2.
11].

Resim 2. 113 Ahşap kiriş taş duvar birleşimleri
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Balıkesir kırsal alanında uygulanmış olan iki katlı ahşap karkas sistemlerde
döşemeyi oluşturan ahşap kirişler bulunduğu hacmin kısa yönünde
yerleştirilmişlerdir. Tek tabanlı ve çift tabanlı uygulamalar mevcuttur. 1-1,5 m
aralıklarla ahşap tabana oturan kirişlerin kesitleri 8/12, 10/15ve 12/18 gibi farklı
boyutlardadır. Ara kirişler ise 30-50 cm aralıklarla yerleştirilmiştir. Duvar
hizalarında kirişlerin üzerinde ahşap tabana paralel bir taban daha mevcuttur
ve ara kirişler bu taban üzerine çakılmaktadır [Resim 2. ].
Resim 2. 114 Tavan Kaplaması,
Gönen
Pehlivanhoca
Köyü
(Fotoğraf: Ömer Erem)

Resim 2. 115 Manyas Bayramiç
köyünde bir konutun tavan
kaplaması (Fotoğraf: Ömer Erem)

Resim 2. 116 Tavan kaplaması
örneği Havran Küçükdere Köyü
Fotoğraf: Halit Can Görgülü)

Resim 2. 117 Erdek Turan
Köyü’nde saz tavan kaplaması
örneği, (Fotoğraf: Ergün Şimşek)
Resim 2. 118 Ara kat döşeme detayları
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Resim 2. 118’in devamı
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Çıkmalar
Mekanı genişletmek, farklı cephelere pencere açmak veya dış kapının
üzerinde korunaklı alan meydana getirmek için yapıda konsol çıkan alanlar
oluşturulur.
Çıkmalar genel olarak döşeme kirişlerinin beden duvarlarından 50-100 cm
dışarıya çıkmasıyla oluşturulur. Geleneksel evlerde çıkmalar genellikle sofa ve
hayatlarda, odalarda ve nadiren de merdiven ve servis mekanlarında görülür.

Resim 2. 119 Açık çıkma Dursunbey Dada Köyü (Fotoğraf:
Berrin Şahin Diri)

Balıkesir kırsal mimarisinde çıkma türleri; açık çıkma, kapalı çıkma ve gönye
çıkma olmak üzere üç şekilde yapılmıştır. Çıkma duvarından aktarılan yükler
konsol vasıtasıyla alt kat beden duvarına iletilir. Rasyonel olmayan
mekanlarda üst katta net bir mekan elde etmek için gönye çıkma yapılmalıdır
[Resim 2. 119- Resim 2.123].

Çıkmayı taşıyan kirişler iki ya da daha fazla payanda ile desteklenmektedir.
Ahşap payandalar zemin kat duvarını takviye etmek için yerleştirilen hatıllara
oturmaktadır. Çıkma cephesine dik olan duvarlara kirişler uzatılarak açıklık
fazla olduğunda da konsollar eklenerek çıkma oluşturulur [Resim 2.124].

Resim 2. 120 Kapalı çıkma Havran
Küçükdere
Köyü
(Fotoğraf:Halit Can Görgülü)

Resim 2. 121 Gönyeli çıkma Erdek İlhanköy (Fotoğraf: Ömer
Erem)

Resim 2. 123 Havran Küçükdere Köyü, Kapalı çıkma örneği( Fotoğraf: Halit Can Görgülü)
Resim 2. 122 Konsol kirişli çıkmaKepsut Örenli Köyü (Fotoğraf:
Ece Erdoğan)
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Döşemelerin yapımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;
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Mevcut yapılarda ara kat döşemeleri belli aralıklarla yerleştirilen
ahşap kirişlerle oluşturulur. Yeni yapılacak döşemeler de aynı iskelet
mantığıyla kurulmalıdır.



Betonarme döşemelerden hem sisteme uyumsuzluğu, hem de kalıp
maliyetleri nedeniyle kaçınılmalıdır. Ekolojik kriterlere uyumsuzluğu
nedeniyle kullanımı tavsiye edilmemektedir.



Döşeme taşıyıcıları hatıla oturmalıdır. Ya da aynı kotta hatıla
saplanmalıdır.



Ahşap döşeme oluşturulurken tomruklar işlenerek kullanılabilir ya da
geliştirilmiş ahşap kirişleme çözümü getirilebilir.



Ahşap kirişler mekanın kısa yönü doğrultusunda kesite bağlı olarak 1550 cm aralıklarla yerleştirilmelidir.



Döşeme açıklığının ahşap için 4,50 m’yi geçmesi durumunda döşeme
kirişlerini destekleyen kirişin gelmesi gereklidir.



Mekanın kısa yönü doğrultusunda atılan döşeme kirişleri çıkma altında
da aynı yönde devam etmelidir. Konsollar bu döşeme kirişlerinin Resim 2. 124 Tek tabanlı ve çift
tabanlı ahşap iskelet sistemlerde
oturduğu tabanları desteklemelidir.



Konsol türüne göre çıkma mesafesi ayarlanmalıdır. Ahşap konsolların
sağlayacağı çekme dayanımı nedeniyle çıkma mesafesinin arttığı
yerde ahşap konsol kullanılmalıdır. Döşeme kirişleri boşta kalmamalı,
taban üzerine oturmalıdır.

payandalı çıkma detayları

2.2.4. Merdiven Sistemi
Merdivenler malzemeye göre taş veya ahşaptır. Ahşap merdivenler limon
kirişleri ile taşıtılmaktadır. Bazı merdivenlerde iki limon kirişi üzerine 3-4 cm
kalınlığındaki basamaklar konulmaktadır. Bazı uygulamalarda basamakların
arkasına rıht çakıldığı görülmektedir. İç mekanda merdiven kullanımına büyük
konutlarda ihtiyaç duyulmaktadır. İç mekanlarda kullanılan merdivenler ise
düz kollu veya L formlarda oluşturulur [Resim 2.130- Resim 2.137].
Taş merdivenler yığma taş yapılarda kullanılmıştır. İki katlı yapılarda genellikle
merdiven ya avluda ya da sokak cephesindedir. Taş olan bu merdivenler
genellikle düz kolludur ve merdiven genişlikleri 1 m’yi nadiren geçmektedir
[Resim 2.125- Resim 2.129].
Resim 2. 125 Tek parça taş ile
oluşturulmuş
taş
merdivenKepsut Turplu Köyü (Fotoğraf:
Sedat Kurugöl)

Resim 2. 126 Kepsut Osmaniye
Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 128 Kepsut Örenli köyü (Fotoğraf: Kemal Çorapçıoğlu)

Resim
2.
127
Betonarme
merdiven- Burhaniye Taylıeli Köyü
(Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)
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Resim 2. 129 Taş merdiven plan ve kesitleri
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Resim 2. 130 Gönen Babayaka
köyü (Fotoğraf: Ömer Erem)

Resim 2. 133 Limon kirişli ahşap merdiven- Dursunbey Kireç Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 131 Limon kirişli ahşap
merdiven- Havran Küçükdere
köyü
(Fotoğraf:
Halit
Can
Görgülü)

Resim 2. 134 Limon kirişli ahşap merdiven enine ve boyuna kesit

Resim 2. 132 Havran Küçükdere
köyü
(Fotoğraf:
Halit
Can
Görgülü)

171

Resim 2. 135 Limon kirişli merdiven kesitleri

Resim 2. 136 Omurgalı ahşap merdiven
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Resim 2. 137 Ahşap merdiven kesiti

Taş merdivenlerde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;



Merdivenler tek parça taş ile oluşturulmalı, kaplamalı çözümlerden
kaçınılmalıdır. Mimari kimliği bozacak betonarme merdiven tercih
edilmemelidir.



Taş merdivenlerin kol genişliği taşıtılma şeklini belirler. Kol genişliği 65
cm’in altında kalan merdiven basamağının bir tarafı ana taşıyıcı
duvara oturarak konsol çalışabilir. Genişliğin arttığı durumlarda yine
merdivenin bir ucu ana taşıyıcı duvara mesnetlenmeli, diğer kısmın
altına duvar örülmelidir. Bu durumda merdiven kolu 120 cm’i bulabilir.



Merdiveni oluşturan basamaklar taştan yapılacaktır. Taş taşıyıcılı
olmayan, kaplamalı çözümler kimliği bozmaktadır. Basamakların
birbirleri üzerine bir miktar oturma yapması yüklerin iletilmesi açısından
kolaylık sağlamaktadır.



Merdiven eğimi %15’i geçmemelidir. Sadece
kullanılacak merdivenler dik eğimli olarak kurulabilir.



Merdiveni taşıyan duvar 50 cm’den aşağıya inmemelidir.



Merdivenin konsol taşınması durumunda kol genişliği 65 cm’yi
geçmemelidir.

servis

amaçlı
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2.2.5. Çatı Sistemi
Balıkesir kırsalında geleneksel mimaride çatı örtüsü tipi genellikle kırma çatıdır.
Bunun yanı sıra beşik çatı, sundurma çatı ve düz damlara da rastlanmıştır.
Toprak Damlar
Balıkesir kırsalında bazı köylerde (Burhaniye Kuyucak köyü) çatı toprak damla
kimlik bulmaktadır. Toprak malzeme ısı tutucu özelliği nedeniyle her mevsim
iklimsel konfor koşullarını sağlar. Düz damlar sayesinde konut için gerekli
Resim 2. 138 Toprak damda
gezinme ve çalışma alanı da oluşturulur [Resim 2. 138 - Resim 2. 142].
saçak detayı- Burhaniye Kuyucak

Çatı taşıyıcısı sistemi mevcut yapılarda ahşap kirişleme ile çözülmüştür. Damlar Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş
taşıyıcı kirişler, örtüyü tutabilecek şekilde yapılan döşeme ve üst örtü olmak Gökuç)
üzere üç kısımdan oluşur.

Resim 2. 139 Burhaniye Kuyucak
Köyü’nde toprak damlı konut
örneği (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş
Gökuç)

Resim 2. 140 Dursunbey Kireç
Köyü (Fotoğraf: Ece Erdoğan)
Resim 2. 142 Burhaniye Dutluca Köyü’nde bir kırsal konut (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş Gökuç)

Kirişler, biçilmemiş yuvarlak kesitlidir ve 15-25 cm çapındadır. Ortada yer alan
kirişler daha büyük kesitlidir, çatıya % 5 eğim verebilmek için gereklidir. Kirişler
üzerinde yer alan döşeme ise örtü malzemesi olan toprağın, akıp gitmesini
engellemek için yapılmıştır. Kirişler 20-60 cm aralıklarla bir yastık kirişine
otururlar. İnce dallar kirişlerin üzerine yerleştirilir. Örtünün ana malzemesi ise
topraktır. 15-20 cm kalınlığında çamur serilmesiyle oluşturulur. Bu toprağın
üzerine üzerinde otlar büyümesin diye tuz ekilir, yılda birkaç defa bu toprak Resim 2. 141 Kepsut Örenli Köyü
yuvarlak (silindir) bir taşla sıkıştırılır. Hemen her yıl çatının bakımının yapılması ve Fırını (Fotoğraf: Ece Erdoğan)
elden geçirilmesi gereklidir[Resim 2. 143- Resim 2. 144].
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Resim 2. 143 Toprak dam ve toprak damdan suyun uzaklaştırılması için yapılan detaylar
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Resim 2. 144 Toprak damlarda çörten detayları
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Deprem yönetmeliğine göre; birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde
toprak dam önerilmemektedir. Toprak damla kimlik bulan köylerde bu
geleneğin sürdürülebilmesi için, toprak damın alt katmanlarının günümüz
malzemeleri kullanılarak hafifletilmesi mümkün olabilmektedir.
Toprak damların sakıncalarını kısaca şöyle sıralayabiliriz (Kafescioğlu, 1949);









Yapısı birçok bakımlardan kusurlu ve taşıma kabiliyeti az olan duvarlar
üzerine ağır bir örtünün oturtulması bozuk bir sistem meydana
getirmektedir.
Genellikle çok büyük çaplı ağaç gövdeleri ile yapılmış olan kirişleme
duvarlara iyi tesbit edilememekte,
toprağı tutmak için yapılan
muhtelif düzendeki kaplamalarla bu kirişler bir bütün sistem
oluşturamamaktadır.
Damın yapılması için çatıya aranla daha çok miktarda ağaç
harcanmaktadır.
Köylü büyük kesitte ağaç kullanmak mecburiyetinde kalmakta,
elindeki vasıtalarla bunları tedarik ve nakilde birçok güçlüklerle
karşılaşmaktadır.
Toprak damlar, sürekli ve dikkatli bir bakım istemektedir.

Bu sakıncalarına rağmen benimsenip terkedilmemesinin sebeplerini ise şu
şekilde sıralayabiliriz;

Köylü kendi imkanları ile benzerlerini yapabileceği iyi numunelerden
mahrumdur.

Eskiden alışılan bir şekildir,

Kerpiç duvarlar gibi ısı yalıtma özelliği vardır.

Sundurma Çatı
Sundurma çatılar yüksek bir duvara dayanan tek eğimli çatılardır. Balıkesir
kırsalında bu çatı türüne çok nadir rastlanmaktadır [Resim 2. 149]. Yaşam
meknalarından çok ahır, depo, garaj gibi mekanların üstünün örtülmesinde
kullanılmıştır. Mekanlar genel olarak küçüktür. Mekanlar büyüdükçe kalkan
duvar yüksekliğinin artmasından dolayı, daha büyük mekanlarda beşik ve
kırma çatı çözümleri yapılmıştır.
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Resim 2. 145 Beşik çatılı bir kırsal
konutKepsut
Örenli
Köyü
(Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 149 Sundurma çatı Dursunbey Kireç Köyü (Fotoğraf: Ece Erdoğan)

BeĢik Çatı

Resim 2. 146 Havran Tarlabaşı
Köyü(Fotoğraf:
Halit
Can
Görgülü)

Beşik çatılarda bir mahya boyunca iki yönde eğik düzlemin birleşmesi
sözkonusudur. Alınlarda kalkan duvarlar yükselmektedir. Bu çatı türü, Balıkesir
kırsalında sundurma çatıya oranla daha sık görülmektedir [Resim 2. 145 - Resim 2. ].
Bu çatılar genel olarak, merteklerden aşıkların üzerine gelen çatı yüklerini, çok
sayıda dikmeler aracılığıyla alıp hemen altında bulunan kiriş, taşıyıcı duvar gibi
taşıyıcılara aktaran oturtma çatı sistemi ile yapılmıştır. Tüm çatı sistemlerinde
olduğu gibi aşıklar arasındaki yatay uzaklık, merteklerin optimal çalışma
açıklığı olan 2.75-3.00m’dir. Aşıklar da 3.75-4.00m’yi geçmeyecek şekilde
taşıyıcı duvar ya da altında çatı yükünü aktarabileceği taşıyıcı bir
eleman(taşıyıcı duvar, kiriş gibi) olan dikmelerle desteklenmesi gerekir.
Oturtma çatılarda dikmelerin yüklerini aktaracağı betonarme döşeme yok ise,
bu çatı sistemi ile en fazla 4.50-5.00m’lik açıklıklar geçilebilmektedir [Resim2.150Resim 2.152]. Ayrıca alın yüzeyinde yer alan kalkan duvarlar ın stabilitesinin
arttırılması gereklidir. Kalkan duvarlar üzerinde eğik betonarme ya da ahşap
hatıll yerleştirilmesi alınacak başlıca önlemler arasında sayılabilir.

Resim 2. 147 Taş yığma sistem
beşik çatılı bir konut- Ayvalık
Mutlu Köyü (Fotoğraf: Yeliz
Tülübaş Gökuç)

Mekan genişlikleri 5.00m’yi geçtiği durumlarda ise bölgede de sıkça görülen
ahşap makaslarla yapılan asma çatı sistemi ile çatılar yapılabilir [Resim 2. 153].
Resim 2. 148 İvrindi Çatalan Köyü
(Fotoğraf: Talha Haksever)
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Resim 2. 150 Oturtma ve asma çatı çözümleri
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Resim 2. 152 Kepsut Hotaşlar Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 151 Çatı formuna ilişkin
olumlu örnekler

Resim 2. 153 Kepsut Örenli Köyü’nde makas kullanılmış bir beşik çatı örneği ( Fotoğraf: Ece
Erdoğan)
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Kırma Çatılar
Çatının her yönüne doğru inen çatı yüzeyleri bulunan ve tüm saçakları aynı
düzeyde olan çatılardır. Genel olarak mimari plan şeması kare ve kareye
yakın olan mekanların üstünün örtülmesinde kullanılmıştır. Birçok yerleşimde
mimari kimliği oluşmasında önemli etkenler arasındadır [Resim 2.154].

Resim 2. 155 Kepsut Mahmudiye
Köyü’nden bir saçak örneği
(Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 156 Kepsut Osmaniye
Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 154 Kırma çatılı yapıların oluşturduğu mimari kimlik(Fotoğraf: Halit Can Görgülü)
Resim 2. 157 Ören Köyü’nden bir
konutun kagir saçağı (Fotoğraf:
Sedat Kurugöl)

Havran Küçükdere Köyü

2.2.5.1. Saçaklar
Toprak örtülü düz çatılarda saçaklar dardır. Pek çok evde suların
uzaklaştırılması için bir önlem alınmamıştır. Bazen çörten uygulamalarına
rastlanmaktadır [Resim 2. 155 - Resim 2. 160].
Eğimli çatılarda ise saçak genişlikleri45-60cm arasında değişmektedir. Birkaç
örnek dışında, saçaklarda mertek altlarında kaplama yoktur.

Resim 2. 158 Toprak damlı bir
konutun saçağıBurhaniye
Kuyucak Köyü (Fotoğraf: Halit
Can Görgülü)
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Resim 2. 159 Toprak damda çörten- Burhaniye Kuyucak Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş Gökuç)

Resim 2. 160 Saçak ve döşeme birleşim detayları
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Resim 2. 160’ın devamı
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2.2.5.2. Çatıların Üst Örtü Malzemesi
Çatı örtü malzemesi, yapının genel görünüşüne etki eden, son eleman olarak
nitelendirilebilir. Ana görevi yapıyı her türlü dış etkilerden korumaktır. Su
geçirmemesi, ateşe dayanıklı olması, hafif olması gerekir (Erten, 1989).
Çatıların üst örtü malzemesi, genellikle alaturka kiremittir. Ancak yeni yapılan
konutlarda marsilya tipi kiremit kullanılmaktadır. Ağaç dallarının da kullanıldığı
görülmüştür. Bazı kırsal konutlarda çatı örtüsü olarak metal malzemelerin
kullanıldığı da görülmüştür.
Resim 2. 161 Metal çatı örtüsüEmre Köyü (Fotoğraf: Ergün
Şimşek)

Resim 2. 162 Alaturka kiremit kaplı
çatı örtüsü-Gönen Babayaka
Köyü (Fotoğraf: Ömer Erem)

Resim 2. 164 Alaturka kiremit örtüsü- Kepsut Hotaşlar Köyü (Foto Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 165 Alaturka kiremit

184

Resim 2. 163 Saz çatı

Resim 2. 166 Havran Küçükdere
Köyü’nde
bir
baca
örneği
(Fotoğraf: Halit Can Görgülü)

Resim 2. 169 Marsilya tipi kiremit

Resim 2. 167 Burhaniye Kuyucak
Köyü’nden bir taş yığma baca
örneği( Fotoğraf: Yeliz Tülübaş
Gökuç)

Resim 2. 170 Ağaç dallarıyla oluşturulmuş çatı örtüsü- Bandırma Emreköy (Fotoğraf: Ergün
Şimşek)

2.2.5.3. Bacalar

Resim 2. 168 Kerpiç duvarda
baca yapımı

Balıkesir kırsal alanındaki konutlarda, bacalar genellikle yapı dış duvarında
konumlanan ocağa bağlı olarak oluşturulmaktadır. Genellikle ince pişmiş tuğla
kullanılmıştır. Harpuşta kullanımıyla yağmur suyuna karşı koruma sağlanmıştır.
Taş baca örneklerine ise, Burhaniye’nin Kuyucak ve Çallı köylerinde
rastlanmıştır [Resim 2. 166 - Resim 2. 172]. Taş yığma yoluyla oluşturulacak bacalar
yukarıya doğru küçülecek şekilde oluşturulabilir. Bu havanın daha kolay tahliye
edilmesini sağlar.
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Bacaların yapımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;








Bacalar dış duvarda değil iç duvarda düzenlenmelidir. Dış yüzeylere
konulacak ocak bacalarının dış tarafı kalın tutulmalı ya da ısı yalıtımı
önlemleri alınmalıdır.
Bacanın konumu ocağın mekan içindeki yerine göre belirlenmelidir.
Baca
duman
akışını
konuttan
uzak
tutacak
şekilde
konumlandırılmalıdır (Erten, 1989) [Resim 2. 174].
Baca yüksekliği, çatıya, komşu yapıya ve hava akımına göre
düzenlenmelidir.
Baca ile çatının birleştiği nokta yangına ve suya karşı yalıtılmalıdır.
Yangın çıkarma ihtimaline karşı baca deliği, hava sirkülasyonuna
imkan verecek boyutlarda tutulmalıdır. Baca içinde bırakılacak hava
boşluğu en az 20 cm olmalıdır.

Resim 2. 171 Kepsut Hotaşlar
Köyü (Fotoğraf: Berrin Şahin Diri)

Resim 2. 174 Bacanın hava akımı içerisindeki durumu
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Resim 2. 172 Burhaniye Taylıeli
köyü (Fotoğraf: Sedat Kurugöl)

Bacanın minimum yüksekliği mahyadan veya bitişikte komşu yapı
olması halinde komşu yapının mahyasından en az 50 cm yukarıda
olmalıdır, düz çatılarda ise baca yüksekliği en az 150 cm olmalıdır.
(Erten, 1989).
Baca uzun kenarı çatı eğimine paralel düzenlenerek çatı suyunun
bacaya etkisi azaltılmalıdır. Hakim rüzgar ve su etkisi arasında bir
tercih yapılması gerektiğinde rüzgar faktörü dikkate alınmalıdır [Resim Resim 2.173 Çatı eğimi ve
bacanın konumu
2.173] (Erten, 1989).
Bacalar çatıda eğik mahyaya, eğik dereye ve yatay dereye, mahya
ile eğik mahya kesişme noktalarına rastlamamalıdır.

2.3

DOĞRAMALAR

Balıkesir yağışlı ve ılıman bir iklime sahip olup, hakim rüzgarı kışın kuzeyden
yazın güneyden eser. Bazı ilçelerinde farklılıklar göstermekle birlikte genelde,
kırsal alanda, evlerde mahremiyeti sağlamak amacıyla yüksek avlu duvarları
evleri çevrelemektedir. Avluda ev, ahır, wc, samanlık ve kümes yapıları yer
almakta ve büyükçe bir kapı ile sokaktan önce avluya girilmektedir. Kerpiç ve
taş yapı malzemeleri kullanılarak yapılan bu avlu duvarlarını sudan korumak
amacıyla mutlaka duvar üstü alaturka kiremit harpuştalar ile örtülmektedir
[Resim 2. 174]. Bazı evlerde ise avlu kapısı ile birlikte bu avlu duvarlarının üstünün
kiremit kaplı ahşap saçak yapılarak örtüldüğü görülmüştür. Hatta kapı için ayrı
bir küçük sundurma çatı yapılarak avlu girişinde gölge ve kuru bir alan
oluşturmaya çalışılmıştır [Resim 2. 175]. Genelde avlunun içinde yapılan fırın,
bazen avlu duvarının dış yüzeyinde ortak kullanıma imkan verecek şekilde avlu
kapısının hemen yanında da yer alabilmektedir.
Evler genelde avlunun kuzey cephesi üzerine yerleştirilmekte, evin kuzey
duvarları sağır yapılmakta veya çok küçük ve az sayıda doğrama boşluğu bu
yöndeki duvar üzerine açılmaktadır. Evin güney yöne bakan kısmı –hayat
olarak adlandırılan oda önü boşluğu- bazı evlerde açık cepheli bazılarında ise
kapalı cepheli olarak yapılmaktadır. Yapılan alan çalışması neticesinde bazı
evlerde, açık olan bu düzlemin sonradan duvar örülerek kapatıldığı
görülmüştür. Güneye bakan hayat, odalara gelen gün ışığını kesmekte,
gölgede kalan odalar yazın serin olmakta fakat kışın da soğuk olmaktadır,
sonradan yapılan kapatmaların bu nedenle olduğu düşünülmektedir.
Odaların hayata bakan duvarları hımış adı verilen sistem ile yapılmaktadır.
Ahşap dikme ve kuşaklardan oluşan çatkının taş ve kerpiçle doldurulması ile
oluşan bu yapı elemanı üzerinde oluşturulan kapı ve pencere boşlukları
aracılığıyla güneyden esen serin rüzgarlar odalar içine alınabilmektedir. Bu
pencereler diğer oda pencere boşluklarına göre daha büyük yapılmaktadır.
Bir binada yer alan doğramalar; kapılar ve pencerelerdir.
2.3.1

KAPILAR;

Kapılar kullanılan malzemeye göre; metal, plastik, ahşap ve karma kapılar
olarak sınıflandırılabildiği gibi, kullanıldığı yere göre; dış kapılar: bahçe kapısı,
avlu kapısı, vb. ve iç kapılar: mutfak kapısı, salon kapısı, vb olarak da
sınıflandırılabilir.
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Genel olarak ahşap kapılar konstrüksiyonları (yapıldığı malzeme ve sistem)
açısından;
Kuşaklı (çatma, çakma) kapılar
Çerçeveli (tablalı, aynalı) kapılar
Tabakalı kapılar olarak 3 gruba ayrılır.
Kuşaklı kapılar; dış mekânda bahçe kapısı olarak kullanılan, genelde düşey
yönlü tahtaların yatay veya çarpraz olarak yerleştirilen ve kuşak adı verilen
tahtalarla desteklenmesi ile oluşturulan kapılardır. Sudan az etkilenen ve
bakımı kolay olan sert ağaç türlerini seçmek gerekmektedir.
Tablalı kapılar genellikle bina içlerinde kullanılan kapılardır. Kapı duvara
(kasaya) oturan yüzeylerinde yer alan ahşap bir çerçeve ve bu çerçevenin Resim 2. 174 Balıkesir Örenli
içini dolduran bir tabla malzemesinden oluşmaktadır. Bu tabla malzemesi köyünden bir avlu kapısı.
cam, profilli ahşap tahta, sunta, kontrplak olabilmektedir. Kanat isteğe göre
çerçeveden daha küçük boyutlu ara kayıtlar kullanılarak düşeyde ve yatayda
aynı veya farklı boyutlu bölümlere ayrılabilmektedir.
Tabakalı kapılar kanat yüzeyinde girinti-çıkıntı görmek istenilmeyen, daha iyi
ses-ısı yalıtımı istenilen durumlarda kullanılan birkaç tabakadan oluşan
kapılardır. Arası, çıta, lata gibi ahşap elemanlarla veya mukavva, mısır koçanı,
vb malzemelerle doldurulan çerçeveli sistemin iki yüzü 5-8 mm kalınlığında
verniklenmiş veya boyanmış kontrplakla kaplanır.
2.
175
Küçükdere
Balıkesir kırsal alanında avlu, samanlık ve ahır kapıları ahşap kuşaklı kapılardır – Resim
köyünden saçaklı bir avlu kapısı
bazı evlerin avlu kapıları metal olarak yenilenmiştir. Avlusu olmayan nadir ve sokaktan kullanılabilen fırın.
örneklerde sokaktan direkt eve girilen kapılar çerçeveli sistem ile yapılmış ve
genelde mavi-yeşil gibi yağlı boyalar ile boyanmıştır. Tabakalı kapı kuruluşu bu
yörede kullanılmamıştır. Avlulu binalarda konut kısmına girmek için yapılan dış
kapılar ve bina içindeki iç kapılar ise ahşap tablalı sistem ile yapılmışlardır.

AVLU KAPILARI
Balıkesir kırsal alanında parsel yerleşimi genelde bir açık avlu etrafında yer
alan konut, ahır, kümes-samanlık, wc, fırın, çeşme şeklinde olmaktadır. Bu
nedenle parsellerin genelde avlu duvarları, bazen konut veya ahır duvarları
sokak ile kesişmekte, sokağı parselden ayırmaktadır. Bu duvarlar dağ Resim 2. 176 Tarlabaşı köyünden
köylerinde alçak kuru örgü taş duvar ve ahşap dal yığıntıları veya ahşap bir avlu kapısı.
dallardan çitler olabilirken [Resim 2. 176], ova köylerinde genelde 1,5-2 metre
yüksekliğinde taş, kerpiç, taş+kerpiç, tuğla ve briket malzemelerden örülen ve
avluda yaşanan günlük hayatın mahremiyetini saklayan yüksek duvarlar
olabilmektedir [Resim 2. 181- Resim 2. 177].
Merkez ilçelerde ve merkeze yakın parseli küçük bazı köy evlerinde ise avlu
ortadan kalkmış ve sokaktan direk konuta girilmektedir [Resim 2. 182].
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Resim 2. 177 Küçükdere köyünde
kerpiç avlu duvarı üzerinde yer
alan metal bir avlu kapısı.

Balıkesir kırsal alnında görülen avlu kapı çeşitleri şunlardır;
a) Tek kanatlı kuşaklı ahşap avlu kapısı
b) Simetrik çift kanatlı kuşaklı ahşap avlu kapısı
c) Üç kanatlı kapı; tekli olan insan geçişi için, çiftli kanat traktör vb.
geçişi için.
Resim 2. 178 Örenli köyünden
alüminyum ve ahşap çatma bir
avlu kapısı.

d) Büyük çift kanatlı ahşap avlu kapısı yanında tek kanatlı ahşap kuşaklı
kapı (büyük kapıyı açmadan insan geçişine izin vermek için)
Büyükbaş hayvan yetiştirilen veya traktör bulunan evlerin avlu kapıları çift
kanatlı ve daha büyük olmakta, yanında insanların kullanması için tek kanatlı
ahşap bir kapı da yer almaktadır [Resim 2. 179]. Eskiden ahşap olan bu avlu
kapıları artık genelde sürme demir kapılara yerini bırakmıştır [Resim 2. 180].
KOM ŞU Y API

KÜM ES

Resim 2. 179 Osmaniye köyünden
bir avlu kapısı.

MAĞZA

EV

KOM ŞU Y API
B AHÇE

YOL

AHIR

ÇEŞME

Resim 2. 180 Balıkesir Taylıeli
köyünden metal bir avlu kapısı.
AHIR

WC

YOL

YOL
GİR İŞ

Resim 2. 181 Balıkesir kırsalında yer alan avlulu bir yerleşim.

Balıkesir yöresinde kırsal mimaride kapı kuruluşlarında çam veya kavak ağacı
kullanılmıştır. Genelde avlu ve dış kapılarda boyasız masif ahşap olarak
kullanılan bu kuşaklı kapılar, bazı evlerde mavi ve yeşil renklere boyanarak da
kullanılmıştır. Bu kapılarda kuşaklar genellikle, düşey yönlü olarak
yerleştirilirken, bazı örneklerde çarpraz yönlü kuşakların bir çerçeve içine
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konularak kullanıldığı da görülmüştür.
Avlu kapıları geleneksel uslupta ahşap tahta kullanılarak çift kanatlı olarak
yapılmakta iken son örneklerde görülmüştür ki bu gelenek yerini daha
dayanıklı olduğu düşünülen metal sürme kapılara bırakmıştır. Yeni yapılan
örneklerde avlu duvarları briket veya tuğla kullanılarak yapılmıştır. Avlu kanat
kuruluşları düşey yönlü ahşap çıta veya tahtaların, yatay yönde yerleştirilen
kuşaklara tesbiti ile oluşturulan çatma kanat kuruluşunda yapılmışlardır. Bu
kanatlar iri menteşeler ile direk taş duvarlara veya duvara tesbit edilen
ahşap kasalara oturtulmuştur.

Resim 2. 182 Küçükdere köyü
bina dış kapısı.

BĠNA DIġ KAPILARI
Konut yapımında duvarlarda genelde taş veya kerpiç malzeme
kullanılmıştır. Moloz taş duvarlarda yapılan hatıllar yetersiz olduğu için
çatlamalar ve çökmeler olmuştur [Resim 2. 182]. Kerpiç duvarların toprak
sıvaları ise her sene bakım gerektirmekte, bu bakımın yapılmaması
durumunda sıvalar çatlayıp düşmekte ve duvar su alabilmektedir.

Resim 2. 183 Tarlabaşı köyünden
renkli bir dış kapı örneği.

Resim 2. 184 Saraç köyünden ahşap bir bina dış kapısı.

Bölgede genelde aşağıda sıralanan dış kapı çeşitleri kullanılmıştır;
a) Tek kanatlı çerçeveli ahşap kapı
b) Simetrik çift kanatlı çerçeveli ahşap kapı
c) Asimetrik çift kanatlı çerçeveli ahşap kapı
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Konutlara giriş kapıları ahşap malzeme kullanılarak yapılmış, bazı kapılar
özellikle mavi-yeşil gibi renklere boyanmıştır [Resim 2. 177]. Bina dış kapı
kuruluşunda tablalı ahşap sistem kullanılmış, tabla malzemesi çeşitli profillerle,
oymalarla süslenerek tamamlanmıştır.
Genelde tek nadiren çift kanatlı bir ahşap kapı ile konutun hayat ve odalar
kısmına girilmektedir [Resim 2. 183- Resim 2. 184]. Odaların altında ise genelde
Balıkesir şehri iç ve doğu kesimlerinde kırsal yerleşimlerde ahır, depo gibi
mekânlar yer almaktadır.
Avlulu olmayan bazı evlerde ise odaların altında yer alan mağazalara (depo,
dükkan) sokaktan girilen kapılar ile geçiş sağlanmıştır [2. 187].
Ahır, samanlık kapıları çerçeveli fakat daha basit bir konstrüksiyon ile
oluşturulmaktadır. Genelde odaların altında yer aldığı için bu mekânlar kapı
yüksekliği çok azalmakta, bazen 160 cm’e kadar düşebilmektedir [Resim 2. 185].
Bazı köylerde ise kuşaklı sistemle oluşturulan ahşap kapıların ahır kapısı [Resim 2.
186], bazı örneklerde ise avlu kapısı olarak kullanıldığı gözlenmiştir.
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Resim 2. 185 Osmaniye köyü, açık
hayat mekanının altında yer alan ahır
kapısı.

Resim 2. 187 Kireç köyü bir mağaza kapısı ve pencereleri kapatan ahşap kepenk (kapak).
Resim 2. 186 Hotaşlar köyünden bir
ahır kapısı.
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Resim 2. 188 Balıkesir kırsal alanında kullanılan avlu ve dış kapı çeşitleri. A.K.: avlu kapısı, D.K.:
dış kapı.
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ĠÇ KAPILAR

Resim 2. 189 Mahmudiye köyünden
bir iç kapı örneği.

Resim 2. 190 Küçükdere köyü; hayat
içinde yan yana yer alan odaların
kapıları.
Resim 2. 193 Osmaniye köyü, açık hayatlı bir evin renkli ahşap oda kapıları.

Balıkesir kırsal alanında iç kapıların, bazı münferit örnekler dışında genelde iyi
korunduğu gözlenmiştir. Yörede gayet süslü ve renkli iç kapılar yer
almaktadır [Resim 2. 190- Resim 2. 193]. Hımış; ahşap çerçeveler arasında tuğla,
kerpiç dolgu, tarzı ile yapılan hayat-oda arasında ki duvarlar üzerinde yer
alan iç kapılar genellikle camsız, birkaç bölmeli ve çerçeveli bir
konstrüksiyon içine yerleştirilen oymalı masif tahtalar ile oluşturulmuştur.
Tablalı sistem olarak adlandırılan bu kanatların üzerinde bazen cam, bazen
masif tahta dolgulu sabit kısımlar bulunmaktadır. Bu kapıların kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır.

Resim 2. 191 Mahmudiye köyünden
yenilenmiş bir evde pvc banyo kapısı.

Evin sahibi tarafından yenilenen bazı eski binalarda pvc esaslı iç ve dış
kapıların kullanıldığı görülmüştür. Kırsal mimariye ait bir görüntü, çözüm
olmayan bu malzeme ve form ne yazık ki bu evlerde yadırganmaktadır
[Resim 2. 192].
Resim 2. 192 Saraç köyünden
yenilenmiş eski bir evin oda kapısı.
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Resim 2. 194 Balıkesir kırsal alanında kullanılan iç kapı çeşitleri.
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Tablo 2. 1 Balıkesir kırsal alanı kapı çeşitleri ve boyutları tablosu

BALIKESĠR KIRSALINDA KULLANILAN KAPI ÇEġĠT VE BOYUTLARI
AVLU
KAPILARI

BĠNA
KAPISI

DIġ

BĠNA
ĠÇ
KAPILARI

AHIR KAPISI

TEK
KANAT

90-110

75-80-85-90100

75-80-85-9092-95-100110

75-80-85-90100-110

ÇĠFT
KANAT

240

120

132-150-156

130

YÜKSEKLĠK

DEĞİŞİYOR

180-195-200216-222

160-180190-200-205

166-170186-190

KONSTRÜKSĠYON

AHġAP
ÇATMA
KANAT

AHġAP
ÇERÇEVELĠ
KANAT

AHġAP
ÇERÇEVELĠ
KANAT

AHġAP
ÇATMAÇERÇEVELĠ
KANAT

METAL
KANAT

PVC-ALÜM.
KANAT

PVC KANAT

GENĠġLĠK

SAMANLIK
KAPISI

150

AHġAP
ÇATMA
KANAT

Tablo 2. 1’de Balıkesir kırsal alanında kullanılan avlu, bina, ahır, depo
kapılarının genişlik-yükseklik olarak ölçüleri ve kullanılan malzemeleri yer
almakatadır. Avlu kapılarının genellikle çift kanatlı, iç ve dış kapıların ise
genellikle değişen boyutlarda tek kanatlı yapıldığı gözlenmektedir. Avlu,
samanlık ve ahır kapıları ahşap çatma sistemde yapılırken, dış ve iç kapılar
süslenmiş masif tahtaların ayna malzemesi olarak kullanıldığı aynalı (tablalı)
sistemde yapılmışlardır. Avlu, dış kapı ve iç kapılarda malzemede yozlaşma
olmuş, klasik yığma tarzda yapılmış köy evlerine beyaz pvc kapılar veya
boyanmış metal kapılar takılmıştır.
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2.3.2

PENCERELER;

Açılışlarına göre; normal açılan (yandan menteşeli), yatay sürme, düşey
sürme, vasistas (alttan veya üstten menteşeli), eksenli (açılma ekseni kanat
ortasında olan pencereler) pencereler ahşap, metal ve plastik malzemeler
kullanılırak yapılmaktadır. Tek kanatlı ve çift kanatlı olarak düzenlenebilen
pencerelerin bazı durumlarda(genelde daha çok ışık almak için) üstlerine,
vasistas veya sabit doğrama konulabilmektedir.
Resim 2. 195 Şahinler köyünden
panjurlu bir pencere doğraması.

Balıkesir kırsal alanında konutlarda genellikle tek veya çift kanatlı ahşap
normal açılan pencereler, tek modül veya yanyana iki modülden oluşan
ahşap düşey sürme pencereler kullanılmıştır [Resim 2. 195- Resim 2. 196]. Avluya
bakan pencereler sayıca daha fazla ve daha büyük olarak yapılmışlardır.
Sokağa bakan duvarlarda çok az sayıda ve daha küçük boyutlu pencereler
yapılmıştır. Bazı evlerde odaların pencereleri normal açılan kanat şeklinde
yapılmışken, kapatılan hayatın pencereleri düşey sürme kanatlardan
oluşmaktadır.
Evlerin cephelerinde alt ve üst katlarda pencere düzenleri aynı tutulmamıştır
[Resim 2. 196]. Alt katta pencere tek kanatlı iken üst katta çift kanatlı ve farklı

hizada yapılmıştır.

Resim 2. 196 Saraç köyünden avluya
bakan pencereler; üst kattakiler
düşey sürme, alt kattaki bir tarafta
sabit diğer tarafta normal açılan
doğrama.

Pencerelerin önüne güvenlik nedeniyle bazı köylerde düz, süssüz demir
parmaklıklar veya ahşap panjurlar yapılmıştır. Bazı evlerde ise özellikle batıya
ve güneye bakan cephelerdeki pencerelerin önüne doğramaları ve iç
mekanı güneşin zararlı etkilerinden, kerpiç duvarı sudan korumak amacıyla
çift kanatlı ahşap panjurlar yapılmıştır [Resim 2. 195- Resim 2. 197].
Bazı evlerde ise hayat, kafes şeklinde sabit ve hareketli ahşap elemanlarla
kapatılmıştır. Bu elemanlar, güneşin hayat mekânına girişini kontrol etmekte
ve aynı zamanda mekânın havalandırılmasını engellememektedirler.

Balıkesir yöresinde kırsal alanda yer alan konut oluşumlarında birkaç çeşit
pencere bulunmaktadır. Bunlar binanın kuzeye bakan duvarındaki küçük
boyutlu pencereler [Resim 2. 192], hayattan gelecek rüzgârı içeri almayı ve
aydınlanmayı sağlayan daha büyük oda pencereleri [Resim 2. 200] ve
Resim 2. 197 Osmaniye, hayata bunlardan daha büyük olan hayat pencereleri [Resim 2. 197- Resim 2. 196].
bakan pencere boşluğu ve yarım Hayatların kapalı olduğu evlerde binanın güney cephesinde daha geniş
kafes.
pencere kuruluşları oluşturulmuştur. Ayrıca ahır, kümes ve depolarda
havalandırmayı sağlayacak küçük boyutlu boşluk veya pencereler
bulunmaktadır.
Güney cephesine duvar örülmeyen hayatların batı-doğu cepheleri genelde
taş yığma duvarlarla kapatılmış, güneye bakan boşluk ise çatıyı taşıyan
ahşap dikmeler ve bunlar arasında alt kısımda yer alan tahta korkuluk, üst
kısmında ise bazısı hareketli-bazısı sabit ahşap kafesler ile geçilmiştir. Bu ahşap
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duvar kurgusu üzerinde mutlaka bir ahşap abdestlik yer almaktadır.
Güneşten hayat mekânını koruyan ve kısmi mahremiyet sağlayan bu
kafesler, aynı zamanda kerpiç ve ahşap ağırlıklı binanın/çatının
havalanmasını da sağlamaktadır.
Hayat mekânının üzerinde çatı direkt görülmekte, odaların bazı örneklerinde
ahşap kirişleme ve tavan kaplaması yer almakta bazılarında ise çatı
makasları görülmektedir.
Konutlarda kapalı olan hayat ve oda pencere boyutları bazı evlerde farklı
tutulmuş, hayat pencereleri daha büyük boyutlu düşey sürme doğrama
olarak yapılmıştır. Odaların hayata açılan pencereleri ya düşey sürme ya da
normal açılan kanat olarak tasarlanmıştır. Bu duvarlar genelde ahşap dikme
ve kuşakların çatkı olarak kullanıldığı, taş veya kerpiçin dolgu malzemesi
olarak kullanıldığı hımış duvarlar olarak kurgulanmıştır. Bu nedenle bu
duvarlar daha ince kesitlidir. Konutun kuzeye bakan duvarları ise daha kalın
kesitli olmaktadır. Bu duvarlar üzerindeki küçük boyutlu pencereler, bazı
evlerde ahşap panjur ile kapatılarak korunmuştur.
Güvenlik nedeniyle alt katın sokağa bakan, bazen de avlu pencereleri
önüne demir parmaklık veya panjur yapılmış [Resim 2. 203- Resim 2. 204], üst
katlarda bu tedbirlere ihtiyaç duyulmamış, bazı örneklerde ise hem alt hem
üst katın pencere boşluklarının güneşten korumak amacıyla panjurla
kapatıldığı gözlemlenmiştir. Avluya bakan cephelerde alt ve üst kat
pencere boyutları ve şekilleri daima farklı tutulmuştur, bu estetik olarak çok
iyi bir yaklaşım olmamakla beraber güvenlik nedeniyle tercih edildiği
düşünülmektedir [Resim 2. 196].

Resim 2. 198 Taylıeli köyünden taş
duvar üzerinde panjurlu bir pencere.

Resim 2. 199 Üstteki pencerenin
panjursuz hali.

Kerpiç veya tuğla duvarlarda açılan pencere boşluklarının etrafı ahşap
elemanlarla kuşatılmalıdır [Resim 2. 202]; bazı örneklerde bunun
gerçekleştirildiği, bazılarında ise üstte ahşap lentonun kullanıldığı yan
boşluklarının özellikle taş duvarlarda 1-2 sıra tuğla örülerek güçlendirildiği
gözlenmiştir.

Resim 2. 200 Hayat mekanına bakan
oda penceresi.

Resim 2. 201 Küçükdere köyünden farklı bir pencere kuruluşu.
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Resim 2. 202 Kireç köyünden
tuğla duvarda bir pencere
boşluğu kurgusu.

Resim 2. 205 Hotaşlar köyünden bir evin giriş cephesi.
Resim 2. 203 Osmaniye köyünden
parmaklıklı bir düşey sürme
pencere örneği.

Üstteki resimde taş basamaklarla çıkılan hayat ve hayatı güneşe karşı
kapatan, koruyan altta tahta kaplama, üstte kafes kaplama görülmektedir.
Benzer bir kafes uygulaması Resim 2. 202’de görülmektedir. Güneye bakan
hayatın üstü genelde dikmeler üzerine oturan bir ahşap çatı ile örtülmekte,
önü ise açık bırakılmaktadır. Bu örneklerde güneşi kontrollü olarak içeri almak
için ahşap çıtalardan oluşan bir koruyucu sistem yapılmıştır. Bu kafesler
etrafındaki ahşap başlıklara geçerek sabitlenebilirken, hareketli bir kanat
üzerinde de yer alabilmektedirler. Hareketli kafes kanat yan başlıklar içine
yerleştirilen bir eksen ile yatay eksenli hareketi yapmaktadır [Resim 2. 202- Resim
2. 204].

Resim 2. 204 Şahinler köyünden
açılabilen bir parmaklık örneği.

Ş
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Resim 2. 206 Akçaköyden kafes
doğramalı bir ev görünüşü.

Resim 2. 208 Kireç köyünden kafesle kapatılmış bir hayatın kafes detayının içten görünüşü.

Resim 2. 207 Babayaka’dan bir ahır
penceresi.

Resim 2. 209 Kireç köyü; hareketli ve sabit kafes doğramanın ve abdestliğin dışarıdan
görünüşü.
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Ahır, kümes, samanlık pencereleri genelde küçük boşluklar olarak karşımıza
çıkmakta, ancak bazı köylerde bu boşluklar basit bir kanat ile kapatılmaktadır
[Resim 2. 207].

Resim 2. 210 Şahinler köyünden
ahşap panjurlu bir pencere.

Resim 2. 211 Şahinler köyünden demir
parmaklıklı
üçlü
bir
pencere
düzenlemesi.

Resim 2. 212 Taylıeli köyünden sıvasız
briket duvarda 2 kanatlı bir pencere
kurgusu.

Resim 2. 213 Şahinler köyünün camisi; giriş cephesi doğrama kuruluşu.
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Resim 2. 214 Şahinler köyünden yerel
mimariye uymayan bir pvc esaslı
panjur çözümü.

Resim 2. 215 Saraç köyünde yeni
yapılmış bir evin pvc penceresi,
yapılmamalı

Resim 2. 217 Bayırlı köyünden taş duvar üzerinde ahşap pencere ve tuğla dolgulu tepelik
(havalandırma amaçlı).

Lento ve lentoların düşey yönde bağlanması yaklaşımı, doğrama
boşluğunun sağlıklı bir şekilde korunması, kanat konstrüksiyonunun
bozulmaması için çok önemlidir, bu nedenle yeni önerilen örneklerde
özellikle bu elemanlara çok önem verilmiş, hatta taş lento kullanımı öne
çıkarılmıştır. Yörede bolca taş bulunmasına rağmen doğramada söve
Balıkesir’in sadece batı ve güney köylerinde kullanılmıştır. Doğramaları ve
hatta duvarı dış hava koşullarından çok iyi koruyan, yapıya estetik bir hava
katan “TAŞ SÖVE” karasal bir iklime sahip bu yöre için bir çizimde öneri
olarak sunulmuştur. Özellikle pencere doğramalarında yaygın olarak
gözlemlenen sorun, doğrama kurgusunun bozulmuş olduğu, dış yüzeyde
lentoların ve pervazların düştüğü, geçmelerinden ayrıldığıdır [Resim 2.217].Yine
taş denizlik önerisi de böyle bir yöre için uygun olacaktır.
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Resim 2. 216 Kireç köyünden yeni
yapılmış bir konutun alüminyum alt ve
üst kat pencereleri

Resim 2. 218 Küçükdere köyü;
Briket duvarda avlu kapısı; ahşap
lento üstünde ki duvar ağırlığına
göre zayıf kaldığı için sehim
yapmış.
Uygulanmamalıdır,
boşluk üzerindeki lento boyutu
yeterli değildir.

Resim 2. 219 Küçükdere köyü;
Geleneksel pencere mimarisine
uymayan bir görüntü, pvc esaslı
pencere; altta ve yanda dar
sabit kısımlar, süslü parmaklık.
Yapılmaması gerekir.

Resim 2. 220 Şahinler köyünden taş bir ev ve çift kanatlı sokak pencereleri; alt kat pencereleri
parmaklıklı ve daha az sayıda düzenlenmiş.

Resim 2. 221 Küçükdere köyünden bir evin sokak cephesi; alt kat ahır veya depo giriş kapısı
ve penceresi, üst katta ikili ve üçlü pencere kurgusu ve çift kanatlı tablalı bir dış kapı.
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Resim 2. 223 Taylıeli köyünden taş ve tuğla duvarlı bir ev cephesi; çift kanatlı avlu kapısı ile
panjurlu sokak pencereleri.

Resim
2.
222
Çoturtepe
köyünden taş duvarda cilalı
ahşap doğramalı bir ev cephesi.

Resim 2. 224 Küçükdere köyünden taş söveli bir cephe.

204

Taylıeli köyünde yer alan sıvasız tuğla duvarlı evin güney cephesinde yer alan
tüm pencerelerde panjur yer almaktadır. Alt katı yığma taş duvar olan yapının
pencere boşluğu kenarlarına boşluk kurgusunu daha iyi koruyabilmek için
tuğla konulmuştur; burada tuğla örgü düşey hatıl görevi görmektedir [Resim
2.23].

Küçükdere köyündeki konut örneği doğrama boşluğunda sövenin nadir
görüldüğü örneklerden biridir.
Çoturtepe’de yer alan taş duvarlı bir konutun alt kat pencereleri ahşap
panjurlu, üst kat pencereleri ise panjursuz olarak yapılmıştır. Üst kat hatılı saçak
seviyesinde olduğu için pencere üstlerine ahşap lento konulmuştur [Resim 2.222].

Resim 2. 225 Örenli köyünden üç katlı bir evin ön cephesi; taş yığma olan binanın yalnız üst ve
ön cephesi taş dolgulu ahşap karkas sistem yapılmış, taşıyıcı sistem sıva yapılmayarak ortaya
çıkarılmıştır. Altt katta pencere boşlukları tuğla kemer ile geçilmiştir.
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Resim 2. 226 Balıkesir kırsal alanında kullanılan normal açılan pencere kurguları.
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Resim 2. 227 Balıkesir kırsal alanında kullanılan düşey sürme pencere kurguları.
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Resim 2. 228 Balıkesir kırsal alanında pencere önlerinde kullanılan güvenlik ve güneş koruyucu
eleman kurguları.
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Tablo 2. 2’de Balıkesir kırsal alanında kullanılan pencere çeşitleri, boyutları ve
malzemeleri tablo üzerinde özetlenmiştir.
Tablo 2. 2 Balıkesir Kırsal Alanında Kullanılan Pencere Boyutları ve Çeşitleri
BALIKESĠR KIRSALINDA PENCERE ÇEġĠT VE BOYUTLARI
BĠNA PENCERESĠ

HAYAT PENCERELERĠ

AHIR
PENCERESĠ

PENCERE
(NORMAL
AÇILAN-DÜŞEY
SÜRME)

55-60-70

75-85

90-100

-

NORMAL
AÇILAN
KANAT

DÜŞEY
SÜRME

KAFES

35-45-4853-60-6270-75

65-70-7585
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ÇĠFT
KANAT

60-65-7580-85-90100-105110-120-150

75-135

ÜÇ
KANAT

90-140-150

-

-

-

BEġLĠ
KANAT

247

-

-

-

YÜKSEKLĠK

60-80-9095-100-110116-168(üstü
sabit camlı)

110-120

128

110

55-60-65-75100

KONSTRÜKSĠYON

AHġAP
ÇERÇEVE

AHġAP
ÇERÇEVE

AHġAPÇERÇE
VE
+
ÇARPRAZ
ÇITALAR

AHġAP
ÇERÇEVE

BOġLUKAHġAP
ÇERÇEVE

PVC

-

-

-

PVC

GENĠġLĠK

TEK
KANAT
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2.3.3

BÖLÜM SONUCU

Değişen yaşam tarzını tam olarak karşılayamayan geleneksel yapıları
yenilerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir. Ayrıca
yörede yapılmış ve yerel mimariye uymayan uygulamalar fotoğraflar
üzerinden gidilerek anlatılmaya çalışılmıştır.
YENĠLEMELERDE VE EKLERDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER NOKTALAR
Balıkesir kırsal alanında yapılan yenilemelerde ve eklemelerde şunlar
gözlemlenmiştir;
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1)

Zamanla sosyal hayatın gelişmesi ve değişmesi sonucunda varolan
konutlara bazı eklemeler yapılmıştır; bu eklemeler yeni kapı ve
pencere yapımını gerektirmiştir. Bu mekânlar boşluklu tuğla
kullanılarak yapılmış, doğrama ve güneş koruyucularda malzeme
olarak pvc veya alüminyum tercih edilmiştir [Resim 2.214- Resim 2.215]
.Eski binalardaki geleneksel üslup ve yeni eklerdeki bu kültüre aykırı
tarz uyuşmamakta ve bu binalar yöresel mimari karakterini
kaybetmektedir.

2)

Bazı aileler avlu içinde yer alan eski konutlarını ve belki ahır yapılarını
yıpranmış ve ihtiyaçlarını karşılayamaz buldukları için olduğu gibi
yerinde bırakmakta, avlunun başka bir kenarına yeni tarzda bir ev
ve bazen ahır yapmaktadır. Bu gereksinim bazen ailenin iki erkek
evladının olmasından dolayı ikinci bir ev yapımının gerekmesi
nedeni ile ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda genelde daha sıhhi
ve ucuz olan geleneksel duvar malzemesi; taş, kerpiç kullanılmakta,
ancak doğramalar ne yazık ki pvc esaslı malzemeler ile
yapılmaktadır.

3)

Avlu kapıları dış hava koşullarına en çok maruz kalan doğramalardır
ve bakımlarının her sene yapılması gerekmektedir. Bakımı
yapılmayan doğramalar daha çabuk bozulmakta ve işlevini yerine
getirememektedir. Bu nedenle Balıkesir kırsalında avlu kapıları en
çok değiştirilen kapılar olmuştur [Resim 2.233, Resim 2. 234].Yatay sürme
olarak düzenlenen ve genelde mavi-yeşil boyalı bu metal kapılar
yerel mimari malzemeye aykırı durmaktadır.

Resim 2. 229 Küçükdere köyü;
Altta
değişmiş
pimapen
doğrama, üstte geleneksel 3’lü
üstü sabit ahşap pencere.
Yapılmaması gerekir, yenileme
yapılacaksa geleneksel forma ve
malzemeye uygun bir yaklaşıma
gidilmelidir.

Resim 2. 230 Kuyucak köyü; taş
duvarda ahşap hatıl sürekli
yapılmamış, bu nedenle duvarda
çatlaklar oluşmuş ve doğrama
düzlemi değişmiş. Hatıl yığma
duvar üzerinde sürekli olmalıdır,
ayrıca gerekirse boşluklar üzerine
lento konulmalıdır.
+; taş ve kerpiç duvarlarda
yapılmalı

Resim 2. 231 Akçakısrak köyü,
pencere boşluk kenarlarına taş
ve kerpiç duvarlarda ya düşey
yönde ahşap dikme konulmalı ya
da burada olduğu gibi boşluk
kenarı tuğla veya düzgün yüzeyli
taşlarla örülmeli.

Resim 2. 232 Dada köyü; ihtiyaç
halinde ek birimler ve bunların
doğramaları geleneksel malzeme
kullanılarak yapılmalı, varolan
binaya aykırı değil uyumlu ek
yapılmalı.

Resim 2. 233 Beyköy’den bir metal avlu kapısı örneği.

Resim 2. 234 Turplu köyü, yenilenmiş çift kanatlı metal bir avlu kapısı.

4)

Özellikle taş ve kerpiç yığma duvarlarda ahşap hatıllar duvar
boyunca iç ve dış tarafta olmak üzere sürekli olmalı, birbirlerine aksi
yönde kuşaklarla bağlanmalıdır. Ahşap lento boyutları ise üzerindeki
duvarın ağırlığı gözetilerek belirlenmeli, ahşap malzemenin bakım
gerektiren bir yapı malzemesi olduğu, bakımı yapılarak uzun seneler
kullanılabilecek en ucuz, ekolojik ve estetik yerel malzeme olduğu
unutulmamalıdır.

5)

Taş malzemenin bol bulunduğu yörede duvar ve doğramaları
korumak amacıyla taş söve ve lentolar doğrama boşluklarında
kullanılabilir (bkz. öneri doğramalar bölümü).

6)

Taş ve kerpiç duvarlarda doğrama boşluğu yatay ve düşey yönde
duvar içine yerleştirilen ahşap elemanlarla korunmaktadır. Bazı
evlerde bu sorun boşluk kenarlarına tuğla ve/veya kesme taş
örülerek çözülmüştür ve bu yaklaşım doğramanın sağlam olarak
kurgusunu korumasını sağlamıştır [Resim 2. 231].
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7)
Resim 2.235, Resim 2.236’da farklı köylerden yeni yapılmış binalara ait
fotoğraflar yer almaktadır. Pencere ve kapı boşluk büyüklükleri geleneksel
yapı karakterine uygun olmakla birlikte; malzeme seçimi, yapım sistemi, konsol
çıkmalar, mekânların birbirleriyle ilişkilendirilmesi, sokak cephesinin kurgusu
geleneksel tarza uymamakta; estetik olarak köylerde gecekondu görüntüsü
yarattığı için kırsal mimari bütünlüğe aykırı düşmektedir. Bugün anlaşılmasa bile
kullanımla birlikte ortaya çıkacak –malzeme seçiminden dolayı yazları odaların
serin olmaması, hayat anlayışının kalkmasından dolayı günleri genelde ılıman
geçen bir yörede ortak eylemlerin yapılacağı bir mekânının bulunmaması ve
ailenin beraber zaman geçireceği mekânın artık dört tarafı kapalı bir oda
olması - gibi çeşitli sorunları beraberinde getirecektir.

Resim 2. 235 Hotaşlar köyü, yeni bir konut.

Resim 2. 236 Beyköy, yeni yapılmış bir evin sokak cephesi.
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2.3.3.1

YENĠ PROJELERDE KULLANILMAK ÜZERE ÖNERĠLEN KAPI ÇĠZĠMLERĠ

Bu bölümde incelenen rölöveler ve doğramalar ışığında her bir doğrama tipi
için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. İlk öneriler geleneksel karaktere bağlı
kalınarak geliştirilen öneriler olmuştur. İkinci öneriler gelişmiş geleneksel sistem
ve üçüncü öneriler ise yeni detayların ve malzeme kullanımının önerildiği
sistem detayları olmuştur.
Bir doğrama kuruluş sınıflandırması yapılmış ve geliştirilen öneriler bu
sınıflandırmaya göre isimlendirilmiştir. Bunun başka bir amacı da kullanıcılar için
istenilen özelliklere sahip doğramaları seçme kolaylığı sağlamaktır. Bu
sınıflandırma aşağıda yer almaktadır. “A” harfi kapıları, “A.1” numarası kuşaklı
kapıları, “A.2” numarası çerçeveli kapıları ifade etmektedir. “B” harfi ise
pencereleri, “B.1” numarası normal açılan pencereleri, “B.2” numarası ise
düşey sürme pencereleri ifade etmektedir. Bu numaraların altında yörede
kullanılmış olan diğer alt kapı-pencere kuruluşları yer almaktadır.
Geliştirilen avlu kapısı önerilerinde bazılarında kapı boşluğu üstünde duvar
devam etmemekte ve yörede sıkça kullanılan ahşap bir saçak ile duvar ve
kapı üstü örtülmektedir. Taş ve kerpiç duvarlar için benzer detaylar
kullanılabilmektedir (bkz. plan çizimleri). Bu önerilerde kullanılacak ahşap
kuşak malzemeyi sert ağaçlardan seçmekte yarar vardır, çünkü duvar düzlemi
ile aynı yüzeyde olan kasa dış hava koşullarına maruz kalmaktadır. Hatıl
düzlemine dik yönde konulan 8/10 kuşaklar ile hatıllar birbirine
bağlanmaktadır. Kapı boşluğunun üç tarafına ahşap kapı kasası ve kanadı
sudan daha iyi koruyabilmek amacıyla taş söve yerleştirilmiştir. Kapı kasası bu
sövenin arkasında yer almakta, kanat kasa üzerinde bırakılan boşluğa
oturmaktadır.
Bir diğer öneride avlu duvarı üst örtüsü alaturka kiremit olarak önerilmiş, avlu
kapısı tek kanatlı ahşap çatma kanat olarak kurgulanmıştır. Avlu kapısının üstü
duvar olarak örülmüş, boş bırakılmamış, bu nedenle sıvasız taş avlu duvarında
kapı boşluğunun üstünden ahşap bir hatıl geçmesi önerilmiştir. Ahşap hatıl
kesitte de görüleceği gibi duvarın iki kenarında 10/10 boyutlarında devam
etmektedir.
Ahşap kanat ve kasa yerde ki sudan etkilenmemeleri için zeminden birkaç
santimetre yukarıda bitirilmeli veya altlarına küçük bir taş koruyucu olarak
konulmalıdır. Bu öneride kasa söve arkasında kalmakta, dış görünüşte
görünmemektedir.
Yörede konut giriş kapıları çerçeveli olarak kullanılmış, ahır-samanlık-depo
kapıları genelde kuşaklı kurgu ile oluşturulmuştur. Bu nedenle taş ve
kerpiç/tuğla duvarda olmak üzere dış kapı önerileri farklı konstrüksiyon
kurgulama şekilleri ile geliştirilmiştir.
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İç kapı önerilerinde kırsal mimaride kullanılan kuşaklı ve çerçeveli iç kapı kanat
kuruluşları yer almaktadır. Yörede iç kapıların altına eşik yapılmaktadır, bunun
yerine kanat alt çerçevesinin üzerine yerleştirilen bir fırça açık hayattan
odalara hava akımını ve toz girmesini engelleyecektir. İç kapı önerileri ile
birlikte odalarda ve hayatta kullanılabilecek döşeme kaplama önerileri de
verilmiştir.

A) KAPILAR
A.1) KUŞAKLI KAPILAR
A.1.1) Kuşaklı Avlu Kapıları
A.1.1.1) Tek kanatlı Kuşaklı Avlu Kapıları
A.1.1.2) Simetrik Çift Kanatlı Kuşaklı Avlu Kapıları
A.1.1.3) Üç Kanatlı Kuşaklı Avlu Kapıları
A.1.2) Kuşaklı Depo-Ahır-Samanlık Kapıları
A.1.3) Kuşaklı İç Kapılar
A.2) ÇERÇEVELİ KAPILAR
A.2.1) Çerçeveli Avlu Kapıları
A.2.1.1) Tek kanatlı Çerçeveli Avlu Kapıları
A.2.1.2) Simetrik Çift Kanatlı Çerçeveli Avlu Kapıları
A.2.1.3) Üç Kanatlı Çerçeveli Avlu Kapıları
A.2.2) Çerçeveli Dış Kapılar
A.2.2.1) Tek kanatlı Çerçeveli Dış Kapılar
A.2.2.2) Simetrik Çift Kanatlı Çerçeveli Dış Kapılar
A.2.2.3) Asimetrik Çift Kanatlı Çerçeveli Dış Kapılar
A.2.3) Çerçeveli Depo-Ahır-Samanlık Kapıları
A.2.4) Çerçeveli İç Kapılar

2.3.3.2 BALIKESĠR KIRSAL MĠMARĠ ÖNERĠ PENCERE ÇĠZĠMLERĠ

Pencere önerilerinde yörede kullanılan normal açılan kanat ve düşey sürme
doğrama çeşitleri yer almaktadır. Tek kanatlı, çift kanatlı, 3 ve 4’lü kanatlı
normal açılan pencere doğraması çeşitleri yörede kullanılmıştır. Bazen bunların
üzerinde sabit camlar da yer almaktadır.
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Geliştirilen önerilerde ikili çift kanatlı öneriler çizilmemiştir.
Düşey sürme doğramaların ise tekli ve ikili kurgu şeklinde mevcut örneklerde
kullanıldığı görülmüştür. Bu doğramanın üst sabit kısmı bazen 2’li bazen 3’lü
bölümler şeklinde ara çıtalar ile bölünerek kurgulanmıştır. Önerilerde taş ve
kerpiç duvarda olmak üzere tekli ve ikili normal açılan ve düşey sürme
doğrama çeşitleri yer almaktadır. Yörede denizlik kullanımı görülmemiştir,
ancak özellikle parapet duvarlarının korunması amacıyla kullanılması önemli
olan bu yapı elemanları önerilerde; plak ve kesme taş malzemelerden olmak
üzere doğrama altlarına önerilmiştir.
Arakuşaksız ikili düşey sürme doğrama önerisi çizilmemiştir.
Pencere doğramalarında ayrıca çift cam (ısıcam) kullanımı da önerilmiştir.

B) PENCERELER
B.1) NORMAL AÇILAN PENCERELER
B.1.1) ÜSTÜ SABİT CAMSIZ PENCERELER
B.1.1.1) Tek Kanatlı Pencereler
B.1.1.2) Çift Kanatlı Pencereler
B.1.1.3) İkili Çift Kanatlı Pencere
B.1.2) ÜSTÜ SABİT CAMLI PENCERELER
B.1.2.1) Tek Kanatlı Pencereler
B.1.2.2) Çift Kanatlı Pencereler
B.1.2.3) İkili Çift Kanatlı Pencere
B.2) DÜŞEY SÜRME PENCERELER
B.2.1) Ara Kuşaklı Pencereler
B.2.1.1) Tekli Kurgu
B.2.1.2) İkili Kurgu
B.2.2) Ara Kuşaksız Pencereler
B.2.2.1) Tekli Kurgu
B.2.2.2) İkili Kurgu

En son olarak kafeslerle kapatılmış bir hayat mekânına ait bir sistem detayı
geleneksel sisteme bağlı kalınarak geliştirilmiştir.
Not: Kapı ve pencere önerilerini Tasim Mehmed ve Ayşe Gül Okyay adlı
öğrenciler çizmiş, Berrin Şahin Diri hazırlamış ve kontrol etmiştir.
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Resim 2. 237 A.1.1.1) Tek kanatlı kuşaklı avlu kapısı; taş avlu duvarı üzerinde ahşap saçak ile örtülmüş.
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Resim 2. 238 A.1.1.1) Tek kanatlı kuşaklı ahşap avlu kapısı; taş avlu duvarı üzerinde taş söveli, kasa-kanat aynı düzlemde.
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Resim 2. 239 A.1.1.2) Simetrik iki kanatlı kuşaklı avlu kapısı; taş avlu duvarı üzerinde taş söve ile korunmuş, kasa-kanat aynı düzlemde.
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Resim 2. 240 A.1.1.2) Simetrik çift kanatlı kuşaklı avlu kapısı; ahşap saçaklı avlu duvarı üzerinde.
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Resim 2. 241 A.1.1.3) Kerpiç avlu duvarı üzerinde 3’lü kurgu; kapı yükseklikleri 2 metre.
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Resim 2. 242 A.1.1.3) Üçlü avlu kapısı kurgusu; traktör kapı yüksekliği 3 metre.
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Resim 2. 243 Taş ve sıvalı-sıvasız kerpiç/tuğla avlu duvarı üzerinde ahşap kuşaklı avlu kapısı plan tipleri; kanat düzlemi duvar ortasında
ve dışında.
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Resim 2. 244 A.1.2) Kuşaklı dış kapı; ahşap karkas hımış dolgu duvar üzerinde ahır-depo-samanlık kapısı.
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Resim 2. 245 A.1.3) Kuşaklı iç kapı.
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Resim 2. 246 A.2.1.1) Çerçeveli tek kanatlı avlu kapısı; kerpiç/tuğla avlu duvarı üzerinde, kanat duvar ortasında.
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Resim 2. 247 A.2.1.2) Simetrik çerçeveli çift kanatlı avlu kapısı; sıvalı kerpiç avlu duvarı üzerinde, kanat duvar iç kısmında.
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Resim 2. 248 A.2.1.3) Çerçeveli üçlü avlu kapısı; kapı duvar ortasında.
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Resim 2. 249 A.2.1.3) Çerçeveli üçlü avlu kapısı görünüşü; çif kanatlı kısım daha yüksek.
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Resim 2. 250 A.2.2.1) Tek kanatlı çerçeveli dış kapı; sıvasız taş bina duvarı üzerinde, kanat duvarın iç kısmında ve yalıtımlı kurguya
sahip.
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Resim 2. 251 A.2.2.1) Tek kanatlı çerçeveli dış kapı; sıvalı kerpiç/tuğla bina duvarı üzerinde, kanat duvar düzlemi iç kısmında.
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Resim 2. 252 A.2.2.2) Simetrik çift kanatlı çerçeveli dış kapı; kerpiç/tuğla duvar üzerinde, kanat duvar ortasında.
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Resim 2. 253 A.2.2.3) Asimetrik çift kanatlı çerçeveli dış kapı; taş duvar üzerinde taş söveli dış kapı kurgusu; telöre kasa kulanıldı.
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Resim 2. 254 A.2.3) Çerçeveli ahır-samanlık-depo kapısı.
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Resim 2.255 A.2.4) Çerçeveli iç kapı; bağdadi sıvalı ahşap karkas duvar üzerinde tablalı kanat.

234

Resim 2. 256 A.2.4) Çerçeveli iç kapı; tuğla/kerpiç iç duvarı üzerinde tablalı kanat ve kasalı iç kapı detayı, kanat çift bini ile kasa
üzerine oturmakta.
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Resim 2.257 A.2.4) Çerçeveli iç kapı; betonarme lentolu kerpiç/tuğla duvar üzerinde tablalı ahşap iç kapı detayı.
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Resim 2. 258 B.1.1.1) Üstü camsız normal açılan tek kanatlı pencere; kerpiç/tuğla dış duvar üzerinde tek kanatlı, ahşap panjurlu
pencere detayı; kanat duvar iç kısmında.
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Resim 2. 259 B.1.1.1) Üstü camsız normal açılan tek kanatlı pencere; taş duvar üzerinde çerçeveli ahşap panjurlu detay.
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Resim 2. 260 B.1.2.1) Üstü camsız normal açılan çift kanatlı pencere; kanat duvarın iç kısmında; sıvasız taş duvar üzerinde betonarme
lentolu ve ısıcamlı detay.
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Resim 2. 261 B.1.2.1) Üstü sabit camlı normal açılan tek kanatlı pencere.
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Resim 2. 262 B.1.2.1) Üstü sabit camlı normal açılan tek kanatlı pencere.
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Resim 2. 263 B.1.2.2) Üstü sabit camlı normal açılan çift kanatlı pencere; kuşaklı ahşap panjur ile birlikte.
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Resim 2. 264 B.2.1.1) Ara kuşaklı tek kanatlı düşey sürme pencere.

243

Resim 2. 265 B.2.1.2) İkili ara kuşaklı düşey sürme pencere detayı.
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Resim 2. 266 B.2.2.1) Ara kuşaksız tekli düşey sürme pencere detayı, kerpiç dış duvar üzerinde taş söve ile korunmuş pencere.
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Resim 2. 267 Ahşap kafesli bir balkon (salon) sistem detayı.
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2.4

Yapım Sistemleri

Günümüzde her ilde birbirine benzer yapılar yapılmasına karşın, kırsal
yerleşmelerde kendine özgü yapı sanatı varlığını sürdürmektedir. Fiziksel çevre
ve kendilerine özgü yaşama biçimleri ile şekillenen kırsal yerleşmeler, toplumun
kültürel zenginliği içinde bölgeden bölgeye, hatta aynı bölgede bulunan
köyden köye bile farklılık göstermektedir (Karabulut, 2007).
Kırsal bölgelerde tasarımın temel prensipleri yıllar süren deneyim ve
tecrübelerin uygulandığı bir süreç içerisinde belirlenerek, yöre insanının
ihtiyaçlarına cevap veren yapılanmış çevreler oluşturulmuştur. İnsanların doğa
ile olan etkileşimleri, gelenek-görenekler, norm ve değerlerinin yönlendirici
olduğu tasarımlar, geleneksel olarak deneme-yanılma metodu ile geliştirilmiş
çözümler, kırsal yerleşmelerde belli kurguları ve biçimleri ortaya çıkarmaktadır
(Eminağaoğlu, 2004).
Yüzyıllar boyunca kırsal yerleşmeler, hayatta kalabilme koşullarını
sağlayabilecek coğrafyalarda farklı dağılımlar göstererek; bulundukları
coğrafyanın koşullarına uygun yapılanarak biçimlenmektedir (Eminağaoğlu,
2004).
Anadolu’nun farklı iklim bölgelerine ayrılması, evlerin biçimlenmesinde etkili
olmaktadır. Bu biçimlenme yapının dış cephesine yapım tekniği, malzeme
seçimi, çatı örtüsü ve yerleşim düzeni olarak yansımaktadır.
Kırsal konutların yapımında kullanılan malzemelerin doğal çevre ile yakından
ilişkisi bulunmaktadır. Çevrede taş malzemeler yaygınsa konutlarda taş
kullanılmakta, ormanlık yörelerde ise daha çok ahşap kullanılmaktadır. Taş ve
ahşap malzemenin bulunmadığı yarı kurak bölgelerde ise konutlarda kerpiç
malzeme kullanılmaktadır (http://www.cografyam.org/besericog.htm, 2010).
Balıkesir kırsal alanındaki konutların yapım sistemleri de; köyden köye farklılıklar
göstermektedir. Bazı köylerde konutlar taş malzemeyle kimlik bulurken
bazılarında ise sadece kerpiç malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Bu durumun
yapı malzemelerinin yörede teminine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
Balıkesir Kırsal Alanındaki Yapım Sistemleri şu şekilde sınıflandırılabilir;





Yığma Sistemler
Taş Yığma Sistem
Tuğla Yığma Sistem
Kerpiç Yığma Sistem
Ahşap Yığma Sistem
Ġskelet Sistemler
Ahşap İskelet Sistem
Karma Sistemler
Taş Yığma + Ahşap İskelet Sistem
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Bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak değişiklik gösteren yöresel yapım
sistemleri tipolojik açıdan incelendiğinde malzemenin kırsal mimari üzerindeki
etkisi ortaya çıkmaktadır. Yayılım alanı olarak bakıldığında taş ve kerpiç yığma
sistemin ağırlıklı olarak kullanıldığı tespit edilmektedir.
2.4.1

Yığma Sistemler

Yığma yapılar büyük çoğunluğu duvar altında sürekli devam eden temeller
üzerine inşa edilmişlerdir. Temel duvarları taşıyıcı duvarların toprak altına olan
uzantılarıdır. Temel duvarları, en az üzerine gelen (taşıdıkları) duvarların kalınlığı
kadar yapılmalıdır (Türkçü, 2004). Temel duvarları çamur harçlı moloz taşlardan
oluşturulmuştur. Yörede temel duvar kalınlığı 50-70 cm arasında değişmektedir.
Balıkesir kırsalındaki yığma sistemde inşa edilen konutların dış duvarlarında
yerel malzemeyle bağlantılı olarak, moloz taş, kaba yonu taş, kerpiç, tuğla
veya az görülmekle birlikte ahşap kullanılmıştır.
Balıkesir kırsalında yer alan yığma sistemdeki konutlar tek veya iki katlıdır. Taş
Yığma, Tuğla Yığma, Kerpiç Yığma ve Ahşap Yığma Sistem olmak üzere dört
ana başlık altında incelenmiştir.
TaĢ Yığma Sistem
Balıkesir kırsalındaki konutlarda yapı malzemesi olarak çok sık gördüğümüz
doğal taş, şimdiye kadar bilinen en dayanıklı yapı malzemelerinden biridir.
Taş yığma sistemde malzemeye bağlı olarak gelişen mimari, yine taşın
imkanlarına bağlı olarak sınırlandırılmaktadır.
Balıkesir kırsalındaki konutlarda, moloz ve kaba yonu taş kullanılarak
oluşturulan yığma sistemlerde ahşap hatıllar kullanılmıştır. Ahşap hatıllar
duvarın iç ve dış yüzeyine bazen de aralarına konulmuştur [Resim 2.268].

Resim 2. 268 Taş yığma sistemde ahşap hatıl kullanımı - Kepsut Örenli Köyü(Fotoğraf: Kemal
Çorapçıoğlu)

248

Günümüzde taş yığma sistemler yapım zorluğu, maliyetinin yüksek olması gibi
olumsuz özelliklerinden dolayı tercih edilmemektedir. Yönetmeliklerdeki
planlama ve duvar yüzeylerinde boşluk açılması konularında kısıtlamalar
tasarım açısından esnek bir yaklaşımın yapılmasına izin vermemektedir. Ayrıca
taşın ağır bir malzeme olması, deprem bölgesinde bulunan bölgedeki yapılar
için yine olumsuz bir özelliktir [Resim 2.269- Resim 2.275].

Resim 2. 269 Tek katlı, toprak damlı, taş yığma sistemde konut plan örneği
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Resim 2. 270 Tek katlı yığma sisteme ait A-A kesiti

250

Resim 2. 271 Tek katlı taş yığma sisteme ait B-B kesiti
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Resim 2. 272 İki katlı taş yığma sistem zemin kat planı
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Resim 2. 273 İki katlı taş yığma sistem birinci kat planı
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Resim 2. 274 İki katlı taş yığma sisteme ait A-A kesiti
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Resim 2. 275 İki katlı taş yığma sistem örneğine ait B-B kesiti
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Tuğla Yığma Sistem
Tuğla yığma sistem yörede geleneksel olarak kullanılan diğer yapım
sistemlerine göre daha yakın geçmişte kullanılmıştır. Tuğla yığma sistemde
genel olarak betonarme döşemeler kullanılmıştır. Ahşap hatılların kullanıldığı
örnekler de mevcuttur. Gömeç ve Burhaniye ilçelerindeki köylerde birkaç
konutta rastlanmıştır. Bu sistemle yapılan konutların temel ve sokl duvarlarında
yine doğal taş malzeme kullanılmıştır[Resim 2.276- Resim 2.277].

Resim 2. 276 Tuğla Yığma Sistem örneği- Gömeç Hacıosman Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş
Gökuç)

Resim 2. 277 Tuğla Yığma Sistem örneği-Burhaniye Kızıklı Köyü (Fotoğraf: Yeliz Tülübaş Gökuç)
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Kerpiç Yığma Sistem
Balıkesir kırsalındaki konutlarda; yapım sistemi olarak, taş yığma sistem kadar
kerpiç yığma sistem de çok yaygındır. Kerpiç yığma sistemde de taş yığma
sistemde olduğu gibi temel duvarları taştır. Hatıl malzemesi olarak ahşap
kullanılmıştır [Resim 2.278].

Resim 2. 278 Kerpiç Yığma Sistem-Havran Küçükdere Köyü (Fotoğraf: Halit Can Görgülü)

Kerpiç yığma yapılarda, sudan duvarı korumak için, sokl çıkıntısı, korniş,
pencere denizliği, kapı sövesi gibi önlem almadan binada girinti, çıkıntılar
yapmaktan kaçınılmalıdır. Balıkesir kırsal alanındaki kerpiç yığma yapılar
incelendiğinde, dış duvarlarda kapı ve pencerelerin özellikle sıvasız
duvarlarda, dış duvar yüzüne yanaştırıldığı ve genellikle bir pervazla
sonlandırıldığı görülmektedir [Resim 2.279- Resim 2.281].
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Resim 2. 279 Kerpiç Yığma Sistem örneğine ait zemin kat planı
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Resim 2. 280 Kerpiç Yığma Sistem örneğine ait A-A Kesiti
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Resim 2. 281 Kerpiç Yığma Sistem örneğine ait B-B Kesiti
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AhĢap Yığma Sistem
Balıkesir kırsal alanında ahşap yığma sistemle yapılmış sadece bir kaç örnek
vardır. Bölgede görülen en basit düzlemsel kuruluş, ahşap yığma sistemdir. Bu
sistemde herhangi bir dikme kullanılmamıştır. Ahşabın kendi ağırlığı ile ayakta
duran bu sistemde, tüm ahşap yapı malzemeleri, biri diğerinin üzerine gelecek
şekilde yerleştirilerek kuruluş tamamlanır (Çakır, 2000).
Ahşap yığma sistemler Çakır’a göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır(Çakır,
2000);


Basit Ahşap Yığma Sistemler
Kaba boşluklu kütük yığma
Yontulmuş kütük yığma (Karaboğaz)



Gelişmiş ahşap yığma sistemler
Ahşap blok yığma

Balıkesir Kırsal alanında görülen örnekler basit ahşap yığma sistemlerdir.
Aşağıdaki örnekte kaba boşluklu kütük yığma sistem yer almaktadır [Resim 2.282Resim 2.283].

Bu sistem en basit kuruluştaki yığma sistemdir. Kütükler doğrudan doğruya
birbirinin üzerine gelecek şekilde kullanılır. Bu sistem ahşap yığma sistemlerin
başlangıcı olarak gösterilmektedir. Kütükler arasında boşluklar kaldığı için
genellikle hava alması düşünülen, ot, saman gibi hayvan yiyeceklerinin
ambarlanmasında kullanılır (Çakır, 2000).
Yontulmuş kütük yığma sistem; boşluklu kütük yığma sistemin boşluklarının
giderilmesi ve yine ahşapların üst üste getirilmesiyle oluşturulur. Ancak bu
sistemde boşlukların giderilmesi için ahşapta bazı işlemlerin ve
detaylandırmaların yapılması gerekmektedir. Bu tür kütük yığma sistemde
köşelerin birleştirilmesi “karaboğaz” denilen bir ayrıntı ile sağlandığı için sistem
bu adla da anılmaktadır (Çakır, 2000).

Resim 2. 282 Kütük yığma ile yapılmış bir ambar, Kepsut Örenli Köyü(Fotoğraf: Sedat Kurugöl)
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Resim 2. 283 Kütük yığma sistem örneği, Kepsut Örenli Köyü (Fotoğraf: Ece Erdoğan)

Yörede, yontulmuş kütük yığma sisteme benzer örnek, Sındırgı ilçesinin
Düvertepe ve Savaştepe ilçesinin Yolcupınarı köylerinde bol miktarda bulunan
serenderlerde görülmektedir. Ancak bu sistemde kütükler yerine tahta
parçaları aynı sistemde birleştirilmiştir [Resim 2.290].

Resim 2. 284 Yontulmuş tahtalarla yapılmış bir serender - Sındırgı Çamalanı Köyü (Fotoğraf:
Didar Acar)
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2.4.2

Ġskelet Sistem

AhĢap Ġskelet Sistem
Temel ve varsa bodrum duvarları kagir, taşıyıcı kat duvarları ile döşemeleri
ahşap iskeletli olan binalara ahşap iskelet yapılar denir (Türkçü, 2004). Bu
sistemde ana kural, tüm yapı yükünün temel duvarlarına ileten elemanlar
olarak ahşap yığma sistemlerin tersine düşeyde ahşap dikmelerin yatayda ise
ahşap kirişlerin kullanılmasıdır. Yatay ve düşey taşıyıcıların birlikteliği ahşap
çerçeve sistemin oluşumunu göstermektedir. Dolgu malzemeleri olarak
kullanılan taş, ahşap, kerpiç ve tuğla sisteme yardımcı olması içindir [Resim
2.285- Resim 2.289] (Çakır, 2000).
İskelet sistemlerin özellikleri; taşıyıcı sistemin kesitlerinin küçültülmesi, mimari
çözümün yığmaya göre daha esnek olması ve diğer yapı malzemelerinin
karma olarak kullanımına imkan vermesidir. Bunlar sisteme bir ayrıcalık sağlar.
Bunların dışında yapının hafifliği ve kat adedinin arttırılmasına olanak vermesi
de bir başka avantajıdır (Çakır, 2000).
Ahşabın az bulunmasına bağlı olarak sınırlı sayıda köyde ahşap iskelet
sistemde inşa edilmiş konut mevcuttur. Gönen’in Babayaka, Bayramiç ve
Pehlivan Hoca köylerindeki birkaç yapı dışında ahşap iskelet sisteme örnek
konutlar görmek pek mümkün değildir. Ahşap iskelet sistem, Balıkesir kırsal
alanına özgün bir yapı sistemi değildir.

Resim 2. 285 Çift tabanlı ahşap iskelet sistem konut örneği Gönen, Babayaka Köyü (Fotoğraf:
Ömer Erem)
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Resim 2. 286 Tek tabanlı ahşap iskelet sistem
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Resim 2. 287 Çift tabanlı ahşap iskelet sistem
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Resim 2. 288 Tuğla dolgulu ahşap iskelet sistem -Gönen Bayramiç Köyü (Fotoğraf: Ömer Erem)

Resim 2. 289 Ahşap iskelet sistemde kırsal konut örneği-Gönen Pehlivanhoca Köyü (Fotoğraf:
Ömer Erem)
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2.4.3

Karma Sistemler

Yığma + AhĢap Ġskelet Sistem
Yığma ve ahşap iskelet sistemlerin bir arada kullanıldığı sistemlerdir. İki katlı
konutlarda alt katların taş yığma sistem, üst katların ise ahşap karkas sistemden
oluştuğu örnekler görmek mümkündür. Üst katlarda dolgu malzemesi olarak,
kerpiç, taş ve tuğla kullanılmıştır. Karma sistemdeki konutlara, Gönen, Erdek
ve Dursunbey ilçeleri kırsalında rastlanmıştır [Resim 2.290- Resim 2.299].

Resim 2. 290 Alt Kat Taş Yığma Üst Kat Kerpiç Dolgulu Ahşap İskelet Sistem-Gönen Babayaka
Köyü (Fotoğraf: Mustafa Özgünler)

Resim 2. 291 Taş yığma, ahşap iskelet ve kerpicin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı bir karma
sistem, Balıkesir Turplu Köyü(Fotoğraf: Sedat Kurugöl)
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Resim 2. 292 Alt kat taş yığma, üst kat ahşap karkas sistem zemin kat planı
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Resim 2. 293 Alt kat taş yığma, üst kat ahşap karkas sistem zemin kat planı
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Resim 2. 294 Alt kat taş yığma, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas sisteme ait A-A kesiti
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Resim 2. 295 Alt kat taş yığma, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas sisteme ait B-B kesiti
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Resim 2. 296 Alt kat taş yığma, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas sistemine ait zemin kat
planı
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Resim 2. 297 Alt kat taş yığma, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas sistemine ait birinci kat
planı
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Resim 2. 298 Alt kat taş yığma, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas sisteme ait A-A kesiti
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Resim 2. 299 Alt kat taş yığma, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas sisteme ait B-B kesiti
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Sonuç:
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Balıkesir kırsal alanında taş, kerpiç ve tuğla yığma sistem, ahşap iskelet
sistem kullanım geleneği, yeni yapılacak yapılarda da sürdürülmelidir.



Yığma sistemde taşıyıcı duvarlar üst üste gelmelidir.



Yığma sistemde duvar kuruluşuna bağlı olarak problemler ortaya
çıkmaktadır. Duvar yüzeyinde açılan kapı ve pencere boşlukları
duvarın yapısını zayıflatabilmektedir. Bina köşesine en yakın pencere
veya kapı boşluğu ile bina köşesi arasında bırakılacak dolu duvar
parçasının plandaki uzunluğu 1,0 m’den az olmamalıdır. Bina köşeleri
dışında pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar
parçalarının plandaki uzunluğu 1,0 m’den az olmamalıdır. Kapı
boşlukları yatayda 1,00 m’den düşeyde 2,10 m’den fazla olmamalıdır.
Pencere boşlukları yatayda 0,90 m’den düşeyde 1,20 m’den fazla
olmamalıdır (Türkçü, 2004).



Yapı taşıyıcı duvarlarında çatlama olmaması için hatıl kullanılmalıdır.
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3. Balkesir Krsal Konutu ve Yerleşim Tipleri
Bu bölümde yaplan çalşma kapsamnda elde edilen veriler
doğrultusunda Balkesir krsal mimarisine ait ortak özellikler, konut içi özel ve
yerleşim düzeyinde ortak alanlarn incelenmesi sonucunda ortaya çkan
sonuçlar açklanacaktr.
Balkesir ilinde yaplan alan çalşmas srasnda 81 adet krsal alan yerleşimi
incelenmiştir. Bunlar içinde projenin ikinci aşamasna ait çalşmalarn da
yaplacağ baz köyler, yerleşim karakteri ve konut tipleri yerinde alnan
rölöveler ile detayl olarak incelenmiştir.
Balkesir krsal yerleşim karakterini belirleyen etkenlerin başnda çevrenin
doğal yaps gelmektedir. Daha önce Jeolojik yap bölümünde
bahsedildiği gibi ilin coğrafi yapsn oluşturan çeşitlilik farkl bölgelerde farkl
izler brakmştr.
Balkesir ili ülke içindeki konumu açsndan bakldğnda hem Marmara hem
de Ege denizine komşu olan bir ildir. İçinde bulunduğu bu özel coğrafi yap
beraberinde kültürel ve mimari çeşitliliği de getirmektedir. Tarih içinde
aldğ göçler sayesinde oluşan kültür transferleri ile farkl Türk kökenli
kavimlerin yaşam alşkanlklarn krsal yaşam yaplaşmasna aktardklar
görülmektedir. İl coğrafi yaps itibariyle ky, ada, dağ, ova ve yamaç
köylerini bünyesinde barndrarak yerleşme ve yap ölçeğinde geniş bir
yelpazeye sahip mimari özellikler göstermektedir. Bu coğrafi çeşitlilik içinde
kuzeyde Kapdağ yarmadasnn dağlk yaps ky yerleşimlerine izin verirken,
Manyas ovasnda ova ve yamaç köyleri, Ege kys tarafndan başlayarak
doğuya doğru uzanan güney bandndaki ilçelerde ise yamaç, orman ve
dağ köyü yerleşimleri dikkat çekmektedir.
Yerleşimlere ana karakterini kazandran, yaplar içindeki mimari bütünlüktür.
Bu bütünlüğü sağlayan öğe yap malzemesi ve mimari ölçektir. Ancak
coğrafi çeşitliliğe bağl olarak özellikle malzeme kullanmnda farkllklar
görülmektedir. Ancak ağrlkl olarak taş, ahşap, kerpiç ve tuğla, yap
malzemesi olarak karşmza çkmaktadr. Kesme taş malzeme işlenme
zorluklar ve zanaat eksikliği nedeniyle snrl sayda görülür. Yaplar
arasndaki çeşitlilik, kullanlan malzeme türlerinin esnekliği sayesinde benzer
bir dilde olmasna karşlk tasarm yelpazesini genişletmektedir.
Günümüzde “halk mimarisi” olarak da tanmlanan “yerel mimari” aslnda
çağdaş kentsel yaplaşmadan farkl olarak herhangi bir şekilde iz brakmak
amacyla üretilmemiş, sadece söz konusu yerleşimde yaşayan insanlarn
minimum ihtiyaçlarn, çevreden rahatlkla elde edilebilecek malzemeler ile
sade detaylar yardmyla yaplan üretimi tarif etmektedir (Baran, 2006).
Krsal alanda yer alan konut yaplar coğrafi şartlarn gerekleri
doğrultusunda, yaşam biçimi ve üretim ilişkilerine bağl olarak gelişim
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göstermiştir. Günlük eylem ve köyün geçim kaynaklarnn getirdiği eylemler,
konutlarn tarih içinde gelişerek bugünkü durumlarn almalarn sağlamştr.
Söz konusu köyün il içindeki konumu ve özelikle tarm veya hayvanclk
kökenli geçim şekli, mekânlarn gelişiminde önemli rol oynamş ve bu
ihtiyaçlar yöre aile ve ortak yaşam kültürü ile birleşerek gözlemlediğimiz
halk mimarisinin diline ulaşlmştr.
Halk mimarisi ortak kültüre sahip olan toplum içinde ortak bir “mimarsz”
mimari dili bize göstermektedir. Bu durumda krsal konut çeşitliliği
incelendiği zaman karşmza zaman içinde belirli bir gelişim göstermiş, yaln,
işlevsel ve kullanc dostu bir yaplaşmann özellikleri görülmektedir.
Geleneksel Balkesir krsal konutlarnda iki temel konut karakteri etkin rol
oynamaktadr. Konut tipolojisi, yerleşim alannn niteliğine ve yoğunluğuna
bağl olarak avlusuz ve avlulu olmak üzere iki temel grupta
toplanmaktadr.
a.

Resim 3. 1 Açk Alanda Avlusuz Bahçeli
Ev Örneği, Pehlivanhoca köyü, Gönen
(Foto: Ömer Erem).

Avlusuz düzen;
Avlusuz düzendeki konutlara ilde ağrlkl olarak avlulu düzenli krsal
konutlardan daha çok rastlanmaktadr. Bu düzende konut arsa
üzerinde komşu ile olan ilişkilerine dikkat eder nitelikte
konumlanmaktadr. Parsel girişleri genellikle köyün ortak kullanm
alan olan sokağa eğim, bitki örtüsü, coğrafi özellikler gibi faktörlere
bağl olarak şekillenmiştir.
Hayvanclk ile uğraşan köylerde üç tür konut planlamas karşmza
çkmaktadr: (1) Arsa içinde yerleşen tek evin zemin veya bodrum
kat topografik duruma bağl olarak ahr, samanlk, kümes gibi
hayvanclğa bağl fonksiyonlara ayrlmş ve yaşanan zemin üstü
kat ile ayn blok içinde çözülmüştür. (2) Ahr, kümes, samanlk gibi
hayvanclk fonksiyonlar yaşanan kat ile ayn katta ama arsa
içinde farkl bir konumdan girişi çözümlenerek inşa edilmiştir. (3)
Hayvanclk fonksiyonlar yaşanan konut biriminden tamamen
ayrlarak arazinin içinde konuttan uzakta ayr bir girişle
çözümlenmiştir.
Hayvanclk ile uğraşmayan köy yerleşimlerinde ise iki katl konut
türünde alt katlar mağaza, depo veya yaşama üniteleri gibi
fonksiyonlara ayrlmakta ve üst katlar yine yaşama birimi
olmaktadr [Resim 3.1].

b.

Avlulu düzen;
Balkesir’in her bölgesinde karşmza çkan, snrlar yüksek duvar ile
belirlenmiş, yaşanan birimlerin avlu duvarlarna dayandğ ve
ortada evin ortak açk alannn yer aldğ bir yerleşim düzenini tarif
eder [Resim 3.2]. Yaplan araştrmalarda ağrlkl kullanmn Ege sahili
tarafndaki coğrafyada rastlandğ görülmüştür. Avlulu düzende

280

Resim 3. 2 Avlulu Ev Örneği, Küçükdere
köyü,
Havran
(Fotoğraf:
Hande
Gönüllü).

yukarda açklanan avlusuz düzende olduğu gibi hayvanclk
fonksiyonlar avlu içinde ayr veya tümleşik olarak çözümlenmiştir.
İster avlulu olsun, ister avlusuz, geleneksel krsal Balkesir mimarisinde
konutlarn ortak özellikleri “sofa”lara sahip olmalardr. Yaplan
araştrmada Balkesir krsal konut planlamasnda Türk Evi
mimarisinde rastladğmz orta, ön, yan, T, L, çift sofa gibi türlere
rastlanmaktadr.
3.1. Balkesir Evlerinde Tip (Temel Birim) ve Tipoloji:
Tipoloji, “ayn katman içinde birbiriyle ilişkili olduğu saptanan buluntularn
biçimsel özelliklerine göre snflandrlmas” olarak tanmlanmaktadr.
Mimarlkta tipoloji kavram uzun süreden beri ayn işlevi yerine getiren
biçimler örgüsü içindeki alt snflarn irdelenmesi amacyla kullanlmaktadr.
Bu çalşmada Balkesir krsal konut plan tipolojisinin gelişim sürecinin etkileri
araştrlmş, planlamada kullanlan dilin ortak noktalarnn belirlenmesi
çalşmann ana hedefi olmuştur. Bu durumda yapl çevrenin incelenmesi bir
gereklilik olarak ortaya çkmaktadr. Yapl çevrenin oluşumunu
etkileyen/yönlendiren
dş
faktörlerin
bilinmesi
tipolojik
gelişimin
çözümlenebilmesi açsndan önemlidir.

Resim 3. 3 Teorik İlkel Türk Evi (Sofasz)
Düzeni (Köse, 2005).

Yerinde yaplan tespitler, alnan rölövelerin değerlendirilmesi, farkl
kaynaklardan elde edilen plan çözümleri, kullanclar üzerinde yaplan
ihtiyaç belirleme amaçl anket çalşmalar, Balkesir krsal alan yaplarnda
kullanlmak üzere geliştirilecek olan plan tiplerinin nasl bir alt yap üzerine
kurulduğunun açklanabilmesi açsndan önem taşmaktadr.
Araştrmalar göstermiştir ki, en karmaşk konut plan tipi bile tek hücreli bir
tipten gelişmiştir. Buna göre tek hücreli tip aile yaşam için oluşturulan en
ilkel tip olarak ortaya konabilir. Farkllaştrlmamş bir oda olarak başlayp
sonradan iç mekânnn işlevlere göre şekillendirildiği ve daha sonra da art
arda gelen kopyalamalarla geliştirilen bu yapya "temel tip" ad
verilmektedir. Sonuçta, yeni bir öncü tip oluşturmak üzere farkl mekânlar
hiyerarşikleştirilerek genişletilmiştir (Petruccioli, 2008, s.64).
Türk Evi plan tiplerinde temel tipin kökeni ile ilgili yaplan araştrmalarda en
ilkel tek mekânl oda tipinin geleneksel Türk göçebe çadrndan geldiği
görülmüştür. Sofasz tek mekânl oda tipi en ilkel Türk konut tipi olarak
nitelendirilmektedir (Eldem, 1955). Bu tipin iç plan düzeni göçebe çadr ile
benzerlik gösterir ve yerleşik kültüre geçişin yoğun olduğu dağ ve yayla
köylerinde yoğunlukla görülür (Köse, 2005). Tek hücreli temel tip dş
mekânda yer alan bir ağaç ve ocak ile bütünleşerek iç-dş mekân ilişkisini
de ortaya koymuştur [Resim 3.3].
Evlerin planlar incelendiğinde odann ortak tekrar eden birim olduğu
gözlemlenmiştir. Planlamada bulunan bu özellik il içindeki birçok yerleşimde
görülebilmektedir.
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Temel birim olan odann eni1 taşyc sisteme bağl olarak alt katlarda (1,306,40 m), boyu ise (1,56 – 6,30 m) aralğndadr. Buna göre alt kat için
ortalama oda eni (2,47 – 5,15 m), boyu ise (2,27 – 4,83 m) ölçüleri arasnda
değişim göstermektedir. Alt katlarda bina duvar yap malzemesinin taş
olmas nedeniyle ölçüler küçük kalmakta, ancak üst katlarda bu ölçü
malzemenin karkas sisteme dönüşmesi nedeniyle ortalamada bir miktar
büyümektedir. Üst kat için oda eni (1,60 – 6,30 m), oda boyu ise (2,76 – 9,13
m) aralğnda oluşmuştur. Bu verilere göre üst kat için ortalama oda eni
boyutu (2,21 – 4,78 m), oda boyu ise (2, 14 – 4,92 m) aralğndadr. Bu bilgiler
şğnda yaplan hesaplamalar sonucunda Balkesir krsal konut
yerleşmelerinde zemin kat oda en-boy boyutlar için ortalama değer (en:
3,62 m X boy: 3,43 m), üst kat için ise (en: 3,44 m X boy: 3,34 m) olmaktadr.
Yukarda açklanan bilgiler şğnda gelecek tasarmlara şk tutmas amacyla
elde edilen saysal veriler global oda boyutunu ortaya çkarmak amacyla
değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşlmştr [Resim 3.4 ve Resim 3.5] :
•

Alt kat için “en X boy” oran 1,05, üst kat için ise 1,03 olarak
hesaplanmştr. Bu durum odalarn hemen kareye yakn bir
geometrik düzen gösterdiğini belirtmektedir.

•

Alt ve üst kat oda planlarnn ortalamas ile bulunan global oda
boyutu: (en: 3,53 m X boy: 3,29 m) olarak hesaplanmştr. Buna göre
odalar için global en x boy ortalamas 1,07 olarak karşmza
çkmaktadr.

Temel birim olan odann duvarlarnn birbirine dik olarak çözümlenmesi,
yapm teknolojisinin bir gereği ve kolay uygulanabilir olmann koşulu olduğu
gibi ayn zamanda hücresel olarak üreyebilme ve kolaylkla yan yana
gelebilmeyi sağlamaktadr.
Tekrar eden tipik temel tipin, şk ve havalandrma sağlamak amacyla bir
veya iki kenarnda pencere boşluğu açlmştr. Bu durum temel birimin
sokakla, avlu veya bahçe ile kurduğu ilişkiye bağl olarak değişebilir. Temel
birimde açlan ikinci tip boşluk kapdr. Kap, genellikle mekânn köşesine
yakn bir konumdan yaplmş, böylece mekân içindeki tefrişin oda içine
rahatlkla dağlm sağlanmş ve kap açlmnn bu düzene etkisi en alt
düzeye indirilmiştir. Pencere boşluklar genellikle kapnn yer aldğ köşenin
birleştiği iki kenar dşndaki diğer iki kenarn biri veya ikisi üzerinde yer
almaktadr. Baz istisnai durumlarda ve genellikle kapnn dş mekâna açldğ
planlamalarda pencereler kapnn olduğu kenarda bulunmaktadr.
Tek odal ev plannn bir sonraki gelişme aşamas yatayda genellikle
odann önüne açk bir sofa (hayat) eklenmesidir. İhtiyaca bağl olarak bir

1

Oda eni bina girişi alta alndğndaki yatay kenar, oda boyu ise dikey

kenardr.
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Resim 3. 4 Balkesir temel tip (sofasz) en
ve boy ölçüleri minimum-maksimum
değer aralklar.

Resim 3. 5 Tek katl temel tip örneği,
Bezirci Köyü, Bandrma (Fotoğraf: Ömer
Erem).

oda daha eklenerek her iki odann da bu sofaya açlmas sağlanmştr.
Arazinin eğimli olmas durumunda ve gelişen ihtiyaçlara göre iki hücre
birimin üst üste geldiği durumlar da görülmektedir. Bu durumda her iki
katn girişi farkl kotlardan olmaktadr. Alt katta yer alan temel birim çoğu
kez evin üretim ve depolama ile ilgili eylemlerine (ahr ve depo gibi)
olanak sağlamak üzere yer alr. Bu planlama çözümü ayn zamanda evle
ilgili eylem alanlarn diğer eylemlerden ayrr. Böylelikle ayn zamanda eve
ayrlan temel birim hiyerarşik olarak yaplanma içinde öne çkar [Resim 3.6].
Birçok örnekte alt katta yer alan birim, genellikle tek ve küçük bir
pencere ile havalandrmas sağlanan, eğimli arazilerde yar bodrum
niteliğinde olan bir hücredir. Bu birime sokaktan ya da eve ait olan
bahçeden bir kap ile girilir.
Üst katta yer alan temel birim Balkesir’de genellikle başoda olarak
kullanlmaktadr. Bu odaya, evin avlusundan ya da bahçesinden,
bağmsz olarak, genellikle tek kollu bir merdiven ile ulaşlr. Evin üretime
dayal diğer mekânlar ise bahçede ya da avluyu çevreler biçimde tek
katl olarak konumlanr.
3.2. Evi oluşturan mekânlar:

Resim 3. 6 İki katl eğime oturan temel
tip örneği, Küçükdere Köyü, Havran
(Fotoğraf: Ajda Hubenova).

Yaplan alan çalşmasnda varlan sonuç, ev planlarnn, temel tip olarak
tanmladğmz odann tekrarlanmas ve odalar arasnda çeşitli şekillerde
konumlandrlmş bir veya iki adet sofa ile birbirine bağlanmas sonucunda
geliştirildiğidir. Bu durum geleneksel Türk Evi plan tipine yönelik yaplan
araştrmalarda da benimsenmiş bir olgudur (Küçükerman, 1991). Türk evi
plan çekirdek oda ve onun önündeki hizmet mekân olarak sofann düşey
veya yatay eksenler boyunca türeyerek kullanc istek ve ihtiyaçlarna,
çevre, arazi koşullarna bağl olarak farkl bir araya gelişleri yeni ve daha
karmaşk plan tiplerine doğru geçiş yaplmasn sağlar. Temelde yaşam ile
ilgili ihtiyaçlar ayndr. Dolaysyla evin başlangc ya da temel birimi olarak
tanmladğmz oda aslnda en küçük ev örneğidir. Evin kurgusunda servis
mekânlarnn odadan ayr olarak planlanmas, oday yaln bir biçimde öne
çkarr.
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3.2.1. Oda:
İklimsel koşullar ve kültürel etkenlerin yöresel yap gerecinde biçimlenmesi
ile meydana gelen Balkesir evlerinde, yapm yöntemleri bölümünde
açklanan duvar ve döşeme yapm teknolojisi, odann boyutlarn
belirlemektedir. Oda Türk evi odasnn sade bir örneğidir. Odalar arasnda
fonksiyon ve yaşama koşullar bakmndan bir farkllk görülmez. Bütün
odalar yatma, oturma, yemek pişirme ve yeme, çalşma ve ykanma gibi
değişik işlevleri barndracak şekilde donatlmştr. Bu durum geleneksel krsal
konut mimarisinde de karşmza çkmaktadr (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1979).
Yaplan alan çalşmalar sonucunda genellikle Balkesir krsal konutunda
oda boyutlarnda en boy orannda değişkenlik görülmüş [Resim 3.7] ama
genelde oda içinde belirli öğeler karşmza çkmştr [Resim 3.8]. Bunlar mekân
ile entegrasyonuna göre iki grupta incelenebilir:
1.

Sabit elemanlar: Ocak ve niş. Niş bazen kapakl olarak yaplmştr.

2.

Sonradan monte edilen elemanlar: Tercihen tek duvar önüne
sonradan montaj yaplmş yüklük ve yüklüğün devamnda kapakl
bir ykanma dolabdr. Bunun dşnda baz oda tefrişlerinde sedir de
görülmektedir. Sedir baz planlarda pencerenin olduğu
kenardayken, bazlarnda kapnn karşsndaki duvarda yer
almaktadr.
Pencere

Ykanma dolab
Niş
Yüklük

Oda kaps

Ahşap döşeme
Ahşap tavan

Ocak

Resim 3. 8 Tipik Balkesir krsal konut oda plan ve elemanlar, Örenli Köyü, Kepsut.

Evi oluşturan temel mekân olarak odann planlamada önemli bir yeri
vardr. Mimari çevrenin biçimlenmesinde boyutlar ile önemli etkisi olduğu
gibi geleneksel yaşam biçiminin de temel öğesi olan “oda”nn iç
organizasyonunda ve ölçülerinde yerel değerlerin bozulmamasna dikkat
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edilmelidir. Oda kimliğinin bozulmas yerleşim kimliğinin de bozulmasna
neden olacaktr.
Genellikle, odalarn içi sade tutulmuş, süslemeden kaçnlmştr. Balkesir
krsal konutundaki en temel birim olan oda ev yaşamnn geçtiği çekirdek
eylem alan olarak karşmza çkmaktadr. Söz konusu eylem alannda yllar
süren inşa deneyimleri sonucunda gelenekselleşmiş baz elemanlar ön
plana çkmaktadr. Bu bölümde bir odaya ait alt elemanlarn il genelindeki
ortak özelliklerini inceleyeceğiz. Bu elemanlar; “tavan ve döşeme”,
“yüklük”, “ykanma dolab”, “kap ve pencereler”, “niş”, “ocak”, “sedir” ve
“çkma” başlklar altnda incelenecektir.
Tavan ve döşemeler:

(a)

Odann kullanlan alannn döşemesi ve tavan ahşaptr. Döşemede 15-20
cm eninde tek doğrultuda çaklmş ahşap lata mevcuttur. Tavanda ise yine
tek doğrultuda giden yan yana sral tavana çaklmş ahşap latalar yer
almaktadr. Tavan kaplamasnda genelde kaplama tahtasnn fugalarn
kapatmak için kapatma çtas kullanlmştr. Tavann duvar ile birleştiği
yerde ise genellikle bir aln tahtas tüm kenarlar boyunca geçmektedir. Baz
konutlarda ev yapan usta veya marangozun ustalk düzeyine bağl olarak
estetik değeri yüksek tavan süslemeleri görülmektedir [Resim 3.8]. Oda
tavanlar yaklaşk 2,00-2,80 m yüksekliğinde tutulmuştur. Bu özelliğiyle
günümüz modern anlayşna yakn bir ölçek sunmaktadr.

(b)

(a)
(c)
Resim 3. 9 Alan çalşmas srasnda
belgelenen
yüklük
tiplerinden
örnekler.
(a) Babayaka Köyü, Gönen
(Fotoğraf: Ömer Erem)
(b) Küçükdere Köyü, Havran
(Fotoğraf: Faruk Demirel)
(c)

Örenli Köyü, Kepsut
(Fotoğraf: D. Gül
Kayaoğlu)

(b)

Resim 3. 8 Alan çalşmas srasnda belgelenen oda tavanlarndan örnekler.
(a) Bayramiç Köyü, Manyas (Fotoğraf: Ömer Erem).
(b) Kireç köyü, Dursunbey (Fotoğraf: Esra Nesipoğullar).

Yüklük:
Türk Evinin en temel birimi olan oda eski çadr kültüründen gelme tüm
eylemlerin tek mekânda yaplmas alşkanlğnn devam olarak ayn
zamanda sahip olunan eşyalarn depolandğ bir alandr. Eşyalarn kapal
alanda saklanmas ihtiyac sonucunda ortaya yüklük çkmştr. Yüklük
genellikle üzerinde pencere veya ocak olmayan, çoğunlukla planlamaya
bağl olarak kapnn olduğu sağr duvar üzerinde sabit bir mobilya olarak
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yaplmştr. Derinliği en az 35, en çok 75 cm olmaktadr. Yükseklik ise yaklaşk
180 ile 205 cm arasnda değişmektedir. Birtakm odalarda dolabn üst bitişi
kapnn üst hizas ile ayn yükseklikte bitirilmiş ve bu durum tüm oday
yatayda dolaşan bir aln tahtas ile vurgulanmştr. Dolap düşeyde ise iki
bölmeden oluşmaktadr. Yerden yaklaşk 40 cm yüksekliğindeki alt bölme
kapal üstten yüklenebilir bir parçadr. Üst bölme ise yaklaşk 160 cm
yüksekliğinde kapakl veya kapaksz bir dolaptr [Resim 3.9]. Dolabn üzerinde
kalan boşluk baz durumlarda tavana kadar kapatlmş, bazlarnda ise açk
braklmştr. Baz odalarda yüklüğün kap tarafndaki veya ters tarafndaki
bitişinde bir ykanma dolab yer almaktadr.
Ykanma dolab:
Genellikle ykanma dolab yukarda açklanan yüklüğün devamnda tanzim
edilmiştir. Ykanma dolab baz konut odalarnda odann giriş kapsna dik
olan duvar üzerinde bir dolap içinde kapnn arkasnda veya kapdan uzak
ters köşesinde yer almaktadr [Resim 3.10]. Boyutlar evin yapldğ yerleşmeye
göre değişkenlik göstermektedir. Yaplan incelemelerde dolabn en küçük
55x55 cm boyut ile en büyük 85x105 cm arasnda değiştiği görülmüştür.
Ykanma bir kap içinde dökme su ile gerçekleştiğinden oda içinde bir su
gideri tanzim edilmemiştir. Bunun dşnda tuvalet ve el ykama gibi kirli su
tesisat gerektiren işlevler ise çoğunlukla bahçe veya avlu içindeki binaya
bitişik veya ayr konumlandrlmş bir mekân içinde çözümlenmiştir. Yaplan
çalşma kapsamnda gezilen baz köylerde sonradan yaplan eklentiler
sonucunda evin bir odasnn veya sofann bir bölümünün günümüz
koşullarna uygun banyoya dönüştürüldüğü gözlemlenmiştir.
İçinde tuvalet – banyo mekan olmayan konutlarda yeni düzenleme
yaplmas durumunda, banyonun planlanmasnda konut içinde yeterli alan
olmas durumunda hijyen koşullar ve günlük kullanm açsndan;
1.
2.

Banyo eleman bir duş olarak tuvalet mekân ile birlikte,
Banyo eleman tuvalet mekânndan ayr,
a. Tuvalet ile ortak holden girilen, bütünleşik,
b. Bağmsz bir holden girilen, bütünleşik,

çözümler uygulanabilir. Konut içinde alann yetersiz olmas durumunda
konutun bir cephesine tercihen içeriden bağlantl olarak girilen, ancak
mümkün olmadğ koşullarda dşarna ulaşlan tüm malzemeleri asl
binannkine uyumlu bir tuvalet-duş mekân çözümü uygulanabilir.
Banyolarda ve ykanma alanlarnda zemin ve duvar yüzeylerinde kolay
temizlenebilen cilal doğal taşlar veya seramik kaplamalar kullanlmaldr.
Ykanma eleman olarak endüstriyel olarak üretilmiş, yüzeyi cilalanmş
polyester, seramik ya da porselen duş teknesi/küvet vb. elemanlar
kullanlabilir. Ykanma alannda, önceden hazrlanmş, yerel karaktere
uygun endüstriyel doğal taş teknelerin kullanlmas da önerilmektedir.
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Resim 3. 10 Alan çalşmas srasnda
belgelenen
ykanma
dolab
tiplerinden örnek dolap görünümü
ve plan, Kireç Köyü, Dursunbey
(Fotoğraf: Rafet Utku).

Kap ve pencereler:

(a)

Odaya giriş sadece tek bir kapdan olmaktadr. Bina iç oda kaplar tek
kanatl olarak yaplmştr. Oda giriş kaplar genişliği 75-110 cm, yükseklik ise
160-205 cm arasnda değişkenlik göstermektedir. Kaplarn boyutlarnda
herhangi bir standart olmamasna rağmen malzeme ve görünüşleri bölge
genelinde benzerlik göstermektedir. Orijinal kap kilit sistemleri ise mandall,
demir veya ahşap kaldraçl sistemdir. Kaplar iki veya üç göbek üzeri sade
geometrik desenli süslemelidir [Resim 3.11]. Oda pencereleri ise ahşap
çerçeveli ve iki türdedir: Normal açlan kanat ve düşey sürme giyotin
sistem. Pencere genişlikleri tek kanat normal açlr için 35-75 cm, çift kanat
için 80-150 cm, yükseklikleri ise tek kanat için 65-85 cm, çift kanat için ise 75135 cm arasnda değişkenlik göstermektedir. Pencereler odann bir veya iki
duvar üzerinde bir veya iki tane olmaktadr.
Niş:

(b)
Resim 3. 11 Oda kaps ve kilit
mekanizmas örneği,
(c) Emre Köyü, Bandrma
(Fotoğraf: Ece Ülgay)
(d) Pehlivanhoca köyü,
Gönen (Fotoğraf: Ömer
Erem).

Balkesir krsal konutunda yğma taş duvarn kalnlğndan yararlanmak
amacyla genellikle odalarda, mutfakta, ksmen sofalarda ve avlularda
duvar içi nişler oluşturulmuştur. Nişler depolama amaçl kullanlmaktadr.
Nişler açk veya kapakl olmak üzere iki türlü yaplmştr [Resim 3.12]. Her iki
türde de niş içine baz durumlarda raf (sergen) yerleştirilmiştir. Kapakl nişler
iki veya tek kanatl kapak ile kapatlmştr. Yeni tasarmlarda duvar
kalnlğndan yararlanmak amacyla rafl ve tercihan kapakl nişlerin
oluşturulmas kullanm açsndan faydal olacak ve bulunduğu mekâna
ekstra depolama alan kazandracaktr.
Ocak:

(a)

(b)
Resim 3. 12 Kapal ve açk niş
örnekleri ve duvar içindeki
konumlanmas,
(a) Küçükdere Köyü, Havran
(Fotoğraf: Hande
Gönüllü)
(b) Küçükdere Köyü, Havran
(Fotoğraf: Yasemin
Malkoç).

Ocak Türkler’in göçebe kültüründen beri gelen ve kutsal olarak kabul
edilen bir olgudur ve aile ile eş anlaml kabul edilmektedir (Ögel, 1995, s:
495-532). Göçebe kültüründe yer alan ocak, yerleşik kültüre geçip, konut
içi oda mekânna yerleşince, kutsallğn kaybetmemiş, sadece fiziksel
gerekler nedeniyle duvar içinde veya kendi içinde kapal bir bölme olarak
çözülmeye başlanmştr. Balkesir krsal yöresindeki konutlarda çoğunlukla
oda içlerinde ocağa rastlanmştr. Ocak bazen stma amaçl olarak
odalarda yer alrken, baz evlerde sadece mutfak olarak kullanlan odada
görülmektedir. Ocak çoğunlukla odaya giriş kapsnn karşsndaki duvarn
orta veya ortaya yakn bir noktasna konumlanmştr. Ocak baz
durumlarda duvar üzerinde yer alan tek eleman iken, bazen yannda tek
veya iki tarafnda duvar nişi ve/veya pencere ile birlikte yer almaktadr.
Ocak yaps gereği kaln bir duvar içine gömülü şekilde inşa edilmektedir.
Bu nedenle en çok taş duvar taşycl evlerin odalarda rastlamaktayz.
Ancak arkasndaki taş duvarn ocak için yeterli kalnlk sağlamadğ
durumlarda duvardan öne çkarlarak inşa edildiği de görülmektedir.
Ocağn duvar önündeki çkntsnn üzerinde genelde yatay bir veya birden
fazla raf monte edilmiştir. Baz durumlarda bu raf tüm duvar boyunca
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devam ettirilmiş, ocağn mekân ile bütünleştirilmesi sağlanmştr. Ocak
ortalama iç boyutu 80x40 cm civarndadr. Yükseklik ise 60 cm ile 130 cm
arasnda değişkenlik göstermektedir. Üst bitişi düz veya kemerli olmaktadr.
Ocak günümüzde modern mimari de kullanlan şömineye karşlk gelir. Bu
nedenle stma gereksinimi için gerekli önlemlerin alnmas şartyla yeni
tasarmlarda kullanlabilir [Resim 3.13].

(a)

(b)

(c)

(d)

Resim 3. 13 Alan çalşmas srasnda belgelenen ocak örnekleri.
(a) Duvardan dşar çkan ocak örneği, Emre Köyü, Bandrma (Fotoğraf: Ece Ülgay)
(b) Duvardan dşar çkan ocak örneği, Dereli Köyü, Kepsut (Fotoğraf: Neslihan
Özyiğit)
(c)

Duvar içindeki ocak örneği, Hisaralan Köyü, Sndrg (Fotoğraf: Didar Acar)

(d) Duvar içindeki ocak örneği, Küçükdere Köyü, Havran .

Sedir:
Sedir odann zemininden bir miktar yükseltilmiş, üzeri minder veya yastkl
oturma sekisidir. Balkesir ili krsalnda genellikle üst katta çkmas olan
odalarn çkma kenar yaklaşk 70 cm genişliğinde ve yer döşemesi yerden
20 cm yüksekliğinde sedir yer almaktadr. Odalarn sedir dşnda ortasnda
kalan boşluk ise çok amaçl alan olarak kullanlr. Türk evinde sedir yapm
tekniği ve biçiminde farkllklar görülmektedir. Türk Evi odasnda yapm
tekniğine göre 3 tür sedirden bahsedilebilir:
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(a)

(b)

1)

Oturma alannn cüruf dolgu ile yükseltilip üzerinin ahşap ile
kaplandğ tür [Resim 3.14a]

2)

Duvara paralel yerleştirilmiş ahşap kirişler ve üzeri ahşap kaplanmş
tür [Resim 3.14b]

3)

Duvardan itibaren oluşturulmuş ahşap iskelet konstrüksiyon ve üzeri
ahşap kaplanmş tür [Resim 3.14c] Bu tip sedirlerde sedir alannn alt
sandk ya da yatak alt niteliğinde depolama olarak
kullanlabilmektedir.

Bütün örneklerin hepsinde minderler oluşturulan sistemlerin üzerine serilir.
Balkesir ilinde yaplan incelemelerde genellikle 3 nolu ahşap iskeletli
sisteme rastlanmştr [Resim 3.15]. Günümüz koşullarnda sedirler geliştirilerek
depolama amaçl olarak kullanlabilir. Bunun dşnda artan yatma eylemi
ihtiyacn karşlamak amacyla sedir içine gizlenebilecek bir mekânizma
vastasyla sedir altndan çkartlabilecek ek bir sedir alan ile sedir
genişletilip yatma kapasitesi tek kişilikten iki kişilik kapasiteye artrlabilir. Bu
sayede gündüz oturma eylemi olarak kullanlan sedir gece büyük alanl bir
yatma alanna dönüştürülebilir. Bu tip bir değişkenlik iç mekân kullanmna
esneklik getirecektir.
3.2.2. Çkma

(c)

Resim 3. 14 Geleneksel sistemde sedir
detaylar. Sedir genişlikleri yaklaşk 8090 cm, yüksekliği ise minderi ile birlikte
35-40 cm aralğndadr.

Resim 3. 15 Sedirli oda örneği,
Babayaka Köyü, Gönen (Fotoğraf:
Ömer Erem).

Balkesir ili krsal konut planlamasnda iki katl olan konutlarda geleneksel
Türk Evi’nde rastladğmz ve genellikle odalarn bir parças olan çkmalar
görüyoruz. Çkmalar ilk olarak Türk Evi’nde 16-17. yüzyldan itibaren içe
dönük yaşamdan dşa dönük yaşama geçişte, tek katl evlerden iki katl
evlere geçen dönemde ortaya çkmaya başlamştr. Zemin neminden
kaçmak, skşk düzenli yaşamda üst katta genişlemek ve dş mekâna karş
hâkimiyet kazanma isteği çkmalarn gelişmesinde önemli rol oynamştr.
Evren’e (1959) göre çkmalarn ortaya çkş nedenleri; oturma yerine verilen
önem, üst katta yer kazanmak, manzaray ve doğay seyretme isteği, şk
almak, serinlemek ve dş etkenlere karş zemin kat için bir koruyucu gölgelik
oluşturmak olarak sralanmştr. Evren (1959) çkma türlerini üç şema türü ile
açklanmştr: (1) Binaya cephesindeki konumuna göre; oda genişliğinde,
odadan dar, kolon üzeri, açl veya köşe çkma, (2) bulunduğu cephe
saysna göre; bir, iki, üç veya dört cephede, (3) formlarna göre; dörtgen,
pahl köşeli, üç köşeli, beş köşeli, yuvarlak veya haçvari [Resim 3.16].
Malzemesine göre baktğmzda ise genellikle ahşap olmakla birlikte, taş ve
karşk malzemeli çkmalar olarak snflanabilir. Ahşap çkmalar yapm
türüne göre payandal, bindirmeli, konsol, konsol kirişli, karşk ve kolonlar
üzerine alnan çkmalar olarak snflanabilmektedir. Taş çkmalar
malzemenin taşma kabiliyetindeki eksiler nedeniyle ahşap çkmalardan
çok daha az yaplmaktadr. Ahşap çkmalarda boyut 100 cm’ye kadar
uzamaktayken, taş çkmalarda bu ölçü 60 cm’yi geçememektedir.
Balkesir krsal mimarisinde görülen çkmalar sofa veya oda boyunca
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uzanan çkmalar olarak karşmza çkmaktadr. Ahşap çkmalar alttan
payandalar ile desteklenmiştir [Resim 3.17].

Binaya cephesindeki konumuna göre
çkma türleri

Geniş

(a)

(c)

(b)

(d)

Resim 3. 17 Çeşitli çkma örnekleri

Dar

Köşe
Ayaklar üzeri
Binada bulunduğu cephe saysna göre
çkma türleri

1 cephe

2 cephe

3 cephe

3 cephe

Formlarna göre çkma türleri

(a) Babayaka köyü, Gönen (Fotoğraf: Ömer Erem)
(b) Küçükdere köyü, Havran (Fotoğraf: Faruk Demirel)
(c)

Dada köyü, Dursunbey (Fotoğraf: Berrin Diri)

(d) Dada köyü, Dursunbey (Fotoğraf: Berrin Diri).

3.2.3. Sofa:
Türkiye’nin farkl bölgelerinde sergah, hanay, sergi, sayvan, çardak,
divanhane, hayat gibi adlarla tanmlanan sofa, geleneksel Türk evi plannn
temel unsurlarndan biridir (Ertürk, 1996:167). Kökü Türk göçebelik
zamanndan kalma hizmet mekân gereksinimine dayanr. Sofa açk veya
kapal olmak üzere farkl türlerde biçimlenmiş, odalarla bağlantl ve evde
yaşayanlarn zamanlarn geçirdiği ortak bir mekân konumundadr. Pek çok
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Resim 3. 16 Çkma türleri (Kaynak: Evren,
1959).

yörede olduğu gibi Balkesir yöresinde eğer sofann bir taraf dş mekâna
açlyorsa “hayat” adn almaktadr. Sofa ayn zamanda iç-özel mahrem
mekândan, dş-ortak mekâna geçişi sembolize eder. Eldem (1955) odalar
kent mekân içindeki evlere, sofalar ise sokak veya meydanlara benzetir.
Balkesir ili krsal kesiminde yaplan araştrmada hemen tüm evlerin oda-sofa
ikilisini kullandğ gözlenmiştir. Ancak biçimi evin planlamasna ve ihtiyaçlara
göre değişkenlik göstermektedir. Planlamalarda açk veya kapal olarak
karşmza çkan sofa odalarla olan bağlant türüne göre yan, ön, orta
konumlu, I, L veya T biçimli olarak çeşitlilik göstermektedir. Sofann eni taşyc
sisteme bağl olarak alt katlarda (1,30-11,30 m), boyu ise (1,30 – 7,70 m)
aralğndadr. Buna göre alt kat için ortalama sofa eni (1,40 – 8,75 m), boyu
ise (1,40 – 6,05 m) ölçüleri arasnda değişim göstermektedir. Üst kat için sofa
eni (1,30 – 11,95 m), sofa boyu ise (1,10 – 7,75 m) aralğnda oluşmuştur. Bu
verilere göre üst kat için ortalama oda eni boyutu (1,18 – 7,78 m), oda boyu
ise (1,33 – 5,93 m) aralğndadr. Bu bilgiler şğnda yaplan hesaplamalar
sonucunda Balkesir krsal konut yerleşmelerinde dikdörtgen biçimli bir sofa
türü baz alndğnda zemin kat sofa en-boy boyutlar için ortalama değer
(en: 4,10 m X boy: 2,90 m), üst kat için ise (en: 3,30 m X boy: 3,15 m)
olmaktadr.
Yukarda açklanan bilgiler şğnda gelecek tasarmlara şk tutmas amacyla
elde edilen saysal veriler ortalama dikdörtgen sofa boyutunu ortaya
çkarmak amacyla değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşlmştr [Resim 3.18]:

Resim 3. 18 Alan çalşmasnda
karşlaşlan sofa örnekleri .

•

Alt kat için “en x boy” oran 1,22, üst kat için ise 1,04 olarak
hesaplanmştr. Bu durum özellikler yaşama birimlerinin yoğunlaştğ
üst kat için ayn odalarda olduğu gibi hemen kareye yakn bir
geometrik düzen gösterdiğini belirtmektedir.

•

Alt ve üst kat oda planlarnn ortalamas ile bulunan ortalama sofa
boyutu: (en: 3,69 m x boy: 3,03 m) olarak hesaplanmştr. Buna göre
sofa için en x boy ortalamas 1,21 olarak karşmza çkmaktadr. Bu
değer odalar için 1,07 de kalmaktadr. Buna göre sofalarn en-boy
oranna bakldğnda dikdörtgen biçime daha yakn olarak
gözlemlenmektedir. Bu durum sofann odalar aras geçiş olmas
nedeniyle kapsama alann genişletme gereksiniminin sonucu olarak
yorumlanabilir.

Sofa ile odalarn birbirine göre biçimlenişi evin genel düzenini etkilemektedir
[Resim 3.19]. Yaplan incelemeler ve çkarlan röleveler sonucunda temelde iki
tip ev planlamasndan bahsedebiliriz: (1) sofasz (2) sofal. Buna göre tek
veya iki mekânl olan sofasz türdeki konutlarda odann kaps bir sofa yerine
direkt olarak dş mekâna açlmaktadr. Sofasz planlama türüne inceleme
yaplan konutlarn %3,5’inde rastlanmştr [Resim 3.20a]. Yaplan çalşmada
sofasz türdeki konutlarn dşndaki depo, frn, çamaşrlk gibi kullanm
mekanlar da “özel amaçl mekanlar” olarak değerlendirilmiştir.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Resim 3. 19 Çeşitli sofa örnekleri
(a) Yan sofa örneği, Hotaşlar köyü, Kepsut (Fotoğraf: Berrin Diri)
(b) Açk ön sofa (hayat) örneği, Emre köyü, Bandrma (Fotoğraf: Merve Şen)
(c)

Orta sofa örneği, Pehlivanhoca köyü, Gönen (Fotoğraf: Mustafa Özgünler)

(d) Orta sofa örneği, Örenli köyü, Kepsut (Fotoğraf: Burak Mangut).

Sofal tip planlamada ise oda-sofa ilişkisi ve onun getirdiği geometriye göre 6
ayr türdeki sofadan bahsedebiliriz:
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1)

Ön sofal tür: Bu türdeki sofa binann giriş tarafnda binaya paralel
olarak tüm bina boyunca uzanan bir geometridedir. Sofa bir, iki
veya üç oda ile bağlantldr. Bir veya üç taraf açk olabilmektedir. 3
taraf açk olduğu zaman yöresel halk dilinde “hayat” adn
almaktadr. İnceleme yaplan konutlarn %21’inde ön sofal
planlama görülmüştür [Resim 3.20b].

2)

L sofal tür: Bu türdeki sofa ön girişte konut sakinlerini ön sofa ile
karşlamaktadr. Ancak planlama gereği sofann arkasndaki
odalara ulaşmak amacyla sofa konutun ortasna ilerleyerek
odalarn konut içindeki konumlarna göre sol veya sağ tarafa doğru
dik aç ile dönmektedir. Bu türdeki sofa açk veya kapal olmaktadr.
Bölgede yaplan incelemeler sonucunda sofaya açlan 2, 3, 5 veya
7 oda görülmektedir. Kapal L sofalar 2, 3 ve 5 mekân
kapsayabilmektedir. Açk L sofa ise 7 mekânl konut örneğinde

görülmüştür. Bu tipte L biçimin birbirine iki dik kenar açktr. L sofal
türün inceleme yaplan konutlarda kullanm oran %9 kadardr [Resim
3.20c].

3)

Yan sofal tür: Bu tür sofa konutun ön cephesinde yer almaktadr.
Ancak giriş cephesinde sofann yannda 1 adet oda daha
bulunmaktadr. Sofa odann solunda veya sağnda, açk veya
kapal olarak tanzim edilmiştir. Söz konusu ön sofa konumu gereği
kare veya eni boyundan büyük veya küçük olabilir. Bu tür sofalar
oda-sofa ilişkilerinde esneklik sağlamaktadr. Yaplan incelemelerde
yan sofaya 2, 3 veya 4 odann açldğ görülmüştür. İnceleme
yaplan konutlarn %25’inde yan sofal planlamaya rastlanmştr
[Resim 3.20d].

4)

Orta sofal tür: Bu tür sofa artk sofann konut içerisine tamamen
entegre olmasnn sonucudur. Sofa bina girişine dik ve konutun
ortasnda tüm odalarn içine açldğ bir orta mekân konumundadr.
Yaplan araştrmada en fazla oda-sofa bağlant esnekliği ve saysal
değişkenlik bu türde görülmüştür. Sofaya açlan mekân says 2, 3, 4,
5, 6 veya 7 odal olmaktadr. Orta sofa sadece kapal iç mekân
olarak planlanmştr. Sedad Hakk Eldem’e göre Türkiye’de en
yaygn olan sofa türüdür. Bu genel geçer kural Balkesir ili için de
geçerlidir. Çünkü inceleme yaplan konutlarn %30’unda bu tür sofa
görülmüştür [Resim 3.20e].

5)

T sofal tür: Bu tür sofa orta sofal türe konut ortasndan sofaya dik bir
başka sofann eklenmesi ile gelişmiştir. Sofa bina girişine dik ve
konutun ortasnda tüm odalarn içine açldğ bir orta mekân
konumundadr. Ayrca T’nin orta aksa dik kolu ile evin diğer
odalarna bağlant sağlanmştr. Yaplan araştrmada sofaya açlan
mekân says 2 veya 5 odal olmaktadr. Bu tür sofa da orta sofal tür
gibi sadece kapal iç mekân olarak planlanmştr. İnceleme yaplan
konutlarn %5’inde T sofal planlamaya rastlanmştr [Resim 3.21f].

6)

Çift sofal tür: Bu türde karşmza birbirine bir kap ile açlan iki adet
sofa görmekteyiz. İki sofa ayn veya farkl karakterde olabilir.
Örneğin sofalarn her ikisi de ön sofa veya birisi yan, diğeri orta sofal
veya ön ve orta sofal olabilmektedir. Bu durum sofalarn farkl
işlevler için kullanmna olanak sağlamaktadr. Dş kapnn açldğ
sofa giriş mekân olarak kullanlrken, diğeri iç-özel mekân
olabilmektedir. Yaplan araştrmada iki ön sofal ve mekânl ile bir ön
ve bir orta sofal üç mekânl sofalarn birleşmesi ile oluşan iki sofal
türlere rastlanmştr. Ayn T sofal türde olduğu gibi pek yaygn bir
sofa türü değildir ve inceleme yaplan konutlarn %3,5’inde çift sofal
planlama görülmüştür [Resim 3.20g].
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

Resim 3. 20 Yaplan çalşmada görülen “avlusuz” tip “sofa” türü plan örnekleri
(a) Sofasz tür plan örneği
(b) Ön sofal tür plan örneği
(c)

“L” sofal tür plan örneği

(d) Yan sofal tür plan örneği
(e)

Orta sofal tür plan örneği

(f)

“T” sofal tür plan örneği

(g)

Çift sofal tür plan örneği

(h)

Özel tür örneği.

Balkesir ile krsal konut mimarisinde sofann önemi planlamada değişkenlikleri
de beraberinde getirmiş ve zaman içerisinde özel türde sofa-oda ilişkilerine
rastlanmasn sağlamştr. Örneğin bir örnekte yan sofal 3 odal türe

294

rastlanmş, ancak var olan 3 odadan ikisi sofaya açlrken diğer oda ortann
sofa yerine sadece bir odaya bağlandğ gözlenmiştir [Resim 3.20h]. Bunun
dşnda avlulu olan türlerde bir ksm oda grubu ön sofal iken, bunlarn
dşnda kalan odalarn avluya direkt açldğ gözlenmiştir. Yani ayn konut
kompleksi içinde hem ön sofal hem de sofasz türe rastlayabilmekteyiz.
Ancak bu türdeki özel türdeki sofa düzenine inceleme yaplan konutlarn
%3’ünde rastlamaktayz [Resim 3.21].
Diğer tip; 3,0%
Çift sofal; 3,5%
T sofal; 5,0%

Sofasz; 3,5%
Ön sofal; 21,0%

Orta sofal; 30,0%

L sofal; 9,0%

Yan sofal; 25,0%

Resim 3. 21 Balkesir ili genelinde inceleme yaplan konutlarda rastlanlan sofa türlerinin
dağlm.

Gelecekte yaplacak planlamalarda oda-sofa ilişkisinin sağladğ ikili ilişkiyi
koruyarak her oda saysna göre yeni planlamalarn yaplmasn sağlamak ve
özellikle orta, ön ve yan sofal tasarmlarn geliştirilmesi zaman içerisinde
yaşam alşkanlklarnn bozulmadan devamna olanak sağlayacaktr.
3.2.4. Avlu:
Avlu bir yap veya yap grubunun ortasnda kalan veya etraf duvar ile
çevrilmiş alan olarak tarif edilebilir. Avlu evlerin üretime yönelik
karakterlerinin de ifadesidir. Hayat sofasz (temel tip) türdeki konutun
önünde geçer ve başlangçta açk alan olarak tanzim edilmiştir. Ancak
artan ihtiyaçlar, doğal ve kültürel ortama uyum ve mahremiyet ihtiyac
etkisiyle bina önündeki açk alannn snrlar çizilerek duvarlarla
snrlandrlmş avluya dönüştürülmüştür (Köse, 2005). Böylece avlulu evin
ilk tipolojik başlangç noktas temel tipin çevrilmesi olarak yorumlanabilir.
Ev biriminin arsay çevreleyen duvarla birleşmesi ve parselin bütününün
kullanlabilmesini sağlamas, avlunun bir mekân olarak kullanldğnn
göstergesidir. Evin parselin ortasna yaplmamas kullanlabilecek alandan
yüksek oranda faydalanabilmeyi sağlar. Çevreleyici ve snrlayc özellikler
taşyan duvar, bir merkez çevresinde birçok mekânn örgütlenmesine de
olanak tanr. Bu evi oluşturan mekânlar için bir sofa, dağtm noktas
olduğu gibi, ayn zamanda ev ve üretim mekânlar için örgütlenmiş
alandr.
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Krsal yerleşimlerde avlu duvar binlerce yllk kültürel birikimin sonucunda
biçimlenmiştir ve aileyi koruyan, mahremiyeti sağlayan ve evi mekânsal
ve sembolik olarak dşardan ayran araçtr. Balkesir ili genelinde büyük
ilçe merkezlerine yakn krsal ova yerleşmelerinde avlu duvar taş veya
tuğladan, sval ve boyal olarak peyzajdan farkl biçimlenirken, dağlk ve
orman köylerinde kentlerden uzaklaştkça çal gibi basit malzemelerin üst
üste yğlmas ile alçak, ses ve göz mahremiyeti sağlamayacak şekilde
bahçe duvar karakterinde yaplmştr.
Çevrelenmiş olan alan ayn zamanda mülkiyet kavramna ilişkin en güçlü
izleri taşr [Resim 3.22a]. Evlerin ana yaşama kat avlu çevresinde
çözümlenmiştir. Avlu plann oluşumunu ve gelişimini etkileyen, günlük
yaşamn odağ konumundaki mekândr. Avlu, evin yer aldğ parselin, biçimi
ve zeminine bağl olarak şekillenir. Geometrik olarak tanmlanabilir formal
şekiller ile arazi ve parsel koşullarna göre informal şekillerde olabilen
avlunun büyüklüğü evin büyüklüğü ile orantl olarak değişmektedir.
Yaplan rölöve çalşmalar srasnda, genellikle parsel içerisinde evin
girişin uzak noktasna ve parsel snrna dayanacak şekilde
konumlandrldğ görülmüştür.
Üretime bağl ilişkilerin yürütüldüğü avlu, sokaktan genellikle bir kat veya
daha az yüksekliğinde bir duvar veya çitle ayrlr. Bu duvar/çit sokağn
yerleşimdeki izini belirlediği gibi evin de snrlarn belirleyen düzenin bir
parçasdr. Evi oluşturan mekânlar avlu çevresinde yer alarak avlunun
da biçimlenmesini etkiler. Avlu evin sokaktan girilen ilk mekândr. Evin
mekânlar arasndaki ilişkiler avlu üzerinden kurulmaktadr. Avlu içinde
konut dşnda, kümes, ocak, tuvalet, ek konut birimleri, sert zemin, küçük
bahçe, kuyu gibi ekstra birimler yer alr. Ahr ise avlu içine sokulmamş ve
baz örneklerde binaya bitişik, ancak sokaktan farkl bir girişi olacak
şekilde planlanmştr. Evlerde açk mekân olarak avlunun dşnda ekili bir
bahçe de yer almaktadr. Avlunun devamnda, evin yaşamnda günlük
ihtiyaçlar karşlayacak sebzelerin ekildiği bu bahçe bazen duvarlarla
çevrelenmiştir. Ev kütlesi büyük ve geniş bir avlu ile sokaktan geriye çekilmiş
olup avlu, sokak ile ev arasnda tampon bölge olarak kullanlmştr. Avluya
sokak tarafnda tek bir kapdan girilir. Ancak baz durumlarda bir büyük
ve bir de küçük kap olmaktadr [Resim 3.22b]. Küçük kap günlük kullanm
için kullanlrken, büyük kap ise hayvanlarn veya at arabalarnn girişi
için kullanlmaktayd. Avlu kaps geniş veya çift kanatl olabilmekte ve
üzerine kapy örten bir çat gelmekte ve bu çat avlu girişini
belirginleştirmektedir. Avlulu evlerin açldğ sokaklar, evlerin doğrudan
sokağa açldğ örneklere göre çok daha sakin ve hareketsiz, yar mahrem
bir ortam oluşturmaktadr.
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(a)

(b)
Resim 3. 22 Avlu örnekleri,
(a) İç avlu görünüşleri,
Küçükdere Köyü, Havran
(Fotoğraf: Yasemin
Mallkoç)
(b) Avlu kaps, Mahmudiye
Köyü, Kepsut (Fotoğraf:
Tasm Mehmed).

3.2.5. Islak hacim:
Mutfak
Geleneksel Türk Evi’nde tüm eylemler oda veya sofada yer almaktadr. Her
mekân her eyleme hizmet edebilecek şekildedir. Türk Evi planlamasnda
mutfak mekân ayrca görülmez. Ancak içinde ocak olan mekânda yemek
pişirme ve yemek yeme eylemlerinin yaygn olarak gerçekleştirildiği görülür.
Zaman içerisinde söz konusu mekân bir tesisat bağlantsnn eklenmesi ve
tezgâh ve dolap düzenlemesi ile mutfağa dönüştürülmüştür. Mutfakta
depolama alan olarak duvar içi nişler, dönüştürülmeden önce odada yer
alan yüklük veya mutfak mekân ile bağlantl bir kiler kullanlmaktadr [Resim
3.23].

(a)

(b)

(c)

(d)

Resim 3. 23 Mutfak örnekleri,
(a) Ocak ve tezgah, Örenli Köyü, Kepsut (Fotoğraf: Burak Mangut)
(b) Mutfak ve raf kullanm
(c)

Yeni mutfak örneği, Küçükdere Köyü, Havran (Fotoğraf: Zeynep Ece Atabay)

(d) Mutfak, Pehlivanhoca köyü, Gönen (Fotoğraf: Gizem Kükrekol).

Tuvalet:
Evlerin tuvalet yerleri değişkenlik göstermektedir. Türk Evi özgün
planlamasnda tuvaletin yeri bahçe veya avludur. Ancak zaman içinde
oluşan gereksinimler doğrultusunda çoğu konutta evin dşnda kalrken,
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bazlarnda içeri alnmştr. Tuvalet yeri iki türde farkllk göstermektedir [Resim
3.24]:

(a) Bina içi: Bina içinde ayr bir ünite olarak görülmektedir. Ünite
önceden oda veya sofann uzants olan bir boşluğun sonradan
kapatlarak tuvalete dönüştürülmesi sonucunda oluşturulmuştur.
(b) Bina dş: Bina dşnda ayr bir ünite olarak binaya yapşk veya
binadan bağmsz olarak tanzim edilmiştir. Her iki durum hem
avlulu hem de avlusuz komplekslerde görülmektedir.
Avlulu evlerde, evlerin tuvaletleri genellikle evin sokak cephesindedir. Avlu
duvar üzerinde yer alan tuvaletlerin bir kanalizasyon sistemine bağl
olmadğ görülmektedir. Tuvalet zeminden yükseltilerek atklar bir fosseptik
çukuruna bağlanmştr. Ancak altyaps olan köylerde tuvaletlerin gideri
sisteme bağlanmştr. Tuvalet genellikle hâkim rüzgârn tersi yönüne
yerleştirilerek istenmeyen kokularn evden uzak tutulmas sağlanmaktadr.

(a)

Krsal yerleşmelerin çoğunda olduğu gibi tarmsal dönemlerden günümüze
tuvalet kültürünün Balkesir’de genellikle gelişme ve ilerleme kaydetmediği
görülmektedir. Bu çalşmada krsal yerleşmelerde taş, ahşap, toprak gibi
ekolojik malzemelerin kullanlmasnn teşvik edilmesi tavsiye edilmesine
rağmen tuvaletlerde endüstriyel ürünlerden yararlanlarak temizlik ve buna
bağl sağlk standartlarn yükseltmek gerekmektedir. Dşklar için fosseptikler
veya biyogaz ünitelerinin yaygnlaştrlmas sağlanmaldr. Mevcut
konutlarda yaplacak tuvaletlerin sağlk koşullarn sağlamasna dikkat
edilmelidir. İdeal olarak evlerin her mevsimde kullanlacağ dikkate
alnarak kapal alanlarda yer almaldr. Ancak evin ve avlunun
büyüklüğüne bağl olarak scak mevsimlerde avluda da kullanlabilecek
ayr bir tuvalet yaplabilir. Bu durumda geleneksel konut slak hacim
rehabilitasyonunda iki tür eklemeden söz edilebilir: (1) içten ekleme, (2)
dştan ekleme. Islak hacim mekânlarna eğer gerekirse ve yeterli alan
varsa tuvalet yannda bir mutfak düzenlemesi de eklenebilir.

(b)

Islak hacimlerde konuta “içten” yaplacak “banyo” eklemelerinde
aşağdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
•

•

İçten yaplacak banyo eklemeleri eğer en küçük uygun oda
boyutu 190x250 cm’den büyükse oda içinde, uygun oda yoksa
sofada yaplabilir. Sofada yaplan düzenlemelerde ise tuvalet ve
duş hacminin kapal kabinde olmasna dikkat edilmelidir. Buna
karşlk lavabo kabin dşnda düzenlenebilir. Sofada yaplan
düzenlemede tüm bu birimler eğer mümkünse kapal bir banyo
hacminde çözümlenmelidir.
Toprağa oturan zeminde taş dolgu üzerine şap atldktan sonra
kolay temizlenebilen ve kir tutmayan ince derzli seramik yaplabilir.
Duvarlarda seramik kaplama veya ev halk tarafnda kolayca
uygulanabilen düzgün taş kaplama yaplabilir.

(c)
Resim 3. 24 Tuvalet örnekleri,
(a) Avlu içi tuvalet:
Mahmudiye Köyü,
Kepsut (Fotoğraf: Berrin
Diri)
(b) Konut içi tuvalet: Emre
Köyü, Bandrma
(Fotoğraf: Mukaddes
Oruç)
(c)
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Bahçede tuvalet:
Tarlabaş Köyü, Havran
(Fotoğraf: Çağla Kara).

•

Zemin üzeri katta yaplan tuvalet eklemesinde oda veya sofa
içindeki
zeminin sağlamlğ
test edilmelidir. Eğer yük
kaldrabiliyorsa zemin üzerine içinde tesisat giderlerinin çözümüne
olanak sağlayacak 10 cm’lik kot fark oluşturacak şekilde düzgün
bir ahşap kaplama yaplarak üzerine ince derzli seramik kaplama
yaplabilir. Duvarlarda seramik kaplama veya ev halk tarafndan
kolayca uygulanabilen düzgün taş kaplama yaplabilir. Döşeme
kaplamasnn yetersiz kaldğ durumlarda banyo yaplacak olan
alanda döşeme altndan güçlendirme yapmak veya döşemenin
yenilenmesi gerekir.

•

Banyo sofada ise varsa bir pencere yanna konumlanmal ve
pencerenin havalandrma ve şklandrma olanaklarndan
yararlanlmaldr. Eğer bu pencere sofada tekse tuvalet ve duş
kapal kabin içinde kalmas koşuluyla lavabo pencerenin önüne
ve dik konumda getirilmeli, böylece sofaya şk ve hava alnmas
sağlanmaldr.

•

Banyo alannda duş kabini kullanlmal ve minimum 85x85 cm’lik
alan ayrlmal ve içine bir adet duş teknesi konmaldr. Eğer yeterli
mekân varsa duş teknesi önünde 60 cm’lik giyinme alan ayrlmal
ve oluşan 85x145 cm’lik alan kap ile kapatlmal ve kap dşar
açlmaldr.

•

Banyo alannda tuvalet alafranga veya alaturka olarak kapal
kabin içinde eni minimum 85 cm, boyu ise eğer kap dşar
açlacaksa minimum 110 cm, içeri açlacaksa 140 cm olacak
şekilde konumlandrlmaldr.

•

Tesisatlarn geçirilmesi için mevcut duvarlarn kullanlmas uygun
değildir. Bu nedenle tuvalet kabini ve duş kabini için yeni duvar
yaplmas uygun olacaktr. Bu duvarlarn en az 10 cm’lik tuğla ile
yaplacak şekilde düşünülmesi gerekir. Tuğlann olmadğ
durumlarda duvar kesme taş, kerpiç veya ahşap karkas sistemle
oluşturulabilir.

•

Lavabo için gereken minimum genişlik 75 cm’dir. Eğer iki
kenarndan birinde duvar varsa duvara olan mesafe en az 15 cm
olmaldr.

Islak hacimlerde konuta “içten” yaplacak “mutfak” eklemelerinde
aşağdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
•

İçten yaplacak mutfak eklemeleri eğer en küçük uygun oda
boyutu 200x300 cm’den büyükse oda içinde, uygun oda yoksa
sofada yaplabilir. Oda seçiminde içinde ocak olan odann
seçilmesi uygun olacaktr. Bu durumda geleneksel ocak da
kullanlarak mutfak ekipmanlarna katlabilir. Sofada yaplan
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düzenlemelerde mutfak ksa kenar üzerinde önünde yemek yeme
mekanna olanak sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
•

Mutfak tezgâh önü zemin kaplamas ahşap olabilir. Ancak mutfak
duvarlarna tezgâh üzerine seramik veya düzgün kesili taş
kaplama yaplabilir.

•

Mutfak tezgâhnda bir eviye ve ocak yeri ayrlmal, istenirse
minimum 75 cm genişliğinde buzdolab boşluğu braklmaldr. Yer
olmadğ durumlarda bir tezgâh alt buzdolab kullanlabilir.
Tezgâh derinliği minimum 60 cm, yüksekliği ise minimum tezgâh
alt net yükseklik olarak 85 cm olmaldr. 85 cm’lik yükseklik bir
tezgâh alt buzdolab, çamaşr veya bulaşk makinasnn
yerleştirilmesine olanak tanr. Mutfak tezgâh depolamas eğer
tezgâh arkas duvarda yer varsa yerden 145 cm yükseklikte 75 cm
yüksekliğinde bir üst dolap ile desteklenmelidir.
Üst dolap
yapamaya olanak yoksa konut içinde başka bir konumda veya
konut dşnda kiler veya depo düzenlenebilir. Ancak bu depo
mutlaka karşlkl boşluklar ile havalandrmal ve kapal kapakl
dolapl olmaldr.

Islak hacimlerde konuta “dştan” yaplacak “banyo” ve “mutfak”
eklemelerinde aşağdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
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•

Konut içinde iç mekanda yer olmadğ durumlarda slak hacim
dşarda
çözümlenmelidir.
Ancak
yaplan
çözümlemede
konumlanma konut girişine yakn olmal, mümkünse girişle ilişkisi
kapal bir sundurma eklentisi ile sağlanmaldr. İstenirse konutun
pencerelerinden birisi geçiş mekan olara kullanlarak zemin kattan
bir geçit ile konut cephesine eklenebilir.

•

Dştan yaplan tüm eklemelerde dş cephe malzemesi konutun
mevcut malzemesi ile uyumlu olmaldr. Çat çözümünde
geleneksel çat malzemesi devam ettirilmelidir.

•

Eklenti iç mekanda olmayan mekann eklenmesi ile yaplmaldr.
Mutfak varsa sadece banyo, banyo varsa sadece mutfak, her ikisi
de yoksa mutfak+banyo şeklinde olmaldr.

•

Islak hacim yaps mevcut binaya yapşk veya mevcut binadan
ayrk olabilir. Yapnn yapşk olmas durumunda opak duvarlar
mevcut yapdan şeffaf yüksek pencereli bir ara geçiş bölmesi ile
ayrlmadr. Buna göre opak duvarlarn dş malzemesi mevcut
binann malzemesi ile uyumlu olarak seçilmelidir. Birleşimde
kullanlan pencereli ara mekan karşlkl havalandrmal olarak
düzenlenirse çamaşr kurutma ve ürün depolama amacyla
kullanlabilir.

•

Banyo kapal bir birim olarak ve yukarda banyo alt birimlerine ait
belirtilen standartlarda düzenlenmelidir.

•

Banyo içinde bir adet çamaşr makinas için alan tahsis edilmelidir.
İdeal banyo bir adet kapal hacimli duş, bir adet kapal hacimli
tuvalet, bir adet lavabo ve çamaşr makinasna sahip olmaldr. Bu
ekipmanlar sahip bir banyonun minimum iç boyutu 180x320 cm
olmaktadr.

•

Mutfak içinde bir eviye, bir ocak, bir buzdolab, 4 kişilik masa
düşünülmelidir. Mutfağn bir adet bahçe veya avluya açlan
kapsnn olmas gerekir. İyi havalarda dşarda oturma ve servis
olanaklarnn düşünülmesi gerekir. Bu şartlar sağlayan en küçük
mutfak iç boyutu 300x200 cm boyutlarnda olmaldr.

•

Mutfak ve banyoyu içeren slak hacim kompleksinde
banyo+mutfak için minimum iç boyut 400x300 cm olmaktadr. Eğer
istenirse ön cephesine uzun kenar boyunca giden 100 cm iç
genişlikte karşlkl havalandrmal bir koridor eklenebilir.

Krsal yerleşim alanlarnda fosseptik çukuru ya da biyogaz enerjisi elde
etmek üzere atklarn toplanacağ tanklar kullanlmal, atklarn enerjiye
dönüştürülmesi teşvik edilmelidir. Bu amaçla Bakanlk tarafndan proje ve
teknik hizmetin verilmesi ve kurulum desteğinin sağlanmas gereklidir.

Resim 3. 25 Geleneksel konut slak hacim rehabilitasyonu amacyla içten ve dştan ekleme
alternatifleri .
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Resim 3. 26 Mevcut
konutlarn slak hacim
ekleme
amaçl
rehabilitasyonu çözüm
alternatifleri. Çözümlerin
uygulanmas 3.2.5 Islak
hacim başlğ altnda
belirtilen minimum teknik
şartlarn sağlanmas ile
yaplmaldr.
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3.2.6. Frn

(a)

Frn evden bağmsz yer alan ve içinde yöresel yemeklerin pişirildiği bir
ocaktr. Balkesir ilinin kendine has iklimsel çeşitliliği ilin genelinde çok çeşitli
yemeklerin yaplmasna olanak sağlamaktadr. Bu nedenle yemek ve
yemek pişirme kültürü önem kazanmaktadr. Yemek ve beslenme;
faaliyetleri ateşin yaşam mekânna girmesinden sonra ocak çevresinde
çözümlenmiştir. İç mekânda var olan ocağn haricinde konut dşnda da
pişirme faaliyetleri için kullanlan bir frn düşünülmüştür. Dş mekânda yer
alan bu frn iki şekilde konumlanmaktadr:
1.

Bağmsz konumlu frn: Bu durumda frn konut bahçesi veya
avlusunda yer alr ve binadan uzak ve bağmsz bir konumda yer
alr. Frnn iç haznesinin yerden yüksekliği 0,50-1,00 metre arasnda
değişmektedir. Baz örneklerde üzerinde ve frnn kullanlan ön
ksmnda bir çat yaplmştr. Ancak çat olmayan frn çözümlerine
de rastlanmaktadr [Resim 3.26a, 3.26b].

2.

Yapya bitişik nizaml frn: Bu türde frn konut kompleksi içindeki
ahr, konut yaps veya avlu duvarna dayanmaktadr. Genellikle
duman çevreye az rahatszlk vermesi amacyla yaklaşk 3,00-3,50
metre yüksekliğe kadar yükseltilmiş bir baca ile alnmştr. Frnn iç
hacminin yerden yüksekliği 1,00 metre kadardr [Resim 3.25c].

(b)

Her iki durumda da geleneksel Türk Evi yaşam tarzna uygun olarak frn
etrafnda toplanlan ve bir yaşam tarznn olduğu bir mekân durumundadr.
Frnlarn biçimlenişi genellikle iki türlü olmaktadr:

(c)
Resim 3. 26 Frn örnekleri,
(a) Çatsz bağmsz frn,
Emre Köyü, Bandrma
(Fotoğraf: Yasemin
Çolak)
(b) Çatl bağmsz frn,
Örenli Köyü, Kepsut
(Fotoğraf: Tasm
Mehmed)
(c)

Bitişik nizam frn,
Küçükdere köyü, Havran
(Fotoğraf: Özlem Erpek).

1.

Kubbe biçimli dar ağzl tür: Bu türde frnn genel yaps bask
kubbe biçimindedir. İç haznesi yaklaşk 120 cm çapnda ve 60 cm
yüksekliğinde genellikle örme taş tekniğinde yaplr. Frnn giriş ağz
yaklaşk 60x60 cm boyutlarndadr ve baca frnn ağz ksmnda
veya iç frnn üzerinde yükselir. Frnn önünde baz durumlarda
0,30-1,00 metre arasnda bir genişliğe sahip bir çalşma tezgâh yer
alr [Resim 3.25a].

2.

Derin hazneli tür: Bu türdeki frn dar ağzl ve derin tanzim edilir.
Yaklaşk ağz boyutlar yaklaşk 80x80 cm olup, çoğu örnekte
derinlik 2,00 metreyi bulmaktadr. Bu türün bacas derin haznenin
orta noktasnda yükselmektedir [Resim 3.27].

Açk frn ve çevre mekânlar özellikle yaz aylarnda hamur işi, etli ve otlu
yemekler, baklava, çorba, börek ve uzun süreli pişen tencere yemeklerinin
pişirilmesi için kullanlmaktadr ve günümüzde evin çok önemli bir parças
olarak hizmet vermektedir. Frnda yaklan malzemeler genellikle çal ve
çrp olmaktadr.
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(a)

Resim 3. 27 Derin hazneli frn örneği çizimleri, Örenli Köyü, Kepsut.

3.2.7. Depo:
Depo, ev dşnda eve yapşk veya evden bağmsz bir ünite olarak
düzenlenmiş yiyecek veya bahçe malzemesi depolamak amacyla
yaplmş genellikle ahşap konstrüksiyonlu bir yapdr. İçinde depolanan
malzeme türüne göre iki çeşit olarak karşmza çkar:
1)

Malzeme deposu: Binaya bitişik [Resim 3.28a] veya binadan bağmsz
ancak bahçe içinde [Resim 3.28b] bahçe için kullanlan aletlerin
veya odun gibi yakacaklarn durduğu iç hazneli veya rafl bir
depolama yapsdr.

2)

Yiyecek deposu: İçinde kurutulmuş gdalarn saklandğ haşerelerin
içine girmesini engellemek amacyla yerden bir miktar yükseltilmiş,
beşik çatl bir yapdr. İçine çatnn üçgen alnnda bulunan bir
delikten girilir ve deponun içinde üzerinde kapaklar olan bakliyat
sandklar vardr [Resim 3.28c]. Hava almas için karşlkl olarak iki
kenar üzerinde hava sirkülasyon delikleri braklr.

(b)

Günümüz koşullarnda unutulmuş bu depo mevcutsa onarmdan
geçirilerek, yoksa köyün ortak mekânnda ortak olarak kullanlmak üzere
inşa edilip kullanlabilir.
3.2.8. Ahr:
Balkesir ili krsalnda genellikle süt üretimi amacyla yaplan büyükbaş
hayvanclk, baz köylerde küçükbaş hayvanclk ile de desteklenmektedir.
Bölgede konut çevresinde yaplan büyükbaş ve küçükbaş hayvanclk
genelde ailenin ihtiyaçlarn ve az miktarda üretimi karşladğ
görülmektedir. Ancak özellikle Bandrma, Manyas ve Erdek çevresinde
büyük kümes hayvanclğ krsal yerleşmelerde yaplmaktadr.
Tarmn ağrlkl olduğu krsal üretim alannda hayvanclk yalnzca ailenin
kendi ihtiyaçlarn karşlamak üzere sürdürdüğü bir faaliyettir. Evlerin avlu
çevresinde gelişmeleri, ahrlarnda bu düzen içinde çözümlenmesine
olanak tanmştr. Birçok örnekte, ahr avluyu çevreleyen mekânlar arasnda
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(c)
Resim 3. 28 Depo örnekleri,
(a) Örenli Köyü, Kepsut
(Fotoğraf: Tasm Mehmed)
(b) Çamalan köyü, Sndrg
(Fotoğraf: Didar Acar)
(c)

Kireç köyü, Dursunbey
(Fotoğraf: Esra
Nesipoğullar).

yer alr. Baz konutlarda ise ahr konuta bitişik ama ayr bir sokak girişi ile
girilecek şekilde çözümlenmiştir [Resim 3.29].
Konutun avlulu olma veya olmama durumuna göre ahrn konumu
değişkenlik göstermektedir:
a) Avlusuz konutta ahr: Bahçeli avlusuz konutta ahr binaya
yapşk veya binadan bağmsz bir ünite olarak konumlanr.
Girişi arazinin herhangi bir yerinden olabilmektedir. Konut tek
katl ise ahr binann devamnda binaya bitişik veya ayrk bir
konuma yerleştirilmektedir. Eğer bina bir kattan daha yüksekse
ahr binann zemin katnda olabilmektedir. Eğimli arazide ahr
girişi eğimden yararlanlarak girişten farkl bir taraftan, tercihan
binann girişinin ters tarafndan veya yan cepheden
olmaktadr. Düz arazide ise ahr girişi giriş cephesinden veya
yan cepheden yaplmştr.

(a)

b) Avlulu konutta ahr: Avlulu konut kompleksinde ahr avlu içinde
giriş kapsnda ulaşlabilecek şekilde konumlanr. Ancak baz
uygulamalarda ahrn girişi avludan koparlarak konut
kompleksinin sokağa açlan tarafnda görülmektedir. Konutun
tek veya iki katl olma durumuna göre ahrn konumu ayn
avlusuz düzendeki gibi değişkenlik gösterir.

(b)

(c)

Baz köylerde evin yannda açk bir ağl arkasnda oluşturulan ahrlar, bask
tavanl ve genellikle karşlkl iki srann oluşturulabileceği ölçülerdedir. Bu
örneklerden bazlarnda ahrn tavannn basklğnn yan sra zemininin de
avlu ya da bahçe kotundan daha aşağda olduğu dikkat çekmektedir.
Böylece ahr teras yüksek olmayan bahçe ya da avludan biraz yükseltilmiş
bir döşeme niteliği kazanmaktadr. Geleneksel mimaride var olan ahr
yaplarnn günümüzün hayvan ve insan sağlğ için gerekli koşullara
uyarlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken konularn başnda ahrn
konutla olan ilişkisi gelmektedir.
Ahrn konut avlusu veya çevresindeki yeri belirlenirken aşağdaki hususlar
dikkate alnmaldr [Alkan, 1973] [Resim 3.30]:

(d)

•

Yağşlarla avluya gelen sularn, uygun bir avlu eğimiyle ahrdan
dşarya doğru akmas sağlanmaldr. Avlu eğimi, ahrdan konut
kullanm alanlarna doğru yaplmamaldr.

•

İstenmeyen kokularn konuta ulaşmasn engellemek amacyla,
ahrlarn hâkim rüzgâr yönünün tersinde yer alacak şekilde
konumlanmas (rüzgârn esme yönünün konuttan ahra doğu
olmas) sağlanmaldr. Ayn zamanda komşuluk ilişkileri açsndan
benzer koşullarn komşular da rahatsz etmemesi düşünülmelidir.

Resim 3. 29 Ahr örnekleri,
(a) Bağmsz ahr, Kuyucak
Köyü, Burhaniye (Fotoğraf:
Zeynep Ece Atabay)
(b) Emre köyü, Bandrma
(Fotoğraf: Cem Özkan)
(c)

Avluda ahr, Saraç köyü,
Kepsut (Fotoğraf: Esra
Nesipoğullar)

(d) Hotaşlar Köyü, Kepsut
(Fotoğraf: Berrin Diri).
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•

Ahr içindeki scaklk ile ahr dşndaki havann scaklk dereceleri
arasnda büyük farkllklarn olmamasna, hayvan sağlğ açsndan
dikkat edilmelidir.

•

Ahrlarda rutubet oran fazlalaşmasnn, hayvan sağlğ ve yapya
verdiği zararlar dikkate alnarak, ahrlarn havalandrmasnn
sağlanmasna dikkat edilmelidir.

•

Ahr havalandrmasndaki amaç, yavaş bir hava akm ile içerde
scaklk ve rutubet birikmesine engel olarak, ortalama çevre
şartlarn sağlamak ve muhafaza etmektir.

•

Hayvan sağlğ için doğal şk, yem, su
Bundan başka günlük ahr içi işlerinin
aydnlk düzeyi sağlanmaldr. Bu
faydalanmak için ahr duvarlarna eşit
pencere yerleştirilmelidir.

•

Doğal
şktan
yararlanlamayan
durumlarda
ve
akşam
karanlğndan sonra ahr içinin suni şkla aydnlatlmas gereklidir.
Genel olarak 40-50 m²’lik taban alan için yaklaşk 100 wattlk bir şk
kaynağ tavsiye edilir. Işk kaynağnn yeri idrar kanalnn üzerinde
olmaldr. Ayrca yem yolu üstüne de seyrek olarak şk kaynağ
yerleştirilmelidir.

•

Yem muhafaza depolar, ahra ekli ya da ayr olarak yaplabilir.
İklim koşullar dikkate alnarak üzeri kapal sundurma ya da tol
nitelikli mekânlar da balya yğnlar haline getirilmiş yemlerin
muhafazasnda kullanlabilir. Kaba yem ve yataklğn muhafaza
edildiği deponun ahrdan ayrlmas muhtemel bir yangn da zarar
azaltr. Ayrca ahr içinde daha temiz çevre şartlar yaratlmş olur.

•

Yemin yemliklere kolay taşnmas için yemlik yolu genişliğinin 80-100
cm arasnda olmas tavsiye edilir. Yemlik ise 60–80 cm genişlikte ve
yemlik taban, dikilme platformu seviyesinden 5-8 cm alçak veya
yüksek olabilir. Yemliğin önünde yemliği dikilme platformundan
ayran eşik, ayn platformdan 15-20 cm yüksek olmaldr. Dikilme
platformunun boyu hayvan rk ve cinsine göre 135-200 cm
arasnda değişir. Genişliği ise 105-125 cm arasnda değişir. İdrar
kanallarnn genişliği ise minimum 30 cm, maksimum 40 cm
aralğnda olmaldr. İdrar kanalna gider yönünde %1–2 meyil
verilmelidir.

•

Hayvansal üretimde suyun önemi, gerek hayvan beslemesi, gerek
ahr temizliği bakmndan büyüktür. Bu sebeple ahrlarda, suya
kolayca erişebilme imkân sağlanmaldr.

•

Ahr temizliğinde kullanlan suyun diğer sv pisliklerle birlikte, septik
tanklara (fosseptik çukuru) aktarlmas gerekir.

ve hava kadar gereklidir.
yaplabilmesi için gerekli
amaçla, doğal şktan
arallarla yeterli miktarda

(a)

Resim 3. 30 Tek durakl ve karşlkl iki durakl tipik
ahr plan ve kesiti.
a. Tek yönlü /durakl ahrlarda genişlik
yaklaşk
3,00-4,00
m
(3,75
m)
arasndadr.
Temel
oda
birimi
ölçülerindeki bir alanda tek durakl 3-4
hayvan için ahr.
b. Tek durakl ahrda uzunluk, hayvan
saysna bağl olarak değişmektedir. Bir
hayvan için 120 cm genişliğinde durak
alanna ihtiyaç vardr.
c. Karşlkl iki durakl ahr; ortada taşyc
dikmenin
olmas
kullanm
zorlaştrmasna
karşn
geleneksel
ahrlarda döşeme kirişlerini taşmak için
gereklidir. Hayvanlarn çarpmalarna
karş dikmelerin zemine ve hezen kirişine
bağlants önemlidir. İki sra arasnda bir
idrar kanal yaplarak, zemin kanala
doğru meyillendirilmelidir.

(b)

(c)
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Balkesir krsalndaki konutlardaki mekân büyüklükleri açsndan tek sral
duraklar bulunan ahr planlarnn yaplmas uygundur. Bu büyüklüğü asl
oluşturan faktör hayvan saysdr.
Ahr döşemesinde skştrlmş toprak, yatay ve düzgün olmak şart ile levha
taş / sal taş ile kullanlabilir. Skştrlmş toprak zeminli ahrlarda yemlik ve
tabanda bulunan idrar kanalnn taş ile yaplmas önerilir. Durak döşemeleri
8-10 cm kalnlğndaki ahşap merteklerle de yaplabilir.
Tek durakl ahrlarn genişlikleri çat kirişlerinin geçebileceği bir açklktadr
(3,00-4,00 m). Ahr içerisinde kolonlarn bulunuşu, ahrn kullanşllğn
azaltmasna karşn, geleneksel yapm sistemi ile yaplan karşlkl iki durakl
ahrlarda çat kirişlerinin aras hezen kirişi ve taşyc dikmeler ile
desteklenmelidir. Ahşap dikmeler zeminde taş set üzerine oturtulmaldr.
Ahr kaps istenen fonksiyona göre tek veya çift kanatl yaplabilir.
Hayvanlarn teker teker giriş çkş için (0,90-1,20 m) genişlik / (1,90-2,00 m)
yüksekliğinde kap açklğna ihtiyaç vardr.
Durakl ahrlarda ahr yüksekliğini belirleyen faktörler hayvanlar için gerekli
normal hava hacmi ile ahr içindeki sağlk şartlarna uygun imkânlar ve
içerde yaplan işler srasnda hareket serbestliğinin sağlanmasdr. Bu
amaçla bölgedeki iklim şartlar da göz önünde bulundurularak 2,25-2,50
m’den az olmamas gerekir.
3.2.9. Ziraat makinalar garaj:
Tarm ve hayvanclk krsal alanlarda günümüz koşullarna uygun olarak
makinalaşmaktadr. Bu nedenle yeni tarm makinalarnn krsal yaşama
girmesi ve konut kompleksi içinde park edilmesi ve depolanmas kaçnlmaz
olmaktadr. Günümüz krsal yaşamnda en büyük sorun söz konusu
makinalarn depolanmas için uygun alanlarn olmamas ve gelişigüzel park
edilmek zorunda kalmasdr. Bu nedenle yerleşmede söz konusu makine
parknn sağlanmas artk gereksinim haline gelmiştir. Ülkemizde toprak
işlemek amacyla en çok kullanlan tarm makinas traktördür. Baz
durumlarda traktöre yük taşmak amacyla römork eklenmektedir. Bunun
yannda diğer kullanlan tarm makinalar işlenen toprağn cinsine göre
değişkenlik göstermektedir. Birinci snf toprak işlemede kullanlan aletler
pulluk, çizel ve dip kazandr [Resim 3.31]. Buna karşlk ikinci snf toprak olan
yerlerde kültivatör, trmk, toprak frezeleri, merdane vb. aletler
kullanlmaktadr (Internet, 2010a). Bunun yannda hayvanclk yaplan
köylerde saman makinas da kullanlmaktadr.
Geleneksel konut parselinde eğer söz konusu makinalar için yeterli alan
sağlanmazsa makinalar ya köy sokağnda kalmakta veya bahçe ya da
avlu içine konmaktadr. Bu durum makinalarn daha ksa sürede
eskimesine, açk alan fonksiyonlar için gereken alanlarn kullanlmas
nedeniyle kstlanmasna ve görüntü kirliliğine neden olmaktadr. Bu
nedenle mevcut konut kompleksine yaplacak eklentilerin bu makine
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parkn rahatlkla içine alabilecek boyutta olmaldr. Bu nedenle yaplacak
bir planlama çalşmasnda makine park boyutlar irdelenmeli ve mekan
boyutlar bu makine parknn ihtiyaçlarna göre şekillenmelidir [Resim 3.32].

Pulluk örneği

Yedi ayakl çizel örneği

Dip kazan

Kültivatör

Traktör

Römork

Resim 3. 31 Türkiye genelinde toprak işlemede en çok kullanlan alet örnekleri.

Ortalama kepçeli traktör boyutlar

Ortalama römork boyutlar

Pulluk, kültivatör, dip kazan,
çizel vb. traktöre taklan tarm
aletleri boyutlar:
• En:
Minimum
200
maksimum 320 cm

cm,

• Boy: Yaklaşk 100 cm
• Yükseklik: Yaklaşk 120 cm

Ortalama saman makinas boyutlar

olmaktadr. Mekan boyutlar bu
tabloda yer alan makinalara
göre belirlenmelidir.

Resim 3. 32 Türkiye genelinde toprak işlemede en çok kullanlan makine ortalama
boyutlar (Adler, 1999).
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Konut kompleksi içinde tarm makinalar dşnda ev halkna ait olan araba,
motorsiklet ve bisiklet gibi araçlarn park için yer ayrlmas uygun olacaktr.
Bunlar yer var ise kapal bir garaj içinde çözülebilir. Genellikle traktör
arkasna römork veya tarla sürme için kullanlan makinalar taklarak
kullanlmakta olduğundan aracn sokakta veya konut kompleksi içinde
dönüş, ilerleme ve park alanlarnn düşünülmesi gerekir. Bununla ilgili
boyutlar [Resim 3.33]de gösterilmiştir.

Römorklu ve römorksuz traktör dönüş çaplar.

Traktör park alan boyutlar.

Römorklu traktör ve zirai araç için gereken minimum kapal alan boyutlar.
Resim 3. 33 Traktör ve makine park için gereken kapal alan boyutlar (Neufert, 1983).
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3.3. Odalarn yan yana geliş biçimleri ve evin gelişimi:
Bina kat saylar bir (yer ev) veya iki katl (hanay) olmakta, nadiren
eğimden yararlanacak şekilde bir ekstra bodrum kat eklenmiştir.
Dikdörtgen veya dikdörtgene yakn oda formu, binann tümüne
yansmaktadr. Balkesir ili genelinde evin formu yaln, uzun çkmalardan
arnmş, küçük açklklara sahip prizma formunda oluşmuştur. Bu sadelik iç
mekan organizasyonuna da yansmştr. Binann giriş kaps genellikle
sokağa dik yerleştirilmiştir. Bina inşa edildiği parselin biçimsel özelliklerine
bağl olarak konumlanr. Avlulu planlamada bina girişten mümkün
olduğunca uzaklaştrlmş veya girişe dik konumda yerleştirilmiş, böylece ilk
karşlama mekannda bir boşlukla karşlaşlmas sağlanmştr. Odalarn
pencereleri avlulu konutta zemin katta avluya bakarken, üst katta sokak
veya avluya bakabilmektedir.
Sokak (kamu) - Bahçe/avlu (yar özel)– sofa (ortak kullanm alan)– oda
(mahrem özel) dörtlüsüne baktğmzda plan içindeki konumlarna ve diğer
elemanlar ile ilişkilerine bakarak mekânsal örgütlenme içinde kamu
mekanndan mahremiyetli özel mekana doğru giden hiyerarşik bir
yaplanma olduğu söylenebilir. Bu hiyerarşi en temel tipte bile görülebilir
[Resim 3.34]. Ancak temel tipe ait baz örneklerde bahçe/avlu yerini sadece
merdiven alabilmektedir. Mekânlarn bir sofann etrafnda ve tekrarlanan
dik açl köşelere sahip temel birimin birbirine eklenerek üremesi ile ürediği
söylenebilir. Eklenebilme, bölünebilme özellikleri planlamada ihtiyaca bağl
esnek çözümler geliştirilmesine olanak tanmaktadr. Ayn birimin farkl bir
araya gelişmeleri yaln bir plan içinde zengin bir mimari bütünlük
oluşturmaktadr.
Balkesir ili krsalnda sofal olan tüm konut türlerinde sofa çekirdek mekân
olarak karşmza çkar. Sofaya oda, mutfak fonksiyonlu oda, tuvalet,
merdiven gibi elemanlar eklenir ve konut plan ortaya çkar. Odalarn
planlar kare veya kareye yakn dikdörtgendir (Ortalama en x boy
oran=1,07), sofa için ise bu oran kareden uzaklaşmaktadr (Ortalama en x
boy oran=1,21). Odalar, küçük bir hol, merdiven ya da servis mekân
(mutfak, banyo, wc gibi) oluşturularak birleştirilebilir. Bu mekânlarn ölçüleri
oda cephesinin 2/3’ünü geçmemelidir. Açk sofa ya da iç sofa ile
bağlanan odalarda da ayn orann kullanlmasna önerilmektedir. Ancak,
üç modüllü örneklerde sofa cephesi oda ile ayn ölçülerde tutulabilir.
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Tuvalet

Oda
Sofa
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elemanlar
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ağ

Merdiven

Tuvalet

Temel tip
elemanlar

Bahçe
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Ahr

avlu

Depo

Köy sokağ

Resim 3. 34 Balkesir ili krsal konut mekân ilişkileri şemas.

3.4. Ortak Hizmet Birimleri:
Krsal yerleşimin yer seçimi ve gelişiminde su kaynaklarnn varlğ ve
tartşlamaz bir önemi vardr. Yerleşim alanlar bir su kaynağ ile yakn
ilişkilidir. Özellikle nüfusu az olan köy alt yerleşmeleri su kaynaklarna bağl
olarak varlklarn sürdürebilirler. Yerleşim alannn su sağlama sistemi
genellikle bir sosyal merkez ile ilişkilendiği görülmektedir. Köyün merkezini
oluşturan yaplar içinde su kaynağnn önemli bir yeri vardr. Cami, çeşme,
kuyu, muhtarlk ve köy odas, hamam, çamaşrlk, çeşme, kahvehane, köy
frn vb ortak kullanm mekânlar köyün merkezini oluşturur [Resim 3.35].
Su Kaynağ:
Yerleşimler içinde çeşmeler ile köy meydan ilişkisi baz köylerde bu öğenin
ne derece kymetli olduğunu gösterir. Yerleşme ölçeğinde su öğesi
etrafnda gelişen meydan oluşumu krsal kültürde sürdürülmelidir.
Çeşme bazen bir taşn basitçe şekillendirilmesiyle, bazense özel taş işçiliği ile
belirgin bir köy eleman haline gelmektedir [Resim 3.36a]. Baz köylerde
çeşme özel bir konut yapsnn duvarnda bir mobilya gibi yerleştirilmiş
olmaktadr [Resim 3.36b]. Bu alanlardan gerektiğinde hayvanlarn da
faydalanabilmesi için akan suyu biriktiren yalaklar oluşturulur.
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Resim 3.3 5 Köy meydan,
Babayaka köyü, Gönen (Fotoğraf:
Ergün Şimşek).

Köy çeşmeleri ayrca çamaşr ykama ve hayvan sulama gibi fonksiyonlara
da hizmet etmektedir. Konut ihtiyaçlar ve bahçenin sulanmasn
sağlayacak suyolu düzenlenmesi kanal ve boru sistemleri olarak
çözülmüştür. Suyun sokaklar etkileyen yan ise yağmur ve kar sularnn
aktlmasyla ilgilidir. Sokaklarda bazen iki yanda bazen ise sokağn
ortasnda suyun akşn sağlayan kanallar oluşturulmuştur.
(a)

(b)

(c)

Eğimli topografyaya sahip köylerde suyollar sirkülâsyonu sağlayan
merdiven basamaklarnda da oluşturulmuştur. Tarla ve bağ yaplmas
durumunda bahçenin sulanmasn sağlayacak suyolu düzenlenmesi
yaplmaldr. Suyun akşnn kontrolü amacyla kanallarda düşey sürme
kapaklar oluşturulur. Bu kapaklar suyu hem yönlendirmeye hem de
denetlemeye yaramaktadr.
Yerleşimlerin konumsal farkllklar, su teminindeki istikrarszlklar kuyu gibi
alternatif sistemlerin oluşturulmasn zorunlu klmaktadr [Resim 3.36c]. Kuyular
evlerin özel bahçe veya avlularnda yer aldğ gibi ortak mekânda da
görülmektedir. Ortak veya özel mekânda kuyulardan su çekmek için
tulumba yaygn kullanlan sistem olarak karşmza çkar [Resim 3.36d].
Yerleşim içinde önemli toplanma merkezi olan su öğelerine, özellikle yeni
oluşturulan ve gelişen yerleşmelerde yer verilmesi gerekmektedir. Var olan
çeşmelerde ise kaynaktan gelen suyun sürekli akmasnn önüne geçilmeli,
musluk ile kontrolü sağlanmaldr. Yüzey sularnn yerleşim içinden
geçirilmesi durumunda, yol kenarnda bir kanal yaplmas önerilmektedir.
Böylelikle suyun kaybedilmeden sulamaya hizmet etmesi sağlanacağ
gibi, yerleşim içinde bir serinlik unsuru olarak değerlendirilmesi de mümkün
olacaktr.
Bugün krsal yerleşmelerde yer alt su şebekeleri ile her konuta su temini
olanakl hale gelmiş bulunmaktadr. Bu nedenle ykanma, çamaşr ve
bulaşk ihtiyaçlarnn çözümleneceği güncel mekânlarn konut mekânnda
suyun yer almas hijyen koşullar açsndan bir zorunluluktur.

(d)
Resim 3. 36 Su kaynağ örnekleri,
(b) Akçaksrak Köyü, Sndrg
(Fotoğraf: Didar Acar)
(c)

Şahinler köyü, Burhaniye
(Fotoğraf: Berrin Diri)

(d) Küçükdere köyü, Havran
(Fotoğraf: Zeynep E.
Atabay)
(e)

Küçükdere köyü, Havran
(Fotoğraf: Ecem Çam).

Günümüzde giderek önem kazanan su problemine karşn evlerde de
önlem alnmaldr. Yağmur sularnn avlunun uygun bir yerinde
oluşturulacak bir sarnçta toplanarak sulama ve çevre temizliğinde
kullanlmas sağlanmaldr. Sarnç ve depolama sistemleri, küresel snma ve
kuraklk gibi küresel sorunlar göz önüne alndğnda geleceğe yönelik
ekolojik bir önlem olarak değerlendirilmelidir.
Yel Değirmeni: Bölgede ova köylerinde açk alan rüzgârndan yararlanarak
buğday öğütmek amacyla kullanlan ancak günümüzde işlerliğini
kaybetmiş tesislerdir. Krsal peyzaj için önemli bir yap eleman olan yel
değirmenleri genelde yerleşime hizmet eden ortak üretim alan olarak
yaplmşlardr [Resim 3.37].
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Frn: Yerel kültürün bir parças olarak, baz bölgelerde ev ocaklarndan
başka halkn odununu kendi ateşleyerek kullanabileceği ortak frnlar
bulunmaktadr. Özellikle kş mevsimi ya da ramazan ay hazrlğ olarak
pişirilen ve uzun süre saklanabilen ekmek ya da yerel hamur işlerinin
pişirilmesinde köyün ortak frn kullanlmaktadr. Önemli günlerde ve
hazrlklarda köy halknn evlerinde yaptklar hazrlk sonras, imece usulü ile
yaklan köy frn sra ile kullanlr.
Evlerdeki tandrlarn kullanmndan farkl olarak, genellikle kapal bir oda
içinde, tezgâhnn çevresinde çalşma-hazrlk imkân olan frnlara, gerek
ekonomik gerekse de sosyal boyutu ve kültürel sürekliliğin sağlanmas
amacyla, yeni planlanacak ve gelişmekte olan yerleşmelerde yer verilmesi
gerekmektedir [Resim 3.38].

Resim 3. 37 Yel değirmeni örneği,
Bayramiç Köyü, Gönen (Fotoğraf:
Ergün Şimşek).

Çamaşrlk: Su ile ilişkili bir başka mekân türü çamaşrlktr. Çamaşrlk
köylülerin bir su kaynağna bağl çeşmeden gelen su ile çamaşrlarn
ykayabilecekleri bir mekândr. Mekânda yüksek duvar önünde çeşme ve
akan su, karşsnda ise üzerinde çamaşrlarn su ile dövülüp ykanabileceği
çamaşr taşlar vardr [Resim 3.39].
Kahvehane: Kahvehane köyün halknn toplandğ, ortak kararlarn alndğ
sosyalleşme mekândr. Balkesir krsalndaki köylerin tamamnda
kahvehaneye rastlanr. Köylerin bazlarnda eski kahvehane mekanlarna
rastlanmaktadr, ancak genellikle halkn toplandğ, tercihen gölgelikli, önü
terasl yaplardr. Bazlarnn yannda bakkal ve dükkân gibi satş mekanlar
yer alr [Resim 3.40]

Resim 3. 38 Ortak kullanma açk
frn örneği, Tarlabaş Köyü, Havran
(Fotoğraf: Çağla Kara).

ÇAMAŞIRLIK

ÇEŞME

ÇAMAŞIR
DÖVME
TAŞI

ÇEŞME

Resim 3. 39 Çamaşrlk, Kireç Köyü,
Dursunbey (Fotoğraf: Ece
Erdoğan).
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KAHVEHANE

BİRİNCİ KAT PLANI

DÜKKAN

(a)

(b)

ZEMİN KAT PLANI

(c)

Resim 3. 40 Kahvehane örnekleri
(a) Kahvehane-depo-dükkan kompleksi, Örenli köyü, Kepsut (Fotoğraf: Kemal
Çorapçoğlu).
(b) Kahvehane-planlar, Örenli köyü, Kepsut.
(c)

Yeni kahvehane, Tarlabaş köyü, Havran (Fotoğraf: Çağla Kara)

(d) Yeni kahvehane-dükkan, Örenli köyü, Kepsut (Fotoğraf: Berrin Diri).

Dini Yap: Yerleşim merkezini tanmlayan ortak yaplar arasnda dini yaplar
öne çkmaktadr. Camiler köyün sokaklarnn birleşip kahvehane, çeşme
gibi merkezi meydan olduğu yerde yer almaktadr.
Bölgede, yerel malzemenin kullanldğ tarihi camilerin says azdr. Ancak
genel eğilim taş duvar taşycl veya ahşap konstrüksiyon, ahşap çatl ve
ahşap iç mekân süslemeli camilerin varlğn göstermektedir. Ancak görülen
köylerin çoğunda son 50 yl içinde yaplmş betonarme ve yerel karakterle
uyuşmayan yapda camiler gözlemlenmiştir. Yerel mimari kimlik ile
bütünleşen yeni çözümler küçük yerleşmelerde ve turistik değer taşyan
bölgelerde desteklenmelidir.
.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(e)
Resim 3. 41 19. yüzyldan kalma Rum usta eseri camiler
(a) Dş görünüş, Şahinler köyü, Burhaniye (Kaynak: Internet, 2010b).
(b) İç görünüş, Şahinler köyü, Burhaniye (Fotoğraf: Berrin Diri).
(c)

Dş görünüş, Ağack köyü, Burhaniye (Kaynak: Internet, 2010c).

(d) İç görünüş, Ağack köyü, Burhaniye (Kaynak: Internet, 2010c).
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(e)

Dş görünüş, Kadköy, Edremit (Fotoğraf: Ümit Arpacoğlu)

(f)

İç görünüş, Kadköy, Edremit (Fotoğraf: Ümit Arpacoğlu).

Tüm kamu binalarnda ve yerleşme merkezinin mimari kimliğine sembolik
anlamlar ile renk katan dini yaplarda, yerel kimliğin önemli bir unsuru olan
ortak malzeme ile yerel mimari motiflerin kullanlmas önerilmektedir.
Yerel bir kimlik öğesi olan, dşardan bir merdivenle ulaşlan minare ezan
mahallinin yaşatlmasna çalşlmaldr [Resim 3.41].

SONUÇ VE ÖNERİLER:
•

Balkesir krsalnda sokak dokusunu oluşturan yollar, baz köylerde
yap duvarlar ve yüksek avlu duvarlar, bazlarnda ise çal, tel
veya odun çitlerle ile snrlanmştr. Yerleşimde bu karakteristik
özelliklerin korunmasna özen gösterilmelidir. Parsel içinde yaplar
avlulu tip yaplaşmada eğer bir sokak dokusu oluşumu varsa,
oluşmuş dokuyu devam ettirmek amacyla geri çekilmemeli, yolu
snrlayan avlu duvar ile bütünleştirilmelidir. Ancak dokudaki
yaplar yoldan uzaklaşmşsa ve yola yakn yaplar ahr, depo,
samanlk gibi fonksiyonlara ayrlmşsa geriye çekilebilir [Resim 3.42].

•

Birçok köyde gelişme bölgeleri zgara parseller ile oluşturulmuştur.
Ancak yaplarn yol ve komşu mesafeleri brakarak inşa edilmeleri
yerleşim dokusunda uyumsuz bir sonuç yaratmaktadr. Izgara
parsellerin kullanm konusunda Balkesir bölgesi için yaplan konut
tipolojileri çalşmalarndan faydalanlmaldr.

•

Yerleşim dokusunu oluşturan bu özelliklerin sürdürülmesine engel
olan yönetmelikler var ise, gerekli düzenlemeler yaplmaldr.

•

Yerleşim dokusunun gelişiminde, yerleşim alannn geçmişten gelen
özellikleri de dikkate alnmaldr.

•

Zeytinlik ve bağ gibi özellikli alanlarda, evlerin bu alanlarla olan
alansal ilişkileri korunmaldr. Miras yolu ile bölünmelerde ya da ayn
mülkiyete yeni evler yaplmas durumunda, yoğunluk ve evlerin
birbiri ile olan ilişkilerinin zeytinliklerin krsal karakterini bozmasna
müsaade edilmemelidir.

•

Yerleşim alanlarnn köyün yerel özelliklerinin sürdürmesi amacyla
köylerde var olan bitişik nizam evler (sra ev) ya da avlulu ev
dokusu sürdürülmelidir. Ayrk nizaml parsellerde ise kenara
yaklaşma mesafeler korunmal ve gerekli mahremiyet alan
mesafeleri sağlanmaldr. Yeni yaplacak konutlarda krsal
karakterin sürdürülmesine engel olan imar kurallar yeniden
değerlendirilmelidir. Özellikli yerleşim bölgelerinde yaplacak imar
çalşmalar bu rehberde belirtilen hususlar göz önüne alnarak
oluşturulmaldr.

Bina avlu ortasnda

Bina yola cepheli
Resim 3. 42 Bina parsel-yol ilişki önerisi.
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•

Yerleşimin doğal peyzaj bozmamas amacyla, yerleşim snrlarnn
belirlenmesi gereklidir. Özellikle ufuk çizgisinin doğal peyzaj ile
bitirilmesi önerilmektedir. Yerleşimin doğal snrlarna (doğal kayalk,
yoğun yeşil vb. doğal çevre bileşenleri) uyulmaldr. Doğal snrlara
aykr yeni yaplaşmalara yol açacak parseller yaratlmamaldr.

•

Parsel büyüklükleri krsal alan karakterine ve yerel halkn geçim
kaynaklarna göre belirlenmelidir. Ayn krsal alanda çok farkl ölçü
ve oranlarda oluşturulan parseller, yaplaşmann düzensiz olarak
gelişmesine yol açmaktadr.

•

Parsel oluşturulmasnda uygulanan dik kenarl zgara plann
topografyaya uyumlu olarak çözümlenmesine çalşlmaldr. Bu
konuda “Balkesir Krsalnda Yöresel Mimari Projeler Oluşturulmas
Amaçl Tipolojik Çalşmalar” kitabnda parsel dönüşümü
başlğndan faydalanlmaldr.

•

Parsel snrlarnn oluşturulmasnda doğal snr ve engeller belirleyici
olmaldr.

•

Yerleşim bütünlüğünü güçlendiren ölçü, oran ve malzeme
bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Yeni yaplacak konutlarda bu
rehberde ‘2.bölüm’de belirtilen malzeme ve yapm yöntemleri
konularna uyulmaldr.

•

Büyük hacimli kamu yaplar (okul, cami, belediye vb.) konumuna
uygun olarak projelendirilmeli, tip proje uygulamasndan
kaçnlmaldr.

•

Kamu yaplarnda yerel malzeme ve yerel mimari motiflerin
kullanlmas, konut dokusu ile ölçek ilişkilerinin kurulmas açsndan
önerilmektedir.

•

Doğal snrlar belirli bir yerleşimin gelişimi söz konusu olduğunda,
yerleşim alannn gelişiminde doğal snrlara uyulmaldr.

•

Yamaç yerleşmelerinin konumlarnn belirlenmesinde mevcut
yerleşimlerden faydalanlmaldr. Özellikle rüzgâr ve güneş
açsndan uygun yönler seçilmelidir.

•

Yeni oluşturulacak ya da gelişen yamaç yerleşmelerinde,
potansiyel heyelan tehlikesi araştrlmaldr. Uygun zemin
yapsndaki alanlarda yerleşilmeli ya da gerekli tedbirler alnmaldr.

•

Yerleşim içinde, yol ve geçitlerde doğal malzeme kullanlmaldr.
Yollar bazalt parke taş ile kaplanmal, dar geçitler, bağ yollar vb
doğal yapsnda braklmaldr. Kilitli suni parke taş, asfalt, pişmiş
toprak (tuğla), vb. yerel kimliğe uygun olmayan yap malzemeleri
kullanlmamaldr.

•

Kaldrm ancak kalabalk ve yoğun trafik etkisindeki kasaba ve köy
merkezlerinde yaya trafiğini kolaylaştrmak amacyla yaplmaldr.

•

Konutu oluşturan bitim detaylarnda (kap, pencere, söve, çörten,
baca, vb.) bu rehberde 2.bölüm’de belirtilen tip, ölçü, oran ve
özelliklere uyulmaldr.

•

Eğer yerleşimin karakteristik yapsnda gözlemleniyorsa üst kat
çkmal odann sokak siluetinin sürekliliği açsndan evin mimarisinde
hissettirilmesine dikkat edilmelidir.

•

Binalarn üst örtülerinde mevcut dokuda varsa toprak dam
geleneğinin sürdürülmesine ve yerel malzeme kullanlmasna dikkat
edilmelidir. Ancak, gelişim süreci içinde toprak damn çatya
dönüştüğü ve örneklerinin olmadğ yerleşimler ile çatnn biçim ve
malzeme yönünden yerleşim kimliğinde etkili olduğu yeni kurulmuş
köylerde genel karakteristiğe uyum sağlanmaldr. [Resim 3.46]

•

Avlulu konutlarda, avlunun oluşturulmasnda rüzgâr ve şk yönleri
dikkate alnmaldr. Avlu içinde günün farkl saatlerinde güneşli ve
gölge alanlar yaratlmasna çalşlmaldr. Avlu, hâkim rüzgârn
etkisinden korunakl olmal hava sirkülâsyonu sağlanmaldr.

•

Avlular genellikle küçük çapl tarlaya sahip olmakta ve çoğunlukla
toprak zeminden oluşmaktadr. Avlu döşemesi, taş ile
kaplanmaldr. Ahr ve servis mekânlarnn açldğ avlu döşemeleri
gerekirse skştrlmş toprak yaplmaldr.

•

Ahrn doğrudan avluya açldğ çözümlerde, avlu meyli ahrdan
gelen suyu konuttan uzak noktadaki giderlere doğru verilmelidir.

Resim 3. 43 Yanlş ve doğru yerleşim karakteri örnekleri.
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SONUÇ VE ÖNERİLER:
•

Balkesir il snrlar içerisinde iklim yaps, bölgede yaşayan halkn
kültürel zenginliği, arazinin topografik yapsndaki çeşitlilik ve
bölgelere göre farkllk gösteren yap taş olarak kullanlabilecek
zengin doğal kaynaklar nedeni ile konut tiplerinde de büyük bir
zenginlik görülmektedir. Önerilen tipolojik çalşmalarda bu zenginlik
iyileştirilerek yaşatlmştr. Uygulamada da bu konuya dikkat
edilmelidir.

•

Balkesir krsalnda sokak dokusunu oluşturan yollar, baz köylerde
yap duvarlar ve yüksek avlu duvarlar, bazlarnda ise çal, tel
veya odun çitlerle ile snrlanmştr. Yerleşimde bu karakteristik
özelliklerin korunmasna özen gösterilmelidir. Yeni yaplarda
mevcut sokak dokusu incelenmeli parsel içi yaplanmada köydeki
mevcut parsel tipolojisine uyum sağlanmaldr. [Resim 3.39].

•

Balkesir
krsalnda
parsel
oluşumunda
belli
bir
kural
görülememektedir. Parsel boyutlar ve biçimleri çok çeşitlidir. Bu
nedenden ötürü büyüme ve genişleme bölgelerinde zgara
şeklinde parselasyon yerine mevcut köy dokusunda krsal alan
karakterine ve yerel halkn geçim kaynaklarna göre doğal olarak
oluşan parsel boyutlarna uyulmaldr. Ayn krsal alanda çok farkl
ölçü ve oranlarda oluşturulan parseller, yaplaşmann düzensiz
olarak gelişmesine yol açmaktadr.

•

Parsel içi yerleşimlerde Balkesir bölgesi için yaplan konut tipolojileri
çalşmalarndan faydalanlarak bölge için önerilen plan tipi ve
malzemeler kullanlmaldr.

•

Yerleşim dokusunu oluşturan bu özelliklerin sürdürülmesine engel
olan yönetmelikler var ise, gerekli düzenlemeler yaplmaldr.

•

Yerleşim dokusunun gelişiminde, yerleşim alannn geçmişten gelen
özellikleri de dikkate alnmaldr.

•

Zeytinlik gibi özellikli alanlarda, evlerin zeytinlik ile olan alansal
ilişkileri korunmaldr. Miras yolu ile bölünmelerde ya da ayn
mülkiyete yeni evler yaplmas durumunda, yoğunluk ve evlerin
birbiri ile olan ilişkilerinin bölgenin krsal karakterini bozmasna
müsaade edilmemelidir.

•

Özellikle ulaşmn kolay olduğu ve hzl büyüme yaşayan köylerde
geleneksel yap malzemelerinin yerini betonarme almştr. Bu tip
alanlarda plan tipleri belirlendikten sonra malzeme konusunda
daha rahat davranlarak çağdaş malzemelerin kullanlmasna izin
verilebilir.
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•

Ulaşmn ksmen daha zor olduğu ve köy genişleme alanlarn
topografyann snrladğ yamaç ve dağ köylerinde ise yerel yap
malzemelerinin kullanm halen devam etmektedir. Bu bölgelerde
belirlenen yerel malzemelerin kullanlmasna özen gösterilmelidir.
Böylelikle benzer plan tipine sahip yaplarda bile farkl yerel
malzemeler kullanlmasyla tipolojik zenginlik elde edilecektir.

•

Özellikle göç veren ve özellikli köylerde genç nüfusun geri
kazanlmas için alternatif iş olanaklar yaratlarak göçün
engellenmesi gerekmektedir. Bu durumda olan birçok bölgede
turizm potansiyeli görülmektedir. Bölgenin bu özellikleri ön plana
çkartlarak özellikle kültür turizminin ve termal turizmin geliştirilmesi
sağlanmaldr.

•

Yerleşim alanlarnn köyün yerel özelliklerinin sürdürmesi amacyla
köylerde var olan bitişik nizam evler (sra ev) ya da avlulu ev
dokusu sürdürülmelidir. Yeni yaplacak konutlarda krsal karakterin
sürdürülmesine
engel
olan
imar
kurallar
yeniden
değerlendirilmelidir. Özellikli yerleşim bölgelerinde yaplacak imar
çalşmalar bu rehberde belirtilen hususlar göz önüne alnarak
oluşturulmaldr.

•

Yerleşimin doğal peyzaj bozmamas amacyla, yerleşim snrlarnn
belirlenmesi gereklidir. Özellikle ufuk çizgisinin doğal peyzaj ile
bitirilmesi önerilmektedir. Yerleşimin doğal snrlarna (doğal kayalk,
yoğun yeşil vb doğal çevre bileşenleri) uyulmaldr. Doğal snrlara
aykr yeni yaplaşmalara yol açacak parseller yaratlmamaldr

•

Parsel snrlarnn oluşturulmasnda doğal snr ve engeller belirleyici
olmaldr.

•

Yerleşim bütünlüğünü güçlendiren ölçü, oran ve malzeme
bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Yeni yaplacak konutlarda bu
rehberde ‘ilgili bölüm’de belirtilen malzeme ve yapm yöntemleri
konularna uyulmaldr.

•

Büyük hacimli kamu yaplar (okul, cami, belediye, vb.) konumuna
uygun olarak projelendirilmeli, tip proje uygulamasndan
kaçnlmaldr.

•

Kamu yaplarnda yerel malzeme ve yerel mimari motiflerin
kullanlmas, konut dokusu ile ölçek ilişkilerinin kurulmas açsndan
önerilmektedir.

•

Yamaç yerleşmelerinde, topografyaya uygun sokak ve parsel
düzeni geliştirilmelidir. Eğime dik konumda derin parseller
yaratlmasndan kaçnlmaldr [Resim 3.44].

•

Dik yamaçlarda ev yaplabilmesi için büyük ölçüde dolgu ya da
yarma (set) yaplmamaldr. Yaplacak setlerin yüksekliği ½ kat
yüksekliğini aşmamal, zorunlu durumlarda set yap ile
çözümleniyorsa üst snr bir kat yüksekliğini aşmamaldr [Resim 3.45].

•

Yeni yaplacak konutlar yerleşim bütünlüğünü bozacak ve yerleşim
karakterini değiştirecek kadar uzağa yaplmamaldr.

•

Doğal snrlar belirli bir yerleşimin gelişimi söz konusu olduğunda,
yerleşim alannn gelişiminde doğal snrlara uyulmaldr.

Resim 3. 44 Balkesir yamaç
köylerinde evlerin eğimli arazideki
oturma şekli ve birbirlerine göre
ilişkileri (Pehlivanhoca).

Resim 3. 45 Bina önü set yapm
uygulamas.

Resim 3. 46 Yeni yaplacak yerleşimlerin eski yerleşmeye entegrasyonu.
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•

Yamaç yerleşmelerinin konumlarnn belirlenmesinde mevcut
yerleşimlerden faydalanlmaldr. Özellikle rüzgâr ve güneş
açsndan uygun yönler seçilmelidir.

•

Yeni oluşturulacak ya da gelişen yamaç yerleşmelerinde,
potansiyel heyelan tehlikesi araştrlmaldr. Uygun zemin
yapsndaki alanlarda yerleşilmeli ya da gerekli tedbirler alnmaldr.

•

Yerleşim içinde, yol ve geçitlerde doğal malzeme kullanlmaldr.
Yollar bazalt parke taş ile kaplanmal, dar geçitler, bağ yollar vb
doğal yapsnda braklmaldr. Kilitli suni parke taş, asfalt, pişmiş
toprak (tuğla)…vb yerel kimliğe uygun olmayan yap malzemeleri
kullanlmamaldr.

•

Kaldrm ancak kalabalk ve yoğun trafik etkisindeki kasaba ve köy
merkezlerinde yaya trafiğini kolaylaştrmak amacyla yaplmaldr.

•

Konutu oluşturan bitim detaylarnda (kap, pencere, söve, çörten,
baca, vb.) bu rehberde ilgili bölüm’de belirtilen tip, ölçü, oran ve
özelliklere uyulmaldr.

•

Evin oluşturulmasnda, mekânlarn bir araya getirilmesinde birim
mekân (hücre mekân) etkisinin üçüncü boyutta da sürdürülmesine
özen gösterilmelidir. Bu amaçla başodalarn, yaplabiliyor ise
odalar arasndaki servis mekânlarnn kat yükseklikleri farkl
tutulmaldr.

•

Binalarn üst örtülerinde yağmur suyunun uzaklaştrlmasndaki
kolaylk ve kar yükleri nedeni ile birçok bölgede toprak dam
geleneği sürdürülmemiştir. Gelişim süreci içinde toprak damn
çatya dönüştüğü ve örneklerinin olmadğ yerleşimler ile çatnn
biçim ve malzeme yönünden yerleşim kimliğinde etkili olduğu yeni
kurulmuş köylerde genel karakteristiğe uyum sağlanmaldr.

•

Avlulu konutlarda, avlunun oluşturulmasnda rüzgâr ve şk yönleri
dikkate alnmaldr. Avlu içinde günün farkl saatlerinde güneşli ve
gölge alanlar yaratlmasna çalşlmaldr. Avlu, hâkim rüzgârn
etkisinden korunakl olmal hava dolaşm sağlanmaldr.

•

Avlu döşemesi, levha taşlar (sal taş) ile kaplanmaldr. Ahr ve servis
mekânlarnn açldğ avlu döşemeleri gerekirse skştrlmş toprak
yaplmaldr.

