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ROMAİKA KONUŞAN HALKTA GÖÇ OLGUSU ÜZERİNDEN KONUT 

TASARIMINDA YEREL VERİ KULLANIMI - UZUNGÖL-DÖNERDERE 

GÖÇÜ ÖRNEĞİ 

ÖZET 

Bu çalışmada Romaika konuşan toplulukta göç olgusu üzerinden konut tasarımında 

yerel veri kullanımının etkisi araştırılmaktadır. Konut tasarımında etkili olan yerel 

veri; kültürel veri ve doğal veri olmak üzere iki temel başlık altında alınmıştır. 

Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı, ekonomik etmenler, üretim biçimleri, yerel kalıp 

dili gibi etmenler kültürel veri başlığı altında, topoğrafya ve manzara, iklim ve bitki 

örtüsü ve doğal kaynaklar doğal veri başlığı altında incelenmiştir. 

Yerel verilerin etkisiyle evrimsel bir gelişmeyle oluşan yerel mimariler; çevresine 

zarar vermeyen, doğayla uyumlu şekilde, hizmet ettiği toplumun maddi, biyo-sosyal, 

psikolojik ve ruhsal seviyedeki ihtiyaçlarına cevap vererek, yüksek bir refah seviyesi 

sağlayan, kalıcı olmayıp, doğa içinde var olduğu gibi doğa içinde yok olabilen, yere 

ait ve kendine özgü bir kimlik oluşturan özellikleriyle, günümüz plancılar ve 

mimarlar tarafından şekillendirilen yaşama alanlarından çok daha başarılı 

örneklerdir. 

Günümüz konut yaşam alanları ise, modernizmin standartlaşan bir görüntüye ulaşan 

işlevsel yaklaşımlarıyla, kültürel etkilerin okunmadığı kimliksiz çevreler veya 

postmodernizm etkisinde yerel mimarilerin değişik kopyalarının ‘kitch’ 

uygulamalarla yanyana getirildiği, kimlik ve dönem kargaşası yaşatan değişik 

örneklerle oluşturulmaktadır. Hem modernizmin sorgulayan bakış açısını ve yenilikçi 

arayışını içinde barındıran, hem de yerel mimarilerin başarısının arkasındaki etkilerin 

araştırılmasıyla elde edilen bilgilerin kullanıldığı konutların günümüz mimari 

problemlerine çözüm olarak önerilebileceği öngörülen bu çalışmada; yerel verinin 

konut tasarımındaki etkisi bir göç örneği üzerinden incelenerek elde edilen 

bulguların, günümüz teknolojisiyle tekrar değerlendirilerek günümüz konut 

tasarımlarında kullanılmasıyla, daha sağlıklı mimari çevreler elde edilmesi için fayda 

sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu tez kapsamında, Romaika konuşan halkta göç olgusu incelenerek, göç olgusunun 

konut tasarımında etkili olduğu değişiklikler üzerinden konut tasarımında yerel veri 

kullanımı için bir model önerilmiştir. Önerilen model üzerinden, Uzungöl-Dönerdere 

göçü örneği, detaylı olarak alan çalışmasında incelenmiştir. 

Alan çalışması kapsamında öncelikle Uzungöl yerleşimi, hakkında araştırmalar 

yapılarak, doğal ve kültürel yapısı incelenmiş ve sonrasında, kendine özgü 

mimarisiyle turistik bir değere dönüşen Uzungöl konutu ve bu konut tasarımında 

etkili olan yerel veriler detaylandırılmıştır. 

Göçün gerçekleştiği Dönerdere köyü yerel mimarisi de Dönerdere yerleşimindeki 

doğal ve kültürel yapı ve Dönerdere yerel konut mimarisindeki etkileri ayrı ayrı ele 

alınarak incelenmiştir. 
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Bu iki bölgenin karşılatırılması ile, farklı kültürel ve doğal özelliklerin etkisiyle 

oluşmuş iki farklı yerel mimari ve üzerindeki yerel veri etkileri, tez kapsamında 

oluşturulan tablolarla, karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Alan çalışması kapsamında incelenen, devlet tarafından bir iç iskan projesiyle 

gerçekleştirilen Uzungöl-Dönerdere göçü örneğinde, Uzungöl’den Dönerdere’ye göç 

eden halk için Yeni Dönerdere köyü planlanmıştır. Bu köydeki tek tip plana sahip 

konutlar için tez kapsamında ‘Yeni Dönerdere kamu konutu’ söylemi kullanılmıştır. 

Yeni Dönerdere kamu konutlarına yerleşen halk, alıştıkları yaşama biçimine hizmet 

etmeyen bu konutlar üzerinde, kendi anlayışlarına uygun düzenlemeler yaparak, 

konutta çeşitli değişiklikler yapmışlardır. Bu değişiklikler üzerinde etkili olan yerel 

veriler tez kapsamında incelenerek yerel verinin konut tasarımındaki yeri hakkında 

bir irdeleme yapılmıştır. 

Ayrıca bu yerleşmeye sonradan göçen aileler veya evlilik gibi sebeplerle artan nüfus 

ile bölünmek isteyen ailelerin yeni konutlar tasarlayarak inşa ettikleri tespit 

edilmiştir. Bu konutlar da incelenerek, bir kültürün ait olduğu doğadan ayrılarak 

başka bir doğaya yerleşmesi durumunda, kendi tasarlayıp inşa ettiği konutlarda etkili 

olan yerel veriler de araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Tüm bu araştırmalar ve incelemeler sonucunda, yerel mimarilerde konut tasarımında 

mekan organizasyonu için kültürel verinin kalıtsal bir değer olduğu ve yerleştiği 

coğrafyanın doğal verileriyle bu bilginin fiziksel olarak vücut bulduğu, söylemine 

ulaşılmıştır. Ayrıca mekan organizasyonunun, yerleştiği çevredeki doğal verilerle 

vücut bulması durumunun da kalıtsal bir değer olduğu ulaşılan söylemlerden biridir.  

Konut tasarımı yapılırken, kalıtsal değerde etkili olan doğal ve kültürel verilerin, yani 

yerel verinin göz önünde bulundurulması gerektiği, aksi takdirde kullanıcının 

kültürüne ve yerleşim yerinin doğal özelliklerine uymayan konutların değişikliğe 

uğratılarak yeniden yorumlanacağı, söylenebilir. 
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THE USE OF LOCAL DATA ON MIGRATION OF THE ROMAIKA 

SPEAKING PEOPLE – EXAMPLE OF UZUNGÖL-DÖNERDERE 

MIGRATION 

SUMMARY 

In this study, the effect of using local data in housing design is being investigated, 

through the migration of the Romaika speaking community. Local data which is 

effective in housing design will taken under two headings as cultural data and natural 

data. Factors such as community and family structure, lifestyle, economic factors, 

modes of production, will be covered under the heading of cultural data, topography 

and landscape, climate and vegetation and natural resources will be under natural 

data heading. 

Local architectures which have evolutionary development with the influence of the 

local data are not only sustainable, but also providing a high level of prosperity by 

responding to the material, biosocial, psychological and spiritual needs of the society 

in harmony with nature. Like a part of nature, local architectures which can exist and 

disappear in nature without harmfull effects, are not permanently structures like 

todays' reinforced concrete buildings, they can adapt to the changing conditions of 

the nature and culture of human, in time. Beside these properties, having unique 

identities related to the time and space of the region, local architectures are much 

more successful examples than the living spaces shaped by present-day planners and 

architects. 

In today's residential habitats, we can see two approach; the effect of functional 

design of the modernism; which reaches a standard housing unit like 2+1 or 3+1 and 

has not any culturel identity with the influence of international style and 'kitch' 

practices like copying and using different parts and features of the local architectures 

in together, which have different styles, under the effect of the postmodernism that 

creates a chaos of identities in the same place and the same time period. 

In this study; which proposes, the housing that includes both the innovative 

perspective of modernization and the effects of the success of the local architectures, 

as a solution to contemporary architectural problems, the effects of the local data on 

the design of the housing are examined through a migration sample. It is aimed to 

benefit from the obtained findings for healthier architectural environments. This 

study examines the phenomenon of immigration in the people speaking Romaika 

language in the Çaykara distinct of the Tranzon province and suggests a model for 

the use of local data in housing design, through the changes that the migration 

phenomenon has on housing design. The sample of Uzungöl-Dönerdere, which is 

one migration example of the model, has been examined in more detail in the field 

study of the thesis, through the proposed model. 

Within the scope of the field study, Uzungöl settlement has been investigated and 

natural and cultural structure of the area has been examined. Uzungöl dwelling which 
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has been turned into a touristic value, with its own architectural style and the local 

data which effective in this dwelling design were detailed in the study. 

The natural and cultural structure of Dönerdere village, its residental architecture and 

the effects of local data on the residential architecture in Dönerdere has been 

examined. 

By comparing Uzungöl and Dönerdere regions, it is possible to examine two 

different local architectures and local influence on their design decisions, which have 

been influenced by different cultural and natural features. 

In the case of Uzungöl-Dönerdere migration which examined within the scope of the 

field study, Yeni Dönerdere village planned by government for the people migrating 

from Uzungöl to Dönerdere. For the Yeni Dönerdere houses that have a standart plan 

in this area, the phrase 'Yeni Dönerdere public housing' will be used in the thesis. 

The people who settled in the public housing of Yeni Dönerdere, made various 

changes in their houses. The changings are usually arrangements in accordance with 

their own understanding on this house that does not serve users way of living. The 

local data which effective on these changes have been examined within the scope of 

the thesis. 

The changings of the Yeni Dönerdere public houses are examined at 50 houses and 

determined under three headings; spatial organization, material changes and 

infrastructural changings. It is observed that spatial organizations intensively has 

been realized in two processes; first one is the primary changings that realized in first 

ten years of the migration and second one is secondary changings that realized the 

last fifteen years. The primary spatial organization changings have been determined 

like; cultural factors such as religious understanding, community and family 

structure, lifestyle, habits, economic factors, modes of production, as well as the 

effects natural data of migrational zone such as the possibilities offered by local 

materials, cold weather conditions such as snow and wind, climate conditions. On the 

other hand, secondary spatial organization changings effected from the 

universalization. Increasing of the relationships between village and city, the effects 

of the international style spread to the villages. So the places that specialized 

according to the functions like kitchen, bathroom are added to the houses. In these 

changings the economical conditions which are improved with the changings of the 

modes of production like mechanised agriculture have been also influential. The 

effects on the material and infrastructural changings are determined paralel to the 

changings of the technological development at the whole world and also the 

economical empowerment of the study area.  

In addition, it has been found that new houses which were designed by families who 

are late migrated, or who wanted to divide because of the increasing population, such 

as marriage. 13 houses which are designed by the users are examined at the study 

area. By examining these houses, it is also possible to investigate that; which local 

datas are influential in the design of housing in case of a culture which is separated 

from its natural area and settled in another nature. The houses that designed by the 

users are similar to the Yeni Dönerdere public houses that after arranged by the 

primary spatial organization changings. The changes of the houses that designed by 

the users are determined under three headings; spatial organization, material changes 

and infrastructural changings. In these 13 houses, there are no primary changings like 

Yeni Dönerdere public houses, because of they have already been designed like Yeni 

Dönerdere public houses that arranged by the primary spatial organization changings, 
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in their design decisions the cultural features of the Uzungöl people and the natural 

conditions of the Dönerdere region have been considered. The spatial organizations 

are paralel to the secondary spatial organization changings of the Yeni Dönerdere 

public houses. Similarly, the material and infrastructural changings are paralel to the 

Yeni Dönerdere public houses. 

As a result of all these researches and examinations, it has been reached that the 

cultural organization is inheritable value in the space organization of the residential 

design and this information is physically bodilyized by the natural data of the 

geography where it is located. However, in this situation it is important to say that, 

the information of physically bodilyizing by the natural data is also an inheritable 

value. This information which is obtained from the thesis, should be taken into 

consideration the present and future architectural researches and applications and 

should be re-evaluated with current technological possibilities, so that it will be 

useful in this day, reaching the achievements of the local architectures that achieved 

during the periods when they were produced. 
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1.  GİRİŞ 

Yerel mimari, insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kendilerine yapı 

oluşturmaya veya inşa etmeye başladığı zamandan günümüze kadar uzanan binlerce 

yıllık kültür ve bilgi birikimini içinde barındıran, hem kullanıcının fiziksel ve sosyal 

ihtiyaçlarına cevap vererek yüksek konfor düzeyi yakalamış hem de yerel malzeme 

kullanımı ve doğaya ve insana saygı anlayışını barındıran tasarım yaklaşımıyla, 

toplum ve doğa için sürdürülebilir bir yaşamı sağlayabilmiş mimaridir. 

İnsanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, doğadan edindikleri yerel 

malzemeyle oluşturdukları veya inşa ettikleri ilk yapılar öncelikle temel ihtiyaçlara 

cevap verebilecek nitelikteyken, zaman içinde insanların çevreyle etkileşim halinde 

oluşturdukları kültür, değişen ihtiyaçlar ve geliştirdikleri teknolojiyle gelişen, 

evrimsel bir tasarım sürecine sahiptir. 

Binlerce yıldır ağır bir hızla evrilerek gelişen, insanların ihtiyaçlarına yüksek bir 

konfor düzeyi ile cevap veren ve doğa ve toplum için sürdürebilir bir yaşam tarzı 

sunan yerel mimari, son yüzyıllarda gelişen teknoloji, hızlı kentleşme ve değişen 

ihtiyaçlara, hedeflenen düzeyde hızlı cevap verememiş ve yerini modernizmle gelen 

devrimsel tasarım ürünleri olan, yeni oluşan ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen, 

bakım gerektirmeyen, fordist sisteme ayak uydurabilecek hızda üretilebilen ve tek bir 

aile kalıbına indirgenmiş, günümüz çoğunlukla betonarme apartman bloklarına 

bırakmıştır. Hızlı üretime olanak sağlayan bu yapılar, her ne kadar mimarlar 

tarafından tasarlansa da, insanların binlerce yıllık kültürel birikiminin, yaşam 

anlayışının ve yerin özelliklerinin göz önüne alınmaması; tüm dünyada iklim, kültür, 

coğrafya, topoğrafya gibi farklılıklara rağmen tek tip “modern aile” konutu kalıbıyla 

2+1 veya 3+1 sistemlerle çözülmesi ve geri dönüşümü imkansız malzemelerin 

kullanılması sebebiyle hem fiziksel ve ruhsal olarak insana hem de doğaya kalıcı 

zararlar vermektedir. 

Hızla gelişen bu süreçte yerini, teknolojiyle değişen yeni yaşam standardına 

sorgulamadan adapte olmuş, tüm dünyada büyük bir hızla şehirleri kaplayan 
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betonarme apartman bloklara bırakan yerel mimari, üretimi devam etmediği ve 

modernizmle gelen anlayışla, kültürlerin görmezden gelindiği yeni hayat 

standardında kültürel birikimi belli bir noktada donakaldığı için, evrimsel tasarım 

sürecini güncel şartlara uygun şekilde tamamlayamamıştır. Her ne kadar 

postmodernizmle birlikte yerel mimarinin ve kültürel birikimlerin değerleri tekrar 

gün yüzüne çıkarılsa da, günümüzde evrimsel tasarım süreci belli bir noktada 

duraklamış olan yerel mimarinin tekrar inşa edilmesi, veya görsel etki için eklektik 

yaklaşımla kopyalanması güncel ihtiyaçlara cevap veremeyen bir taklitten öteye 

geçememektedir. 

Doğal yollarla kendisini güncel koşullara uyarlayamamış yani evrimini 

tamamlayamamış olan yerel mimarinin taklit edilmesi veya postmodern yaklaşımla 

görsel etkisinin eklektik tavırla kopyalanarak kullanılmasındansa, yüzyıllar boyunca 

evrilen gelişimini yani evrimsel tasarım sürecini ve kültürel birikimini anlamak ve bu 

ilişkileri günümüzde mimari tasarım sürecinde de göz önünde bulundurarak tasarım 

yapmak günümüz mimari problemlerine çözüm için daha doğru bir yaklaşım 

olacaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda yapılacak araştırma ile bu tez kapsamında 

konut tasarımında yerel veri kullanımının etkisinin irdelenmesi ve elde edilecek 

verilerin günümüz konut tasarımlarına fayda sağlaması hedeflenmektedir. 

1.1 Tezin Amacı 

Binlerce yıldır insanların ihtiyaçlarına yüksek bir konfor düzeyi ile cevap veren ve 

doğa ve toplum için sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunan yerel mimarideki; doğal 

veri, kültürel veri ve mimari arasındaki ilişkiler sisteminin çözümlenmesiyle elde 

edilen bilginin, günümüz konut tasarımında çağdaş ihtiyaçlar ve malzemelerle tekrar 

yorumlanarak kullanılması, hızla artan konut problemlerine çözüm önerileri 

geliştirilmesini sağlayabilir. 

Bu amaçla, tez kapsamında ele alınan Trabzon ili Çaykara ilçesi bazı köylerinde 

yaşayan Romaika konuşan halkta, 1929-1974 yılları arasında devlet planlamasıyla 

ülkenin değişik illerine gerçekleşen göçlerden, Uzungöl’den Dönerdere’ye 1965 

yılında gerçekleşen göç olayı üzerinden konut tasarımında yerel veri kullanımı 

irdelenecektir. Yapılacak çalışmada hem Uzungöl ve Dönerdere köylerinin yerel 

mimarileri ve mimari oluşumlarda etkili olan iklim, bitki örtüsü, topoğrafya, 

manzara, doğal kaynaklar ile yaşam tarzı, toplum ve aile yapısı, üretim biçimleri gibi 
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doğal ve kültürel verilerin saptanması, hem de göç sonrasında Yeni Dönerdere 

Köyü’nde devlet tarafından planlanan toplu konutlara yerleşen köylünün konutlarda 

gerçekleştirdikleri değişikliklerin tespiti ve değişikliklere sebep olan doğal ve 

kültürel etmenlerin saptanarak, tasarımdaki öneminin ortaya konması hedeflenmiştir.  

Bu çalışmayla Uzungöl ve Dönerdere’deki yerel mimarinin incelenmesi, yaşanılan 

coğrafyada edinilen kültürün etkisiyle üretilen mimarinin okunmasını sağlarken, göç 

öncesi ve sonrası durumun konut üzerinden incelenmesi ise hem aynı kültüre sahip, 

farklı coğrafyada yaşayan, hem de aynı coğrafyada yaşayan farklı kültüre sahip insan 

davranışının konut mimarisi üzerinden okunmasını sağlayacaktır. Yapılacak 

çalışmadan elde edilen bilgilerin günümüz konut tasarımları araştırmalarına katkı 

sağlanması da amaçlar arasındadır. 

1.2 Tezin Kapsamı 

Tez kapsamında gündeme getirilen temel konu, konut tasarımında yerel veri 

kullanımının önemidir. Öncelikle, konut tasarımında yerellik söyleminin, mimarlık 

tarihi sürecindeki yeri, modern, postmodern ve eleştirel bölgeselcilik yaklaşımları 

üzerinden ele alınacaktır. Daha sonra, yerel veri kullanımında göz önünde 

bulundurulması gereken iklim, bitki örtüsü, topoğrafya, manzara, doğal kaynaklar, 

kültür, aile ve toplum yapısı, yaşam tarzı, üretüm biçimleri gibi etkenler belirlenip, 

yapılan literatür taramasıyla doğal veri ve kültürel veri başlıkları altında kategorize 

edilecektir. 

Yerel veri kullanımının bir göç örneği üzerinden incelenmesi sebebiyle, tez 

kapsamında göç etkisiyle konutta yapılan değişiklikleri saptamak üzere bir model 

önerisi geliştirilecektir. 

Tez kapsamında genel olarak ele alınan, Trabzon ili Çaykara ilçesinde, Romaika 

konuşan halkın yaşadığı bazı köyler; nüfus yoğunluğu, arazi kıtlığı, tarıma elverişsiz 

eğim ve iklim koşulları ve değişik dönemlerde meydana gelen sel ve heyelan gibi 

doğal afetler ve olumsuz şartlar sebebiyle, 1929-1974 yılları arasında devlet 

tarafından planlanan iç iskan projeleri kapsamında, ülkenin çeşitli bölgelerine 

(Trabzon-Maçka-Pelitli, Erzurum-Tercan-Mercan-Çayırlı, Van-Özalp, Hatay-

Reyhanlı, Bursa-Orhangazi, Bayburt, Muş, Çanakkale-Gökçeada ve KKTC-İskele) 

göç vermiştir. Ülkenin Doğu Karadeniz Bölgesi’nden farklı coğrafya ve kültürleri 

barındıran değişik bölgelerine gerçekleşen bu göçler için, bir harita hazırlanarak 
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genel durumun okunması sağlanmıştır. Detaylı olarak ise, 1965 yılında, Trabzon ili 

Çaykara ilçesi Uzungöl’den Van ili Özalp ilçesi Dönerdere Köyü’ne gerçekleşen göç 

ele alınarak, hem Uzungöl ve Döneredere köyleri yerel mimarisi incelenerek hem de 

göç ile planlanan Yeni Dönerdere Köyü konutlarında yapılan değişiklikler üzerinden 

konut tasarımında yerel veri kullanımı incelenecektir. 

1.3 Araştırma Yöntemi 

Kuramsal olarak ele alınan yerel veri kapsamında doğal ve kültürel veri kullanımı ve 

modern, postmodern ve eleştirel bölgeselcilik süreçleriyle mimarlık tarihindeki yeri 

konuları literatür taraması yöntemiyle incelenecektir. 

Alan çalışması için seçilen ilk bölge Trabzon ili, Çaykara ilçesinde yaşayan Romaika 

konuşan halk tarafından, devlet iç iskan projeleriyle Trabzon’un Maçka ve Pelitli 

ilçeleri, Erzurum’un Tercan, Mercan ve Çayırlı ilçeleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, 

Van’ın Özalp ilçesi, Bursa’nın Orhangazi ilçesi, Bayburt ve Muş illeri ve Çanakkale-

Gökçeada ile KKTC’nin İskele ilçesinde yer alan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 

köy veya yerleşimlere gerçekleşen göçler araştırılarak hazırlanan bir harita ve tez 

kapsamında oluşturulan ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür etkileşimi’ modeli ile 

genel durum ortaya konmuştur. 

Tezde detaylı olarak ele alınan Uzungöl Köyü, Dönerdere Köyü ve iç iskan 

kapsamında planlanarak oluşturulan Yeni Dönerdere Köyü hakkında öncelikle 

literatür araştırmasıyla tarihi, coğrafi, kültürel ve mimari bilgiler edinmek için veri 

toplama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca bu bölgeler ziyaret edilip, gözlem, 

fotoğraflama, kullanıcı ile yüz yüze görüşme yöntemleriyle veri toplanmıştır. 

Uzungöl ve Dönerdere’deki yerel mimarinin incelenerek, yüzyıllar içinde yaşanılan 

coğrafyada edinilen kültürün etkisiyle üretilen mimari okunarak, oluşumundaki doğal 

veri ve kültürel veri etkisi literatür taraması bölümünde belirlenen kategorilerde 

değerlendirilecektir. 

Göç öncesi ve sonrası durumun konut üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

ise hem aynı kültüre sahip, farklı coğrafyada yaşayan, hem de aynı coğrafyada 

yaşayan farklı kültüre sahip insan davranışının konut mimarisi üzerinden okunmasını 

sağlayacaktır. 
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İki farklı coğrafya ve iki farklı kültürün yerel mimarileri ile göç öncesi ve sonrası 

durumların mimarlık üzerindeki etkilerinin konutlar üzerinden karşılaştırmaları, tez 

kapsamında elde edilen bulgulara dayanarak oluşturulan tablolarla yapılacaktır. 
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2.  KONUT TASARIMINDA YEREL VERİ KULLANIMI  

2.1 Konut Tasarımında Yerel Söylem; Mimarlık Tarihinde Kırılma Noktaları 

Konut, bazı geçici durumlar göz önünde bulundurulmazsa, tüm insanların 

yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdiği en temel mekan olarak, mimarlık alanının 

en önemli konularından birisidir. Dünyadaki yapıların %80-85’ini evler 

oluşturmaktadır diyen Cansever, bu sebeple bilginin öncelikle konut alanında ortaya 

konulmuş olması gerektiğini söyler (Cansever, 2014). 

Her bireyin hayatını direkt olarak etkilemesi sebebiyle önemli bir konu olan konutun 

mimarlık tarihinin gündemine girmesi endüstri devrimi sonrasına denk gelen çok geç 

bir dönemde olmuştur. Buna gerekçe olarak, endüstri devrimi öncesinde, konutun 

geleneksel yöntemlerle, nesilden nesile aktarılarak, yapım yöntemine göre, konut 

sahibi veya o toplulukta bu görevi yapan ustalar tarafından üretilmesi ve bu üretimin, 

ihtiyaç ve yaşam koşullarını karşılamasını gösterebiliriz. Yerel mimari, geleneksel 

mimari veya vernaküler mimari ürünleri olarak anılan bu dönem konutları, 

toplumların konut ihtiyacını, yerleştiği coğrafyanın doğal koşullarıyla yüzleşen 

insanın yüzyıllar içinde ürettiği kültürün bütüncül ürünleri olarak, bilginin nesilden 

nesile aktarılmasıyla karşılamış, yavaş değişen toplum yapısının gerektirdikleri veya 

ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara ise dönemin yapım teknikleri ve teknolojisinin 

imkanlarıyla yapının bütüncül oluşumunun izlediği süreçte gerekli değişime/gelişime 

uğrayarak cevap vermiştir. Böylece, konut yüzyıllar içinde evrilerek her dönem, 

kendi döneminin doğal ve kültürel koşullarının gerektirdiklerine yanıt veren bir 

kültür ürünü olarak ihtiyaçları karşılamıştır. 

Geleneksel mimarilerdeki zaman içinde olan bu değişimleri evrim olarak niteleyen 

çalışmalar olduğunu aktaran Eyüce’ye göre de geleneksel mimarilerde mimari 

ürünün biçimlenme süreci zaman içinde oluşarak, o andaki noktaya, pek hızlı olmasa 

da evrilerek gelişen gelenekler aracılığı ile ulaşmıştır (Eyüce, 2005). Yerel tasarımda 

sürecin seçmeci yani evrimsel olduğunu belirten Rapoport, bu durumu birbirini 

izleyen seçimler yapıldıkça çevrenin yavaş yavaş değişmesi olarak açıklar, böylece, 
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çevre insanla sürekli olarak daha uyumlu ve destekleyici hale gelir (Rapoport, 2004). 

Yerel mimari, tasarımının evrimsel süreci ile toplumun ihtiyaçlarını her döneme 

uygun olarak karşıladığı için konut, toplumlar için bir problem teşkil etmemiş ve 

endüstri devrimine kadar mimarlık tarihinin gündemine girmemiştir. 

Günümüzde ise konut toplumlar için en önemli problemlerden biri haline gelmiştir. 

Her geçen gün gelişen bilim ve teknolojiye rağmen, kişi ve toplumların refah 

seviyesinde yaşamasını amaçlaması gereken fiziksel çevre organizasyonlarıyla ilgili 

sorunlar giderek artmaktadır. Ulaşım tıkanıklığı, hava kirliliği, yeşil alan yoksunluğu, 

gürültü gibi fiziksel problemler yanında ruhsal ihtiyaçları karşılamayan mekanlar 

sebebiyle doğal çevrelere duyulan özlem artmakta, insanların fiziksel ve ruhsal 

ihtiyaçlarını karşılayıp, onları mutlu kılacak çevreler yerine yaşamı zorlaştıran 

yapılar yaşam alanlarını kaplamaktadır. Yapıların görsel ve estetik boyutlarına da 

yansıyan bu olumsuzluklar, kimliksiz çevrelerin oluşmasına sebep olmaktadır 

(Yurtsever, 1995). Günümüzde dünya genelinde yapılaşmış çevreye genel olarak 

bakıldığında, yerleşmelerin, modern anlayışın çok çeşitli yaklaşımlarından bir tanesi 

olan uluslararası/enternasyonel üslup etkisindeki kübik formda betonarme apartman 

blokları ile postmodernizmin tarih içinden herhangi bir döneme ait biçimin tekrar 

kullanıldığı historisizm/tarihselcilik veya yine tarihi bir dönemden seçilmiş bazı yapı 

elemanlarının görsel etki için eklektik biçimde kopyalanarak yapıştırıldığı 

eklektisizm/seçmecilik anlayışıyla biçimlenmiş yapılarla karşılaşılmaktadır. Gür, 

günümüz konutlarının; batı etkisiyle, kültürel geçmişe dair iz taşımayan minimalist 

modern mimari ilkelerine temellendirilerek veya daha yakın tarihli eklektik veya 

kitch denilebilecek yaklaşımlarla tasarlanan postmodern etkilerle yapıldığını 

belirterek eleştirir (Gür, 2000). Birey ve toplumların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını 

karşılamayan dünya genelinde yaygınlaşmış bu çevrelerin oluşma sebeplerini 

anlamak için endüstri devrimi ile başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan toplumsal 

değişmenin mimarideki etkileri incelenmelidir. Bu bölümde, endüstri devrimi ve 

sonrasında modernizm, postmodernizm ve eleştirel bölgeselcilik akımları tarihi 

süreciyle birlikte mimari açıdan yerel veri kullanımı göz önünde bulundurularak 

değerlendirilecektir.  

Geleneksel toplum yaşayışının sürdüğü endüstri devrimi öncesi tarımsal düzenin 

etkisindeki toplumlarda mimarlık, ait olduğu krallık, devlet ya da şehrin zenginliğini, 

gücünü ve sanatını ortaya koyma amacını da barındıran daha çok dini yapılar ve 
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kamu yapıları inşasının, bulunduğu toplumun kültürünün etkisiyle oluşmuş ve 

oluşma sürecinde kendi içinde gelişen yavaş değişikliklere izin vermekle birlikte, 

etkisini uzun yıllar sürdüren üslupların içeriğindeki belli kurallar çerçevesinde 

yapıldığı bir meslektir. Konutlar ise daha önce belirtildiği gibi her yörede, o yörenin 

doğal ve kültürel özelliklerinin yansıdığı bütüncül yaklaşımla oluşan, nesilden nesile 

aktarılan yerel mimari ile ustalar tarafından inşa edilmekte olup mimarlık alanına 

girmemekteydi. 

Batı Hristiyan toplumları için tarımsal düzende geçerli olan romanesk, gotik ve barok 

dönemler için Gieselmann, bu üslupların, oluşumunun ilk dönemlerinden en etkili 

olduğu dönemlere kadar süreklilik göstererek ortalama 200 sene geçerliliklerini 

sürdürdüklerini, ve bunun arkasında dünya görüşünün, dolayısıyla sanat icraatının 

ürünü olan üslupların, toplumun üst katmanlarınca korunması ve alt sınıflarca da 

desteklenmesiyle oluşan uyumlu bir yaşam olduğunu ifade eder (Gieselmann, 1988).  

Mimariden sanat eserine hatta giyim kuşamdan davranışlara kadar çeşitli alanlarda 

etkili olabilen üslup, ortaya çıktığı toplumun, dünya görüşünü, hayat anlayışını, 

alışkanlıklarını dolayısıyla kültürünü yansıtır. Cansever’e göre, insanın kozmolojik 

idraki ve inançları, psikolojik tavırlarının karakteristiğini tanımlar, davranışlarına 

yansır bu da kişinin karar verme ve tercihler sisteminde ve tasarlayıp ürettiği sanat 

eserinde etkisini gösterir. Louis Kahn’ın; ‘Mimari, tasarım sürecinde mimarın 

tutumunun esere yansımasıdır’ diyerek özetlediği bu durumu Ernst Diez ‘genetik 

estetik’ olarak tanımlar. Genetik estetiğe göre sanatçı eserini tasarlarken kendi varlık 

anlayışı ve evrene dair kavrayışı ve bu yapıya ait güçlerin hiyerarşisi ve 

faaliyetlerinin anlayışı üzerine kararlarını dayandırır (Cansever, 2014). Tasarımı 

seçenekler arasında bir seçim yapma süreci olarak tanımlayan Rapoport da, seçimleri 

yönlendiren en etkili etmenin kültür olduğunu ifade eder (Rapoport, 2004). 

Oluştuğu dönemin ve toplumun kültürünü yansıtan üslupların, daha ileriki 

dönemlerde veya farklı toplumlarda kopyalanarak kullanılması, genetik estetiğin 

temel mantığına uymadığından kültürel değişimler veya farklılıklar sebebiyle her 

zaman problem olmuştur. Kortan’a göre, rönesans sonrası, maniyerist ve barok 

üsluplar gelişmiş, mimari, yaratıcı ve dinamik dönemini yaşamıştır, ancak sonraki 

dönemlerde Antik Yunan, gotik, rönesans gibi üslupların yeniden canlandırılarak her 

tür binada, özellikle dış cephelerde belli estetik şekillerin kullanılarak, form ve içerik 

bağlamındaki bütüncüllüğün ve özdeşliğin yok olması ile mimarlık yeniden yineci 
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(revivalist) ve eklektik bir duruma düşmüştür (Kortan, 1985). Bilimsel, toplumsal ve 

ekonomik değişmelerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde mimarlık da düştüğü 

eklektik yaklaşımı sorgulamak zorunda kalarak çağa uygun tasarım arayışlarına 

girmiştir. 

Tarımsal toplum düzeninden, endüstri toplumuna geçiş ortamı, öncelikle Avrupa 

ülkelerinde, arka arkaya ve birbirleriyle ilişkili olarak gelişen, yaklaşık olarak 15-16. 

yüzyıllarda rönesans ve reform, 17-18. yüzyıllarda aydınlanma ve 18-19. yüzyıllarda 

endüstri devrimi ve Fransız ihtilali gibi toplumsal olayların etkisiyle oluşmuştur. 

Rönesans ile antik Yunan filozoflarının eserleri çevrilerek gündeme gelmiş, 

matbaanın icadı ile bilgiler çoğaltılarak halka ulaşmış, sorgulama, deney ve gözlemle 

doğanın incelenmesi gibi bilimsel yöntemler  gün yüzüne çıkmıştır. Bilimsel 

gelişmelere paralel olarak sanatta da gelişmeler olmuş, perspektif yaklaşımla doğa  

tablolara yansıtılmıştır. Reform dinin sorgulanmasını sağlamış ve geçmiş dönemlerde 

egemen olan skolastik düşünce eleştirilerek, laik yaklaşımın ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Kiliseye güven azalmış ve kilisenin krallıklar ve prensler üzerindeki 

yoğun etkisi kalkarak, yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu durum ülkeler ve prensler 

arasında çeşitli savaşları da tetiklemiştir. Aydınlanma döneminde ise rönesans ve 

reformun etkisiyle, pozitivist düşünce, yeni felsefi yaklaşımlar ortaya çıkmış, 

geleneksel ve din etkisiyle doğruluğunun sorgulanmadığı kabullerin yerini insan aklı 

ve bilimsel bilgi almıştır. Kilisenin ve kralların etkisinin azalmasıyla, daha serbest 

ticari alanlar bulan burjuva sınıfı ortaya çıkmış ve güçlenmiş, yönetimde kendileri 

hakkında karar alma yetkisi talep etmişlerdir. Bu taleplerine, Fransız Devrimi ile 

ulaşan burjuva sınıfı demokrasi ve insan haklarının söz konusu olmasını ve 

hümanizm ve eşitlik gibi ilkelerin yeniden ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tüm bu 

gelişmeler toplumsal yapının değişimine sebep olurken, bilimsel gelişmeler de 

endüstri devrimine sebep olmuş ve özellikle buharlı makinelerin icadıyla ortaya 

çıkan fabrika yapıları, üretim sistemlerini değişmiştir.  

Yurtsever’e göre endüstri devrimi ile birlikte, öncesinde su, kas ve rüzgarla sınırlı 

olan enerji kaynakları, elektrik enerjisi, elektromanyetik enerji, güneş enerjisi, 

kimyasal enerji, nükleer enerji gibi farklı kaynaklar ile çeşitlenmiştir. Ulaşım ve 

üretimde geleneksel döneme göre aşırı hız kazanılmıştır. Yapı çeliği, alüminyum, 

cam, beton, yapay ahşap, plastik gibi yeni malzemeler, prefabrike ürünler ortaya 

çıkmıştır. Elektronik aletlerin kullanılmasıyla birlikte yeni yapım sistemleri ve yeni 
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uzmanlık alanları gelişmiştir. Üretim alanında bireysel gereksinimlerin yerini 

toplumsal gereksinmeler almış, değişen üretim sistemleri ekonomik düzeni alt üst 

etmiş, dolayısıyla toplumsal düzen değişmek zorunda kalmıştır (Yurtsever, 1995). 

Buharlı makinelerin kullanılmasıyla başlayan endüstrileşme süreci, artan 

demiryollarının geçtikleri yerleri yeni endüstri bölgelerine dönüştürmesiyle hızla 

yeni kentlerin kurulmasına sebep olmuştur. Bir taraftan da tarımda makineleşmeye 

geçişle verim artarken, iş gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. Bu iki durum insanların 

yoğun nüfus hareketleriyle, kitleler halinde köyden kente göç etmelerine sebep 

olmuştur (Benevolo, 1981). 

Avrupa ülkelerinde başlayan bu toplumsal ve ekonomik değişme, özellikle endüstri 

devriminin etkisiyle, hammadde ve kaynakların sağlandığı sömürge ülkelerin, ucuz 

fabrikasyon ürünler için pazar olarak da kullanılması ile insanı tüketici konumuna 

çekmiş, tüm dünya ülkelerini etkileyerek sosyo-ekonomik dengeleri alt üst etmiş ve 

büyük savaşlara sebep olmuştur. Büyük bir hızla gerçekleşen bu değişimler, 

değişikliklerin hızına yetişemeyen bireylerin dolayısıyla toplumun bunalıma 

girmesine sebep olmuştur. Bu bunalım, toplumun içinde bulunduğu durumu yansıtan 

mimarlık ve sanat alanlarına da doğal olarak yansımıştır. 

Devingen olarak birbirini tetikleyen ve geliştiren tüm bu olaylar silsilesi, toplumun 

yaşam biçimini ve değer yargılarını değiştirmiş, bilimsel, sanatsal, teknolojik, 

ekonomik ve sosyolojik alanlarda her değişim ve gelişme toplumları yeni arayışlara 

sürüklemiş, hızlı ve yeni olan, heyecanlandıran her şey iyi ve olumlu 

değerlendirilirken, eski ve gelenekselin, tarihi olanın kötü ve uzak durulması 

gerekenler olarak tanımlandığı modern yaklaşım doğmuştur. 19. yüzyıl sonları ve 20. 

yüzyıl başlarında, hızın ve teknolojinin etkisiyle yeni yaşam anlayışını geliştiren 

modern toplum, birbirlerini etkileyen ve besleyen sanat ve mimarlık alanlarındaki 

arayışlarla; 10’ar, 15’er yıllık kısa aralıklarla geleneksel topluma göre çok hızlı 

değişen ve birbiri ardınca gelişen  yeni akımları doğurmuştur. 

Latincede ölçü anlamına gelen  ‘modus’tan ve şimdi/hemen anlamına gelen 

‘modo’dan gelen ‘modern’ kelimesi geçmişten farklı olduğunu ortaya koyan, çağdaş 

düşünüş ve davranış biçimi olarak tanımlanabilir (Birol, 2006). Modernizmi modern 

düşünce biçimi, bir üslup ya da ürünün modern zamana özgü özellikleri olarak 

tanımlayan Aslanoğlu, modern mimarideki anlayışı, bugünün ve geleceğin, geçmişin 

temellerine oturtulmadan oluşturulması şeklinde açıklar. Geçmişe karşı oluş, geçmişe 
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ait tüm değerlerin, akademilerin, klasik süslü mimarlığın, müzelerin reddedilmesi, 

geçmişin biçimlerinden, estetiğinden eklektisizmden arınmak, geçmişten tamamen 

kopuş, biçimlerin tümden soyutlanması gibi manifestolarla ortaya çıkan çeşitli 

akımlar modern mimarlığın oluşum ve gelişim sürecinde ortaya çıkmışlardır 

(Aslanoğlu, 1988). 

Toplumsal değişmenin hızla gerçekleştiği bir dönemde, geçmişin toplumsal 

değerlerinin ürünleri olan üsluplar, endüstri devrimiyle mimarlık alanında ortaya 

çıkan fabrika, laboratuvar, fuar, havalimanı gibi yeni yapılar ve hızlı yaşam gereği 

ortaya çıkan toplu konut, prefabrikasyon, seri üretim gibi yeni üretim şartlarını 

karşılayamamış dolayısıyla hümanizm temelli insanı ve aklı merkeze koyan yeni 

hayat görüşü ve teknolojinin sağladığı geniş imkanlarla yeni dönemin ruhunu 

yansıtması hedeflenen mimari arayışlar başlamıştır.  

Modern mimarlıkta yeni malzemeler, teknoloji ve üretim sistemleri kullanılarak 

Joseph Paxton tarafından yapılan Kristal Saray (Crystal Palace), teknolojinin 

biçimlendirdiği ilk örnek olarak verilebilir. Dökme demir ve camın bir arada yapı 

malzemesi olarak kullanıldığı bir fuar yapısı olup 1851 yılında Londra’da inşa 

edilmiştir. Paris’teki Eyfel Kulesi (Eiffel Tower) ve Makineler Galerisi (Galerie des 

Machines)’de bu tip yapıların ilk ve etkili örneklerindendir (Şekil 2.1) (Birol, 2006). 

Yeni çağla birlikte ortaya çıkan sorunlar karşısında mimarların henüz geleneksel 

kalıplar içinde kalan eğitimleri nedeniyle mühendislik çözümleriyle üretilen bu 

yapılar mühendislik yapıları olarak adlandırılmıştır. Modern mimarlık tarihini ise, 

mimarlığın içinde bulunduğu durumu aşma kaygısını taşıyan arts and crafts gibi 

akımlar ile çağa karşı duyulan sorumluluk, dürüstlük ilkesi ile tarihçi biçimlerin 

egemenliğinden sıyrılan, yeni yapım malzemeleri ve yöntemlerini benimsemiş, 

çağdaş ve yalın yeni bir mimari anlayışla tasarlayan öncü isimler oluşturmuştur 

(Özyalvaç, 2013). 

 

Şekil 2.1: Kristal Saray (solda) ve Makineler Galerisi (sağda) (Birol, 2006). 
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Gieselmann, mimarlığın 19. yüzyılda toplumsal ve teknolojik değişimlerle içine 

düştüğü ilginç duruma örnek olarak, fabrika yapılarının hangi üslupla yapılacağını 

sorgulayan dönem mimarlarının bu yapıları, çalışma eyleminin ibadethanesi 

konumunda görerek, cephelerine gotik detayların eklektik şekilde aplike edildiğini 

aktarır ve yepyeni bir dönemin bu tarihselci anlayışa tepki göstererek yeni arayışlara 

girilmesinin doğal olduğunu ifade eder. Yeni sanat anlamına gelen art nouveau bu 

anlayışa gösterilen ilk tepkilerden olup historisizme son vermek isteyen bir anlayışla 

19. yüzyılın son on yılında ortaya çıkmıştır. Art nouvea’nın temsilcilerinden Henry 

van de Velde ve Victor Horta, klasizmi terk ederek yapılarının tasarımında, canlı, 

hareketli, serbest formlar yanında, rasyonel bir muhasebeyi de göz önünde 

bulundurmuşlardır. Yapılar, rasyonel bir mantıkla tasarlanmakla birlikte, bir 

tohumun topraktan fışkırması kadar canlı bir etki yaratmaktadırlar. Jugendstil ise 

aynı yaklaşımın Almanya’daki yansımasıdır (Şekil 2.2) (Gieselmann, 1988).  

 

Şekil 2.2: Hotel Tasser (solda) ve Hotel Eetvelde iç mekanları; Victor Horta (sağda) 

(URL-1). 

Arts and crafts (sanatlar ve zanaatler) hareketi de aynı dönemlerde ortaya çıkan bir 

yaklaşım olup, Japon kültürü gibi farklı kültürlerin etkisini taşıyan geleneksel 

yaklaşımına rağmen, tasarım alanında endüstri ürünlerinden mimariye kadar farklı 

ölçeklerdeki sanat ve zanaatleri bir araya getiren yeni bir yaklaşıma sahiptir. Giedion, 

art nouveau ve arts and crafts yaklaşımlarını 19. ve 20. yüzyıllar arasındaki ilginç bir 

geçiş dönemi olarak anar (Giedion, 1967). Aynı dönemde ortaya çıkmış benzer 

yaklaşımları olan bu akımlar için Ostertag, insanlar, doğa, teknik-el sanatları, kuram-

uygulama, ruh ve saf bilim, ışık ve gölge, maneviyat ve ruh, doğal ve yapay güzellik 

gibi analizle birbirinden ayrışan kuvvetleri bir arada ele alarak, yaşamı bir bütün 

olarak yenilemeye çalıştıklarını, ancak, bu arayış sadece ‘nasıl’ sorusuyla estetik 
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olarak yanıtlanmaya çalışıldığı için bir süre sonra yok olduklarını ifade etmiştir 

(Ostertag, 1994). 

Ünlü ‘süsleme suçtur’ söylemi ile art nouveau’ya ateşli bir düşman konumuna gelen 

Adolf Loos, radikal estetik pürizmini geliştirir. Süslemenin olmadığı, minimum 

maliyet ile ekonomik üretim sağlamanın çağdaş bir yaklaşım olduğunu savunur. 

“Kültürün evrimi kullanıma dönük nesnelerin süslemeden arındırılması ile eş 

anlamlıdır” diyerek yapıdaki kültürel anlamı reddeder (Conrads, 1997). 

Yapılarındaki uygulamalarında da modern mimarlığın en temel prensipleri açıkça 

görülür (Şekil 2.3). Böylece, soyut geometrik formların kullanıldığı yalın bir dile 

sahip, işlevselliğin ön planda olduğu, rasyonel çözümlerle modern mimarlık ortaya 

çıkmıştır. 

 

Şekil 2.3: Salatsch Büro Binası; Aldo Rossi (URL-2). 

Louis Henry Sullivan’ın ‘form follows function’ söylemi, Antoni Gaudi’nin 1905-10 

yılları arasında yaptığı Casa Mila ile kolonlar sayesinde duvarlardan bağımsız 

şekilde düzenlenebilen serbest plan ve cephe uygulamaları, August Perret’in 1903 

yılında Franklin Caddesi Apartmanında betonarmeyi yapı malzemesi olarak ilk defa 

kullanması, Frank Lloyd Wright’ın  1910 yılında tamamladığı Robie House’da net 

sınırları olmayan akışkan mekanlar, Louis I. Kahn’ın ‘servis mekanı’ ve ‘servis 

yapılan mekanlar’ gibi fonksiyonların ayrımı ve sentezden daha çok analiz etme 

yaklaşımı, Konstrüktivizm ile işlevsel strüktürler, makine estetiği, İtalyan mimarlık 

gruplarının fütürist şehir tasarımları gibi pek çok değişik yaklaşımın yakın 

zamanlarda art arda çıkmasıyla mimarlığın modern arayışlara verdiği cevaplar 

çeşitlenmiş, modern mimarlık kendi çizgisini oluşturmuştur. Aynı dönemlerde, 
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mimarlıktaki gelişmeler devam ederken, empresyonizm, kübizm, fütürizm, de stijl, 

pürizm, ekspresyonizm, konstrüktivizm, suprematizm, sürrealizm gibi çeşitli modern 

sanat akımları da birbiri ardınca ortaya çıkmış ve devingen olarak sanat ile mimari 

birbirini etkilemiştir.  

Piet Mondrian’ın öncülüğünü yaptığı de stijl sanat akımı doğanın geçici ve değişken 

şekillerini değil insan ruhunu temsil etme arayışına girerek, tümüyle betimleme dışı 

bir soyut sanat üretmiştir. Bireyselciliğe karşı saf ifadeyi bulmaya, evrensel bir dil 

yakalamaya çalışmıştır. Yatay ve dikey gerilimleri yakalayarak, beyaz zemin 

üzerinde siyah dik açılı çizgilerle tanımlanan alanların temel renklere kullanılarak 

renklendirilmesi de stijl akımının en belirgin özellikleridir. Mondrian tablolarını 

çerçeveletmemiş ve tablosunda tanımladığı uzayın resmin sergilendiği duvardaki 

uzayla özdeş olduğu fikrini benimsemiştir (Lynton, 2004). Tamamen soyut bir 

zeminde evrensele ulaşmayı hedefleyen bu sanatın mimariye yansıdığı yapı, Gerrit 

Rietveld’in 1924 yılında yaptığı Schröder Evi’dir. Schröder Evi, iç mekanda, 

değişken mekanlar elde etmeyi sağlayan ahşap bölücü kayar paneller ve dış 

cephesinde, uzaydaki serbest düzlemleri çağrıştıran dikey dış duvarları ve yatay çatı 

ve balkon düzlemleriyle, uzayla bütünleşen bir ilişki kurar. De stijl özelliklerini 

yansıtan, geçmişle ilişkinin tamamen koparıldığı, mutlak soyutlamayı hedefleyen bir 

tasarıma sahiptir (Şekil 2.4). 

 

Şekil 2.4: Schröder Evi; Gerrit Rietveld (URL-3). 

Modern mimarlığın en önemli isimlerinden biri olan Ludwig Mies van der Rohe için 

Aslanoğlu, anonim ve iyi tasarımı ilginç olmaya yeğleyen, mimarlıkta formla değil 

yapının sorunlarıyla uğraşan, formun çalışmaların amacı değil sonucu olmasını 

hedefleyen bir mimari yaklaşımı olduğunu ifade eder (Aslanoğlu, 1988). Mies bu 

anlayışını “Biçime karşı çıkmıyorum, biçimin hedef alınmasına karşı çıkıyorum. 
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Biçimin hedef alınması daima formalizm ile sona erer…Yalnızca yaşam yoğunluğu 

içerisinde biçim yoğunluğu bulunur” diyerek dile getirmiştir (Ostertag, 1994). 

Bilgin’e göre Mies’in kişiselleştirmeden arınmaya çalışan anonimliğe yönelişi, 

yapıların anonim olduğunda güzel ve anlamlı olacağından değil, yapıya kimlik ve 

kişilik kazandırmaya çalışmanın daha anlamsız sonuçlar doğuracağını 

düşünmesindendir (Bilgin, 1998). Kendisinin ‘az çoktur’ anlamına gelen ‘less is 

more’ yaklaşımı, Mies’in en ünlü yapıları olan 1929’da inşa ettiği Barselona 

Pavyonu ile 1950 yılında Illinois’te, tamamladığı Fransworth Evi’nde açıkça 

okunabilir. Modern yapı malzemeleri ve minimum konstrüksiyon kullanımı ve total 

mekan arayışı ile yapının uzun süre kalıcı olması için, iç mekan kullanımının 

kullanıcıya bırakılması hedeflenerek, en temel fonksiyonlar dışında mekan 

sınırlandırılmamıştır. Mies’in Chicago’da 1951’de tamamlanan Lake Shore Drive 

Apartmanları ve New York’da 1958 yılında tamamlanan Seagram Binaları, 

günümüzde tüm dünyada benzerlerine rastlanan, cam dikdörtgen prizması 

gökdelenlerin ilk örneklerindendir. Kuban, Mies’in, mimariyi yönlendiren çeşitli 

akımlar içinde, çelik strüktür ve cam malzemenin olanaklarını sonuna kadar 

kullanarak, hem ifade hem de ekonomik açıdan tutumlu bir mimari üreterek kendi 

klasizmini yarattığını söyler (Kuban, 2002). Seagram Binaları tasarımı için 

“…düşüncem temiz strüktür ve konstrüksiyondur, bu tek bir yapıya ilişkin değildir, 

bu benim tüm mimarlık problemlerine yaklaşımımdır” diyen Mies’in arayışı, 

mimarlığın çözmek zorunda olduğu problemlerin yanıtlanabileceği, evrensel 

karakterde binalar yapmaktır (Şekil 2.5) (URL-4). 

 

Şekil 2.5: Seagram Binaları; Mies van der Rohe (URL-5). 
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‘Bir Mimarlığa Doğru / Vers une Architecture’ adlı kitabıyla, yeni çağın mimari 

durumunu ortaya koyup, teknolojinin farkına varılması konusunda tarihselci 

yaklaşımlarda bulunan mimarları uyaran Le Corbusier de modern mimarlık tarihinin 

en etkili isimlerindendir. ‘Üsluplar birer yalandır’ der ve mühendis estetiği, 

geometrik biçimler, kütle, yüzey, plan, ışık, gölge, duvar, mekan, teknoloji, ekonomi, 

standartlar, seri üretim gibi ele alınması gereken yeni konuları mimarların gündemine 

taşır. Uçağın verdiği ders, sorunun ortaya konmasına ve çözülüp gerçekleşmesine 

yön veren mantıkta yatar diyerek çağın problemi olarak bahsettiği konut için de 

benzer yaklaşımla arayışa girilmesi gerektiğini ‘Konut içinde yaşamak için bir 

makinedir’ söyleminde yansıtır (Le Corbusier, 2013). Le Corbusier’in Villa 

Savoye’de uyguladığı çağdaş teknoloji ve çağdaş tasarım birlikteliğinin 

yaklaşımından doğan, serbest plan, betonarme iskelet sistem, cephe düzeni, yatay 

pencere, çatı bahçesi ilkeleri I. CIAM (Congres Internationaux d’Architecture/ 

İsviçre/ 1929) kongresinde Uluslararası Üslub’un temel ilkeleri olarak kabul edilir 

(Birol, 2006). Marsilya Konut Bloğu (United d’Habitation) ise seri üretim ve 

standartlaşma arayışlarının yansıdığı önemli eserlerinden biridir (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6: Villa Savoye (solda) ve Marsilya Konut Bloğu; Le Corbusier (URL-6). 

Walter Gropius’un 1919’da Weimar’daki iki sanat okulunu birleştirerek kurduğu 

Bauhaus okulunda, sanat, zanaat, mimar ve endüstri tasarımı gibi farklı ölçek ve 

alanların bir araya getirilerek, tasarım başlığı altında teknoloji kapsamında bütüncül 

olarak öğretilmesi hedeflenmiş olup, modern yaklaşımın tasarım alanındaki tüm 

alanlarda etkili olması sağlanmış ve ‘temel tasarım’ olgusu ortaya çıkmıştır. Hoca ve 

öğrencinin birlikte ürettiği bu okul kolektif çalışmalarıyla rasyonelleşme, 

standatlaşma ve kitle üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır (Erzen, 2009). Bauhaus’un 

çağın ruhuna uygun tasarım arayışında olması, aynı arayışta olan dönemin ünlü 

sanatkar, zanaatkar ve mimarlarını bir araya getirebilmesini, deneysel ve kolektif 
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çalışılmasını ve başarılı olmasını sağlamıştır. Gropius’un, “Biz zaten klişeleşmiş 

üsluplara karşı çıkmak için kurulduk; bir Bauhaus üslubu yaratmaya çalışmak kendi 

kendimize ters düşmek demektir.” şeklindeki Bauhaus’un üslup arayışında olmadığı, 

üslup yaratmanın Bauhaus’un amacına aykırı olduğu için bir başarısızlık olacağı 

söylemine rağmen, Bauhaus’un bir çok ilkesi günümüzde bile etkisini gösterecek 

şekilde uluslararası üslubu etkilemiştir (Şekil 2.7) (Kortan, 1989). 

 

Şekil 2.7: Bauhaus Okulu; Walter Gropius (URL-7). 

Yeni çağın ruhunu yakalama arayışlarıyla modern mimarlık kapsamına girebilecek 

çok çeşitli akım veya yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu çoğulculuk içinde en belirgin 

olarak ise önceki gelişmelerin ve akımların ortak amaçlarının kristalize olduğu, 

özellikle Le corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius gibi isimlerin mimari 

tasarım anlayışlarının etkisiyle biçimsel, toplumsal, teknik ilkelerden oluşan, geçmişi 

tümüyle reddedip, çağın gerçeklerine uygun bir biçimde yeniden düzenlemeyi, 

mimarlık ve kent sorunlarına evrensel çözümler bulmayı öngören bir yaklaşım olan 

uluslararası üslup ortaya çıkmıştır (Aslanoğlu, 1988). Gieselmann’a göre, modern 

mimari akımlarının bir çoğunun ortak amaçlarını; kütle yerine hacim olarak mimari, 

simetri yerine düzen yardımıyla açıklık, keyfi süslemenin reddedilmesi olarak üç 

grupta toplayan Henry Russel Hitchcock ve Philip Johnson ilk olarak uluslararası 

üsluptan bahsetmiştir. Uluslararası üslup, değişik iklim ve coğrafi şartlara rağmen, 

aynı fonksiyonlar için dünyanın değişik bölgelerinde aynı yapıyı 

gerçekleştirebildiğinden(!) gurur duymuştur (Gieselmann, 1988).  

Yeni çağın süslemeden arınmış, teknolojik gereksinimlere ve değişen hayat 

koşullarıyla insanın temel ihtiyaçlarına hizmet etmeyi hedefleyen, yeni üretim 

teknileriyle, seri üretim ve standardizasyon mantığıyla yeni ekonomik şartların 

gerektirdiği şartlara uygun, endüstri devrimiyle tetiklenen kentlere göç ve dünya 



19 

savaşları sebebiyle yıkılan şehirlerin yeniden yapılanması ihtiyaçlarını hızlı üretimle 

karşılayan, çağın üretimi olan otomobiller için geniş yollar ile kartezyen mantık ve 

saf geometrik biçimlerin etkisiyle düzgün planlı yeni şehir tutkusunu karşılayan 

uluslararası üslup, değişen tüketim sistemleri ve küreselleşmenin de etkisiyle hızlı 

şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Aslanoğlu’na göre, bu akım, CIAM vb. kongreler, 

sergiler, manifestolar, yayınlar N. Pevsner, J.M. Richards, S. Giedion gibi 

destekleyiciler ve net biçimsel özellikleriyle dünya mimarlığını çehresini değiştirmiş, 

birbirine benzetmiş ve öyle etkili olmuştur ki çoğu zaman modern mimarlıkla 

özdeşleştirilmiştir (Aslanoğlu, 1988). Oysa modern mimarlık ile uluslar arası üslup 

yaklaşımları özdeş değillerdir. Günümüzde, modern mimarlık yaklaşımına benzer 

şekilde belli bir kalıba bağlı kalınarak değil, mimari tasarımda yeninin ve doğrunun 

arayışı içinde olan high-tech (yüksek teknoloji) gibi yaklaşımlar, modern mimarlığın 

devamı gibi görülebilir.  

Tüm dünyada, farklı coğrafi veya toplumsal koşullara sahip insanlar için, evrensel bir 

çözüm üretmek gibi iyi niyetli bir amaçla ortaya çıkıp, geniş uygulama alanı bulan 

uluslararası üslup, modern mimarinin sorgulayan mantığını yok edip, biçimlerin 

kopyalandığı, geçmişten ve yerel olandan kopuk tasarımlarla, dünyanın birçok 

yerinde benzer, kimliksiz, ruhsuz, kültürel ihtiyaçlara cevap vermediği için 

modernleşme sürecinde ruhsal bunalım yaşayan toplumlara konforsuz çevreler 

üreterek problem yaratmıştır. Cansever bu duruma, modern uluslararası mimari gibi 

evrensel olma iddiasındaki merkeziyetçi çözümlerin, çeşitli teknolojilerin veya 

ideolojilerin yerel şartlara uyumsuzluklarından doğan dramatik sonuçlarının pek çok 

yerde hala yaşanmakta olduğunu ifade ederek işaret eder (Cansever, 2014).  

Tarihsel oluşumlarla birbirlerinden ayrılan her alt-dönemin, aynı zamanda konut ve 

yerleşme düzeninde de değişimlere aracılık ettiğini ifade eden Bilgin, modernleşme 

döneminin özelliklerinden birini ekonomik, politik ve toplumsal gelişmelerle konut 

ve yerleşme düzeni arasındaki etkileşimin dolaysızlığı olarak belirtir. Evrensel 

modellerin yerelliği gölgede bırakmasını mümkün kılan bu dönemde, yeni konut, 

ikamet ve yerleşme formaları üzerinde, kültürel alışkanlıklardan ve yaşama 

biçimlerinden çok ekonomik ve politik gelişmelerin etkisini taşımaktadır. 

Uluslararası etkileşimin etkinliğinin ve hızının artması, kültürel alanı, ekonomik ve 

politik alan karşısında ikincil belirlenen konuma itmiştir (Bilgin, 2002). 
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New York gibi modern mimarlık ve uluslararası üslup etkisinde yaratılan bu 

karakteristiği bünyesinde taşıyan şehirler, çevreyi göz önünde bulundurmayan yerden 

kopukluk ve standartlaşmayı kendi nitelikleri olarak taşıdığından bu şartlardan 

olumsuz etkilenmezler ancak, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde, bu üslubun 

kopyalanarak kullanılması, değişen toplumsal yapı, teknolojinin imkanları, 

yapılaşmanın artan ölçeği ve hızı etkisiyle, o yerin karakterini tehdit eden boyutlara 

ulaşır (Yürekli, H. ve F, 2001). Onat, modern mimarlığın gelişmekte olan bir ülke 

olarak ülkemizdeki yansımasını değerlendirirken, batıda mimarlığa yansıyan düşünce 

sistemlerinin ülkemizde genelde biçimsel sonuçları gündeme geldiği için çağdaş 

mimarlıkla kurulan ilişkide mimarlığımızın düşünsel ve üretici olmaktan çok tüketici 

konumda olduğunu dolayısıyla geçmişten, süslemeden, mecazdan kaçış, biçim 

belirleyici olarak işlev ve strüktürün kullanılması, dürüst, sade gibi açık ve net 

ilkelere karşın fiziksel çevreyi insanlaştıramadığını ifade eder (Onat, 1993). Bu 

durumu Bozdoğan, Jürgen Habermas'ın terminolojisini kullanarak, ‘toplumsal 

modernlik’ gerçekleştirilmeden ‘estetik modernizm’ ithal edilmiştir diyerek, 

1950'lere kadar, Türkiye'de modern mimarinin, ülkenin kendi iç dinamikleriyle 

modern bir topluma dönüşmesinin doğal sonucu değil, arzulanan ama henüz mevcut 

olmayan bir modernliğin zorlama bir temsili olduğunu ifade eder (Habermas 1983; 

Aktaran, Bozdoğan, 2003). 

Hızla tüm dünyaya yayılarak birbirinin kopyası, kimliksiz ve kalitesiz çevreler 

yaratan uluslararası üslup, modern mimari ile özdeş görüldüğü için bir süre sonra 

modern mimarlığa önce kuramsal sonra da pratik alanda çeşitli tepkiler doğmuştur.  

1960'da yayınlanan ‘Şehrin İmgesi / The Image of the City)’ adlı kitabıyla, Kevin 

Lynch, kentlilerin kamusal belleginde olusan grup imgelerinden bahsederek, bir 

kentin kimliğinin, ve anlamının olabilmesi ve yabancılaşmayı önleyebilmesi için, 

sahip olması gereken 5 temel elemanı, yollar (paths), sınırlar (edges), bölgeler 

(districts), noktalar (nodes) ve işaretler (landmarks) olarak saptar ve kent imgesi 

ögeleri olarak tanımlar. 1961'de yayınlanan Jane Jacobs'un ‘Büyük Amerikan 

Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı / The Death and Life of Great American Cities’ adlı 

kitabı ise kentlerde canlılık, çeşitlilik ve ekonomik zenginlik için birden fazla 

fonksiyon ve çok amaçlı kullanım, alçak bloklar, eski ve yeni binalarin bir arada 

kullanımı ve yeterli insan yoğunluğu gibi koşulların sağlanması gerektiğini 

savunarak, ortodoks modern kent planlamasını ve mimari tasarımını eleştirir. Bu iki 
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kitap da, modern mimarlığın kent ve mimarlıkla ilgili problemlere evrensel çözümler 

amaçlayan ütopik yaklaşımına karşı pratik ve pitoresk deneyimleri değerli kılarken, 

birinci kitap ‘kamusal bellek’ ve ‘imge’ kavramlarıyla, postmodernizmin yeni 

klasikçi yaklaşımını, ikinci kitap ise sıradan ve olağanı vurgulamasıyla eklektik-

popülist yaklaşımını etkilediği söylenebilir (Dostoğlu, 1995). 

Genel olarak hem halkın zevk anlayışından kopan 20. yüzyıl modern mimarisinin 

seçkinciliğine, tekdüzeliğine, soyut karakterine, mekan sadeliğine, hem uluslarası 

üsluba, hem de modern şehircilik uygulamaları ve sonuçlarına bir karşı çıkış olan 

postmodernizmin moderne eleştirisi, modern mimarlığın anlatımsızlığını, 

anonimliğini ve anlatımının, tek tasarım aracı olduğu ileri sürülen teknik işlevselliğe 

indirgenmesini hedef almaktadır  (Joedicke, 1980; Aktaran, Özer ve Gönen, 2009). 

Modern öğretilerinde dahi, mimarinin kendisinden bir öncekine göre hareket etmesi 

gerektiğini savunan bölgeselci/rejyonalist denilebilecek tavra sahip Louis Kahn’ın 

öğrencisi olan Robert Venturi’nin 1966 yılında yayınladığı 'Mimarlıkta Karmaşıklık 

ve Çelişki / Complexity and Contradiction in Architecture' adlı kitabı modern 

mimarlığa karşı önemli tepkilerden biridir. Yapının kullanıcıyla olduğu kadar onu 

dışarıdan izleyenle de diyalog kurması gerektiği idda edilen kitapta, karmaşıklık 

derken çeşitlilik vurgulanır, ‘fonksiyon’ kelimesi yerini ‘ifade’ kelimesi almıştır. 

Venturi, Mies’in  ‘Less is more/ Az çoktur’, söylemini tersyüz edip ‘Less is bore/ Az 

sıkıcıdır’ diyerek tepkisini sloganlaştırmıştır. 1962 yılında, Pensilvanya’da, annesi 

için, karmaşıklık ve karşıtlık ilkelerine dayanarak tasarladığı evde, yapının yerinden 

ve fonksiyonundan doğan tesadüfi şartlar göz önünde bulundurulmuştur. Simetrik 

düzenin belirli elemanlarla asimetriğe dönüştürüldüğü, içeri çekilen girşin yırtık 

çatıyı bir araya getirdiği, kolonların çatı tonozu yerine bilinmeyeni taşıdığı bu evde 

hiçbir şey belirli bir kıstasa sahip değildir (Şekil 2.8). Modern mimarinin sistem ve 

kurallarıyla kapadığı historisizm/tarihselcilik ve eklektisizm konularını yeniden 

gündeme getiren bu kitapla ortaya çıkan üsluba postmodernizm denmiştir. 

Postmodern söylemi mantıksal olmaktan çok zamansal olarak modernden sonra 

ortaya çıkan anlamında olmalıdır, çünkü postmodernizm modern öncesi zamanlara 

atıf yaparak tarihteki değişik üsluplardan alıntılar yapmayı tekrar gündeme getiren, 

yeni olmayan bir yaklaşıma sahiptir (Gieselmann, 1988). Philip Johnson’un ATT 

binası, James Stirling’in Stutgart’taki yarışma kazanarak inşa edilen Yeni Devlet 



22 

Galerisi, Oswald Mathias Ungers’in Frankfurt Fuarı İdare Binası postmodernizm 

yaklaşımıyla tasarlanan yapılara örnek olarak verilebilir. 

 

Şekil 2.8: Vanna Venturi House; Robert Venturi (URL-8). 

Charles Jencks ise 1977 yılında, modern mimarlığın öldüğünü “Modern mimarlık 

ABD Missouri St. Louis’te 15 Temmuz 1972 günü saat 15:32’de ölmüştür. Ölüm 

cezası Pruitt-Igoe mahallesindeki birkaç binanın dinamitle yıktırılması şeklinde infaz 

edilmiştir.” diyerek dünyaya ilan ederek postmodernin de doğumunu müjdelemiştir 

(Şekil 2.9). 1954 yılında tamamlanan, Japon asıllı ABD’Li mimar Minoru 

Yamasaki’nin toplu konut olarak tasarladığı proje mimari açıdan başarılı bulunmuş, 

Americen Institue of Architects (AIA) tarafından ödüllendirilmişti. Bina sakinleri 

çoğunlukla zenci Amerikalılar olup, zamanla çevrede parçalanan camlar, kırılan 

asansörler gibi tehlikeli vandalizm olayları ortaya çıkmıştır. Diğer mahallelere göre 

suç oranı artmıştır ve burada yaşamak korkulu bir hal almıştır. Jenks bu olumsuz 

durumun nedenlerini, kimliksizlik, uzun koridorlar, yarı mahrem mekanların 

denetimsizliği ve pürist tasarım yaklaşımına bağlar ve modern mimarlığın öldüğünü 

söyler (Kortan, 1991). 

 

Şekil 2.9: Pruitt Igoe binaları yıkılışı (URL-9). 
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Postmodernizmin eleştirdiği noktalar tüm modern mimarlık akımlarına değil, daha 

çok modernin biçimsel özelliklerinin kullanıldığı uluslararası üsluba ait özelliklerdir. 

Gio Ponti’nin ‘İnanıyorum ki, modern mimarlık belli bir üslup ortaya koymaz; fakat 

eseri yaratan mimarın kendine özgü ifadesini açıklar’ sözlerinden de anlaşılacağı gibi 

modern mimarlık belli kuralları ve standart biçimleri olan sabit bir üslup değil, 

mantıksal çerçevede yeniye dönük arayışlara açık bir yaklaşımdır (Kortan, 1995). 

Modernizme tepki olarak ortaya çıkıp, 1980’li yıllarda yaygın bir geçerlilik zemini 

kazanan postmodernizmin saygınlığı, 1980’lerin sonuna doğru azalmış, pop, kitsch, 

eklektik, kolaj, imaj, arabesk gibi kavramlar birer olumsuzluk ifadesi olarak 

mimarlık içinde sıkça kullanılır olmuştur (Güzer, 1996; Aktaran, Karasözen ve Özer, 

2006). Geçmisçilik, tarihçilik, bölgeselcilik bazı örneklerde otantik yaratıyı 

zedeleyecek boyutlara varmış, gelişigüzel biçimcilik ise son derece tehlikeli bir 

düzeyde belirmiştir (Karasözen ve Özer, 2006). Bu sebeplerle postmodernizm bir 

çok olumsuz eleştiri toplamıştır. 

Onat, dünyanın değişik bölgelerindeki yöresel veya tarihsel etkilenmelerden kaynaklı 

biçimlerden yararlanmaya, yeni yorumlarla çağdaş ve geleneksel formları bir arada 

kullanmaya kapı açan postmodernist tutum; kültürel ve ideolojik açılardan homojen 

olmayan toplumumuzda, simgesellik kavramının, aracın işleviyle ve bu işlevin 

toplumsal bellekteki göstergeleriyle uyumlu bir anlamlandırma yerine, işlevi ne 

olursa olsun, özgünlüğün, zenginliğin ve gücün anlatımı olarak benimsenmesi 

sonucunu doğurmuştur diyerek postmodern yaklaşımın ülkemizdeki yansımasını tarif 

etmiştir (Onat, 1993). 

Tarihe içindekilerden beğenilere uygun olanın seçilip çağdaş malzemelerle inşa 

edilecek bir ‘biçimler deposu’ olarak bakmanın yanlış olduğunu söyleyen Kortan da, 

yeni klasikçilik ya da eklektik postmodern yaklaşımları olumsuz geriye dönük 

durumlar olarak tarifler. Tarihe yaklaşımın analitik bir inceleme sonrası ondan alınan 

derslerden çıkarılacak ilkeler şeklinde olması, çağdaş olanın her zaman göz önünde 

bulundurulması gerektiğini söyler (Kortan, 1991). 

Geçmiş ve kültürle ilişkisini kopararak devrimsel bir yaklaşımla yerelden tamamen 

bağımsız yeni tasarım anlayışlarına yönelen modern mimarlık ile geçmişte değişik 

kültürlerin ürünlerinden beğenilen üslupların eklektik biçimde seçilerek 

uygulanmasını hoş gören postmodernizmden farklı olan bir başka yaklaşım ise; 



24 

geçmiş ve kültürel olanda görülen yerel veri kullanımının yapı veya kent tasarımında 

göz önünde bulundurulmasının gerektiğini savunan bölgesel/bölgeselci yaklaşımdır. 

Bölgesel yaklaşımın hissedildiği, modern mimarlığa karşı verilen en erken 

tepkilerden biri, yine modern mimarinin varolma hakkını korumak amacıyla ortaya 

çıkan CIAM kongrelerinin altıncısında Team 10 tarafından kentin soyut sterilliği 

eleştirilerek, sosyo-psikolojik gereksinmelerin vurgulanmasıyla verilmiştir. 

Frampton, 1947’de İngiltere Bridgewater’da toplanan CIAM’ın altıncı kongresinin 

amacının ‘…insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını tatmin edecek bir fiziksel 

çevrenin yaratılması için çalışmak’ olarak belirtildiğini ifade eder. Team 10 grubu, 

modern mimarlığın ikinci dünya savaşı sonrası, gerçeklere uyum sağlamayan ve 

yetersiz kalan tezlerine tepki göstermiş; evrenselliğe karşı kimlik, fonksiyonel 

hiyerarşiye karşı insan ilişkilerinin hiyerarşisinin ön planda olduğu bir kent tasarımı 

önermiş, problemlerin belirli bir zaman ve yerdeki insan ilişkilerinin bir yansıması 

olarak ele alınması gerektiğini savunmuşlardır. Team 10 grubunun yeri ve 

gelenekleri tekrar göz önünde bulundurduğu bu tutumu bölgeselcilik ve yerellik 

kavramlarının mimari tasarımdaki önemini vurgulayan Schulz ve Frampton gibi 

araştırmalar üzerinde etkili olmuştur. Mimarlık yaptığı ilk zamanlarda modern 

mimarlığın ilkeleriyle tasarlayan Louis Kahn’da 1940’lı yılların sonlarından itibaren 

uluslararası üslubu yadsıyarak, mimarlık ve kent planlamada Team 10 ile benzer 

yaklaşımlar sergilemiştir. (Dostoğlu, 1996). 

Bozdoğan, ilk olarak Team 10’in olgunlaştırdığı bu eleştirinin önemli bir boyutunun 

da, iki dünya savaşı arası avangard modernizmin etkisiyle unutulan mütevazılığın, 

‘low-tech’ yerel/ kolektif yapı kültürlerinin, vernaküler geleneklerden öğrenilecek 

derslerin ve tabii iklim ve doğa ile uyum içinde yapı yapma pratiklerinin yeniden 

hatırlanması olduğunu ifade eder (Bozdoğan, 2013). 

1984 yılında RIBA (Royal Institue of British Architects)’da modern ve postmodern 

mimarlığın çevreye verdiği zararları vurgulayan konuşması ile öne çıkan Galler 

Prensi II. Charles ise çağdaş yapıların yoksun olduğunu düşündüğü ve geleneksel 

yapıları çekici kılan ortak özellikleri belirleyip kodlamaya çalışmıştır. Yer, uyum, 

kapalılık (büyüme sınırlarının avlu meydan vs. gibi tanımlanmış mekânlar ile 

vurgulanması), malzeme, dekorasyon (titiz zanaatkârlık), sanat, işaretler-aydınlatma 

(sokak ve reklam işaretleri ile aydınlatma elemanlarının tasarımında gözetilmesi 

gereken özgünlük ve bütünlük), toplum (yaşayanların katılımı), ölçek ve kademe 
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olarak on ilke (ten principles) belirlemiştir. Prens ve kendisini destekleyen Leon 

Krier’in bölgesel olarak değerlendirilebilecek yaklaşımları ilk olarak Poundbury 

Köyü’nde hayata geçirilmiş, tüm yapılar, köyün yerel dokusuna uygun olarak inşa 

edilmiştir. Hisarlıgil, çalışmanın yarattığı kapalı dış mekân duygusu, yaya önceliği, 

zengin yol bağlantıları, yerel yapım tekniği, malzemesi ve detaylarına göstermiş 

olduğu duyarlılık ile “yere” duyarlı olumlu bir örneği temsil ettiğini belirtse de, bu 

yaklaşımın romantic ve tutucu olarak eleştirildiğini aktarır (Hisarlıgil, 2004; Aktaran, 

Aksu, 2007). 

Bernard Rudofsky’nin 1964’te Bozdoğan’ın deyimiyle ironik şekilde modern 

mimarlığın kalesi olan MOMA’da (Museum of Modern Arts) açtığı ‘Mimarsız 

Mimarlık (Architecture without Architects)’ başlıklı sergi dünyanın değişik 

bölgelerinden yerel-vernaküler mimarlıkların fotoğraflarından oluşmuştur (Şekil 

2.10) (Bozdoğan, 2013). Batı dünyasının mimarlık tarihinin, Avrupa, Mısır ve 

Anadolu gibi seçilmiş birkaç kültürle sınırlı kalan ilgisini eleştiren Rudofsky, kişiler 

tarafından değil, toplumun ürünleri olan vernaküler mimarinin sergilenmesinin 

amacının geçmişe dönüş nostaljisi yapmak ya da antik kentlere seyahat rehberi 

olmak değil, mimarların dar bakış açılarını genişletmek olduğunu ifade eder. Modern 

mimarların yaklaşımı gibi doğayı fetheden değil, hayranlık uyandıracak kadar 

mükemmel şekilde adeta bitmiş bir resim, kitap ya da sanat eseri gibi doğaya 

yerleşen bu mimarileri iklim ve topoğrafya gibi değişik coğrafi aşırılıklara hoş geldin 

diyebilecek kadar açık ve doğayla barışık olarak betimler. Modern mimari için; 

eksilterek, oyularak, yükseltip zeminden koparılarak, tamamlanmamış, taşınabilir, 

tekerlekli, yüzen gibi çok değişik yöntemlerin kullanıldığı bu mimarilerden, ilkeler 

veya yöntemler olarak yerele dair çıkarılacak dersler olduğunu düşünür.  (Rudofsky, 

1964). Akın’a göre, Rudofsky’nin mimarsız mimarlık ürünlerini sergilemesi 

mimarlara, mimarların yaşam biçimine karşı kayıtsız olmalarına yönelik bir 

eleştiridir (Akın, 2013). 

Eyüce, Rudofsky’nin düzenlediği serginin etkisiyle, mimarların geleneksel 

mimarileri yakından tanımak için değişik bölgelerdeki mimarsız mimarlık ürünlerini 

gezilerle inceleyip etkilendikleri ve hatta kendi uygulamalarında benzer biçim veya 

yöntemleri aktardıklarını söyler. Paul Oliver, bu durumu daha çok geleneksel 

mimarilerde biçimin işlevle kurduğu dolaysız ilişkinin işlevselci akımdan etkilenen 

mimarlara çekici gelmesine bağlar. Gerçekten de modernist öğretinin sloganı haline 



26 

gelmiş tasarım ilke ve yaklaşımları, bir çok kültürün geleneksel mimarilerinde 

okunmaktadır (Eyüce, 2005). 

 

Şekil 2.10: ‘Mimarsız Mimarlık’ sergisinden yerel mimari örnekleri (Rudofsky, 

1964). 

Modern mimarlığın özellikle de uluslararası üslubun yerden bağımsız tasarım 

yaklaşımına tepki olarak, yerel mimarilerin sahip oldukları kimlik, çeşitlilik, doğayla 

kurduğu ilişki, kültürel değerler ve yaşam kalitesinin dikkat çekmesi üzerine; mimari 

tasarımda, yere, yerin doğal ve kültürel özelliklerine değer verilmesi anlayışıyla 

ortaya çıkan bölgeselcilik-vernakülerizm yaklaşımı, bölgesel olanın romantik 

görüyle birebir şekilde kopyalanması, eldeki verilerle yeniden yorumlanması veya 

bölgesel olanın incelenmesinden elde edilen ilke veya yaklaşımlarla güncel 

teknolojinin bir araya getirilmesi gibi değişik anlayışlarla yorumlanmıştır.  

Özkan, bölgeselcilik anlayışının farklı yaklaşımlarını, sınırları net olmamakla 

beraber vernakülerizm ve eleştirel bölgeselcilik (modern bölgeselcilik) olmak üzere 

iki ana başlık altında ele alırken vernakülerizm yaklaşımını tekrar yorumlayıcı ve 

muhafazakar yaklaşımlar olarak iki ayrı kola ayırır  (Şekil 2.11) (Özkan, 1989). 

 

Şekil 2.11: Bölgeselcilik yaklaşımında Özkan’ın sınıflandırması (Aksu, 2007). 
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Özkan’ın sınıflandırmasına göre yerel mimarinin yaşandığı bölgelerde, var olan 

dokuya eklenen yani yapıların eski dokunun devamı olduğu hissini veren ancak 

sistemlerinin çağdaş teknoloji ile çözüldüğü yaklaşım olan vernakülerizmin 

yorumlayıcı tutumu, postmodernizmin yeni klasikçilik-neo vernaküler yaklaşımıyla 

aynıdır. Bu yaklaşıma örnek olarak turizm bölgelerine gelen turist yükünü 

karşılamak amacıyla eklemlenen yeni yapılar verilebilir. Turizm bölgelerinde eski 

yapının görsel dokusunun bozulmaması için yapılar eski dokunun devamı hissini 

verecek şekilde tasarlansalar da bölgeye gelen turistlerin alışkanlıklarını bozmadan 

ihtiyaçlarını karşılamak hedeflendiği için yapılar güncel teknolojik sistemlerle inşa 

edilirler (Özkan, 1989). Yerel olana dair kullanılan tek şey yapının dışarıdan 

algılanan görsel etkisi olup, genelde vernaküler mimariye dair herhangi bir ilke ya da 

veri taşımayan bu yapılar kopya niteliğinde kalmaktadırlar. 

Vernakülerizmin muhafazakar tutumu ise yerel mimarinin sahip olduğu dokunun 

kendi bağlamından kopmadan devam etmesini hedefler. Prens II. Charles ve Leon 

Krier’in yaklaşımları bu doğrultuda değerlendirilebilir. Her ne kadar Prens 

Charles’ın yerel mimariye dair fikirleri, var olan mimarinin başarısını anlayabilmek 

için araştırılması sonucu ortaya çıkan verilerden elde edilen ilkeler doğrultusunda 

tasarım yapmak olsa da, sonuçta yaptığı uygulamalar daha çok geçmişe dair 

tekniklerin yinelenmesi şeklinde muhafazakar olmuştur. 

Vernakülerizmin muhafazakar yaklaşımına bir diğer örnek olarak Hasan Fathy’nin 

çalışmaları verilebilir. Hassan Fathy çalışmalarında yerel mimariyi, günümüz 

koşullarında da kullanılmasını yani sürekliliğini sağlamak amacıyla, yörenin teknik 

ve malzeme bilgilerini kullanarak değişen kültür bağlamında üretmeyi hedeflemiştir. 

Tanyeli bu durumu Fathy’nin gündelik çıkarcı gerekçelerle ‘tarihselci gibi görünen 

ürünler’ ortaya koymaktan öte, ‘tarihsel araç, yöntem ve yaklaşımlarla üretilmiş 

ürünler’ ortaya koymuştur diyerek ifade eder (Tanyeli, 2002; Aktaran, Ultav ve 

Sahil, 2004). Fathy, yerel mimariyi, binlerce yıllık deneyimin uzmanlığıyla, yerel 

çevreyle uyumlu biçimde yaşamanın samimi bilgisine sahip olan, yörede mevcut 

malzemeleri kullanarak ekonomik yapı yapım yöntemlerinin geliştirmiş, doğal 

çevreden üretilmiş enerji kullanarak iklimlendirme sağlayan ve yaşama ve çalışma 

alanlarının toplumsal gereksinimlere uygun düzenlendiği aynı anda yüksek sanatsal 

ifadeye sahip bir mimari bağlamında üretilmiş olarak tanımlar (Fathy, 1994). Fathy, 

yerel mimariyi tanımladığı şekilde bir mimari tasarım seviyesine ulaşmanın bireysel 
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mimarlıkla değil, kolektif üretimlerle gerçekleşeceğine inanır. İklimlendirme gibi 

doğal yöntemlerle karşılanacak ihtiyaçların yapay sistemlere devredilmesini, ruhsal 

ve ekonomik açıdan süreksiz ve yanlış bulur. Yapılarında tutucu bir yaklaşımla değil, 

yerel malzeme, biçim ve teknikle kültürel ve doğal verinin değerlendirildiği bir 

arayışla tasarım yapar.  

Bektaş (1987), Fathy’nin Mısır’da tasarladığı Yeni Gourna köyü hakkındaki 

izlenimlerini şu şekilde aktarır: 

“Çevrede gördüğüm, halkın kendi yaptığı yapılara benziyorlardı, ama onlardan ayrılıyorlardı 

işte…Aralarında, içlerinde bulunduğum yapılar, geleneğe saygıyı, çağımızda ulaşamadığı 

yerlere, onun yolundan ayrılmadan varmayı örnekliyorlardı. Kendi çıkarından başka hiçbir 

şey düşünmeyen batının etkileri karşısında, romantizme varan bir direnişti sanki. Körü 

körüne bir gerçekçilikten önce bugünün insanına duygulu bir yaklaşımdı. Besbelli ki bunları 

yapanlar, ya da yapan, firavunlar çağına uzanan bir kültür zincirinin bilincindeydi. Daha o 

çağlarda, Hatshepsut’un da kendi eliyle üretip kullandığı bir gereçle (kerpiç) çağdaş estetik 

anlayışa karşılıklar aranmıştı.” 

Bektaş’a göre, evlerin çözümlerinde yöre halkının yaşam biçimini iyice tanıyıp ona 

göre çözüm getirilmeye çalışıldığı görülmekle birlikte bu yapılar, halkın kendisinin 

gelecekteki gereksinimlerine göre bir şey ekleyip çıkarması olanağı olmayan bitmiş 

çözümler ve biçimlerdi (Şekil 2.12) (Bektaş, 1987). 

 

Şekil 2.12: Yeni Gourna yerleşiminden bir görünüm, Hassan Fathy (URL-10). 

Eleştirel bölgeselcilik ise, vernakülerizmin yerel mimarinin biçimsel özelliklerinin 

yinelenmesi şeklinde gelişen yorumlayıcı tutumu veya  direk yerel mimarinin 

günümüz koşullarında sürdürülmesi tavrını tutunan muhafazakar tutumuna eleştirel 

olarak ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. 
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Eggener’e göre, eleştirel bölgeselcilik kavramını ilk olarak Tzonois ve Lefaivre, 

1980’lerin başlarında yayınlanan ‘The Grid and the Pathway’ adlı çalışmalarında, 

Mumford’un 1940’lardaki yazılarında önerdiği bölgeselcilik yaklaşımını 

değerlendirerek kullanmışlardır. Mumford romantik ve ulusal bölgeciliği eleştirerek, 

bölgeselcilik, yerel malzemeyi kullanmak ya da yerel ortamdaki biçimleri 

kopyalamak değildir der; daha iyisini elde etmek, tıpkı yerel mimari biçimlerinin 

oluştuğu dönemlerdeki gerçek yaşam koşullarını karşıladığı gibi, günümüzde de 

yaşamın güncel şartlarını karşılayacak ve insanı kendi çevresinde kendi evinde 

hissettirecek şekilde o andaki, o yerdeki kültürün gerektirdiğini hissettirecek şekilde 

tasarlayarak olmalıdır (Eggener, 2002). Mumford’un bu yaklaşımını olumlu olarak 

değerlendiren Tzonois ve Lefaivre, eleştirel bölgeselciliği, bölgeselcilik 

yaklaşımından eleştirel olmasıyla ayırarak, bölgeselciliğin nostaljik yaklaşımını, 

yerel geleneklerin yeniden canlandırılmasını reddederler. Yerel kültürün eleştirel 

olarak, modern stratejilerin de göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilmesi 

gerektiğini, bölgeselciliğin böylece dar bakış açısından kurtularak kendini 

geliştirmesi gerektiğini ifade ederler (Tzonois ve Lefaivre, 1996).  

Eleştirel bölgeselcilik yaklaşımı üzerine 1980’lerde yazdığı yazılarla katkıda 

bulunarak geliştiren Kenneth Frampton ise evrensel uygarlığın geleneksel kültürleri 

yıkıma uğrattığını tespit eden filozof Paul Ricoeur’un evrensel uygarlık ve köklü 

yerel kültür arasındaki ilişkiyi sorgularken, hem kültürel birikimlerin kimlik, 

zenginlik ve çeşitliliklerinden, hem de evrensel uygarlığın sağladığı bilimsel, 

teknolojik gelişmelerden vazgeçmeden, ikisiyle birlikte var olunabileceğini iddia 

eden yazılarından yola çıkarak, bu iki uç noktanın mimarlık alanındaki bir 

aradalığına cevap olarak eleştirel bölgeselciliği gösterir. Ricoeur’un ‘Nasıl hem 

modern olup, hem köklere dönülebilir, nasıl uyuyan eski kültür canlandırılarak, 

evrensel uygarlıkta yer edinilir?’ sorusuna mimarlık alanının arayışlarından, çeşitli 

mimari örneklerle yanıt vererek eleştirel bölgeselci yaklaşımları ortaya koyar ve 

kendi tanımını oluşturur (Frampton, 1983, 1996). 

Frampton’a göre eleştirel bölgeselcilik, geleneklere ve yerelliğin değerlerine baskı 

uygulayarak kaybolmalarına sebebiyet veren küresel modernleşmenin aynılaştırıcı 

etkilerine karşı, toplum ve uzmanlar tarafından gösterilen bilinçli bir direniştir. Aynı 

zamanda araçsallaştırılmış bölgeselciliğe bir karşı duruştur. Amaç, vernaküleri 

kastetmek değil, daha çok iklim, kültür ve zanaat gibi yerel sanatların birbirleriyle 
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doğal etkileşimleri sonucunda toplum tarafından yerin sınırlı imkanlarıyla üretilen, 

yerliye hem hizmet eden, hem de onu temsil eden bu günümüzün bölgesel 

‘okullarını’ eleştirel bir bakış açısıyla tanımaktır. Bu sadece yeterli refaha ulaşmak 

için bir arayış değildir, aynı zamanda kimlik oluşması ihtiyacını karşılamayı da 

sağlar (Frampton, 1992, 1996). 

Framton 'Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of 

Resistance' başlıklı yazısında eleştirel bölgeselcilik kavramını aşağıdaki maddelerle 

açıklar; 

1. Modern mimarlığın arayış içindeki ilerici ve geleneksel olanı tekrardan, 

bağımsız şekilde özgürleştirici ruhunu ve bakış açısını terk etmemekle 

birlikte, modernizmi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. Küreselleşen 

çağda, evrensel medeniyetin belli bir standarda sokan zorlamalarından 

kaçarak, yerel, kültürel etkileşimlerin canlı kalmasına dolayısıyla gelişmesine 

katkı sağlar. Modern dönemdeki gibi öncü ve lider mimar profili kaynaklı 

görüşlerle büyük müdahaleler yerine, küçük müdahaleleri tercih eder. 

2. Kendini bilinçli sınırlandırılmış bir mimari olarak tanımlar, mimari ürünün 

bulunduğu yerle ilişkili olması dolayısıyla, yerden bağımsız şekilde sınırsız 

değil, o yere uygun olmalıdır. Eleştirel yaklaşımı kendinde de devam eder. 

3. Mimarlığın, yapılı çevrenin sadece göze hitap eden görsel ağırlıklı 

yüzeysel bir yaklaşımla kavranmasındansa, tektonik bir gerçeklik olarak idrak 

edilmesi gerektiğini öne sürer. 

4. Işık, topoğrafya, iklim gibi yerden kaynaklanan etkenlere dayalı bir tasarım 

yaklaşımını benimsediği kadar bölgeseldir. İklimsel koşullarına yanıt 

vermelidir, evrensel uygarlığın öngördüğü iklimlendirme sistemlerine 

eleştirel yaklaşır.  

5. Sadece görsellikle değil, farklı duyularla da algılanan , deneyimlenen çevre 

gibi, mimari ürünün de çevreden kaynaklanan çeşitli aydınlatma, sıcaklık, 

hava hareketleri, nem, değişik kokular, sesler ve malzemelerin yarattığı 

duyularla deneyimlenmesinin getireceği zenginliğini önemser. 

6. Geleneksel malzeme ve tekniklerin tekrarı gibi romantik yaklaşımlardan 

kaçmakla birlikte, yerel olanı (malzeme-yapım tekniği gibi), güncel koşulları 
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göz önünde bulundurarak yeniden yorumlayarak kullandığı gibi yabancı 

kaynaklı teknolojik yaklaşımlara da açıktır (Frampton, 1983). 

Frampton’un yazılarında örnek olarak verdiği, Mario Botta, Vittorio Gregotti, John 

Utzon, GinoValle, Carlo Scarpa, Suherre Fehn, Peter Zumthor, Peter Celsing, 

Mathias Ungers, Ludwig Leo, Glenn Murcutt, Suerre Fehn, Alvaro Siza, Tadao 

Ando, Oscar Niemeyer, Alvar Aalto, Luis Barragan gibi mimarlar, dünyanın değişik 

bölgelerinde, eleştirel yaklaşımlarıyla bölgesel verileri değerlendiren eserler 

vermişlerdir (Şekil 2.13) (Frampton, 1996). 

 

Şekil 2.13: Yeni Saynatsalo Belediye Binası, Alvar Aalto; Marika-Alderton Evi, 

Glenn Murcutt (URL-11). 

Modernizmin, özellikle de uluslar arası üslubun, yenilikçi bağlamda üretilen 

geçmişle ve yerle bağları kopuk tasarımlara ve evrensellik mottosuyla yaratılan 

kimliksiz çevrelere tepki veren eleştirel bölgeselcilik, gemişin birikim ürünleri olan 

yerel mimarlıktan ders çıkarılarak edinilen bilgilerle, yere özgü durumların göz 

önünde bulundurulduğu kimlikli çevreler üretmenin doğruluğunu savunur. Ancak bu 

yaklaşım modernin reddi şeklinde değildir, aksine mimarlığın gelişebilmesi için, 

modernin getirileri ve teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılmalıdır. 

Postmodernin eklektik ve kopya üretimleri sonucunda ortaya çıkan kimlik 

kargaşasından doğan kimliksizlik ve tarihselci yaklaşımın getirdiği geçmişin biçim 

veya teknolojisinin aynen üretilmesiyle, geleceğe dair mimari tasarım arayışlarını 

donduran yaklaşımlara tepki olarak ise eleştirel bölgeselcilik, geçmişin başarılı 

yerleşimlerinden; sürdürülebilirlik, ekolojik yaklaşım, doğayla uyum gibi konularda  

ders alarak yere özgü durumların değerlendirildiği bir mimarlık anlayışını destekler. 

Geçmişin birikimlerinden faydalanmayı hedefleyen bu yaklaşım, yere ait olanın 

araştırılmasından elde edilen bilgiyi kullanırken, arayışta olan mimara tarihselcilikten 
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farklı olarak tasarıma kendisinden bir şeyler katma imkanını da vermektedir. Arayış 

ise her zaman mimari olarak gelişmeyi de sağlayan bir olgu olmaktadır.  

Modern ve postmodern mimarinin getirdiği problemli yaklaşımların çözümüne dair 

iyi bir öneri olan eleştirel bölgeselcilik, mimari tasarımda yerel verinin teknolojik 

imkanlarla birlikte değerlendirildiği, var olan kültürlerin göz önünde bulundurulması 

ve yere özgü durumların değerlendirilmesiyle kimlikli çevreler oluşumunu 

sağlayarak değişimlerin göz önünde bulundurulmasıyla kültürel süreklilik, iklim, 

topoğrafya gibi doğal koşulların tasarımda veri olmasıyla doğal çözümlemeler 

sağlayarak ekolojik tasarımlarla çevresel sürdürülebilirlik sağlayan, hem de 

gelişmeye açık yaklaşımıyla yeni çağın getirilerinden faydalanan ve gerektirdiklerini 

karşılayan bir yaklaşımdır.  

Arefi, modernizm ve küreselleşmenin etkisiyle günümüz yaşama alanlarının 

karakteristik problemini, anlam kaybı ve yerle ilişkinin kopması olarak tariflerken 

yerden kastedilenin sadece coğrafi konum olmadığını ifade eder (Arefi, 1999). 

Schulz, “Antik dönemde…her yer kendine özgü bir karaktere sahipti ve herhangi bir 

yerde yerleşip orada yaşamak için ilk önce o yerin ruhuyla anlaşmak gerekiyordu. 

Yapı yapmak bu yüzden, var olan çevreyi kavramak ve ona saygı duymak anlamına 

geliyordu ve yapı yapma işi insanlara varoluşla ilgili bir temel kazandırıyordu” 

diyerek anlattığı yerin ruhu diye çevirebileceğimiz 'genius loci' kavramının 

günümüzde unutulduğunu ve bunun sonucu olarak günümüz insanının kaotik bir 

çevrede insan olmayan bir yabancılaşmaya tabii olarak yaşadığını ifade eder ve 

günümüz çevre krizini ‘yerin kaybı’ olarak tanımlayarak, yerle bütünleşik tasarımın 

insan hayatına etkisini özetler (Schulz, 2001). Buchanan (1988)’a göre bu söylemde 

tasarımcı, yere dair olanı, yerle ilişki kurma durumunu anlamalı, yaratmalı ve 

korumalıdır (Buchanan, 1988, Aktaran, Sancar & Severcan, 2010). 

Yerle ilgili bilginin, yani yerel veri kullanımının, konut tasarımı üzerindeki etkisini 

araştıran bu tezde, eleştirel bölgeselcilik yaklaşımı, yerel verinin ve teknolojik 

imkanların bir arada değerlendirildiği bir yaklaşım olduğu için günümüze dair 

problemlerin çözümünde kullanılabilecek bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. 
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2.2 Yerel Veri Kullanımı 

“Kentler tek tek yapılar için ortam yaratırlar ve şayet başarılı bir yapı inşa etmek isteniyorsa 

yapı ile ortamın (milieu) karşılıklı bağımlılığının anlaşılması gerekir: yaşamı destekleyen ve 

başarılı bir organizma haline gelen bir yapı.” (Deleuze&Guattari; Aktaran, Ballantyne, 2012) 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer, bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya 

kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân olarak tanımlanmaktadır. 

Mimarlık alanında, ‘Yerin anlamı nedir?’ sorusuna cevap arayan Schulz, çoğu 

kişinin ‘yer’ ile ‘mekan’ın eş anlamlı kabul ettiğini ve yer sorununa mekansal 

organizasyon sorunu gibi yaklaştığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyler. 

Schulz’a göre bir ‘yer’ öncelikli olarak ‘burayla’ ilgilidir. Halbuki mekan soyut bir 

kavramdır. Mekan bu sebeple topoloji ve geometri terimleriyle tanımlanabilir, ancak 

‘yer’in tanımı somut hatta fenomenolojik terimlerle yapılmalıdır. Yerde hayat 

yaşanır. Bu anlayışı antik dönemde insanlar ‘genius loci’ yani yerin ruhu olarak 

tanımlamışlardır (Schulz, 2001).  

“Heidegger’e göre, dünya, insanların tanımlayıp kendilerine ayırdıkları ya da 

birbirleriyle paylaştıkları farklı türde, boyutta, biçimde ve ölçekte yerlerin 

kesişmesiyle derlenip toplanmıştır.” (Sharr, 2013). 

Yöre ise bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, 

mahal, civar olarak tanımlanmaktadır (TDK). 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak, yer kavramının mimarlıkta salt fiziksel olarak 

uzayda bir boşluk olarak değil daha çok ‘bir kimsenin veya bir insan topluluğunun 

yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü (TDK)’ olarak 

tanımlanan ortam kelimesini de içeren bir anlama sahip olduğunu kabul edebiliriz. 

Bu durumda yer fiziksel ve kültürel olanı kapsayan geniş bir anlama sahip 

olmaktadır. 

Yerel ise, yerle ilgili olan, yere ait, yöresel olarak tanımlanabilir. Bu durumda ‘yerel 

veri’ derken, bir yere ait fiziksel ve kültürel verilerin tümü kastedilmektedir. ‘Yerel 

mimarlık’ söylemi ise ‘geleneksel-vernaküler mimarlık’ ile aynı anlamı taşımakta 

olup, bir yörenin kendine özgü mimari biçimlenme dili anlamında kullanılmıştır. 

Mimarlık, çevreleyen yaşam ve mekan ile insanın psiko-fiziksel ilişkilerinin yeni bir 

seviyesini yaratmaktadır (Glikson, 1971). 
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Mimarlık varlığın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir diyen Cansever, 20. 

yüzyıl başlarında yeni ontoloji ekolünün açıklığa kavuşturduğu gibi varlığın dört 

düzeyini; fizik ve kimya kanunları ile karakterize edilen ‘maddi düzey’, maddi varlık 

düzeyininkilere ilaveten (sınırsız çeşitlilik ve zenginlikteki) yeni kanunlarla var olma 

imkanına sahip ‘biyo-sosyal düzey’,canlı varlıkların ortaya çıkmasıyla birlikte vücut 

bulan korku, aşk ve benzeri içgüdülerin kaynağı ‘psikolojik düzey’ ve din, ahlak, 

sanat ve bilgi gibi insanla ilişkili problem alanlarını içeren ‘ruhi-akli düzey’ olarak 

açıklar. Her düzey, varlığını ancak aşağıdaki düzeylerin var olmasına borçludur. Her 

düzeye var olma imkanını veren, ama onları daha önceki düzeylerin kanunlarından 

özgür kılan ruhi varlık düzeyinde bu özgürlük, akıl sahibi insanın sorumluluğunun 

kaynağıdır. Cansever, varlığın bütün alanlarını kapsayan ve hayatın getirdiği 

sorunlarla sürekli girift ilişkiler içinde olan mimari, biyo-sosyal düzeyin ihtiyaçlarını, 

onun kanunlarını dikkate alarak çözmek ve çözümlerini maddi düzeyin kanunlarına 

dayandırmak, aynı zamanda da, psikolojik ve ruhi-akli düzeylerin, örneğin 

tutumların, ruhi yönelimlerin ve inançların kanunlarıyla rehberlik etmek zorundadır, 

yani, bir mimari yaklaşım, varlığın bütünlüğünü ve kuvvetler hiyerarşisini göz 

önünde bulundurması gerekir diyerek, mimari tasarıma yaklaşımda bütüncül bir 

yaklaşımın gerekliliğini vurgular (Cansever, 2014). Bu yaklaşım Schulz’un antik 

dönemdeki yerin ruhu ‘genius loci’ ile tasarlamak olarak tariflediği yaklaşıma benzer 

bir anlayış olarak gösterilebilir (Schulz, 2001). 

Vitruvius (1993) ise, 2000 yıl önce bir mimarlık öğrencisinin ilgilenmesi gereken 

alanları aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

“Tüm işlerde, fakat özellikle mimarlıkta şu iki nokta vardır: Kendisine anlam verilen ve ona 

anlamını veren. Kendisine anlam verilen, üzerinde konuşuyor olabileceğimiz konu, anlamı 

veren ise bilimsel ilkeler içeren bir gösterimdir. Bu yüzden mimar olduğunu düşünen 

birisinin, her iki bakımdan da deneyimli olması gerektiği ortaya çıkar…Mimar eğitilmeli, 

kalemi güçlü olmalı, geometri öğrenimi görmeli, iyi tarih bilmeli, filozofları iyi izlemeli, 

müzikten anlamalı, biraz tıp bilgisi bulunmalı, hukukçuların düşüncelerini bilmeli, 

yıldızbilim ve göklerin kuramı ile tanışıklığı olmalıdır.” 

Vitruvius, geometri, çizim, tarih, felsefe, müzik, tıp, hukuk, astroloji gibi günümüzde 

mimarlığın alanına girmediği düşünülen, o dönemde varlıkla ilgili görülen tüm 

alanları sebeplerini de açıklayarak sıralar. Bu açıklamalardan, mimarlığın hayattaki 

tüm alanlarla ilişkili olduğunu ve o dönemde gelecekte mimarlık yapacak bir 

öğrencinin bu mesleği doğru şekilde icra edebilmesi için varlığın tüm alanları 
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hakkında eğitim almış olması ve tasarım yaparken bütüncül şekilde değerlendirmesi 

gerektiği beklentisi çıkarılabilir (Yüksel Demir, kişisel görüşme, 2015). 

Tasarıma bütüncül yaklaşım meselesi sadece mimarlık mesleğinin, kendi iç 

dinamikleriyle ilgili olarak ele alınamaz. Günümüzde şehir planlamadan, bir yapının 

içinde kullanılacak ürün tasarımına kadar tasarımla ilgili farklı uzmanlık alanlarına 

dönüşen meslek dallarının da tasarıma yaklaşımı bütüncül olmalıdır. Günümüzde 

bile örnek olarak verilen arts and crafts ya da bauhaus gibi ekollerin başarısının 

arkasında hem farklı meslekler arasında hem de hayatın her alanıyla kurulan ilişkiyle 

sağlanan bu bütüncül yaklaşımın olduğu söylenebilir. Bu durumu, Rapoport, peyzaj 

mimarlığı, kentsel tasarım, mimarlık ve iç mimarlığın sadece tek bir sistemin farklı 

parçaları olduğunu ifade ederek; mimarlık teorisinde ele alınması gerekenin, 

soyutlanmış tek bir bina değil, o binanın bulunduğu sistemin bir parçası olarak açık 

mekanlar, yollar, öteki yerleşmeler, komşu ve komşu yerleşmeler ve hatta her hal ve 

durumda içindeki donanımı ile tüm bölge olmalıdır diyerek açıklar (Rapoport, 2004).   

“…şehirler çok boyutlu olgulardır; bu nedenle şehire yapılacak her müdahalede, 

şehiri oluşturan ve şehirliyi ilgilendiren boyutların tümü, bir arada bir bütün halinde, 

bilinçli olarak ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmelidir.” diyen Demir de, 

plancının, yöneticinin, şehiri, eşzamanlı olarak sokaktaki, binadaki ve taşıt içindeki 

insan’ın yani bütün şehir insanlarının gözüyle görebilmesiyle; yani şehirin, kendisini 

oluşturan tüm boyut ve bileşenleriyle birlikte bir bütün olarak değerlendirebilmesiyle 

günümüz şehirlerinin sahip olduğu olumsuzlukların oluşmasını önlemenin olanaklı 

olabileceğini ifade eder (Demir, 2011). 

Yurtsever de, günümüzde giderek büyüyen organize edilmemiş çevre açığının hızlıca 

kapatılması uğruna doğal çevrelerin beklentilere yanıt vermekten uzak yapılarla yok 

edildiğini söyler ve bunun sebeplerinden birinin de özgül konularda uzmanlaşan 

çoğu kişi ve kurumların yetersiz eşgüdümü sonucu kendi içine kapalı bir devre 

oluşması olarak görür. Bu kapalılık sonucu bilimin birliği ilkesinden ve bilgileri 

bütünleyerek tümevarımcı niteliğinden yani meselelerin ilgili tüm alanlarla bütüncül 

ele alınması yaklaşımından uzaklaşılmaktadır (Yurtsever, 1995). 

Kararların ürünü olarak yalnızca maddi, teknolojik ve biyo-sosyal varlık düzeyleriyle 

sınırlı olan bir bina, teknolojik bir muvaffakiyet olmaktan öteye geçemez ve bir 

mimari eser hüviyetini kazanamaz diyen Cansever, parçaların analizi ile bu 
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parçalardan senteze varma yöntemini kullanan modern metodolojilerin, 20. yüzyılın 

faydacı pragmatizmlerini üreten, günümüz organize olmamış (unorganized) 

çevrelerinden sorumlu tutar ve bunun sebebini planlanan sentezlerin analizlerinin 

maddi ve biyo-sosyal düzeyle sınırlı olmasına bağlar (Cansever, 2014). 

Görüldüğü gibi modernizmin meseleleri ayrıştırarak analiz eden yaklaşımının, 

sonuçta senteze giderken ilgili tüm alanlarla bütüncül bir ilişki içinde ele 

alınamaması sorunsalı günümüz modern mimari şehirlerinin en büyük 

problemlerinden biridir. Evrimsel tasarımı sayesinde, oluşumlarındaki bütüncül 

yaklaşımın getirdiği başarıyla hem kendi çağlarına her alanda nitelikli yaşama 

koşulları sunan, hem de adeta birer sanat eseri kadar etkili görsel etkiye sahip yerel 

mimariler, günümüz şehileri için örnek olabilirler. Ancak bu konudaki yaklaşım 

kopyalamak şeklinde olmamalıdır. Yerel mimarilerin sağladığı başarıyı anlayabilmek 

için analiz edilerek incelenmeleri ve bundan üretilen bilimsel bilgi, mimarlığın ilgili 

tüm alanlarıyla ilişkisi kurularak bütüncül yaklaşımla yeni önerilerde 

değerlendirilmelidir. Yerel mimarilerin incelenerek günümüz mimarlığı için 

kullanılabilecek bilgi üretmeyi hedefleyen tezin bu bölümünde, konut tasarımında 

yerel veri kullanımının alt başlıkları belirlenerek tezin sistematiğini oluşturacak 

çerçeve için bir model önerisi geliştirilecektir. 

Günümüz çevrelerinin probleminden birini yerden kopmak, yersizlik olarak 

tanımlayan Arefi’ye göre yer, sadece coğrafi konum ve özelliklerle sınırlı değildir, 

yerle kurulan ilişkinin kendisi de önemli bir paya sahiptir. Bunun yanında o yerde 

yaşayan toplum ilişkilerini oluşturan toplumun sosyal kuralları yani kültürü de yer 

söyleminin içine girmelidir (Arefi, 1999). 

Schulz’un, geleneksel yerleşimlerdeki, konut ve yerleşim tasarımındaki başarıyı 

açıkladığı ‘genius loci’yani ‘yerin ruhu’ kavramını, Jive’n ve Larkham (2003),  bir 

yerde yaşayan insanların, o yere ait doğal olan ve insanla ilgili yani kültürel olan, 

tüm fiziksel ve sembolik anlamlara dair hissi-bilgisi olarak tanımladığını açıklar. Bu 

bilginin yere ait konut ve yerleşim tasarımında önemli etkisi olduğu ifade edilebilir. 

Altman (1980), bir konutun oluşum sürecinde etkili olan etmenleri; çevresel 

etmenler, sosyo-ekonomik etmenler ve kültür bileşenleri başlıkları altında ele almış 

ve bu etmenler ile yapı formu arasında dönüşümsel bir ilişki olduğunu ifade etmiştir 

(Şekil 2.14) (Aktaran; Karagülle, 2009). 
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Şekil 2.14: Konut oluşumuna etki eden faktörler (Altman, 1980; Aktaran, Karagülle, 

2009). 

Rapoport, araştırmalarını konut üzerinden ele aldığı ‘Kültür Mimarlık Tasarım / 

Culture, Architecture, and Design’ adlı kitabında, tasarım yapılırken, yaşam tarzı, 

kültürel aşama, gelişen yeni sosyal mekanizmalar, değerler, normlar, idealler gibi 

ölçütlere dayanan; sosyal, kültürel ve fiziksel yönlerin birlikte ele alındığı bir 

yaklaşımı önerir. Rapoport’a göre bu üç tasarım kriteri içinden, kültür etkeni, 

tasarımda en önemli etkendir, göz önünde bulundurulmadığı takdirde, toplumsal 

yapıyı bozabilecek problemler çıkacaktır Bu durum için verdiği örneklerden biri 

Amazon ormanlarında yaşayan bir grup Motilone yerlisinin içinde 10 ila 30 kadar 

aile barındıran ve bölgede yaygın olan ‘bohio’ denilen bir komünal yerleşme 

hakkındadır. Bohio, üzeri neredeyse yere değecek ölçüde sazlarla örtülü, dairesel bir 

yapı olup, yerleşmenin içi yarı karanlıktır. Çepere yakın taraflarda, her ailenin 

bölmelerle ayrılmış, kendine ait mekanı vardır, buralarda yatma işlevi için hamaklar 

asılıdır. Bu özel mekanın önünde ise tüm pişirme eylemlerinin gerçekleştiği toprak 

zemin üstünde her aileye ait ocak yer alır; merkezi geniş ortak alana bakan ateş ve 

duman ailelerin birbirlerini görmesini engelleyen yarı özel mekanlara sahip olmasını 

sağlar. Bu yöreye, yaşama tarzını ilkel bulan birileri tarafından aydınlık, açık, 

havadar, rüzgar alan, metal örtülü zemini beton, elektrikle aydınlatılmış, biçimsel 

olarak yine toplu yaşamayı sağlayacak şekilde planlanan barınaklar koyuldu. 

Kültürel değerlerin araştırılmadan, ortak değerlere atfen aydınlık, beton, havadar gibi 

herkese hitap ettiği düşünülen kavramlarla tasalanan bu yeni barınaklar, orada 

yaşayan kişiler için problemler çıkararak sosyal hayatı ve aile içi ilişkileri çöküntüye 

uğrattı. Sazdan yapılmış orijinal barınak hem daha serindi, hem de sivrisinek ve 

benzeri zararlılardan aileyi koruyordu. Ailelere ait özel bölüm, ateş sayesinde 
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mahremiyet sağlıyor, yarı aydınlık bir dinlenme mekanı sağlıyordu; kadınlar 

çocuklarını burada yetiştiriyor, aile içi ilişkiler burada gerçekleşiyordu. Oysa 

önerilen yeni durumda iyi niyetlerle tasarlanan aydınlık mekanda, yörenin sıcak ve 

göz kamaştıran güneşi içeri alınarak, ve ortadaki yemek pişirme alanı kaldırılarak, 

mahremiyet sağlayan şartlar yok olunca, aile içi yakınlaşmalar ve ilişkiler alt üst 

olmuş, sosyal yaşam zarar görmüştü. Geceleri sineklerden koruyan karanlık ve ateş  

yerine elektrikle aydınlanma ve açıklıklar, vahşi hayvanları yaşama mekanına davet 

ediyordu. Açıklıksız ve kalın duvarların yerine önerilen büyük açıklıklara sahip ince 

duvarlar, yörede bol olan yağışı içeri alınca merkeze kayan aileler için mahremiyet 

ve yakınlaşma iyiden iyiye yok oldu. Orta mekandan ateşin kalkması aile sofrası 

anlayışını bozdu. Sonuç fiziksel ve sosyal hayatın refahının bozulması oldu (Şekil 

2.15) (Rapoport, 2004). 

 

Şekil 2.15: Konut oluşumuna etki eden faktörler ve tasarım süreci (Rapoport, 1983; 

Aktaran, Karagülle, 2009). 

Gür, konutun insan yaşamıyla kenetlenmiş bir olgu olduğunu ifade eder. Bugün 

konut örgütlenmelerinin ve biçimlerinin belirleyicileri salt kültürel etmenler olarak 

alınamayacağını, otantik konutlar incelenirken doğal, kültürel ve sosyal etmenleri ele 

almanın doğru olacağını ifade etmektedir. Çünkü insan toplulukları ve insan yapısı 

çevre kendilerinden önce var olmuş doğal dizgeler içinde yer alır ve bundan etkilenir. 

Konutun temel işlevlerinin örgütlenişinin taşıdığı anlam ve normlar kültürel 

belirleyiciler iken, coğrafyanın sunduğu doğal şartlar ve doğal malzemeler doğal 

belirleyicilerdir. Aynı coğrafi ve kültürel değerleri paylaşan insan topluluklarının 

ritüel konutundaki çeşitlenmeleri sağlayan sosyal etmenler ise yapıkültürü, toplum ve 

ailenin refah düzeyi gibi sosyal belirleyicilerdir. Özetlemek gerekirse, yerel konut, 

bireyin içide eridiği bir jeo-kültürel anlatım aracı olarak incelenebilir (Şekil 2.16) 

(Gür, 2000). 
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Şekil 2.16: Rapoport ve Altman’a dayalı geliştirilen konut biçiminin belirleyicileri 

(Gür, 2000). 

Rapoport, sosyal yaşamı kültürün sosyal ifade biçimleri olarak tanımlar. Bu 

durumda, Rapoport ve Altman ve Gür’ün yaklaşımında, konut biçiminin 

belirleyicileri olan doğal, sosyal ve kültürel belirleyicilerden ‘sosyal belirleyiciler’, 

‘kültürel belirleyiciler’ başlığı altında ele alınabilir ve konut biçiminin belirleyicileri 

temel olarak doğal ve kültürel etmenler olarak ifade edilebilir. 

Eyüce’ye göre, araştırma başlıklarından yola çıkarak, geleneksel mimarlık 

konusunun, genelde iki farklı bakış açısıyla ele alındığını aktarır. Bunlardan birinde, 

yer, yöre, bölge ya da bir yerleşme adıyla birlikte oranın yöresel koşullarının mimari 

biçimlenmeye etkisi vurgulanırken, ikincisinde mimari biçimlenmede kültür ve 

geleneklerin etkisi göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, kültürel birikimlerin 

oluşumunuda doğal yöresel koşulların etkisinin yadsınamayacağını belirten Eyüce, 

farklı kültürler aynı doğal yöre ile farklı etkileşimler içinde olmaktadır diyerek, 

‘doğal yöre’ söyleminin yanında, kültürlerin yayılma alanlarının karşılığı olarak 

‘kültürel yöre’ kavramını gündeme getirir. Kültürel yöreyi inanç, görenek ve 

gelenekleri ile bir kültürün yer aldığı, yerleştiği ya da yayıldığı alan olarak tanımlar. 

Kültürel bir yöre nitelikleri farklı doğal yörelere yayılabileceği gibi aynı doğal 

yörede birden fazla kültürel yöre birlikte varolabilir. Eyüce’ye göre, doğal ve kültürel 

yöre kavramlarına, bir geleneğin sonucu ortaya çıkan mimari biçimlenme 

özelliklerinin yaygın olarak izlendiği ‘mimari yöre’ kavramı da eklenebilir (2005). 

Demir, genel anlamda mimarlığın ilişkili olduğu iki temel varlık kategorisinden söz 

eder: Doğal / Kültürel. Varlık katmanlarının tümü ‘doğal’ kategoride ele 

alınabilirken psişik ve tinsel katmanlar ‘kültürel’ kategoriyi oluşturur. Demir, 

‘kültür’ olgusunun, ‘insan’ın ‘doğa’ ile etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıktığını 

kabul eder (Şekil 2.17) (Demir, 2016). 
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Şekil 2.17: İnsan, doğa, kültür ilişkileri çerçevesinde mimarlık (Demir, 2016). 

Tüm bu yaklaşımlar doğrultusunda, konut tasarımını etkileyen verileri ‘yerel veriler’ 

ana başlığı altında ‘doğal veri’ ve insan ile doğanın karşılıklı etkileşimiyle oluşan 

‘kültürel veri’ olmak üzere iki temel kategoride ele alabiliriz. 

Tez kapsamında ele alınacak yerel mimarilerin bu bağlamda irdelenebilmesi için, 

yukarıda özetlenen insan-doğa-kültür ilişkilerinin konut oluşumundaki etkisi bir 

modelle ifade edilecektir. 

Konut oluşumunun ilk aşaması olarak doğayla karşı karşıya kalan insanın, kendini 

korumak üzere, doğa ile karşılıklı etkileşimiyle ürettiği kültür aşağıdaki model ile 

ifade edilebilir (Şekil 2.18): 

 

Şekil 2.18: İnsan ve doğa etkileşimiyle oluşan kültür için önerilen model. 

İnsanın kültür ve doğanın kesişiminde ürettiği konut ise bu modelde aşağıdaki gibi 

bir konumda yer alabilir (Şekil 2.19): 
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Şekil 2.19: İnsan ve doğa etkileşimiyle oluşan kültürün, doğa içinde yer alan ürünü 

konut (konut oluşumunda insan-doğa-kültür etkileşimi modeli). 

Konut tasarımında doğa ve kültür etkisi modelde de açıkça görülmektedir.  

Coğrafyanın sunduğu sıcaklık, nem, rüzgâr, su, hava, toprak gibi doğal kaynaklar ile 

malzeme, çevresel örüntü, manzara, doğal peyzaj ve benzeri fiziksel etmenleri 

konutu oluşturan doğal veriler olarak sıralayan Açıkalın, bu verileri; yerleşim yeri, 

mekân organizasyonu, cephe açıklıkları gibi birçok etkisi ile iklim, yapının yönelişini 

ve yerleşme ölçeğinde yapıların birbirlerine göre konumlanışını etkileyişi ile 

topoğrafya ve yapıyı en çok kullanılan malzeme yönü ile etkileyen doğal kaynaklar 

olarak üç ana başlıkta toplamıştır (Açıkalın, 2016). 

Karagülle ise 'Yerel Verilerin Konut Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: Mardin 

Örneği' başlıklı tezinde, konut tasarımında etkili olan doğal verileri; topoğrafya, 

iklim, manzara ve bitki örtüsü-toprak yapısı şeklinde dört temel başlık altında ele 

alarak incelemiştir (Karagülle, 2009). 

Bu yaklaşımlardan yola çıkarak doğal kaynaklar kategorize edilirken; yerleşim ve 

konumlanmada etkili olan topoğrafya ve manzara tek bir başlık altında ele alınabilir. 

İklim ve yüksek oranda iklimin etkisiyle çeşitlenen ya da değişen bitki örtüsü, iklim 

ve bitki örtüsü başlığı altında, her türlü doğal kaynak da doğal kaynaklar başlığı 

altında incelenebilir. 

Kültürün çok soyut ve genel bir kavram olmasından dolayı, tasarım yaparken kültüre 

dair verilerden faydalanabilmek için, bu kavramı parçalayarak anlaşılır hale getirmek 

ve bu parçaların birbirleriyle ve başka etkenlerle ilişkilerinin incelenmesi gerektiğini 

ifade eden Rapoport; kültürü; aile ve akrabalık yapısı sosyal şebekeler, roller, 

statüler, sosyal kurumlar gibi sosyal ilişkiler ve dünya görüşleri, değerler, imgeler, 

normlar, yaşam tarzları ve eylem sistemleri gibi kültürel ifadeler şeklinde 

gözlemlenebilir veya inşa edilen çevreyle ilişkilendirilebilir parçalara ayırmayı önerir 

(Rapoport, 2004). 
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Turgut'a göre, konut araştırmalarını tarihsel ve kültürel bir perspektifte ele alan 

Altman, konutu kültür ve çevre ilişkilerinin bir yansıması olarak inceler. Altman’a 

göre kültürel etkenler; dünya görüşü, çevresel bilişim ve algılamalar, mahremiyet 

düzeni ve diğer değerler ile sosyal yapılar ve aile yapısı olarak kategorize edilebilir. 

(Turgut, 1990). 

Bu yaklaşımlardan yola çıkarak, dini inanış, toplum-aile yapısı, yaşam tarzı, 

mahremiyet, gelenekler, değerler, imgeler gibi birbirleriyle ilişkili olarak konut 

tasarımında etkisi olan kültürel veriler toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı başlığı 

altında toplanabilir. Bunun dışında, yaşam tarzında ve eylem sistemlerinin 

oluşmasında önemli etkisi olan geçim kaynakları ve üretim biçimleri ve bunların 

birbirleriyle kurdukları ilişkiler, ekonomik etmenler ve üretim biçimleri olarak 

incelenebilir. Ayrıca konut tasarımında direkt fiziksel olarak etkili yerel mimari 

karakter, yapı kalıp dili gibi geleneksel yöntemler de yerel kalıp dili başlığı altında 

ele alınabilir. 

Sonuç olarak bu tez kapsamında, konut tasarımında etkili olan yerel veriler, doğal ve 

kültürel veri başlığı altında aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir: 

Doğal veriler; 

 Topoğrafya ve manzara: topoğrafya, eğim, manzara, jeolojik yapı 

 İklim ve bitki örtüsü: sıcaklık, nem, rüzgar, yağış, yerel bitki örtüsü 

 Doğal kaynaklar: yerel malzemeler, su ve maden gibi doğal kaynaklar 

Kültürel veriler; 

 Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı: dini inanış, toplum-aile yapısı, yaşam 

tarzı, gelenekler 

 Ekonomik etkenler, üretim biçimleri: geçim kaynakları, üretim biçimleri ve 

ilişkileri  

 Yerel kalıp dili: geleneksel yöntemler, yerel mimari karakter, yapı kalıp dili 

Konut tasarımında etkili olan yerel veriler, doğal veri ve kültürel veri başlıkları 

altında model üzerinde aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Şekil 2.20): 
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Şekil 2.20: İnsan-doğa-kültür ilişkileri bağlamında, konut tasarımında yerel; doğal ve 

kültürel veri etkisini incelemek için hazırlanan model. 

2.2.1 Doğal veri 

Konut tasarımında etkili olan doğal veriler; topoğrafya ve manzara, iklim ve bitki 

örtüsü ve doğal kaynaklar olmak üzere üç başlık altında incelenecektir. 

2.2.1.1 Topoğrafya ve manzara 

Topoğrafya, eğimli araziler ile nehir, göl ve deniz kıyısındaki yerleşimlerde yol 

sistemlerini ve dolayısıyla da parselasyon düzenini belirleyerek tek yapı ölçeğinden 

önce yerleşim dokusu düzeyinde belirleyici olmaktadır (Karagülle, 2009).  

Bektaş, Anadolu geleneksel yerleşim dokusunda mahallenin yolları, topoğrafyanın 

yamacın eğimine dik şekilde konumlanır (yükselti eğrilerine paralel) diyerek, evlerin  

bir anfinin basamaklarına oturuyormuş gibi olduğu benzetmesini yapar, yerleşim 

topoğrafyanın şartlarını göz önünde bulundurmuştur (Bektaş, 1996). 

Şehircilik tarihine göre, kent dokularının biçimlenmesinde iki ana düzen eğilimine 

rastlandığını belirten Aru'ya göre, bunlardan birincisi, doğal ve geometrik olmayan 

kent siluetinin ritmik düzeni, ikincisi de metrik düzendir. Bu iki düzen birbirinin 

karşısında yer alır. Eski Türk şehirlerinin dokusu serbesttir, organik yapıya göre, iç 
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dokudan kaynaklanan (doğal olan) geometrik olmayan formların yüzeye vurması 

şeklinde ortaya çıkar (Aru, 1996). 

Topoğrafya sadece eğime veya toprak ve zemin yapısına göre yerleşmede etkili 

değildir. Yılmaz, güneş ışınımı, hava sıcaklığı ile hava hareketi, nem gibi iklimsel 

elemanların, yerleşimin konumlandığı yer şekline bağlı olarak konutlar üzerinde 

farklı etkiler gösterdiğini ifade eder (Şekil 2.21) (Yılmaz, 2006). Değişik 

bölgelerdeki makro iklimsel verilerle etkileşen bu farklılıklar, her yörede o yöreye 

özgü detaylarla topoğrafik ve iklimsel çözümler sunan geleneksel konut çeşitliliğinde 

etkili olmuştur. 

 

Şekil 2.21: Binanın yerine bağlı olarak bina çevresindeki iklim koşullarının değişimi 

(Yılmaz, 2006). 

Karagülle, konut yerleşmelerinde bir yükseltinin güneye bakan yamacında ve 

arazinin eğimini kullanarak konumlanma durumunu ele alarak, bu durumun her 

konut için eşit bir şekilde güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan hiçbir engelleme 

olmaksızın yararlanabilmesi, daha yatay gelen kış güneşinde ve sabah-akşam 

saatlerinde eğimli bir arazide bulunan konutların daha çok ve uzun süre güneş 

ışınlarından yararlanabilmesi, konutun kış mevsiminde istenmeyen rüzgarlara karşı 

korunması, yaz mevsiminde ise rahatlatıcı gece esintilerinin eğimli arazideki tüm 

konutlara ulaşması gibi düz arazide elde edilemeyecek birçok faydayı getirdiğini 

ifade eder (Şekil 2.22) (2009). 
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Şekil 2.22: Eğimli ve düz bir arazide binaların güneş ve rüzgardan yararlanma 

olanaklarının şematik gösterimi (Karagülle, 2009). 

Açıkalın, geleneksel yerleşimlerde, manzaranın, konutun yönlenmesinde belirleyici 

olduğunu ifade eder. “Sırtı karada, gözü ovada” deyişi, geleneksel konut 

yerleşmesinin eğimli arazide, manzaraya yönelerek gerçekleştiğinin bir ifadesidir. 

Eğimli arazilerde manzaraya yönelme, genellikle arazinin alçalarak yayılmasının 

sağlandığı geniş görüş alanına sahip olacak şekildedir. Açıkalın, yönün elverişsiz 

olması durumunda bile, oda ya da sofanın manzaraya yönelmesinin, Anadolu Evi’nin 

değişmez ilkesi olduğunu Sözen ve Eruzun'dan (1992) aktarır. (Açıkalın, 2016). 

Özetle topoğrafya, yapının yerle kesiştiği noktada etkili olması dolayısıyla, eğim, 

manzara yönü, toprak ve zemin yapısı ile hatta iklimsel verileri de etkileyerek, 

yerleşim dokusu, yönelimi, binanın fiziksel formu ve mekânsal kurgusunu gibi 

noktalarda etkili olmuştur. 

2.2.1.2 İklim ve bitki örtüsü 

Yerel ölçekle konut tasarımında etkili olması beklenen iklimsel verilerin 

mikroklimatik özellikte olduğunu ifade eden Karagülle, yerel mikroklimatik ve 
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iklimsel davranışlarla ile ilgili iklim elemanlarını Waal’a (1993) göre sınıflandırarak, 

güneş ışınımı, hava sıcaklığı, hava hareketleri-rüzgar, havadaki nem-yağmur 

başlıkları altında ele alarak incelemiştir. Güneş ışınımı, yerkürenin farklı enlemlerine 

ve topoğrafik yapılanmaya göre farklı şiddet ve oranda ulaşır. Rakımla birlikte artan 

güneş ışınımlarının şiddeti gün içindeki ve mevsimler nedeniyle değişen geliş açısı 

nedeniyle önemli farklılıklar gösterir. Hava sıcaklığı, sağlık ve fiziksel konfor 

üzerindeki önemli etkisinden dolayı, bina tasarımında en önemli ilkim bileşeni 

sayılabilir. Hava sıcaklığı yörenin bulunduğu enlem gibi makro iklimsel veriler ile 

yerleşimin konumu, yüksekliği ve yörede bulunan deniz-göl gibi coğrafi 

özelliklerden kaynaklı topoğrafik oluşumlara ve sahip olunan bitki örtüsü gibi mikro 

iklimsel verilere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hava hareketleri-rüzgar da makro 

iklimsel verilerdendir. Havadaki nem oranı ve yağış hakkında ise, kişilerin %40 ile 

%60 nem oranında rahat ettikleri düşünülerek, daha kurak veya nemli alanların 

sağlık açısından olumsuz etkileri olacağı göz önünde bulundurulmalıdır (Karagülle, 

2009). 

Tüm bu iklimsel koşullar kullanıcıların konutlarını tasarlarken, refah seviyesini 

sağlayacak şekilde planlama yapmalarını gerektirmiştir. Geleneksel konutlarda, hem 

yerleşme düzeyinde, hem de tekil konut düzeyinde iklimsel verilerin göz önünde 

bulundurulduğu görülür.  

Geleneksel yerleşimlerde iklim verilerinin konutların oluşumuna etki etmesi, 

konutların iklim şartlarının olumlu yanlarından yaralanıp, olumsuz yönlerinde karşı 

korunaklı olmasını ve iklimle uyumlu tasarımı oluşturmuştur. Aru’ya göre iklim, 

insanın ve de hayatın belirlenmesinde etkili bir rol oynar. Örneğin, kurak ve sıcak 

bölgelerin kenti, içine dönük bir dünya oluşturur. İçe dönük; çeşmesiyle, ağacıyla, 

gölgeliğe sığınmış bir dünyadır. Ilıman bölgelerde ise konut güneşe açılır, yağmura 

kapanır, soğuğa karşı da korunma çareleri arar (Aru, 1996). Sıcak iklimlerde, 

gölgeden faydalanma kadar mekan içinde sağlanacak doğal havalandırma da serin 

mekanlar elde etmeyi sağlayacak şekilde tasarımlar ortaya çıkmıştır. Nemli 

iklimlerde ise yapı yüzeyi olabildiğince geniş yer kaplayarak, güneşten ve rüzgardan 

faydalanma olabildiğince artırılır. Yapılardaki çıkma ve açıklık boyutları ve sayıları 

da iklimsel özelliklere göre değişkenlik gösterir; soğuk iklimlerde küçük ve az sayıda 

açıklık yer alırken, yapıların kompakt şekilde tasarlandığı görülürken, sıcak 

iklimlerde havalandırmayı sağlamak üzere konumları belirlenen çeşitli açıklıklar 
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olmasına rağmen aynı zamanda güneşi içeri almama davranışı da gözlemlenir. 

Rüzgardan faydalanmak üzere çatı veya cephede konumlanan teras, köşk gibi 

çıkmalar da sıcak iklimlerde tercih edilen tasarım kararlarındandır. Yağışlı iklimlerde 

ise, çatı eğiminin ve saçak genişliğinin arttığı konut tasarımları gözlemlenir. 

Geleneksel yerleşimler; gölge, rüzgar, güneş gibi iklimsel etkilerden, bulunduğu 

coğrafyanın da etkisiyle değişik yönlenme kararlarıyla da faydalanma veya 

korunmayı sağlayabilirler. 

Bitki örtüsü, iklim ve toprak yapısı ile topoğrafya gibi coğrafi özelliklerin etkisiyle 

çeşitlenen, yöreye ait bir özelliktir. Bitki örtüsü, yörede yaşayan topluluğun tarımsal 

faaliyetleri dolayısıyla, tarım ve yaşam alanlarının belirlenmesi, üretim biçimleri gibi 

konularda etkili olur. Yapı çevresindeki doğal bitki örtüsü mikroklimatik etkilere 

sahiptir, dolayısıyla değişik peyzaj ögeleri olarak da tasarımda çeşitli iklimsel 

koşulları denetleyecek şekilde kullanılabilir. Ayrıca bitki örtüsü, yapı malzemeleri 

olarak kullanıldığı için de konut tasarımında etkili olabilmektedir. 

Geleneksel yerleşmeler incelendiğinde, çok çeşitli iklim ve coğrafi şartlar altında 

değişik çözümlemelerle karşılaşılır. Bu çözümlemeler incelendiğinde, iklimsel 

koşulların zararlarından korunmak veya iklimsel koşulların getirilerinden 

faydalanmak üzere, temel mantığın benzer olduğu yaklaşımlara, genel geçer kurallar 

gibi değişik yörelerde farklı uygulamalar şeklinde karşılaşıldığı görülür. 

2.2.1.3 Doğal kaynaklar 

Konut tasarımında etkili olan doğal kaynaklar; su kaynakları ve yapıda kullanılan 

(yeraltı ve yer üstü kaynakları gibi) malzemeler olarak ele alınabilir. Su kaynakları 

yerleşimin oluşmasında tercih edilen konum için en etkili belirleyicilerdendir. Susuz 

bir hayat olamayacağı için, geleneksel yerleşmelerde, bir yerleşim kurulurken su 

kaynağına yakın olma zorunluluğu görülür. Çal'a göre, geleneksel yerleşimlerin 

yerini, biçimini ve içinde yaşayan kişilerin sosyal hayatını yönlendirebilen su 

verimlilik demektir. Dolayısıyla bu yerleşimlerde, genelde karakteristik bir özellik 

olarak su kıyılarına veya su kaynaklarına yakın vadi yamaçlarına yerleşme tercih 

edilmiştir (Çal, 2012). 

Geleneksel yerleşmelerde, kullanılan malzemeler, genellikle ahşap, taş, veya 

topraktan üretilen kerpiç gibi yörede bulunan malzemeler olmuştur. Bu durum hem 
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ekonomik bir çözümdür, hem de yörenin malzemelerinin kullanılması yıllar içinde 

yöreye ait bir uzmanlık olan yerel kalıp dilinin oluşmasını sağlamıştır. 

Malzeme; yapının, kâğıt üzerindeki ifadesi ile bitmiş ürün arasındaki nitelik ve 

anlam farkının zeminini oluşturur. Başka bir deyişle malzeme, çıkış noktasında 

yapıyı kuran unsur olabileceği gibi, anlamı tümüyle dönüştürecek bir son söz olma 

gücüne de sahiptir. (İmamoğlu, 2001; Aktaran, Açıkalın, 2016). 

Çamur, ot, saman, saz gibi malzemelerin karışımının kalıplara dökülüp 

kurutulmasıyla üretilen kerpiç, tuğla büyüklüğünde ve biçiminde yapılan bir yapı 

malzemesidir. Boyutları ve dizilimi yöreye göre değişik özellikler gösterebilir. Isı 

yalıtım değerlerinin yüksek olması sebebiyle; iç mekanı kışın sıcak, yazın serin tutan 

iklimsel konforu sağlamada başarılı ve ekonomik bir malzemedir. Sıcak ve soğuk 

iklimlerde tercih edilir. Fazla yük taşıyamaması ve suya karşı dayanıksız olması 

malzemenin olumsuz özellikleridir. Bu sebeplerle yağışlı iklimlerde tercih edilmez 

(Tekin, 2012). Anadolu'da nispeten az yağış alan iç ve doğu kesimlerde sık rastlanan 

bir malzemedir.  

Bir yapı malzemesi olarak doğada neredeyse hazır halde bulunan taş malzeme, 

sadece taş ocağından çıkarmak ve işlemek için enerji gerektirir. Bu açıdan, günümüz 

yapı malzemelerine göre oldukça ekonomik bir alternatiftir. Kullanılmayan atıklar 

veya yapı ömrünü tamamladığında kullanım sonrası tekrar doğaya karışır. Isıyı iyi 

soğuran doğal taş, kolay ısınıp soğumaz. Bu da mevsim geçişlerinde konforlu yaşam 

alanları sağlar (Tekin, 2012). Birçok geleneksel yerleşimde temel malzeme olarak 

kullanılmıştır. 

Doğal, organik ve sıcak bir malzeme olan ahşap, geniş renk, doku ve boyut imkanları 

sunar. Ormanlık alanların yoğun olarak yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde, temel yapı 

malzemesi olarak kullanılır. Ahşap malzeme, yapıda tek başına kullanıldığı gibi, 

diğer malzemelerle birlikte de kullanılır. Canlı bir malzeme olan ahşabın suya, neme, 

haşerelere karşı dayanıksız olması ve yangında kolay tutuşması zayıf taraflarıdır. 

Geleneksel Anadolu konutunda oda boyutunu belirlemede etkili bir faktördür 

(Açıkalın, 2016). Canlı bir malzeme olması dolayısıyla bakım gerektirir. 

Kerpiç, taş ve ahşap gibi doğal kaynaklar, yapı inşasında kullanılan temel 

malzemeler oldukları için, yapının vücut bulması sırasında direkt olarak etkili 

faktörlerdir. Yapı boyutlarının belirlenmesi, yapı yapım sistemleri ve bakım 
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kriterleri, taşıyıcı sistem ve detay çözümleri gibi pek çok konuda malzemelerin 

potansiyelleri ve sınırlamaları etkili olmaktadır. 

2.2.2 Kültürel veri 

Rapoport'a göre, Tylor (1871) kültürü; 'bilgi, inanç, sanat, yasa, ahlak, adetler ve bir 

topluluğun bireyi olarak insanın bütün öteki alışkanlıkları' olarak tanımlamıştır ve o 

günden beri kültür tanımı hala değişik şekillerde yapılmakta ve yaşam değiştikçe bu 

süreç de devam etmektedir. Bu kadar geniş bir kavram olan kültürün anlaşılabilmesi 

için parçalanarak anlaşılabilir hale gelmesi gerekir (Rapoport, 2004). Konut 

tasarımında etkili olan kültürel veriler bu bölümde; toplum ve aile yapısı, yaşam 

tarzı, ekonomik etmenler, üretim biçimleri ve yerel kalıp dili olmak üzere üç başlık 

altında incelenecektir.  

2.2.2.1 Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı 

İnsanın yaşama alanının odağı durumundaki konut, onu yapan ve kullanan insanın 

dünya görüşünü, mit ve inançlarını, ideallerini, geleneklerini, sosyal düzen ve 

organizasyonlarını, geçim kaynaklarını, yani bütün olarak kültürünü özenle işlediği 

ve maddi olarak görülebilir hale getirdiği mekândır (Köse, 2007). 

"Sosyo-kültürel yapı ve mimari kurgu ilişkisi analiz edildiğinde, geleneklerin ve 

hayatın içinde yer alan unsurların soyutlanarak mekana katıldıkları gözlenmiştir." 

(Torbaoğlu, 2010). 

"Akıncı, toplumsal yapıdan toplum içi ilişkiler anlaşıldığı gibi, diğer yandan ilişkileri 

yönlendiren ideolojileri de içeren karmaşık bir bütün olduğunu ifade eder. Buna göre bu 

bütün içinde toplumun ortak olarak benimsedikleri tavırlar/anlayışlar olarak 

tanımlayabileceğimiz toplumsal değer yargıları da bulunmaktadır. Toplumsal yapıyı alt yapı 

ve üst yapı olarak iki ayrı bölümde incelemek mümkündür. Ekonomik öğelerden oluşan alt 

yapı, üretim ile mülkiyet arasındaki ilişkileri anlatırken; üst yapı, alt yapı ile 

tanımlanamayacak olan din, ahlak, siyaset gibi ilişkileri içermektedir. Özellikle bu üst yapı 

verilerinin konut oluşumuna olan etkisi daha büyüktür." (Akıncı, 2000; Aktaran, Çal, 2012). 

Bir topluluğun, aile ve akraba ilişkileri ve toplum yapısı, yaşam tarzı dolayısıyla 

ahlak anlayışı ve gelenekleri en temel olarak hayat anlayışının ve dünya görüşünün 

kaynağı olan dini inanış çerçevesinde şekillenir, konutun anlamı da, kültürlerin 

kozmik ve dinsel inanışlarının bir aynasıdır (Cansever, 2014; Gür, 2000). Görüldüğü 
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üzere, kozmik ve dini inanışın etkisiyle şekillenen toplumun yaşam tarzı da, konut 

tasarımında en etkili verilerden biridir. 

İslam dininin konut tasarımındaki etkilerini Gür, bütüncül mekan anlayışı, 

mütevazilik, doğayla ilişkili yerleşim, temiz ve geniş boş hacme sahip iç mekanlar, 

zeminin temiz olması, ayakkabı ile basılmaması, tuvaletin iç mekanda yer almaması 

gibi uygulamalarla açıklar. Kadın erkek ilişkilerini dolayısıyla toplumsal ilişkileri 

etkileyen mahremiyet de konut tasarımında etkili İslami verilerden biridir (2000). 

Ayrıca ele almak gerekirse mahremiyet sadece İslami yaklaşımın getirdiği kadın ve 

erkek ilişkilerini düzenleyen bir anlayış olmayıp, değişik toplumlarda da bireylerin 

birbirleriyle ilişkilerinde ortaya çıkan farklı uygulamaları da düzenleyen bir 

sistemdir. Dolayısıyla mahremiyetin toplumsal ilişkiler ve konut yapısı üzerindeki 

etkileri çeşitli toplumlarda değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır. 

Özer’e göre gelenek; tarihsel sürecin içerisinde geçmişten gelen, fakat hala geçerli ve 

güncel olan faaliyetlerin, olayların, töresel alışkanlıkların ve bunların ürettiği 

nesnelerin tümüdür (Özer, 1993). Aile ve gelenek yapısının, kültürün birer alt 

bileşeni olduğunu ifade eden Güvenç’e göre, kültürü oluşturan maddi ve manevi her 

türlü unsurun arka planında onu meydana getiren gelenek, inanç ve değerler sistemi 

mevcuttur. Kültür, bu değerler sisteminin ve öğrenilmiş davranış biçimlerinin 

nesilden nesile aktarılması sayesinde bir süreklilik arzeder. Bu dünyada, 

insanoğlunun hayatta kalma ve varlığını sürdürme savaşındaki başarısını, kültür 

tarihçileri; kültürel bir varlık oluşuna, yani yaşayarak öğrendiklerini kültüründe 

saklayıp, yeni kuşaklara aktarma yeteneği ve iletişim becerisine bağlı görürler 

(Güvenç, 1997). 

Kızıl'a göre, toplumsal yapının sosyal ilişkilerini düzenleyen gelenek, örf ve adetler, 

statüye önem verme, konukseverlik ve büyüğe saygı gibi değerleri getirerek, bu 

değerler aracılığıyla, kişilerin birbirleriyle ilişkilerini tanımlar. Bu değerler ise konut 

mekanına; oda içinde oturma düzenine etki etmesi ve köşk oda, baş oda ve benzeri  

mekanların oluşturulması şeklinde yansır. Konukseverlik, plan şemasında konuk 

odaları oluşturulması kavramını getirmiş, süsleme gibi en fazla özen gösterilen 

misafir odaları, manzara ve yön olarak da çoğu zaman en iyi konuma sahip olmuştur 

(Kızıl, 1978; Aktaran, Karagülle, 2009) 
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Geniş aile sisteminde erkek çocuğun evlenmesiyle, konuta oda eklenmesi, geleneksel 

Türk evinde uygulanan bir sistemken, günümüzde çekirdek aile olarak yaşamanın 

yaygınlaşması gibi aile yapısındaki radikal değişimler, mekan gereksinimini ve 

kullanım biçimini etkilemektedir. 

Bektaş’ın yorumuyla özetle, bir yapının bulunduğu yol, kullanıcının gereksiniminden 

geçer. Gereksinimin türü, boyutu, kişiye, yaşama kültürüne, yaşama biçimine, 

toplum yapısına, ilişkilerine bağlıdır ve yaşam içinde değişebildiği gibi aynı zamanda 

üretilebilir. Tek kişinin ya da bir ailenin özel yaşamlarına göre belirlenecek 

gereksinimler ile toplu yaşayacak insanların gereksinimleri de birbirinden farklı 

olacağı için bu durumlar tasarım kararları verilirken göz önünde bulundurulmalıdır 

(Bektaş, 2001). 

2.2.2.2 Ekonomik etmenler, üretim biçimleri 

İnsanının günlük yaşamını biçimlendiren en önemli etmenlerden birisi de üretim 

biçimleri ve ekonomik etmenlerdir.  

"Dönemlerinin en önemli yerleşmeleri ve günümüzde de önemini sürdüren kentler, iklim 

özellikleri nedeniyle su kaynaklarından da yararlanacak şekilde yer seçimlerini yapmışlardır. 

Bir yandan su kaynaklarından yararlanma amacı, diğer yandan savunma faktörü nedeniyle 

yerleşmeler kıyıya hâkim tepe platolarında konumlanmışlardır. Zaman içinde gelişen 

teknoloji ile birlikte suya dayalı taşımacılığın ticari amaçla kullanımının artması, su 

yollarının önemini arttırmış ve yerleşmeler tepelerden kıyılara doğru taşınmıştır." 

(Kahraman, Kılıç, 1996; Aktaran, Açıkalın, 2016). 

Bu yoruma göre geçmişten günümüze dek ekonominin, yerleşmelerin konumlandığı 

alanların belirlemesinde etkili bir veri olduğu söylenebilir. Ekonomik etmenler, 

fertlerin yaşam biçimlerini ve sosyo-kültürel statülerini belirlemektedir. 

Geçim kaynakları ve üretim biçimleri, kültürel verinin yanında yaşama sırasındaki 

faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturduklarından insan hayatında ve dolayısıyla 

konut tasarımında etkili olmaktadır. 

Hayvancılıkla geçinilen bir yörede, türe göre, büyükbaş hayvanlar için ahır, 

küçükbaş hayvanlar için ağıl veya kümes hayvanları için kümes yapısı mutlaka yer 

almakta, hatta soğuk iklimlerden bu yapıların ısısından faydalanılmaktadır. Ayrıca, 

hayvancılığın gerektirdiği saman depolama veya tezek yapımı gibi değişik işlemler 

de yöreden yöreye değişmekle birlikte farklı mekansal ihtiyaçlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bunun yanında, süt kaynatma ile yoğurt, peynir, tereyağı gibi hayvansal 
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ürünlerin üretilmesi işlemleri de konut hacminin kullanılmasında etkili birer veri 

olabilmektedir. 

Tarımsal faaliyetlerle geçim sağlanan geleneksel konutlarda da, üretilen ürüne göre 

değişik üretim biçimleri ve bunları karşılayan mekansal düzenlemeler ortaya 

çıkmaktadır. Yöreden yöreye değişen bu durumlar, nemli bölgelerde ortaya çıkan 

kurutmalık, yağışlı bölgelerde üst örtü ile korunmanın sağlandığı çözümler, ürünlerin 

özelliklerine uygun depolama mekanları gibi çeşitlenmektedir. 

Tarım ve hayvancılıktan başka dokumacılık gibi geçim kaynakları da kendine has 

özellikler içeren mekanlarla konut tasarımında etkili olmuşlardır. 

Ekonomik etmenlerin konut tasarımlarına başka bir etkisi de ailelerin ekonomik 

durumlarının konutlara yansıması şeklinde görülür. Ekonomik durumu daha iyi olan 

ailelerde, mekan boyutları genişlerken, malzeme kalitesi artmakta gerekli durumlarda 

yapılar yatay veya düşeyde eklemlemelerle büyümektedir. Ekonomik durumu kısıtlı 

olan ailelerde ise konutlar daha mütevazi bir şekilde, ihtiyacı karşılayacak seviyede 

çözümlenmiştir. 

2.2.2.3 Yerel kalıp dili 

Özgün yerleşimlerin oluşumda, etkili olan yerel malzeme ve malzemelerin bir araya 

getirilmesinde kullanılan teknikler zaman içinde bir yerel kalıp dili kültürünü 

oluşturur. Eyüce, geleneksel yerleşimlerde, üretim süreçlerinin de geleneksel 

olduğunun altını çizmiştir (Eyüce, 2005). Geleneksel üretim süreçleri, farklı 

yörelerde bulunan doğal malzemelerin veya çeşitli imkanlarla uzak yörelerden 

getirtilen malzemelerin farklı iklimsel koşullar altında değişik uygulamalarla 

kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Bunun sonucunda geleneksel yerleşimlerin 

yöreye özel yerel kalıp dilleri oluşmuştur. 

Torbaoğlu, 'Anadolu yerleşimlerindeki bölgesel mimari dillerin oluşumunda yerel 

malzemelerin kullanılması esastır.' diyerek bu duruma örnek olarak; Karadeniz'de 

ahşap ve taş, Urfa'da yöreye özgü taş kullanılırken, Kemaliye'ye yakın yerleşimler 

olan Malatya'da ve Divriği'de kerpiç, Harput'ta taş malzemeye dayalı yerel mimari 

dillerin geliştiğini ifade eder (Torbaoğlu, 2010).  

Bu tez kapsamında incelenen tandır evlerindeki baca denilen tüteklik yapısı yerel 

kalıp diline örnek olarak verilebilir. Özellikle ekonomik imkanların ve ahşap 
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malzemenin kısıtlı olduğu yörelerde görülen tüteklik yapısı, yaşama mekanının 

tavanını geçebilmek için yetersiz kalan ahşap boyutu sebebiyle, kısa ahşap kirişlerin 

çaprazlar atılarak veya daralarak  üst üste bindirilmesiyle oluşturulmuş bir açıklıktır.  

2.3 Yerel Mimaride Kalıtsal Bilgi 

“Tasarımın amacı,…bireysel/toplumsal eylemlerin ekonomik, kültürel, ruhsal vb. yönleriyle 

bütünleştiği olguya (en) uygun kabuğun oluşturulmasıdır. Tasarım kuramının hemen hemen 

bütünüyle çeper öğeleri çevresinde kurulmuş olması, tasarımın toplumsal bütünlük içinde ele 

alınmasını önler. Dolayısı ile geleneksel tasarım sürecinde tasarımcılar, tasarımın amacı olan 

olgunun değişik yönlerinin düzeni ile pek ilgilenmezler. Düzen ‘biçim’ (form) in unsurlarının 

kurumlaşmış algısal nitelikleri, anlamı ve bu unsurları, belirgin amaçlara uygun olarak 

düzenlemekte kullanılan, diğer soyut bilgi ve kavramların çerçevesi içinde gelişmektedir.” 

(Önür & Özkan, 1974) 

Mimari biçimlenmeyi, her defasında aramak, geliştirmek ve yeniden önermek 

şeklinde olan kurumsal mimarlığın eylem tavrından çok farklı bir şekilde, geleneksel 

mimaride mimari ürünün biçimlenme süreci zaman içinde oluşarak, o andaki noktaya 

ulaşmıştır. Eyüce tartışmaya açık bırakarak, bu sürece evrim de denilebileceğini 

aktarır (Eyüce, 2005). 

Güvenç, evrim (evolution, tekamül) ve devrimin (revolution, inkılap, dönüşüm), 

değişim sürecinin biçimini gösterdiğini ifade ederek; kavramsal olarak, 

kendiliğinden, barış içinde, dengeli ve kesintisiz olarak gerçekleşen değişimleri 

‘evrim’; planlı veya zorlanmış, çatışma içinde, hızlı, düzensiz ve dengesiz sonuçlar 

veren, süreksiz (kesintili) gerçekleşen değişimleri ‘devrim’ olarak tanımlar (Güvenç, 

1997). 

Arefi’ye göre, ‘City, Design and Evolution / Şehir, Tasarım ve Evrim’ adlı kitabında 

Marshall, evrimi, çoğunlukla, kentsel formla ilişkili düzeni daha iyi anlamaya 

yardımcı olan güçlü bir kavram olarak önermektedir. Bu kitapta, evrim, biyolojik 

tanımından ayrılarak, büyük veya master planlamaya ihtiyaç duymadan doğadaki 

işlevsel bir düzen yaratma olasığını açıklar (Arefi, 2011). 

Daha öncede bahsedildiği gibi evrimsel tasarım sürecine sahip olan yerel 

mimarilerin, evrilme sürecinde sahip olduğu bilgiyi (yerel veriyi) nasıl kullandığı ve 

aktardığı konusunu araştırmak, günümüz mimarileri için de kullanılabilir bilgi 
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üretmeyi sağlayacaktır. Bu sebeple, bu bölümde yerel mimarilerde evrimsel tasarım 

sürecinde aktarılan bilgi hakkında yapılan bazı yorumlara yer verilecektir. 

Yerel mimarilerde, yerleşim ve konut ürününün oluşumunda, kültürel ve doğal veri 

etkileri, farklı kültürler ve farklı coğrafyalar söz konusu olunca, farklı sonuçlar 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Malezya'da aynı doğal çevrede yaşayan, Müslüman Maley halkı ile, Budist Çinli 

halk farklı yerleşim biçimleri ve konut tipleri geliştirmişlerdir. Sel suları, vahşi 

hayvanlar gibi doğal koşullardan korunmak için, yerden yükseltilerek yapılan Maley 

evlerinde, yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmış olup, mekanı tanımlayan temel 

öğe yerden yükseltilmiş olan ahşap düzlemdir. Bu platform kot farkıyla sağlanan 

ufak detaylarla mekanları tanımlar. Yöredeki yoğun yağmurdan korunmak için 

eğimli planlanan çatılar da ahşap düzlemdeki kot farklarını izleyerek tasarımda 

bütüncül bir görüntü oluşturur. Zamanla kültürün önemli bir parçası haline gelen 

çatılar, kullanıcıların statülerini belirleyen anlamlar yüklenmiştir, cephede ise 

havalandırmayı artırmak için, çeşitli kırılmalarla yüzeyler arttırılmış, ve yapılar 

birbirlerinden uzak konumlanmışlardır. Aynı doğada yaşayan daha çok ticari 

faaliyetlerde bulunan Çinlilerin yerleşimleri ise kent merkezlerinde yoğunlaşmış olup 

bitişik nizamda ve iç avlulu olarak gelişmiştir. Kent merkezlerinin yoğun olması 

sebebiyle, Çinli evlerinde, zemin katta yer alan dükkanlar sebebiyle, yoldan sadece 

bir basamak yükselen konutlar, dar cepheli şekilde bitişik nizamda dizilmişlerdir. 

cephelerin dar olmasın sebebiyle konutlar, içe doğru bazen cephenin dört katına denk 

gelecek kadar uzamaktadırlar. Bu durum ışık ve hava alabilmek için, ön cepheden 

arkaya doğru birkaç iç avlu oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Çinli evlerine özel 

olarak, iç avluların daha çok ön ve arkaları hizmet verir, yanda kalan alan genellikle 

sadece geçişi sağlayacak kadar dardır. Eyüce'nin aynı doğal çevrede yaşayan farklı 

kültürlerin, farklı mimari çevre ve konutlar oluşturduğuna dair verdiği bu örnekte de 

görüldüğü gibi, 'fiziksel belirlenimcilik/fiziksel determinizm' yaklaşımının öne 

sürdüğü; doğal verinin mimari karakterin oluşumunda ya da mekan biçimlenmesinde 

en belirleyici etken olduğu iddiası, sorgulanması gereken bir görüştür. Doğal veri, 

tasarım kararlarında tek başına belirleyici değildir (Eyüce, 2005). Eğer doğa en 

belirleyici etken olsaydı, aynı doğal şartlar altında benzer mimari ürünlerin 

gerçekleşmesi beklenirdi. Bu noktada, kültürün, yerleşim ve konut 

biçimlenmesindeki belirleyici etkisi, aynı doğada yer almasına rağmen, farklı 
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kültürlerin, kendi yaşam tarzlarını yansıtan farklı ürünler ortaya çıkarmasında 

görülebilir. 

Geleneksel Türk yerleşmeleri, Osmanlı Devletinin hakim olduğu Anadolu'dan 

başlayarak, günümüzde Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya ve 

Macaristan ülkelerine kadar yayılan geniş alandaki çok çeşitli doğal koşullara sahip 

coğrafyalarda, Anadolu kültürü, yaşam anlayışı etkisiyle oluşan mekan 

organizasyonunda yani konut ve yerleşim biçimlenmesinde Türk Evinin sahip olduğu 

temel yaklaşımı korumuş olmakla birlikte, farklı coğrafyaların doğal koşullarının 

etkisiyle, fiziksel özelliklerinde değişik çeşitliliklere uğrayarak var olmuştur. Doğa, 

Türk evinde; iklimin değişmesiyle, açık kapalı mekan alanlarının farklılaşması, saçak 

elemanının varlığı, yokluğu veya saçak boyutlarının değişmesi, ahşap, kerpiç gibi 

malzemelerdeki çeşitlenmeler ve malzemelerin değişmesiyle, çıkma boyutlarındaki 

farklılıklar gibi, boyutlanmaların veya eklemlenmelerin farklılaşması veya yapım 

sistemlerindeki çeşitlenmeler gibi var olan koşulların sınırlamalarına uygun veya 

gerektirdiklerini karşılayan çözümlemelerle, aynı biçimlenme yaklaşımının her 

yörede farklı sonuçlarla yeniden üretilmesine sebep olmuştur. Bu ve benzeri 

örnekleri Eyüce; "Rapoport'un yapıya dönüşmüş biçimi tartışma ve açıklama biçimi 

‘kültürel belirlenimcilik/kültürel determinizm’ olarak özetlenebilir. Bir diğer 

anlatımla Rapoport yaklaşımına göre ‘yapıya dönüşmüş biçim’ kültürel etkenler 

tarafından belirlenmekte, doğal koşullar bu süreçte sadece etkileyici olmaktadır" 

diyerek açıklamıştır (Eyüce, 2005). 

Görüldüğü gibi Anadolu kültürünün bir ürünü olan Türk evi, değişik coğrafyalarda 

çeşitlenmelere uğrasa da, mekansal organizasyon yani yaşam tarzındaki anlayışını 

korumuştur. Bu noktada, mekan biçimlenmesinde kültürün oluşturduğu temel 

biçimlenme şartlarının sağlanması koşuluyla, doğal koşulların, yapının var olması 

sırasında çok çeşitli noktalarda etkili olduğu söylenebilir. 

Benzer yaklaşımı Özgüner, Doğu Karadeniz konutu için, aşağıdaki anlatımıyla 

açıklamıştır: 

"Hayatlı ve salonlu diye isimlendirdiğimiz evlerin henüz basit bir plan iken benzer düzeni 

göstermelerine rağmen büyüdükçe ayrı ayrı yönlerde gelişmeleri tabiat kurallarına da paralel 

bir durumu göstermektedir. Okuyucu burada henüz yumurta safhasında olan böcekleri veya 

çekirdek safhasında olan meyvaları hatırlayabilir. Her iki çekirdek planda toprağın özelliğine 

ve çevresindeki etkenlere göre büyüyüp gelişmektedir." (Özgüner, 1970) 
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Özgüner'in bu açıklamasından yola çıkarak, yerel mimarilerde, konut planının ya da 

yerleşimin temel tasarım kararlarını, yumurta safhasındaki bir böcek veya çekirdek 

safhasındaki bir meyvaya benzer şekilde, temel bilgiyi bünyesinde taşıyan bir olgu 

olarak düşünürsek, bu olgunun kendisini gerçekleştirirken yani vücut bulurken, 

bulunduğu ortamdaki şartların imkanları, sınırlamaları, veya gerektirdikleri 

doğrultusunda fiziksel özellikler kazandığını söyleyebiliriz. 

Cansever'e göre; "Bir yapı, çölde de olsa kutuplarda da olsa, taşla da, çelikle de, 

ahşapla da yapılsa, zengin için de fakir için de yapılmış olsa büyük de küçük de olsa, 

gösterişli de sade de olsa, üslup özellikleri aynı olabilir (Cansever, 2014)". Bu 

yaklaşımdaki 'üslup'tan kastı, üslubun tasarım kararları olarak yorumlarsak, farklı 

doğal koşullar ve maddi imkanlar karşısında bile, belirli bir üslubun, kendi tasarım 

kararlarını gerçekleştirebileceği çıkarılabilir. Burada asıl olan bir kültür birikiminin 

yoğurulmuş ürünü olan bir üslubun, değişik maddi, fiziksel veya doğal şartlar altında 

kalsa da kendi tasarım  özelliklerini gerçekleştireceğinin ifade edilmiş olmasıdır. 

Cansever'e göre, Diez'in öne çıkardığı genetik estetik meselesinin bir özeti 

sayılabilecek, tasarımcının veya kendi konutunu tasarlıyorsa kullanıcının, 

tasarladığı/oluşturduğu üründe, kültürünü yansıttığını ifade eden bu söylem, "eğer 

gündemde kalabilseydi, ölüm örtüsü gibi dünyanın üzerine çöken Amerikan kültürü 

bu kadar etkili olamayacaktı (Cansever, 2010)". 

Bu yorumdan yola çıkarak, uluslararası üslubun dünyaya yayılmasında etkili olan 

sebeplerden birinin de, tasarımların yapısında halihazırda var olan genetik estetik 

anlayışının (toplum ya da tasarımcının kültürel birikiminin esere yansıması) 

görmezden gelinmesi yani toplumların sahip oldukları kültürel birikimlerinin yok 

sayılarak, sadece işlevsel çözümlerle tasarım yapılması olduğu söylenebilir. 

Oysa, "Bir konutun işlevi; yararı ve anlamı olmak üzere en az iki türlüdür." diyen 

Gür'e göre, "Konut pragmatik bir yarar nesnesi olmaktan çok kültürel bir anlam 

birimi olarak görülmelidir" (Gür, 2000). Rapoport ise benzer şekilde; "Yaşam tarzı 

bizi eylemlere ve eylem sistemlerine götürür. Bunlar kültürün en somut 

ifadeleridir...eylemlerin (anlamların) görünmeyen yanlarının kapsama alınması da 

esastır...böylece anlam işlevin (ve eylemlerin) sadece önemli bir yanı olmakla 

kalmaz, genellikle en önemli işlev haline gelir." diyerek, bu durumun, isteklerin 

ihtiyaçlardan daha önemli olmasının sebebini anlamaya da yardımcı olduğunu belirtir 

(Rapoport, 2004). 
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Bir ailenin dünya görüşü, üyesi olduğu toplumun dil, din ve siyasi tarih gibi 

temellerden etkilenerek değer ve tutumlarını belirlemektedir. Gür'ün kısaca 'sosyal ve 

kültürel bellek' olarak tanımladığı bu olgu, kültürel kalıtımla açıklanabilir (Gür, 

2000; Aktaran, Karagülle, 2009). 

Planlanan bir kurguya ulaşmak üzere, var olan problemler için, sadece ihtiyaçların 

karşılanması düşünülerek, değişik topluluklar ve çevreler için standart çözümlemeler 

öneren işlevsel yaklaşımın değişmezlik ve tekdüzeliğine karşın, insanlar ve toplumlar 

değişken ve çeşitlidir. 

Bir canlı olarak, canlıüstü varlık alanını yani kültürü yaratan insan türünün, aynı 

zamanda yarattığı bu varlık alanı yani kültür tarafından da, doğduğu günden 

başlayarak sarıp kucaklandığı; kurgulanıp programlandığı ve belli kalıplara 

dökülerek adeta yeni baştan yaratıldığını söyleyen Güvenç, bu karşılıklı ilişkinin, 

zaman içinde doğa veya teknoloji gibi başka etkenlerin de katkısıyla, birbirlerini 

etkileyerek değiştiğini ifade eder. Kültür değişkendir, kültürü değiştiren zaten 

insanlardan oluşan toplumdur, ancak kültürün değişimine bireysel olarak insanlar 

ayak uydurmakta zorlanabilirler (Güvenç, 1997). Genç nesillere göre kendi yetiştiği 

kültüre daha bağlı görünen yaşlıların değişime olan direnci böyle açıklanabilir. 

Ancak bu noktada, değişmeyen kültür, değil insandır. Kültür yeni nesilin yaşama ve 

uygulamalarıyla değişmeye devam etmektedir. 

Gür (2000), bu durumu "Kültür dünlerde donup kalmış bir olgu değil, bir canlı gibi 

sürekli soluk alıp veren dinamik bir olgudur" diyerek tarif eder. Ayrıca benzer 

durumu; "...gelenekler, edilgen değişkenler değil, tersine, bir toplumu, değişme 

yoluyla çevresine uyumlandıran ve ayakta kalmasını sağlayan savunma 

mekanizmalarıdır." diyerek, gelenekler üzerinden de değişime ve değişikliğe uyuma 

dair fikrini ifade eder. 

Güvenç’in (1997) “yaradılıştan bu yana yaşamın ve kültürlerin değişmeyen tek 

kuralının değişme ve süreklilik” olduğu söylemi üzerinden değişme ve sürekliliğin, 

sanıldığı gibi karşıt kavramlar olmadığını ifade eden Aksu, bu özelliğinden yola 

çıkarak, yerel mimarlık kültürünün de 'kalıtsal' olduğu ve böyle bir özelliğin 

gelişmeye engel olmadığı sonucuna ulaşır (Aksu, 2007). 

Tüm bu yorumların da desteklediğini düşünerek, Diez'in genetik estetik anlayışı ile, 

Özgüner'in yerel mimari tasarımındaki zaman veya yere göre gerçekleşen gelişimi ve 
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değişmeyi, tabiat kurallarına paralel bir yaklaşımla değerlendirmesini birlikte ele 

alarak yorumladığımızda, yerel mimarilerde, konut plan organizasyonunun ya da 

yerleşimin temel tasarım kararlarının genetik/kalıtsal bilgi olduğunu, dolayısıyla bu 

bilginin her türlü yerel mimari ürünün oluşumunda belirleyici olan temel kararlarda, 

yani genlerinde esas bir unsur olarak yer aldığı ve böylece nesilden nesile aktarıldığı 

fikrine ulaşılabilir. 
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3.  ROMAİKA KONUŞAN HALKTA GÖÇ OLGUSU 

Tezin bu bölümünde cumhuriyet tarihi içinde Çaykara’da yaşayan Romaika konuşan 

halktan ülkenin değişik bölgelerine gerçekleşen göçlerin bir haritası çıkarılarak, 

göçler üzerinden, ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür etkileşimi’ modeli ile  

ilişkisi kurulacaktır. 

Trabzon’un deniz sahilinden içeride olan altı ilçesinden biri olan Çaykara ilçesi 

dağlık ve kayalık bir coğrafya içinde dar bir yerleşim alanına sahiptir. Etrafını 

çevreleyen dağların bitki örtüsünün orman olması ve eğimin yüsek olması sebebiyle, 

ilçenin yerleşim veya tarım alanlarının genişleme imkanı yoktur. Artan nüfus, arazi 

darlığı, tarım alanlarının azlığı, eğimin yüksek oluşu gibi sebeplerle ailelere düşen 

tarım alanlarının küçülmesi ile geçimin zorlaşması sonucu aile bireylerinin alternatif 

işi gurbette çalışmak olmuştur. Sarp ve engebeli araziye sahip ilçede metrekare 

başına düşen yağmur miktarının yüksek olması da, özellikle bahar ve yaz aylarında 

sık sık heyelan, sel gibi doğal afetlere sebebiyet verir. Özellikle ilçe tarihinde 1929 

ve 1959 yıllarında gerçekleşen seller, yüzlerce insan ve hayvanın can kaybına ve 

geriye kalanların evsiz kalmasına sebep olmuştur. Tüm bu koşullar bireysel kararlar 

veya devlet planlamalarıyla, farklı zamanlarda, Çaykara ilçesinin Türkiye’nin değişik 

bölgelerine göç vermesine sebebiyet vermiştir (Öksüz, 2005). 

Çaykara’nın çeşitli köylerinden Türkiye’nin değişik bölgelerine gerçekleşen 

göçlerde, göç eden köylerin ortak özelliği, konuştukları dilin Romaika olmasıdır. Bu 

özellik göç eden toplulukların birbirleriyle yakın ilişkileri olmasa da benzer kültüre 

sahip olduğunu göstermektedir. Tez kapsamında önerilecek araştırma için 

gerçekleşen göçlerde göç eden toplumların kültür ortaklığı önemli bir veridir. Bu 

sebeple tezin başlığında, Romaika konuşan halkta göç olgusu üzerinden çalışma 

yapılacağı vurgulanmıştır. 

Çaykara ilçesinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Romaika dilini konuşmaktadır. 

Romaika dili, Potus Rumcası olarak bilinen, Doğu Karadeniz civarında helenistik 

dönemde kurulan Pontus Krallığı zamanında yaşayan halkın orijinal dili olup, 

günümüzde ise Anadolu’da Trabzon ve Rize’nin bazı köylerinde 4500 civarında kişi 
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ve 1923 mübadelesi ile Yunanistan’a göç eden 400 kadar kişi tarafından konuşulan 

bir Yunan dilidir (URL-12). Sitaridou’ya göre, 5000 civarında konuşanıyla, 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

tarafından tehlike altındaki diller arasında gösterilmiştir. Helenistik ve Roma 

döneminde en yaygın konuşulan, ve hatta yazılı eserlerde kullanılan dialektik olan 

Antik Yunanca’nın (Koine Greek) günümüzde konuşulan tek lehçesi olmakla 

birlikte, Türkçe, Kafkas dillerinden etkilenmiştir. Günümüz Yunanca diline kısmen 

benzemekle birlikte Yunanca dilinin geçirdiği evrim sebebiyle dilsel farklılıklar 

vardır. Sitaridou, dilin orijinal özelliklerini günümüze kadar taşıyabilmesinin 

sebeplerini, dağlar arasında izole bir bölgede kalması, bu dili konuşan halkın İslam’ı 

tercih ederek Türk toplumu içinde yaşamasına izin verilmesiyle birlikte, evrilen 

Yunanca kadar değişmemesi ve kendi kültürünü koruyabilmek için günümüze kadar 

evliliklerde kendi toplumundan bireylerin tercih edilmesi olarak açıklar. (Sitaridou, 

2010). 

Romaika konuşan halk kökeni hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, 

kullandıkları dilin Pontus Rumcası olması ve ‘kalandar geceleri’ gibi Hristiyan’lara 

ait bazı gelenekleri hala devam ettirmeleri İslam’ı tercih eden Pontus Rumları 

oldukları fikrini güçlendirmektedir. Diğer bir görüş ise Kafkasya veya Anadolu’dan 

gelen ve civara yerleşen Türk kökenli halkların, yoğun konuşulması sebebiyle 

Romaika dilini öğrenmek durumunda kalmaları şeklindedir. 

Çaykara ilçesi; 1929 yılında gerçekleşen sel felaketi sebebiyle, çeşitli aralıklarla 

Trabzon’un Maçka ve Pelitli ilçeleri ile Erzurum’un Tercan, Mercan ve Çayırlı 

ilçeleri ve Bayburt ve Muş illeri, 1959 yılında gerçekleşen sel felaketinin etkisiyle 

de, 1965 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ile Van’ın Özalp ilçesi, 1967 yılında 

Bursa’nın Orhangazi ilçesi, ve 1973 yılında Çanakkale-Gökçeada ile 1974 yılında 

KKTC’nin İskele ilçesinde yer alan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki köy veya 

yerleşimlere göç vermiştir (Öksüz, 2005; URL-13).  

Devlet tarafından planlanan bu göçlerde göç eden halkın yerleşeceği konutlar için iki 

farklı durum vardır. Birincisi, göç eden halk için seçilen bölgede, hali hazırda mevcut 

ve terkedilmiş bir yerleşimin olması ve göçmenlerin daha önce başka bir kültürün 

üretip kullandığı bu konutlara yerleşme durumudur. Bu duruma örnek olarak, 

Trabzon’un Maçka ilçesi, Çanakkale’de Gökçeada ve KKTC’nin İskele ilçesinden 

1923 yılında gerçekleşen mübadele ile köylerini terketmek zorunda kalan Hristiyan 
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Rumların yerleşkeleri verilebilir. İkinci durum; göç eden halk için, göç etmesi için 

seçilen bölgeye, devlet tarafından yeni bir yerleşke planlanarak gerçekleştirilmesi 

durumudur. Hatay ili Kırıkhan ilçesi, Van ili Özalp ilçesi ve Bursa ili Orhangazi 

ilçeleri veya köylerinde planlanan yeni köy ya da yerleşkeler ikinci duruma örnek 

olarak verilebilirler. Ayrıca her iki durumda da; göç edenlerin, göçten memnun 

olarak geride kalanları yanlarına çağırması veya ailelerin kalabalıklaşarak bölünme 

ihtiyacı duyulmasıyla birlikte yerleşilen bölgelerde kendilerine yeni konutlar inşa 

etmeleri gibi üçüncü bir durum ortaya çıkmaktadır.1 

Bir önceki bölümde önerilen ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür etkileşimi’ 

modeli 3 ayrı duruma da uygulanabilir (Şekil 3.1): 

Göç öncesi durum: 

 

Şekil 3.1: Tasarlanan modelde göç öncesi durum. 

Mevcut terk edilmiş konutlara yerleşme (Şekil 3.2): 

 

Şekil 3.2: Tasarlanan modelde mevcut terk edilmiş konutlara yerleşme. 

 

                                                 

 
1 Çaykara'da Romaika konuşan halkta göç edilen Trabzon’un Pelitli ilçesi ile Erzurum’un Tercan, 

Mercan ve Çayırlı ilçeleri ve Bayburt ve Muş illerine dair veriye ulaşılamadığı için bu 6 bölgeye dair 

bilgi verilmiştir, değerlendirme bu 6 bölge üzerinden devam edecektir. 
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Devlet (üst el)  tarafından planlanmış konutlara yerleşme (Şekil 3.3): 

 

Şekil 3.3: Tasarlanan modelde devlet (üst el)  tarafından planlanmış konutlara 

yerleşme. 

Kullanıcı konutu kendi tasarladığında konutlara yerleşme (Şekil 3.4): 

 

Şekil 3.4: Tasarlanan modelde kullanıcı konutu kendi tasarladığında konutlara 

yerleşme. 

Ayrıce, göç sonrası konutlarda yapılan değişikliklerin, tek seferde olmadığı, göçten 

günümüze kadar farklı dönemlerde yinelendiği durumlar da sözkonusudur. Bu 

durumlarda, sanayi devrimi, modernleşme ve benzeri süreçlerle dünyada zamanla 

gelişen teknoloji ve değişen yaşama anlayışı dolayısıyla hayat tarzının, küreselleşme 

ile, göçün gerçekleştiği bölgeleri de etkilediği ve yaşama kültürü dolayısıyla, konut 

biçimlenmesi ve malzeme-sistemleri üzerindeki değişiklikleri etkilediği öngörülerek, 

modelde önerilen hem göç öncesi durum hem de göç sonrası ortaya çıkan 3 ayrı 

durum için de, ‘zaman-küreselleşme’ etkisi uygulanabilir (Şekil 3.5). 

Çaykara’da Romaika konuşan halkın göç ettiği Trabzon/Maçka, 

Çanakkale/Gökçeada, KKTC/İskele, Hatay/Kırıkhan, Van/Özalp ve Bursa/Orhangazi 

ilçelerine gerçekleşen göçlerine ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür etkileşimi’ 

modelinin uygulanması, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki farklı coğrafi ve kültürel 



63 

özelliklere sahip yerleşimlere gerçekleşen bu göçler üzerinden; aynı coğrafya farklı 

kültür, aynı kültür farklı coğrafya ve göç eden ve ettirilenlerin birbirlerinin 

konutlarında yaşaması sonucu ortaya çıkan değişikliklerin okunması ile konut 

tasarımında yerel yani doğal ve kültürel veri kullanımına dair bilgi üretilmesini 

sağlayacaktır (Şekil 3.6). 

Bu tez kapsamında, Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl beldesinden, Van’ın Özalp 

ilçesi Dönerdere köyüne gerçekleşen göç ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür 

etkileşimi’ modeli üzerinden yerel; doğal ve kültürel veri etkisini incelemek için 

detaylı olarak değerlendirilecektir. 
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Şekil 3.5: Göç öncesi ve göç sonrası ortaya çıkan toplam 4 farklı durumda zaman 

(küreselleşme) etkisi. 
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Şekil 3.6: Çaykara’da yaşayan, Romaika konuşan halkın göç haritası ve ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür etkileşimi’ modeli ile 

değerlendirilmesi.
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4.  UZUNGÖL-DÖNERDERE GÖÇ ÖRNEĞİNDE KONUT TASARIMINDA 

YEREL VERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Tezin bu bölümünde, alan çalışması için seçilen Uzungöl-Dönerdere göçü detaylı 

olarak ele alınacaktır. Öncelikle Uzungöl’den Dönerdere’ye gerçekleşen göç 

hakkında bilgi verilecektir. Konut tasarımında yerel veri etkisini incelemek amacıyla, 

birincil olarak Uzungöl ve Dönerdere yerel mimarileri analiz edilerek, konut ve 

yerleşmelerin oluşumundaki yerel ve kültürel değerler tespit edilecek ve elde edilen 

bilgilerin okunabileceği ve karşılaştırılabileceği bir tablo daha önce oluşturulan 

modelden faydalanılarak hazırlanacaktır. İkincil olarak ise devlet tarafından bir iç 

iskan projesi kapsamında gerçekleşen göç için tasarlanıp, inşa edilen Yeni Dönerdere 

Köyü kamu tarafından yapılan konutlar incelenecek, göç sonrası buraya yerleşen 

Uzungöllü halkın konutlarda yaptıkları değişiklikler tespit edilerek, bu 

değişikliklerde etkili olan veriler elde edilecektir. Ayrıca göç sonrası kullanıcılar 

tarafından yapılan konutlar ve konutlarda yapılan değişikliklerde etkili veriler de 

incelenecektir. Her iki çalışmadan elde edilen bilgiler hazırlanan tablolar üzerinde 

değerlendirilecektir. 

4.1 Uzungöl-Dönerdere Göçü 

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesi il merkezine 99km, ilçeye 19 km. 

uzaklıkta, Kaçkar ve Soğanlı dağlarının buluştuğu bir vadi içinde, Solaklı deresinin 

ağzında orman bölgesine yerleşmiş bir beldedir.  

Verimsiz ve yetersiz arazi, tarım alanlarının azlığı, tarıma elverişsiz eğim ve iklim 

koşulları, nüfus yoğunluğu, zor hayat şartları gibi nedenlerle yılın sekiz ayını 

gurbette gerçirmek zorunda kalan Uzungöl insanı, aynı zamanda sık karşılaşılan 

heyelan ve sel gibi doğal afetlerle karşılaşma riskinin de etkisiyle, huzursuz bir hayat 

yaşamaktadırlar. Bu durum Uzungöl insanını yeni yaşama biçimi aramaya teşvik 

etmiştir. Beldenin ileri gelenleri yeni alanlar araştırarak, yeni yerleşim yeri fikrini 

geliştirmeye başlamışlardır. Aynı dönemde 6831 sayılı Orman yasasına göre ‘yerinde 

kalkındırılma olanağı olmayan köylerin başka bölgelere iskan edilebileceği’ konusu 
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yetkililerce araştırılmaya başlamıştır. Bu araştırma çalışmalarında direkt etkisi olan 

İsmail Şahin, 1960 yılında, Ankara’nın Haymana ilçesinin Kavakköy köyünde 

imamlık yaptığı dönemde, köye ziyarete gelen devlet büyüklerine Uzungöl ahalisinin 

zor yaşam koşullarından bahsettiğinde, İmar İskan Bakanlığı’na müracaat ederek 

yeni yerleşim yeri talep edebileceğini öğrenir ve köy halkıyla mektuplaşarak yeni 

yerleşim yeri talep edenlerin listesi hazırlanır, başvuru yapılır. Afet bölgesinde 

olması sebebiyle iskan programına alınabileceğini bildiren ilgililer, Uzungöl’e keşif 

ekibi göndererek, gerekli araştırma sonrası hem afet bölgesi olması hem de orman içi 

köyler kapsamında yer aldığı için iskan edilebileceğini bildiren rapor hazırlarlar. 

Gerekli işlemler yapılarak, 1961 yılında iskan kararı çıkar. İskan etmeyi kabul eden 

veya fikir değiştiren aileler olmasına karşın, yeni gönüllüler de eklenerek, iskandan 

gönderilen görevli iki memurla birlikte liste hazırlanır. Eskişehir veya Konya 

yöresinde iskana dair araştırmalar ve çalışmalar başlarken, dönemin maliye bakanı 

Van Senatörü Sayın Ferit Melen’in hükümete; “Karadenizliler çok çalışkandır 

kendilerini çevreye örnek olsunlar diye Van’a iskan edelim.” önerisinde 

bulunmasıyla, Van’ın Özalp ilçesi Dönerdere ve Emek köyleri öneri olarak sunulur. 

Uzungöl’den dört kişi Özalp’ı ve önerilen köyleri dolaşıp, beğenerek olumlu cevap 

verirler. İlgililer iskan için 1965 yılını önerir ve 1964 yılında çalışmalar başlar. 

Gurbette çalışmaya alışkın hane halkından köy evlerinin yapımında çalışarak, yörede 

bir süre yaşayanlar olup, yeni yaşam koşullarına alışamayan bireyler göçten vazgeçse 

de, eksiklerin yerini alan yeni ailelerin de katılımıyla göç, 160 hane olarak (yaklaşık 

600 kişi, hane başına 1 tona kadar eşyalarıyla birlikte), 4 Haziran 1965’te Çaykara’da 

Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen bir törenle gerçekleşmiştir. Yol boyunca tüm 

masraflar devlet tarafından karşılanmıştır. Özalp’ta da bir merasimle karşılanan halk, 

Dönerdere ve Emek köylerine yerleştirilmiştir2 (İnce, 1979). 

Resmi kayıtlardan süreci izlemek gerekirse; Çaykara’lılar’ın müracaatı ve hükümetin 

görevlendirdiği ekiplerin olumlu görüşleriyle Bakanlar Kurulu’nun 1961 tarih ve 

5/1108 sayılı kararı çerçevesinde, “Trabzon’nun Çaykara ve Uzungöl bucağından 

160 hanenin Van’ın Özalp ilçesinin Dönerdere ve Emek köylerinde yerleştirilmeleri, 

bunun için gerekli hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.” İmar İskan Bakanlığı 

Arşivinde ise, 1964 tarihli “1964 yılı içinde Çaykara ilçesinin Şerah bucağının 

                                                 

 
2 Yeni Dönerdere eski imamı İsmail Şahin’in anlatımından özetlenmiştir. 
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Büyükköy ve mahalleleri dar Hocaali, Gölbaşı, Filak ve Baltacılı köyü halkından 160 

ailenin Van’ın Özalp ilçesi, Emek ve Dönerdere köylerine yerleştirilecekleri” yazısı 

yer almaktadır (Gökçe, 1980). 

Gökçe’ye göre, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından 2150 sayılı İskan Kanunu, 4753 

sayılı toprak kanunu ve 6831 sayılı Orman kanunlarına dayanılarak, proje için Dünya 

Gıda Yardım Fonu ile ilişki kurulmuş, gıda, hayvan yemi ve benzeri konularda mali 

destek sağlanmıştır. Projenin gerçekleşebilmesi için topraklandırma, evlerin 

yapılması, toprağın ekilmesi, tarım aletlerinin ve hayvanların sağlanması, tohumluk 

ve hayvan yemi bulunması, köylülerin nakli, bir yıllık yiyeceklerinin sağlanması, 

gibi konuların her biri için bakanlık tarafından ayrı ayrı ekipler görevlendirilmiş, 20 

civarında alt projenin eşgüdüm içinde yürütülmesiyle, 2 yıl içinde Emek-Dönerdere 

projesi gerçekleştirilmiştir. Göç, projenin öğretici niteliğinin sağlanabilmesi için 

Dünya Gıda Yardım Fonu, Ordu Film Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile, 

‘Human and Land / İnsan ve Toprak’ adlı bir belgeselle kayıt altına alınmış olup, 

Türkiye’deki tek kopya, Köy İşleri Bakanlığı Toprak İskan İşleri Genel Müdürlüğü 

arşivindedir (Gökçe, 1980). 

Projesi birlikte hazırlanan, Uzungöl’den Emek köyüne 75 hane ve Dönerdere köyüne 

85 hane olarak gerçekleşen bu göçün, Dönerdere köyü yerleşim ve konutları tez 

kapsamında detaylı olarak incelenecektir. 

4.2 Uzungöl Köyü Yerleşim Özellikleri ve Konutu 

4.2.1 Konumu, doğal ve kültürel yapısı 

Trabzon ili, Çaykara ilçesine bağlı bir belde olan Uzungöl, adını kıyısına yerleştiği 

Uzungöl’den alır. İl merkezine 99 km. ilçeye 19 km. uzaklıkta olan yerleşime ulaşım 

asfaltla kaplı karayolu iledir. Bölgeye Trabzon’dan ulaşılabilir. Karadeniz sahilyolu 

ile Trabzon’dan Of’a, sonrasında Bayburt-Of karayolu üzerinden Çaykara’ya geçilip, 

Uzungöl yol ayrımından beldeye ulaşılır (Şekil 4.1). Ulaşım yaklaşık bir buçuk saat 

sürmektedir. Trabzon’dan, Çaykara’ya ve Uzungöl’e düzenli aralıklarla minibüsler 

kalkmaktadır. Ayrıca Bayburt Of karayolu ile Bayburt’tan, Trabzon merkeze 

uğramadan direkt Uzungöl’e ulaşılabilir. 
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Şekil 4.1: Uzungöl Mahallesi konum ve ulaşım haritası (Karayolları Genel 

Müdürlüğü ve Vikipedi verileri tez yazarı tarafından yorumlanmıştır.). 

Uzungöl yerleşiminin, doğusunda İkizdere (Rize), batısında Köprübaşı (Trabzon), ve 

Güneyinde Aydıntepe (Bayburt) ilçeleri bulunmaktadır (Yazıcı & Cin, 1997).  

Sahip olduğu doğal, estetik, peyzaj özellikleriyle, her yıl binlerce turist çeken 

Uzungöl beldesi, 1989 yılında Tabiat Parkı, 1990 yılında Turizm merkezi olarak ve 

en son 07.01.2004 tarih ve 2003/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Uzungöl 

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir (Uzungöl ÖÇKB 

Yönetim Planı, 2013).  

Uzungöl beldesine bağlı Yeni Mahalle, Çamlık Mahallesi, Elmalı Mahallesi ve 

Alçakköprü mahallesi olmak üzere dört mahalle vardır (Ayan, 2015). Bu tezde 

incelenecek olan Yeni Mahalle, Uzungöl’ün merkezidir, tez kapsamında ‘Uzungöl’ 

söylemi ile Uzungöl Yeni Mahalle kast edilmiştir. 

4.2.1.1 Doğal yapı 

-Coğrafi ve jeolojik yapı 

Uzungöl, 40.62’ Kuzey enlem ile, 40.30’ Doğu boylamının kesiştiği bölgede, Kaçkar 

ve Soğanlı sıradağlarının birleşim yerinde, göl kıyısında konumlanmış, yaklaşık 1100 

metre rakıma sahip bir yerleşimdir (Google Maps, URL-14). “Kuzeyde Haznekapı 

Tepe (2400 m.), Kanlıyatak Tepe (2460 m.), batıda Sivri Tepenin kuzeybatıya 
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uzanan sırtları (2261), güneyde Lustra Tepenin kuzey yamaçları (2395), doğuda ise 

Kanlıyatak Tepenin doğu sırtları ile çevrilmiştir (Şekil 4.2).” (Arslan, 2004). 

 

Şekil 4.2: Uzungöl coğrafi yapısı (Google Earth verileri tez yazarı tarafından 

yorumlanmıştır.). 

Beldeye adını veren Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Soğanlı Dağlarından 

doğarak, Of ilçesi yakınlarında Karadenize karışan Solaklı Deresi’nin bir kolu olan 

Haldizen Deresi’nin açtığı derin vadi içerisinde yer alır (Akkan ve diğ., 1993). 

Göl’ün, yüzey alanı 8,5 ha, maksimum derinliği 6,90 m ve kıyı çizgisi uzunluğu 

1192,3 m’dir. (Ustaoğlu, 2009; aktaran Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı, 2013). 

Demirkapı Dere vadisinin, Balastel Dere’nin oluşturduğu birikinti konisi ile 

tıkanması sonucunda oluşan Uzungöl (1090 m) su giriş ve çıkışı dikkate alındığında 

açık göl olarak nitelendirilir. Demirkapı deresi ve Balastal, Fer gibi bazı yan 

derelerle beslenen gölün gideneğini Haldizen Deresi oluşturmaktadır (Şekil 4.2). 

Ayrıca civarda 2000 metrenin üstünde konumlanmış Demirkapı Karagöl, Balık Gölü, 

Aygır Gölü, Çiçekli Göl, Pirömer Gölü, Buzlugöl, Multat Karagöl ve Kazıklı Göl 

gibi bir çok göl yer almaktadır (Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı, 2013; Yazıcı & Cin, 

1997). 

Uzungöl Haldizen Deresi yağış havzasını kılcal damarlar gibi kuşatan yan dereleri 

besleyen en önemli kaynak, yüksek dağların kuytularında sonbahar ve kış aylarında 

biriken yoğun kar kitleleridir. Araştırma alanındaki anakayalar çoğunlukla bazalt, 

andezit ve dasit, nadiren kumtaşı, kireçtaşı olup, verecekleri toprak türleri 
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bakımından benzer özellikler göstermektedir. Toprakların erozyona hassas olmasının 

yanı sıra aktif erozyonun olması bitki örtüsü, topoğrafik koşullar, iklim vb özelliklere 

bağlı olarak değişmektedir (Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı, 2013). 

-İklim ve bitki örtüsü 

Uzungöl, denizin de etkisiyle kışları ılık geçen, yazları da sıcak ve çok yağışlı ve her 

daim nemli olan tipik Doğu Karadeniz iklimine sahiptir. Ortalama nispi nem miktarı 

yıllık % 80, ortalama yağış miktarı yıllık 74.5 mm olarak ölçülmüştür. Yağışların bol 

olduğu aylar nisan, mayıs ve haziran ayları olsa da yağış bölgede yıl boyunca düzenli 

olarak dağılır. Yıllık yağış miktarı toplam 926 mm civarındadır (Verep, Şahin, 

Çiloğlu & İmamoğlu, 2002).  

Yıllık ortalama hava sıcaklığı 8 °C civarında olan Uzungöl’de, 0.1 °C ortalamayla en 

soğuk ay şubat, 15.38 °C ortalamayla en sıcak ay temmuz ayıdır. Hakim rüzgar yönü 

güneybatı ya da göl çıkış tarafından göl girişine doğru olup, ortalama rüzgar hızı 3.3 

m/s’dir (Verep ve diğ., 2002). 

Zengin flora ve vejetasyon yapısına sahip olan yörede, en geniş alana yayılan 

vejetasyon tipleri orman ve alpin-subalpin vejetasyonlardır. Ormanlar, Uzungöl 

civarında nemcil kökenli yapraklı-iğne yapraklı karışık orman iken, yükseklere doğru 

Doğu Karadeniz Göknarı ile karışık veya sırf Doğu Ladini ormanları yer almaktadır. 

Daha yukarılarda alpin çayırlar yükselir (Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı, 2013). 

Uzungöl ÖÇK Bölgesinde 125 alttür, 68 varyete olmak üzere 311 cinse ait toplam 

658 adet bitki taksonu tespit edilmiştir. Bitkisel yönden taşıdığı bu zenginlik 

sayesinde değişik hayvan türleri için de barınak olan bölgede toplam 59 adet memeli 

ve 250 adet kuş türü tespit edilmiştir. Kartal, şahin, atmaca, çaylak, delice, doğan ve 

akbaba gibi gündüz yırtıcı kuşlarının Türkiye üzerinden göç ettikleri iki önemli göç 

yolundan biri olan kuzeydoğu-güney göç yolu üzerinde olmakla birlikte, dağ horozu 

ve keklik gibi nadir kuş türlerine ev sahipliği yapar. Bölge aynı zamanda; ayı, kurt, 

vaşak, çakal, tilki, yaban domuzu, karaca, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi 

gibi önemli memeli yaban hayvanları barındırmaktadır. Uzungöl ve kaynaklarında 

dağılım gösteren kahverengi alabalık ve üç farklı ekotipi ile sekiz farklı amfibi 

türünün yaşadığı saptanmıştır. Bölgede yedi farklı sürüngen tespit edilmiştir 

(Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı, 2013). 
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4.2.1.2 Kültürel yapı 

Uzungöl beldesinin kültürel yapısı tarihsel gelişim ve sosyal ve ekonomik yapı 

başlıkları altında ele alınacaktır. 

-Tarihsel gelişim 

Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı’na göre tarihte tespit edilen en eski adı “Saraho” olan 

bu bölge’ye ilişkin ilk kayıtlar 1586 yılına aittir (2013). 1681 tarihli Avarızhane 

Defteri’nde, Şerah olarak geçen bölgede kayıtlı 12 müslüman aile vardır, tahmini 

nüfus 60 civarıdır. Ayrıca ilçeye dair kayıtlara bakıldığında, 1654 tarihli Cizye-i 

Gebran Defteri’nde Kadahor olarak geçen Çaykara’da 3 haneden vergi alınması bu 

dönemde, bölgede Hristiyan nüfusun kalmadığını gösterir (Bostan, 2005). 

1925 yılına kadar Kadahor olarak geçen Çaykara, Of ilçesine bağlı bir köy iken, 

1925 yılında bucak, 01.05.1947 yılında ilçe statüsüne kavuşmuş, 01.01.1948 

tarihinde de fiilen teşkilatlandırılmıştır (Ayan, 2015). 

2000 yılı nüfus sayımına göre Uzungöl’de 4192 kişi yaşamaktadır. 2012 yılı adrese 

dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Uzungöl nüfusu toplam 1557 kişi olup, 

984’ü merkezdeki Uzungöl Yeni Mahallede yaşamaktadır (TÜİK, 2012). 

Çaykara ilçesi, topoğrafik yapısı ve iklim özellikleri sebebiyle, yaşam şartlarının 

zorluğu ve gerçekleşen heyelan ve sel gibi doğal felaketlerin olumsuz etkileriyle 

daha önce de bahsedildiği gibi Trabzon-Maçka ve Pelitli, Erzurum-Tercan, Mercan 

ve Çayırlı, Van-Özalp, Hatay-Kırıkhan, Bursa-Osmangazi ilçelerine, Bayburt, Muş 

illerine ve Çanakkale-Gökçeada ile Kıbrıs’a göç vermiştir (Öksüz, 2005, URL-13). 

Uzungöl beldesinden ise bünyesindeki Büyükköy, Hocalı, Gölbaşı, Filak, İnceli 

mahalleleri ile Çaykara’ya bağlı Baltacılı köyünden katılanlarla beraber toplam 160 

aile, Van'ın Özalp ilçesi, Emek ve Dönerdere köylerine 1965 yılında, göç vermiştir 

(Düzgün, 2010). 

Uzungöl sahip olduğu doğal güzellikler ve doğayla uyum içindeki mimari 

yapılanması ile zaman içinde bir turizm merkezine dönüşmüştür. Uzungöl ÖÇKB 

Yönetim Planı’na göre belde, sahip olduğu doğal, estetik, peyzaj özelliklerinden 

dolayı, Uzungöl sınırları içinde yer alan, göl ve çevresini kapsayan 1625 ha alan 

03.10.1989 tarihinde, Tabiat Parkı, 5 Mart 1990 tarihinde Turizm Merkezi, olarak 

ilan edilmiştir. Trabzon K.T.V.K.B.K’nun 04.12.1998 tarih ve 3332 sayılı kararıyla, 
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Uzungöl Beldesine ve çevre köylerine ilişkin sınırları belirtilen I. ve III. Derece 

Doğal Sit alanlarının onaylanmasına karar verilmiştir. Uzungöl ÖÇK Bölgesi, 

Çaykara İlçesine bağlı Arpaözü, Demirkapı ve Yaylaönü köylerini içeren Uzungöl 

Belde Belediyesini sınırları içine alan bölge olarak belirlenip, 07.01.2004 tarih ve 

2003/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 

tespit ve ilan edilmiştir (2013). 

-Sosyal ve ekonomik yapı 

2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Uzungöl nüfusu toplam 

1557 kişi olup, 984’ü merkezdeki Uzungöl Yeni Mahalle’de yaşamaktadır. Kadın 

nüfusu ile erkek nüfusu yaklaşık olarak eşittir (TÜİK, 2012). 

Uzungöl’de yaşayan halk müslüman olup, Türkçe yanında ana dil olarak görülen 

Romaika dilini konuşmaktadır. Günümüzde Türkçe bilmeyen kalmasa da, 50 yıl 

öncesinde Türkçe yaşlılar tarafından bilinmemekte, çocuklar okula gidene kadar 

sadece Romaika dilini konuşabilmekteydiler. 

Uzungöl aile yapısı ataerkil olup evin reisi ailenin aklı başında en yaşlı erkeği olarak 

görülse de, kadının ev içi ve dışı her türlü işte emeği olması sebebiyle kadın da 

ailenin direği olarak kabul görür. Geleneksel yaşama biçiminin devam ettiği 

dönemlerde evlerde 3 nesil bir arada yaşamaktadır. Günümüzde ise 3 neslin bir arada 

yaşadığı hane sayısı bir kaç haneyle sınırlıdır. Bunun en etkili sebeplerinden biri de 

çalışma olanaklarının sınırlı olması sebebiyle dışa verilen göçtür. Yeni evlenen genç 

çiftler ise çoğunlukla aileden ayrı olarak kirada oturmayı tercih etmektedir. 

Cumhuriyet öncesinde, medreselerin eğitim verdiği dönemlerde Of ilçesinde 40 adet, 

solaklı bölgesinde ise 27 adet medrese bulunmakta olup, modern eğitim öncesi yöre 

halkının eğitime önem verdiği bu sayılardan anlaşılmaktadır (Sarı, 2005a). 

Uzungöl’de ilkokul 1932 yılında bir medrese yapısında eğitim vermeye başlamış, 

1934 yılında mahalli imkanlarla yapılan binaya taşınmıştır. 1968 yılında Uzungöl 

Ortaokulu açılmıştır (URL-15). Lise için ise Çaykara’daki liseler tercih edilmektedir. 

Geçmişteki medrese kültürünün de etkisiyle okuyan kişilere halk tarafından her 

zaman hürmet gösterilmiş, eğitim-öğrenime destek verilmiştir. Ancak lise sonrası 

öğrenimine devam etmeyen gençler de bulunmaktadır. 

Uzungöl Yenimahalle’de, iki adet cami bulunmaktadır. Mahalle yerleşiminin içinde 

yer alan cami yörede Büyükköy Cami diye adlandırılır, 1920 yılında inşa edilmiştir. 
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Göl’ün hemen yanıbaşında yer alan Merkez Cami ise 1973 yılında inşa edilmiştir 

(URL-16). Uzungöl Sağlık Ocağı ise, turizm faaliyetlerinin artması sonucu ihtiyacı 

karşılayabilmek için, 2016 yılı haziran ayında Uzungöl Semt Polikliniği’ne 

dönüştürülmüştür (URL-17). 

15., 16., 17. yüzyıllara ait gelir ve arazi kayıtlarına bakıldığında, Solaklı Çayı ve 

yukarı kesimlerinde tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapının güçlü olduğu 

okunmakta dolayısıyla temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak zamanla, artan nüfus ile daralan tarım alanları ve insan 

gücüne dayalı tarımın zor şartları, tarımın geçim kaynağı olmaktan çok evin 

ihtiyacını karşılayacak seviyede yapılmasına sebep olmuştur. Uzungöl’ün yüksek 

dağları, yağışlı havası ve uzun süre yeşil kalan çayırlara sahip olması hayvancılık 

için daha elverişlidir. Bu sebeple, köyde, mezirede ve yaylada olmak üzere mevsime 

göre farklı seviyelerde yer alan yerleşkelere yerleşilerek hayvancılık yapılmıştır. 

Ancak hayvancılığın da zahmetli bir iş olması ve aile ihtiyaçlarını karşılayacak 

seviyede yapılması halkı başka iş arayışlarına yöneltmiştir. Bu durumda farklı kazanç 

yolları bulabilmek için çoğunlukla ailedeki sorumlu erkek yurtiçi veya yurtdışına 

gurbete gidip, değişik alanlarda çalışmışlardır. Aylar hatta bazen yıllar süren gurbet 

sürecinde köyde kalan aileyi geçindirmek tamamen kadının sorumluluğunda kalmış 

ve kadın da elinden her türlü iş gelen bir bireye dönüşmüş, ailenin direği olarak 

görülmüştür (Sarı, 2005b). Günümüzde ise geçim için devlet memurluğu gibi düzenli 

geliri olan işler de tercih edilmekle birlikte, Uzungöl’de hızlı şekilde gelişen turizm 

de farklı iş alanları olarak değerlendirilmektedir. Turizm hizmet sektörünü devreye 

sokmuş, bazı aileler otel, restoran gibi mekanlar işletmeye başlamış, bazı aileler de 

evlerinde tadilat yapıp, turistler için pansiyona çevirerek bu sektörde yer almıştır. 

Tarım sınırlı araziler ve eğimin makineleşmeye izin vermemesi sebebiyle aile 

ihtiyacını bile karşılamaya yetmemektedir. Hayvancılık ise zor bir uğraş olduğundan 

günümüzde çok az aile tarafından yine aile ihtiyacını karşılayacak kadar 

yapılmaktadır. 

4.2.2 Uzungöl yerel konut mimarisi 

Uzungöl sahip olduğu doğal güzellikler yanında, doğayla ve yaşamla ilişkisini halen 

devam ettiren yerel mimarisi ile de dikkat çekmektedir. Uzungöl’ün uzun yıllar 

korunmuş mimarisi, yeni malzemeler, değişen ekonomik durum, turizm sektörüyle 
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değişen ihtiyaçlar gibi sebeplerle değiştirilip bozulmaya başlamıştır. Bölge koruma 

altında olduğu için yapılarda yapılacak değişiklikler veya yeni yapılacak yapılar, 

koruma kurulunun belirlediği kriterlere uygun olmak zorundadır. Ancak konutların 

doğal ve kültürel süreçte yaşanan değişiklikler göz önünde bulundurularak değil de 

sadece görsel dokunun korunması kaygısıyla koyulan kurallara göre yapılması 

mevcut dokunun sürekliliğinde yapay noktalar olarak göze çarpmaktadır. 

Bu bölümde Uzungöl yerel mimarisi çerçevesinde Uzungöl Yenimahalle’deki 

konutların genel özellikleri aktarılacaktır. Son yıllarda konutlarda yapılan 

değişiklikler, araştırma konusu kapsamı dışında kaldığı için ele alınmayacaktır. 

Doğu Karadeniz’in ve hatta Anadolu’nun pek çok yerleşiminde yaşamın bir parçası 

olan yaylaya göç, Uzungöl halkının da en temel alışkanlıklarındandır. Uzungöl’de 

tarım arazilerinin az olması hayvancılığı önemli bir geçim kaynağına dönüşmüştür. 

Baharın gelmesiyle hayvanlar, yeşillenen yaylalara çıkarılır. Uzungöl’de yaylaya 

çıkış iki aşamada gerçekleşir. Havaların ısınması, karların erimesiyle çayırlar yeşerir. 

Bu dönemde mezire denilen köyden yüksek, yayladan alçak ara kottaki orman 

sınırları içinde yer alan geçici yerleşmelere yerleşilir. Yaylalar henüz soğuktur. 

Yaylalar yeşerene kadar mezirede 2 ay kadar yaşanır. Yaz geldikçe sıcak havaların 

yaylaları da yeşertmesiyle orman sınırının da üstünde yer alan yaylalara göç 

gerçekleşir, 2 ay kadar da yaylada yaşam devam eder. Havaların soğumasıyla göç 

tersi şekilde devam eder. Önce mezireye dönülür, kış gelmeden önceki dönemde 

meziredeki son yeşilliklerden de faydalanılır. Sonrasında köye geri dönülür. 

Günümüzde hayvancılığın azalması, yaylacılık faaliyetlerinin geçim derdiyle zorunlu 

olmasını sona erdirmiştir. Yaylacılık, temiz, serin havası ve sağlıklı yaşamıyla tercih 

edilse de, eskisi gibi uzun süreli kalınmamakta, kısa süreli veya günlük ziyaretler 

tercih edilmektedir. Bu sebeplerle, mezire ve yayla yerleşkeleri araştırma 

kapsamında incelenmeyecektir. 

4.2.2.1 Yerleşim biçimi 

Rakımın 1090 m olduğu Uzungöl, etrafı 2260-2460 m. arası yüksekliklere sahip 

dağlarla çevrili bir dağ köyüdür. Eğimin yüksek olduğu bu bölgede konutlar yoğun 

olarak, eğimin daha az olduğu gölün doğu kıyısında yer alan araziye yerleşmişlerdir 

(Şekil 4.3). 
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Şekil 4.3: Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan Uzungöl’de konutlar sol tarafta eğimin 

az olduğu alana yerleşmiştir. Sağ tarafta kalan dar alanda ise günümüzdeki pansiyon-

otel yapılaşması görünmekte (URL-18). 

Gür, Karadeniz’deki etnik çeşitliliğin dağılımının farklılaşmaya başladığı yerlerde ev 

tiplerinin de değiştiğini aktarırken, Uzungöl beldesinde evlerin, hem üretim 

tercihleri, hem de Rum alışkanlıklarından dolayı farklılıklar yansıttığını aktarır 

(2005). 

Özgüner’e göre, Doğu Karadeniz’de, konutun araziye konumlanmasında en etkili 

faktör eğimdir. Güneş ve manzara gibi etkenler ikincil etkenler olduğundan, evler 

birbirlerine paralel olmak zorunda kalmamışlarıdır. Özgüner bunu arazinin konuta 

göre zorlanması değil, konutun araziye göre konumlanması şeklinde yorumlar. Ön 

cephe eğimin düşük olduğu tarafa yönlenmiş, arka cephe sırtını eğime yaslamıştır. 

Konutlar, sahip oldukları tarım arazilerini görecek şekilde, arazinin üst kısmına 

yerleşmişlerdir. Bunun sebeplerinden biri de mısır, fındık, çay gibi ürünlerin 

korunmasının gerekliliğidir, bu durum aynı zamanda dağınık yerleşmenin de 

sebeplerinden biridir (Şekil 4.4) Dağınık yerleşmenin getirdiği rahat arazi kullanımı 

da, Doğu Karadeniz köy evlerinde, serander, dam, çöten, merek, meydan odası, ocak, 

vagon gibi yardımcı yapıların, ihtiyaca göre evin yanısıra inşa edilmesidir (Şekil 4.5) 

(1970). Uzungöl yerleşiminde de benzer tasarım kararı okunur. Konutlar eğim göz 

önünde bulundurularak, genellikle tarım arazilerinin üst kısmına yerleşmişlerdir. 
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Ancak genel özelliklerden farklı olarak, yerleşme dağınık olmayıp, toplu yerleşmedir 

dolayısıyla her konut kendi arazisi ile ilişkili değildir. Konutlar toplu halde, tarım 

arazilerinin üst kısmındadır. Bunun bir sebebi de tarım arazilerinin azlığı ve tarım 

yapabilmek için eğimi az olan arazilerin korunmasının gerekliliğidir. Toplu yerleşme 

ve arazi kıtlığı, yardımcı yapıların inşaasına izin vermediğinden, yapıların tek başına 

tüm işler için kullanılabilir olması gerekmiştir. Uzungöl yerleşkesinin Doğu 

Karadeniz köy konutundan farklı bir özelliği de tüm konutlarda eğime göre 

yerleşmenin yanında, aynı zamanda manzarayı da göz önünde bulunduran tasarım 

kararıdır (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.4: Doğu Karadeniz’de dağınık yerleşmeye örnek, Trabzon-Çaykara-Taşören 

(Durgun, H., Sarı & Durgun O., 2005). 

 

Şekil 4.5: Doğu Karadeniz’de konut ve çevresinde yardımcı yapılar (Batur & Gür, 

2005). 
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Şekil 4.6: Uzungöl yerleşimi genel görünüm (URL-19). 

Uzungöl yerleşimi 3 ayrı bölgede yoğunlaşmış olarak (Şekil, 4.7) ele alınabileceğini 

ifade eden Çiçek’e göre, birinci grup yerleşim göle en uzak olup, en yoğun konut 

bölgesidir (Şekil 4.8). Konutlar, gölün doğu kıyısındaki eğimi düşük arazinin üst 

kısımlarında bir arada konumlanmıştır. Konut yerleşimi ile göl arasındaki arazi tarım 

arazisi olarak kullanılmıştır. Konut yerleşimi sıkı olsa da hiç bir konut, diğerinin 

manzarasını engellemez. Konutların birbirleriyle ilişkileri-sınırları ağaçlar veya bazı 

duvarlarla belirlenmiştir. İkinci grup yerleşme, göle biraz daha yakın olup, üst 

kısımdaki yerleşmeye çıkan yolun kenarında yanyana dizilen konutlardan 

oluşmaktadır. Üçüncü grup ise göle en yakın olup, daha düz bir arazi üzerinde 

birbirine yakın konumlanmışlardır (Şekil 4.9). Bu 3 ayrı bölgedeki konutların genel 

özellikleri ortaktır (2012). 

 

Şekil 4.7: Uzungöl yerleşim planı (Çiçek (2012), kaynağından alınan görsel tez 

yazarı tarafından yorumlanmıştır.). 
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Şekil 4.8: Uzungöl mısır tarlalarının arkasında yer alan 1.grup yoğun konut 

yerleşimi. 

 

Şekil 4.9: Uzungöl yerleşimi; arkada yoğun yerleşme 1. grup, solda cami arkasında 

2. grup, sağda göl kıyısında 3. grup (URL-20). 

4.2.2.2 Mekansal organizasyon 

Uzungöl konutu, ön cephesi eğimin düşük olduğu tarafa yönelecek şekilde arazi 

üzerinde konumlanmış iki buçuk katlı bir yapı olmakla birlikte, konutun bir kısmının 

eğime yaslanmış olması sebebiyle binaya arka taraftan bakıldığında yarım kat olarak 

algılanır (Şekil 4.10, 4.11, 4.12). Ahır ve samanlık olarak planlanan alt kat 

yoğunlukla taş, servis mekanlarını içeren ve yaşama alanı olarak kullanılan üst kat 

ise ahşap malzemeden inşa edilmiştir. Tavan arası ise kurutmalık olarak kullanılan 

yapıda tavan yörede iki omuz denilen beşik çatı şeklindedir. 



81 

 

Şekil 4.10: Uzungöl konutunun yan görünüşü, eğimli arazi ile ilişkisi. 

 

Şekil 4.11: Uzungöl konutu önden görünümü. 

 

Şekil 4.12: Uzungöl konutu arkadan görünümü (URL-21). 
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Zemin katta, merkezde yer alan tüm aile bireylerinin ortak yaşam alanı olarak 

kullandığı, değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlanan hayat mekanı ve 

çevresinde konumlanan özelleşmiş işlevlere sahip mabeyin oda, depo, odunluk, iki 

adet ambar, iç hayat ve dış hayat yer alır.  

Hayat mekanı tüm evin planlamasını şekillendiren ana mekandır. Özgüner, Doğu 

Karadeniz köy evlerin tümünde ortak olarak bulunan hayat veya salon mekanlarını 

plan düzenleyicisi olarak tanımlar. Hayat , aile bireylerini bir arada yaşadıkları, evin 

en geniş mekanıdır. Ocak bu mekanda yer alır. Yaşama, pişirme, yeme, yatma gibi 

faaliyetler bu mekanda gerçekleşir. Evin diğer mekanlarının konumlanması ve 

birbirleriyle ilişkileri hayat mekanı üzerinden kurgulanır. Salon mekanının hayattan 

farkı ocağın bu mekanda yer almaması, dolayısıyla yemek pişirme işlevini 

içermemesidir. Mutfak ayrı bir mekanda çözülmüştür (Özgüner, 1970). Hayat 

mekanı Türk evi planında en belirgin karakterdir. Eldem, sofa olarak adlandırdığı 

hayat mekanını, planda kapladığı alan ve işlevi gereği planı oluşturan etkenlerin 

başlıcası olarak tarif eder. Batı avrupa ev tiplerinden hayat anlayışı ile 

farklılaşıldığını iddia eder. Sofa, ilk örneklerinde üzerinde tavan olan ancak etrafında 

duvarları olmayan odaların açıldığı bir geçiş ve aynı zamanda aile için toplanma 

mekanı iken, zamanla hava koşullarına karşı alınan çeşitli tedbirler, sofanın kapalı 

olarak da kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Açık sofa veya kapalı sofa tercihi, iklim 

ve coğrafi şartlara göre değişmektedir. Sofanın, ev odalarının önünde, arasında veya 

ortasında konumlanmasına göre sırasıyla, dış sofalı, iç sofalı ve orta sofalı Türk evi 

plan tipleri ortaya çıkar (Eldem, 1954). Sofanın Türk evindeki konumu, Doğu 

Karadeniz evinde hayat olarak daha ön plana çıkar. Hayat bir konutun en önemli 

birimine dönüşmüştür. Türk evinde yatma eylemi odalarda gerçekleşirken, Doğu 

Karadeniz evinde hayat artık, tüm yaşama faaliyetleri ile birlikte, yatma eylemi için 

de kullanılmaktadır. 

Doğu Karadeniz köy evlerinin plan tipolojilerinin gelişimini inceleyen Özgüner’e 

göre, bölgede, konut planının şekillenmesinde temel olarak benzer işlevleri yüklenen 

hayat veya salon mekanı etkili olup, plan hayat çevresine eklenen oda ve görevlerine 

göre özelleşmiş mekanlar ile tipler gelişmektedir (Şekil 4.13) (Özgüner, 1970). 

Yüksek rakımda yer alan Uzungöl’de iklimin soğuk olması sebebiyle, konut 

planında, hayat mekanı merkezde yer almıştır. Etrafında yer alan mekanlar sayesinde 

hayat mekanının soğuk hava ile direk teması kesilmiş olur. Hayat mekanının arka 
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duvarı yamaç tarafına sınırdır ancak toprağa değmeyip, arazi ile arasına bir boşluk 

bırakılır. Önde iç hayata ve ardından dış hayata bağlanan hayat, yan cephelerden dış 

mekana geçiş sağlayacak şekilde iki kapıya sahiptir. Sümerkan'a göre bahçeye iki 

kapıdan da çıkış verilmesi evin kullanımını ve mekanlar arası geçişi kolaylaştıran 

işlevsel bir çözümdür (Sümerkan, 1989). Evin ana giriş kapısı, ufak bir giriş mekanı 

içinden hayata bağlanır. Giriş mekanından iç mekana açılan 3 kapıdan biri 

merkezdeki hayata, arka cephe tarafına açılan kapı mabeyin odaya, ön cephe tarafına 

açılan kapı ise depo olarak kullanılan mekana açılmaktadır. Hayattan dış mekana 

geçişi sağlayan ikinci kapı ise odunluk denilen başka bir mekan içinden dışarıya 

açılmakta, genellikle ikincil olarak, bu mekanı da ilgilendiren işlevler için 

kullanılmaktadır. İç hayat, hayatın önünde yer alan mekan olup, hayatı sağ ve sol 

tarafında konumlanan ambarlara ve dış hayata bağlar (Şekil 4.14). 

 

Şekil 4.13: Doğu Karadeniz hayatlı konutu, yatayda ve dikeyde plan gelişimi 

(Özgüner, 1970). 
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Şekil 4.14: Uzungöl konutu bodrum ve zemin kat planları ve kesiti (Çiçek, 2012). 

Hayat 

Hayat mekanı konutun ana mekanı olup, doğu Karadeniz yöresinde aşana-aşhana 

(aşhane) veya içev (iç ev) olarak isimlendirilmiştir. Yemek yapılan mekan olduğu 
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için aşhane tabiri; yapının merkezinde yer alıp dış mekanla ilişkisi olmadığı için de iç 

ev tabiri kullanılmıştır. Uzungöl’de ise yerel dilde dospidin abes (evin içi) veya 

Türkçe olarak ‘içerisi’ denmektedir. Konutun merkezinde yer alan hayat evin asıl 

yaşam alanıdır. Tüm aile bireyleri bu mekanda bir arada yaşar. Yemekler topluca yer 

sofrasında yenir. Sümerkan, aşhanede yapılan işleri; yiyecek malzemelerini seçme, 

yıkama, temizleme, doğrama, ekmek yapma, yufka açma, hamur yoğurma gibi her 

türlü yemek hazırlıkları, yemek pişirme, sac üstünde bazlama ekmeği, çörek, yufka 

hazırlama, sebze, meyve tasnifi, kışlık meyve kurutma, turşu kurma hazırlıkları, 

ocak, yemek yeme, soba, ateş yakma, yal denilen hayvanların yiyeceğini hazırlama, 

bulaşık yıkama, raflara (terek) dizme, küçük çamaşırları yıkama, derede yıkanması 

gereken büyük çamaşırlar için kül suyunda bekletme, tohumluk sebzeleri ayırma, süt 

kaynatma, mayalama, yayık yayma, yoğurt, ayran, peynir, çökelek vb süt ürünleri 

hazırlama, yün, keten ipliği, yapımı, tarama, temizleme, boyama, eğirme, el 

tezgahında dokuma, giysi örgüleri veya tamiri, fındık üretilen yerlerde, geceleri ya da 

yağmurlu zamanlarda, imeceyle fındıkları yeşil kabuğundan ayırma işlemi, imece 

sonrası eğlence, çocuk bakımı, yıkama giydirme, beşikte sallama, el ve ayak yıkama, 

tamamen yıkanma, günlük oturma veya bayram seyran gibi zamanlarda misafir 

ağırlama, kız sözü, isteme, nişan, kına, düğün yedilik gibi düğün tören ve eğlenceleri, 

mevlit, kuran okuma ve taziye gibi ölüm törenleri, oturma, dinlenme, sohbet, 

çocukların ders çalışması olarak sıralar (Sümerkan, 2015, s. 13-14). 

Hayat içinde en karakteristik bir şekilde ocak yer alır. Hem yemek pişirmek, hem de 

ısınmak için kullanılan taş ocak, evin arka duvarına bitişik, tam orta noktada 

planlanmıştır. Yığma taş duvar boyunca ocağın bacası yükselir. Ocağın sağ veya sol 

tarafında mutfak işlerinin görüldüğü, terek ya da yerel dilde oflan denilen raflar ve 

lavabo yer alır (Şekil 4.15). Mutfak eşyaları bu raflara dizilidir. İlerleyen dönemlerde 

bu köşeye lavabo ve gider eklenmiş, bulaşıklar burada yıkanmıştır. Mutfak 

ihtiyaçlarının görüldüğü bu köşe ocakta yanan ateşin etkisiyle zamanla 

kararmaktadır. Hem duman kaynaklı isin hayatın geri kalanına yayılmaması hem de 

kısmen yemek kokularının alana yayılmasını önlemek için aşhane perdesi denilen 

ahşap yarım bir duvar tavandan beşik çatının alt sınırına kadar mekanı ikiye 

bölmektedir (Şekil 4.16). Tavanda aşhane perdesinin arka tarafında yani hacmin 

mutfak olarak kullanılan kısmında cam bir açıklık yer almaktadır. Bu açıklık 

yükselen dumanın dışarı atılması amacıyla kullanılsa da, aydınlatma amacı da 
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gütmektedir. Hayat mekanının tüm odaların merkezinde yer alması duvarlardan ışık 

alabilme ihtimalini kaldırdığından, tavandaki açıklık bu işlevi de yerine 

getirmektedir (Şekil 4.17). Çiçek’e göre dumanı borularla dışarı atan kuzine 

sobaların kullanılmaya başlamasıyla, duman ve kararma etkisinden kurtulmak için, 

ısınma ve yemek pişirme eylemleri için ocağın önüne konumlandırılan bu sobalar 

tercih edilmiştir. Aşhane perdesinin diğer tarafı ise gece yatma mekanı olarak 

kullanılır. Yeme ve yatma işlevleri hayat içinde karışmıştır. Hayat yaklaşık 27 

metrekare olup, tüm ev alanının üçte birine tekabül etmektedir (Çiçek, 2012). Yörede 

yaşlılardan alınan bilgilere göre eski dönemlerde aşhanenin zemini sıkıştırılmış 

toprak olup, döşemede gömülü bir tandır bulunduğu ve ısınma ve pişirme 

eylemlerinin tandır ile sağlandığı aktarılmaktadır. Sümerkan’a göre, döşemenin 

toprak olduğu dönemlerde ayakkabı ile aşhaneye girildiği, karadenizin yoğun iş 

temposunda ayakkabı çıkarmak için vakit kaybedilmediğini aktarmıştır. Ayrıca evin 

diğer cephesine ulaşmak için ya yukarı doğru çıkıp evin arkasını dolanmak ya da 

aşağıya inip evin ön cephesini tamamen dolanmak gerekeceğinden, iki tarafa geçişe 

izin veren çift kapının getirisiyle evin içinden geçmek en kolayıdır (Sümerkan, 

2015). İleri dönemlerde ocak ve sonrasında soba kullanımı, zamanla döşemenin 

ahşap malzeme ile kaplanması, köy yaşamında kültürün zaman içindeki değişimini, 

buna bağlı olarak da mimariye yansımasını göstermektedir. 

 

Şekil 4.15: Hayat mekanında ortada ocak ve kuzineli soba ile mutfak olarak 

kullanılan sağ tarafta raflar (terekler) (Çiçek, 2012). 
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Şekil 4.16: Hayat mekanında yemek pişirme dolayısıyla oluşan koku ve isin 

yükselerek, yaşama mekanından kısmen ayrılmasını sağlayan aşhane perdesi (Çiçek, 

2012). 

 

Şekil 4.17: Hayat mekanında tavan penceresi (Çiçek, 2012). 

Eski dönemlerde hayat mekanında divan-beke gibi bir mobilya bulunmazdı. Onun 

yerine ahşaptan yapılmış iskala denilen iskemleler üzerine oturulurdu. Sonraki 

dönemlerde ise tahtadan yapılan beke denilen divanlar hayatın uygun köşelerinde 

yerlerini almışlardır. Bekenin üzeri döşek veya minderlerle kaplanır, altına ise 

katlanan çamaşırların içine koyulduğu kutu ya da seleler yerleştirilirdi. Önüne 

işlenmiş beyaz örtüler örtülür, böylece alttaki depolanan malzemeler dışarıdan 

görülmezdi. Ayrıca mont benzeri asılması gereken kıyafetler ise bir duvara sırayla 

çakılan ahşap askılıklara asılır, bu askıların kalabalıklığı da en baştaki askıdan en 

sondaki askıya kadar uzanan beyaz işlemeli bezlerle kapatılırdı. 

Mabeyin Oda 

Mabeyin oda, Akyüz’ün (1995) hazırladığı sözlükte Türk evi için “Eski konaklarda 

haremle selamlık arasında yer alan her iki taraftan kullanılabilen oda, zülvecbeyn” 

olarak tanımlanırken, “Doğu Karadeniz evlerinde ocağı olan, genellikle büyüklerin 
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yattığı oda” (s. 39) olarak geçer. Uzungöl’de ise mabeyin oda olarak adlandırılan 

mekanda ocak yoktur. Hayat mekanı yatma eylemi için ortak olarak kullanıldığından, 

kışın ayrıca bir oda ısıtma gereksinimi duyulmamıştır. Özgüner’e göre mabeyin oda 

evin yaşlı çiftine ait olduğu halde, yatıya kalan misafirleri ağırlamak veya değişik 

amaçlar için de kullanılabilir. Evden müstakildir (Özgüner, 1970). Giriş mekanından 

direk mabeyin odaya bir kapı açılır. Hayatın yan cephelerinden birine bitişiktir. 

Mabeyin odanın  konuttaki konumunda kuzey veya güney alternatiflerinden 

genellikle güney yöndeki yerleşimin tercih edildiği görülür. Çiçek, mabeyin odanın 

Uzungöl evinde müstakil olma durumunu cephe ve plan üzerinden anlatır. Kurt 

boğazı ahşap yığma sistemiyle inşa edilen ana yapı planı simetrik oluşuma 

yönlendirirken, mabeyin oda hayata göre düzenlenen evin plan düzlemi sınırlarına 

uymaz ve bir metre kadar daha yamaç tarafında doğru genişleyerek toprağa yaslanır 

(Şekil 4.18) (Çiçek, 2012). Dolayısıyla mabeyin odanın arka cephesi taş duvar olup 

evde dış yüzeyi toprağa dayalı tek odadır. Yan cephede de 1 metre kadar genişleyen 

mekanın farklılığı dış duvara da yansıtılmış, ahşap çatkı sistemle inşa edilen duvar 

göz dolması ile doldurulmuştur. Yörede hayat ile istinat duvarı arasında kalan, 

mabeyin oda ile sınırlanmış boşluk ihtiyaç durumunda odunları depolamak için 

kullanılabilmektedir. Bu mekana yörede dufa denmektedir. 

 

Şekil 4.18: Planda konutun kapalı mekanının hizasını (mavi çizgiler), iki yönde 

genişleyerek aşan mabeyin oda. 
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Depo 

Giriş mekanından ulaşılabilecek bir diğer mekan ise depodur. Depo mekanı girişten, 

ambara kadar devam eden hizada hayatın bir cephesine bitişik konumda yer alır. 

Depo çeşitli malzemeleri depolamak için kullanılmakla birlikte, odunluk mekanıyla 

benzer şekilde kış mevsiminde, odun deposu olarak da kullanılmaktadır. Bu sayede 

kışın bu mekan ısı yalıtımı sağlar. 

Odunluk 

Hayat mekanının yan cephelerinden birine bitişik şekilde mabeyin oda yer alırken, 

diğer cephesinde odunluk yer alır. Odunluk mekanı kurtboğazı yığma sistem gereği, 

hayat mekanı ile aynı uzunluğa sahiptir. Odunluğun hem hayata hem de bahçeye 

geçiş sağlayan 2 kapısı mevcuttur. Bu sayede hayatın dış mekanla ikinci bağlantısı 

odunluk üzerinden sağlanır. Bu mekan, kışlık odunların depolandığı mekan olmakla 

birlikte, yaza kadar boşalmaktadır. Dolu iken kışın ısı yalıtımı sağlayan mekan, yaz 

mevsiminde ise, mevsimlik işlere göre değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, 

değişik amaçlarla depo olarak kullanılmaktadır. 

İç hayat 

İç hayat, hayat mekanını dış hayata ve iki tarafında yer alan ambarlara 

bağlamaktadır. Dış hayat ile hayat arasındaki geçiş mekanı gibidir. Soğuk iklim 

şartları sebebiyle dış hayat olabildiğince ufak bir şekilde çözülüp, bir kısmı iç hayat 

olarak iç mekana dönüşmüştür. İç hayatın tam üstünde çatı katında kurutmalık adlı 

mekan yer almaktadır. Kurutmalığa çıkış iç hayattan taşınabilir bir merdivenle 

sağlanır. Sabit merdiven yoktur. Kurutulan mısırların dövülerek tanelenmesi de 

kurutmalık mekanında yapılan bir iştir. Tabanı mısır tanelerinin dökülebileceği 

küçük aralıklarla yanyana dizilmiş kütüklerden oluşan kurutmalıkta, dövülerek 

ayrılan mısır taneleri iç hayata dökülürler. Bu işlem sırasında iç hayattaki tüm kapılar 

kapanarak, mısırlar biriktirilir. Ayrıca ambarlara geçiş mekanı olan iç hayatta 

ambardaki saklama bölmelerine koyulamayacak topraktan yapılmış büyük turşu 

küpleri de bir köşede yerini almıştır. Dolapların ve divanların olmadığı dönemde 

temiz kıyafetler iç hayatın bir başından bir başına asılan sırık denilen bir ip üzerinde 

bir köşeye asılırdı. Görüldüğü üzere iç hayat geçiş ve hazırlık mekanı gibi işlevleri 

karşılamaktadır. 
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Ambarlar 

İç hayatın iki tarafında simetrik şekilde yer alan ambarlara tek giriş, iç hayattandır. 

Ambar mekanları, çeşitli mutfak erzaklarının depolandığı mekanlar olup, barbunya, 

fasülye, mısır yarması, buğday dövmesi, elma-armut kurusu, mısır unu gibi kuru 

ürünlerin korunması amaçtır. Dış duvara sahip olmasına rağmen iç mekandan verilen 

tek girişe sahip olmasının sebebi, ambar içindeki erzakların koruma, gözetim altında 

olmasını sağlamaktır. Ambarın kapısının olduğu duvar hariç, diğer üç duvarında, 

erzak depolamak için bitişik ahşap gözlerden oluşan saklama bölmeleri yer alır (Şekil 

4.19). Ahşap bölmeler, yapı inşaatı sırasında, yapıyla bütünleşik olarak inşa edilirler. 

Çiçek, ambar içindeki bölme boyutlarını, 50*40 cm kesit ve 50-60 cm yükseklik 

olarak verir. Fare, böcek gibi canlılardan erzakları korumak için, bu mekanın tavanı 

diğer mekanlardan farklı olarak ahşapla kaplanmıştır. Ayrıca erzakların nemden 

zarar görmemesi için, ön cephede 30*30 cm boyutlarında havalandırma açıklıkları 

bulunmaktadır (Çiçek, 2012). 

 

Şekil 4.19: Ambarda yapıyla bütünleşik inşa edilen saklama bölmeleri (Çiçek, 2012). 

Dış hayat 

Dış hayat, öncephede, cephe boyunca devam eden, 1,5 metre derinliğe sahip, açık 

mekandır. Mekana giriş iç hayattan sağlanır. Üstü saçak tarafından örtülü olan dış 

hayatın sağ ve sol cephesi ahşap duvarın devamı ile kapalıdır. Bu mekan hayvanların 

kışın beslenmesi için gereken yemi kurutmak için kullanılır. Yapının ön cephesinde 

ahşap karkas sistem tercih edilmiştir. Hayvan yemi yatay ahşap elemanlara asılarak 

kurutulur. Karkas sistem mekanın maksimum yemi kurutabilmesini sağladığı için 



91 

tercih edilmiştir. Otların kurutulduğu yatay kirişlere yörede sırık denir. Sırıklar yaz 

aylarında yıkanan çamaşırların kurutulması için de kullanılmıştır. Bazı konutlarda dış 

hayat evin yan cephelerinden birinde de devam etmektedir (Şekil 4.20). Evin yan 

cephesindeki dış hayata yerel dilde franca (balkon) denmektedir. 

 

Şekil 4.20: Ön cephede bazı kısımları sonradan kapatılmış dış hayat ve yan 

cephedeki dış hayatta kurutulan otlar. 

Kurutmalık 

Yörede kserander denilen kurutmalık mekanı, çatı katında yer alır. İç hayatla aynı 

hizada, üst kottadır. Bu mekan mısırların kurutulması için kullanılır. Sümerkan, 

kurutmalık mekanının havalandırmasının önemli olduğunu aktarır. Bu amaçla 

cephede ızgara şeklinde boşluklar bırakılmıştır. Mısır kuruduktan sonra tanelenmesi 

için burada dövülür. Bu sırada sadece mısır tanelerinin iç hayata dökülmesi için 

döşemenin bir kısmı mısır tanelerinin geçişine izin veren ince boşluklarla yan yana 

dizilmiş kütüklerden oluşur. Eğer tanelerin aşağıya düşmesi istenmiyorsa bu 

durumda çatı arasına aynı amaçla ince dallarda ızgara şeklinde bir döşeme daha 

planlanır. Bu döşemeye çifte adı verilir (Sümerkan, 2005). Bazı evlerde kurutmalık 

döşemesi ile aşhane duvarı arası da birleştirilerek depo alanı olarak 

kullanılabilmektedir. Kurutmalık mekanına çıkış için sabit merdiven yoktur. Her evin 

sahip olduğu iskala (iskele) denilen taşınabilir tahta merdivenlerle çıkılır. 
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Eski dönemlerde banyo ihtiyacı ahşane içinde ocak veya sobanın yakınında bi köşeye 

koyulan iskarfilin denilen ahşap bir leğen içinde giderilirdi. Kullanılan suyun çıkışı, 

ilerleyen dönemde ocak tarafındaki köşelerden birine gider açılarak, eğimli dökülen 

beton döşeme ile sağlanmıştır. Mahremiyet gerektirdiği için evin sakin olduğu bir 

zamana denk getirmek gibi sıkıntılı sürece sahip bu durum yeni çözümler 

üretilmesine sebep olmuş, ileriki dönemlerde, eklenen dolapların içinde döşemeye 

beton dökülerek, bir giderle suyun gönderildiği, kapaklı bir dolaba sahip olunmuş 

veya mabeyin odanın bir köşesinde dolap gibi kapaklı ufak bir hamam yapılmıştır. 

Bu dolaplar, odanın iç mekanında çıkıntı yapmazlar, ya dış hayata ya da mabeyin 

odada istinat duvarı ile ev arasında kalan boşluk tarafına taşarak çözülürler. İç 

mekanın bütüncül görünümü bozulmaz. 

Zemin kat ile bodrum kat arasında düşey bağlantı elemanı olmayıp girişler 

dışarıdandır. Bodrum katta yer alan samanlık ve ahır için giriş ön cepheden veya yan 

cephede düşük kottan verilmiştir. Giriş kapısı samanlığa açılır, samanlıkla ahır 

genellikle L şeklinde bir duvarla ayrılmıştır. Samanlık ahırın 2 cephesi boyunca 

devam eden L formunda bir mekandır. Arka cephesi ve yan cephelerin bir kısmı 

toprağa gömülü olan bodrum katta, samanlığın açıkta kalan diğer 2 cephe boyunca 

devam etmesi sayesinde, kışın yığılan samanlarla ısı yalıtımı sağlanır. 

Tuvalet evin dışında dış hayatın altında, evin arka tarafında ev ile istinat duvarı 

arasında ya da yan duvar üzerinde uygun bir köşede ufak bir kulube içinde 

çözülmüştür. Evin tüm mekanlarının bütüncül çözüldüğü sistemde evden ayrı olarak 

çözülen tek parçadır. Eve bitişik olsa da planlamada sonradan eklendiği belli olur. 

Foseptik çukuru açılmadığı için tuvalet girişi biraz yüksekçedir. Böylece biriken 

gübre arka taraftan boşaltılarak, senede bir ya da iki kere tarlaya serilir. Tarlada 

uygulanan bölgede verim artışı olduğu yöre insanı tarafından ifade edilmiştir. 

Günümüzde ise turizmin de etkisiyle yörede yaşam hızla değişmiş, bu değişim 

konutların da zaman içinde yeni ihtiyaçlara göre manipüle edilmesine sebep 

olmuştur. Ev içinde yaşayan insan, evi yeni edindiği alışkanlıklara göre düzenlemişse 

de turizmin getirdiği hız bu değişikliğin de hızlı olmasını gerektirmiştir. Bir çok 

konut restore edilerek, pansiyon, apart gibi turistik tesise dönüştürülmüştür. Hızlı 

değişim konutların yüzyıllarca evrilip ulaştığı kültürel edimden ayrı ele alınıp, bu 

özelliklerini kaybetmelerine sebep olmuştur. Uzungöl konutlarının bir çoğu hizmet 

sektörünün bir parçası olmuş, evin küçük bir bölümü aileye kalmıştır. Eski yaşam 
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alışkanlıklarının devam ettiği konut sayısı azalmıştır. Daha çok yaşlılar eski 

alışkanlıklarını devam ettirmektedir. Hızlı değişim sürecinde kaybettikleri değerlerin 

farkına varan kullanıcılar, bu durumdan yakınsalar da gidişat değişmemektedir. 

4.2.2.3 Yapı ve yapım sistemi 

Vitruvius, ahşap yığma sistemi (karaboğaz tekniği) yapımını şöyle tarif eder: 

“Ormanların bol olduğu Pontus’ta, Colchis’lilerin bazıları, ağaçları bütün olarak bir sağa, bir 

de sola yere yatırırlar; aralarında ağaçların uzunluğuna göre bir mesafe bırakarak, alttakilerin 

uçları üzerine ve onlara dik açıda iki ağaç daha yerleştirirler. Bu dört ağaç, konutun uzamını 

belirler. Sonra bunların üzerine değişimli olarak, köşelerde birbirlerine geçen sırıklar 

yerleştirirler. Böylece ağaçtan duvarları aşağıdan yukarıya doğru yükselterek yüksek kuleler 

inşa ederler.” (Vitruvius, 1993; Bölüm, 2,1,5) 

Özgüner, Doğu Karadeniz konutunda yapım sistemi olarak karkas, yöreye özgü 

çatma, yığma ahşap, yığma taş, göz dolma, muskalı, dolma sistem gibi farklı 

tekniklerin bir arada kullanıldığını aktarır. Karkas ve çatma (çantı) sistem esasen 

aynı şeyi ifade etmekle birlikte yörede çatma sistem detayları ve yöreye ait 

özelleşmeleri ile farklı algılanmaktadır. Karkas sistem daha kalın kesitli kütüklerden 

yapılan, taşıyıcının ön planda olduğu bir sistem olarak kabul edilirken, çatma sistem 

daha ince kesitli dikmeler kullanılarak elde edilen daha hafif strüktürler için 

kullanılır. Çatma kelimesi çatmaktan gelmekte ve yapılar, ahşap malzemenin 

birbirine çatılmasıyla yapıldıklarından yörede yapı yapmak ve yıkmak kelimeleri 

değil çatmak ve sökmek kelimeleri kullanılır. Gerçekten de Doğu Karadeniz yapıları, 

ihtiyaç halinde sökülüp, tekrar çatılacak sistemlere sahiptirler (Özgüner, 1970). 

Uzungöl konutunda da karkas, çatma, göz dolma, ahşap yığma, yığma taş sistemleri 

belli bir mantık çerçevesinde bir arada kullanılmıştır, yapıların sökülüp malzemelerin 

tekrar kullanılabilme potansiyeli vardır. 

Bina kabuğu: 

Duvarlar 

Yapı eğimli araziden bir metre kadar koparılarak, düzeltilen araziye açılan temeller 

üzerinde yükselir. Temellerde moloz taş, yığma sistemle örülür. 50 cm kalınlıktaki 

temeller, 2 metre kadar yükselerek, bodrum katın arka ve yan duvarlarını oluşturur 

(Şekil 4.21). 
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Şekil 4.21: Yapı sistemi detayı, yığma taş temel, duvar ve ahşap kirişlerle ilişkisi 

(Çiçek, 2012). 

Zemin katta duvarlar için ahşap malzeme kullanılır. Bu geçiş, yığma taş duvarın 

üzerine atılan 10*10 ve 10*20 kalınlıklarında ahşap kirişlerle sağlanır (Şekil 4.20). 

Yapının köşelerinde kirişler birbirlerine, uç noktalarında açılan yivlerin üst üste 
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oturtulması ile kenetlenir. Yapının duvarları için ise temel olarak ahşap yığma sistem 

tercih edilir. Özgüner, Doğu Karadeniz bölgesinde kullanılan ahşap yığma sistemi, 2-

5 cm kalınlıktaki tahta, kalas veya kütüklerin bağlantı noktalarına denk gelecek 

şekilde açılan kavale erkek veya dişi geçmelerin birbiri üzerine bindirilmesi olarak 

tanımlamıştır. Yerel olarak boğaz denilen geçme sistemi, detaylarına göre kertme 

boğaz, kurt boğazı, kara boğaz ve çalma boğaz olarak 4 farklı şekilde çeşitlenir 

(Şekil 4.22). Bu sistemde ikinci bir taşıyıcı sisteme gerek yoktur (Özgüner, 1970). 

Tuna, geçme yerlerinden kenetlenen ağaçların birbirini bırakmayacak kadar sağlam 

bir sistem olduğunu aktarır. Ahşabın kalınlığı bir kaç cm ise tahta, daha kalın ise 

kalas denir. Yapılacak odanın uzunluğuna göre boyu belirlenmiş kalas veya tahta, 

geçme noktalarından bir miktar daha uzundur, bu kısmın yapı dışına taşması 

sebebiyle, yapı dışarıdan bakıldığında iç mekandaki bölümlenmeye dair bilgi verir 

(Şekil 4.23) (Tuna, 2008). Özgüner, bu durumu iç mekanın dışa yansıması olarak 

tarifler. Boğaz geçmelerin dört köşede kenetlenmesi ile bir mekan oluşur. Bu sebeple 

yapılar 1 oda, 2 oda gibi değil, 4 boğaz, 6 boğaz, 8 boğaz olarak tarif edilirler. 

Tamamen bu sistemle inşa edilen bir yapı simetrik olmak durumundadır ve tüm 

odaların aynı anda inşasını gerektirdiğinden yapımı oldukça zahmetlidir. Sistem 

konuta yeni oda eklenmesine izin vermediğinden daha kalabalık aileler için, ek 

odalar değil, daha geniş ev planı çözümü getirilmiştir (Özgüner, 1970). Uzungöl 

konutunda ahşap yığma duvarlar için kurt boğazı geçme sistem kullanılır (Şekil 

4.24). 

 

Şekil 4.22: Doğu Karadenizde kullanılan kertme boğaz, kurt boğaz, çalma boğaz, 

kara boğaz teknikleri (Özgüner, 2012). 
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Şekil 4.23: Ahşap yığma sistemle inşa edilen yapının iç duvar hizasının dışarıdan 

algılanması. 

 

Şekil 4.24: Uzungöl evlerinde kullanılan kurt boğaz sistemi (Eruzun,1970). 

Kurt boğazı sistem Uzungöl konut planının simetrik olmasını sağlar, ancak planda 

farkedildiği üzere, mabeyin oda farklılaşmıştır (Şekil 4.18). Mabeyin odanın 

özelleşerek, planda 2 yönde genişlemesi, bazı konutlarda duvar sisteminde de farklı 

olarak göz dolma sistemi kullanılarak dışa yansıtılmış, odaya verilen değer fiziksel 

olarak da ifade edilmiştir. Bu özelleşmenin sebebi hayat mekanı çevresinde yer alan 

dış odalardan biri olduğu halde yaşama mekanı olan tek oda olmasıdır. Yaşama 

mekanı olduğu halde duvarı dış mekanla temas halinde olan mabeyin odanın dış 

duvarında sistemin değişmesinin sebebi Çiçek’e göre, ısı yalıtımını sağlayacak 

şekilde kalın bir duvar kesiti elde etmektir. Kurt boğazı sistemle inşa edilen 

duvarlarda kalınlık 5 cm’i geçmezken, göz dolma sistemde duvar kalınlığı 14 cm’yi 

bulur. 14 cm’lik kesiti elde edebilmek için 10*10 veya 14*14 cm kesitindeki ahşap 

dikmeler geçilecek açıklığın iki köşesine dikilir ve araları daha ince kesitlerdeki 

dikme ve yatay bağlarla çatılır, içleri boşluğu dolduracak büyüklükte çeveden 

bulunan taşlarla doldurulur. Göz dolması sistemle yapılan duvarın iç yüzeyi yatay 

ahşap tahtalarla kaplanır. (Çiçek, 2012). Tariften de anlaşılabileceği gibi mabeyin 
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odanın dış duvar iskeleti çatma sistemle oluşturulmuştur. Ancak yörede çatma 

sistemin boşluklarının doldurulma şekline göre özelleşerek, göz dolma veya muskalı 

sistem adını alırlar. 

Çatma sistemde geçme detayının düzgün uygulanabilmesi için kare kesit tercih edilir. 

5*10 cm kesitli dikmeler, 15-25 cm aralıklarla taban kirişi üzerine oturtulur. Bu 

dikmelerin yatay veya çapraz parçalarla bağlanır. Eğer çatma sistemde dikmelerin 

bağlanması için çapraz bağlantı tercih edilirse, üçgen şeklinde parçalar ortaya çıkar. 

Bu sisteme muskalı sistem denir, farklı şekillerde doldurulup, genellikle üstleri 

sıvanır. Eğer yatay bağlantı yapılırsa kare şeklinde göz göz bir desen elde edilir. Göz 

dolması olarak adlandırılan bu sistemde, yatay bağlantılar sürekli veya kesik kesik 

olabilir. Gözlerin doldurulacağı uygun boyutlarda taşlar bulunamazsa büyük taşların 

kesilmesiyle de elde edilebilir. Tercihe göre taşlar açıkta bırakılır, sadece kenarları 

harçla doldurulur ancak eğer gözler, uygun boyutlarda taşlar bulunmayıp parçalı 

şekilde doldurulmuşsa, üzerleri çamur sıvayla sıvanarak, beyaz badana vurulur (Şekil 

4.25, 4.26) (Özgüner, 1970).  

 

Şekil 4.25: Uzungöl konutunda göz dolması sistemle yapılmış mabeyin odası dış 

duvarı. 

 

Şekil 4.26: Göz dolması dış duvardan detay. 
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Duvarlarda kullanılan diğer bir sistem de ahşap karkas sistemdir. Bu sistem ön 

cephede veya bazı konutlarda yan cephelerden birinde de devam eden dış hayatın 

sınırlarını oluşturur. 14*14 veya 16*16 cm kesitte ahşap dikmeler yapının ön 

cephesini dikey olarak 4 eşit parçaya bölerler (Çiçek, 2012). Bu dikmelerin 

konumlanmasında plandan gelen veriler etkilidir. Tam ortadaki dikme çatının ana 

taşıyıcı kirişi altına denk gelerek yük aktarımını sağlar. Bu dikmenin sağ ve solunda 

kalan diğer iki dikme ise ahşap yığma sistemin kesiştiği kurt boğazların hizasında 

yani iç bölme duvarların hizasında olup, zemin katın döşemesini taşıyan kirişlerin 

yükünü zemine aktarır. Dikeyde tarif edilen 3 hizayı karşılayan dikmelerin üzerine, 

zemin kat ve kurutmalık döşemeleri hizasında kirişler atılarak yatay hizalar ile yükler 

de karşılanır. Zemine değecek olan dikmelerin topraktaki nemden zarar görmemesi 

için altına taş koyulur. Ana iskelet bu şekilde kurgulandıktan sonra, her katı yatayda 

4 veya 5 eşit parçaya bölecek şekilde 2*5 veya 3*3 kesitli tahtalar yatay olarak 

dikmeler arasına çatılır (Şekil 4.27). Bu yatay bağlantılar üzerinde, hayvan yemi olan 

otlar kurutulmak için asılır. Yan cephede yer alan dış hayatta da aynı sistem 

uygulanır. Dikmeler için yine ahşap yığma kurt boğaz iç duvarların hizası takip 

edilir. 

 

Şekil 4.27: Karkas sistem ön cephe düzenlemesi ve sol altta yapıya sonradan eklenen 

tuvalet bölmesi (Çiçek, 2012). 
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Döşemeler 

Döşemeler, ahşap kirişler üzerine ters yönde uygulanan 25-30 cm kalınlıktaki ahşap 

kalaslarla kaplanır. Kirişler, geçilecek açıklığa ve taşınacak yüke göre aralıksız veya 

10-20 cm aralıklarda olabilir. 

Sümerkan’a göre, döşemeler, yapıların ilk kullanıldığı zamanlarında sıkıştırılmış 

topraktır. Elenmiş toprak, kül karışımına su eklenerek elde edilen bir harç ya da şap 

niteliğindeki karışım döşemeye aynı kalınlıkta serildikten sonra kuruyana kadar 

bekletilir. Bu döşemeler üzerine su dökülse bile çamurlanmaz, kolayca zarar görmez, 

zarar gören kısımlar ise aynı harçla onarılır (Sümerkan, 2015). 

Çatı 

Uzungöl konutunun çatısı yörede iki omuz denilen beşik çatıdır (Şekil 4.28). İki 

omuz tabiri, çatının 2 yüzeye sahip olması sebebiyle kullanılagelmiş bir terimdir. 

Özgüner’e göre bu söylem, Doğu Karadeniz evlerinde genel olarak yaygındır ve tıpkı 

6 boğaz, 8 boğaz söylemlerinde olduğu gibi çatının yüzey sayısı arttıkça 3 omuz, 4 

omuz şeklinde söylemeler ortaya çıkar3 (Özgüner, 1970).  

 

Şekil 4.28: Uzungöl evinde beşik çatı. 

Uzungöl konutunda, dağ köylerindeki gibi meyilde kurulmak zorunda kalınan 

evlerde, çatıdan gelen yağmur ve kar suyunun temele zarar vermemesi için, çatı 

sadece 2 yönde yanlara eğimli yapılmaktadır. Ayrıca arazi eğimine dik gelen arka 

duvarın tamamen taştan ve kalkan duvar olarak çatıya kadar yükselmesini de 

                                                 

 
3 Özgüner'e göre çatıdaki kırılma sayısına göre isimlendirmede 'iki omuz' yerine 'semer dam' tabiri 

kullanılır. Ancak yörede genelden farklı olarak 'iki omuz' deyişi kullanılmaktadır.  
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Özgüner aynı şekilde açıklamaktadır (Özgüner, 1970). Ayrıca kurt boğaz geçmeden 

dolayı hayat etrafında iki tarafta simetrik olmak durumunda kalan plan da üçüncü 

boyutta bu özelliğini sürdürüp iki omuz çatıyı gerektirmektedir. Uzungöl beldesine 

benzer özellikleri taşıyan, Çaykara’nın Karaçam beldesini inceleyen Özgüner plan ve 

çatı ilişkisini “Ahşap yığma iç düzene gayet muhteşem bir geometri getirmektedir. 

Bu geometri iki omuzlu çatı ile, 3. buutta (boyutta) da devam eder.” ifadeleriyle tarif 

etmiştir (Özgüner, 1970). Eğimi %30 olan iki omuz çatılara sahip evler ön cepheden 

üçgen bir silüete sahiptir ve bu durum yöreye özgü bir karakter olmuştur (Şekil 4.29). 

 

Şekil 4.29: İki omuz çatıların karakteristik yansıması (Eruzun, 1970). 

Çatının yapılışı, tüm duvarların üst bağlama ile çepeçevre sarılmasıyla başlar. Üst 

bağlama ahşap yığma duvarın üstünde tüm duvarları birleştiren kenetlenmiş kiriş 

sistemidir. Ahşap mahya, taşıyıcı ahşap direkler üzerine yerleştirilir. Ahşap mahya 

ile yan duvarlar üzerindeki kirişler yaklaşık 1’er metre aralıklarla atılan merteklerle 

bağlanır. Daha sonra kütükler merteklerin üzerine yanyana dizilirler. İhtiyaca göre 

kütüklerin üzerine ahşap panel ve sonrasında çatı kaplama malzemesi uygulanır. 

Saçaklar, ön cephede 90 cm, yan cephelerde ise 50 cm. uzunluktadır. Orjinal 

yapılarda oluk olmasa da, günümüzde çinko gibi metal malzemeden oluklar yapılara 

eklenmiştir. Çatı kaplaması olarak günümüzde, alaturka kiremit, oluklu sac levha 

gibi malzemeler kullanılsa da orjinalinde, yasaklanmadan önce hartama denilen, 1 ila 

3 cm kalınlıkta ince ahşap plaklar üst üste bindirilerek çatı kaplamasını oluşturmakta 
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ve rüzgardan etkilenmemesi için levhaların üzerine konulan taşlarla 

sabitlenmekteydi. Etkili bir görüntü elde edilirdi. (Şekil 4.30). 

 

Şekil 4.30: Yayla evi hartama çatı kaplaması (Sümerkan, 2005). 

Tavanlar ise genellikle kaplanmaz, çatının taşıyıcı sistemi açıkça ortada bırakılır. 

Ancak ambar gibi mekanların fare, böcek vb canlılardan korumak için tavanı ahşap 

malzeme ile kaplanmıştır. Ahşap kirişler ve ahşap kaplama tahtaları döşemelerdeki 

sistemle uygulanmıştır. 

Açıklıklar 

Yapının, cephede penceresi olan tek mekanı mabeyin odadır (Şekil 4.25). Pencere 

açıklığı, göz dolma duvarın belirlenen noktasında, grid sistemin içinde istenilen 

boyutta bir kısmın boş bırakılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla pencere genişlik ve 

yüksekliğini, göz dolma sistemin dikme ve yatay ahşap bağlantı boyutları etkiler. 

Pencere boyutları değişse de, alanda genellikle pencerenin eninin boyuna oranı 

½’dir. Dikey kayar tek kanatlı, iki bölmeli tek kanatlı, üç bölmeli tek kanatlı, dört 

bölmeli çift kanatlı pencere tipleri bölgede yaygın görülen tiplerdir. Diğer 

mekanlarda pencere olmasa da havalandırma için 20*20 ya da 30*30 boyutlarında 

açıklıklar bulunmaktadır (Çiçek, 2012). 

Aşhanede ocak kısmına yakın tarafta tavanda 40*50 cm boyutlarında bir pencere 

bulunmaktadır (Şekil 4.17). Bu pencere asıl olarak ocaktan yayılan dumanın çıkması 

için planlansa da, dış mekanla ilişkisi olmayan aşhanenin aydınlanması işlevini de 

karşılamaktadır. Günümüzde ise tek işlevi aydınlatmadır. 
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Tavan arasında bulunan kurutmalık mekanındaki havalandırma boşlukları ise kuş 

gibi canlıların içeri girmesini engellemek için, daha sık ve küçük boyutlarda 

planlanmıştır. Birer boşluk bırakılarak yanyana dizilen yaklaşık 20 cm boyutundaki 

dikey ahşap tahtalarla, havalandırma delikleri oluşturulmuştur (Şekil 4.31). 

 

Şekil 4.31: Tavan arasındaki kurutmalık mekanının havalandırma açıklıkları. 

Taşıyıcı sistem: 

Yapının tamamında birden fazla taşıyıcı sistem uyum içinde bir araya getirilmiştir. 

Arka cephe ve bodrum katın bir kısmı için taş yığma, mabeyin odanın bir duvarında 

göz dolma (çatma sistem), evin diğer duvarlarında kurt boğazı (ahşap yığma), dış 

hayatta ise karkas sistem kullanılmıştır. Özgüner’e göre, tasarımda, en ağır olan taş 

yığma sistemin arka cephede, masif bir sistem olan göz dolmanın arka cepheye 

yakın, daha hafif ahşap yığmanın genel yapıda kullanımı ve tamamen strüktürden 

ibaret olan karkas sistemin en ön cephede olması, eğimden kaynaklanabilecek kayma 

riskine karşı yıllar içinde uzmanlaşmış bir yaklaşım olduğunu gösterir (Özgüner, 

1970). 

4.2.3 Uzungöl yerel konutunda doğal ve kültürel veri etkisi 

4.2.3.1 Doğal veri etkisi 

Uzungöl konutunda sert kış koşulları ile eğim ve malzeme gibi doğal koşullar, konut 

yerleşimini ve planlamayı oldukça belirgin olarak etkilemiştir (Sağsöz & Tutkun, 

2005). 

Uzungöl Şerah yerel konut mimarisi oluşumunda etkili olan doğal veriler, topoğrafya 

ve manzara, iklim ve bitki örtüsü ve doğal kaynaklar başlıkları altında ele alınacaktır. 
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- Topoğrafya ve manzara 

Uzungöl etrafı yüksek dağlarla çevrili dar bir vadinin kenarında yer alır. Solaklı 

deresinin milyonlarca yıldır oyduğu vadiler çok dik yamaçlar barındırır. Çoğu yerde 

%100 (45 derece) düzeylerine ulaşan eğim, iklimin de etkisiyle tarih boyunca sık sık 

heyelan ve sellere sebep olmuştur. Bu eğimli yamaçlara kurulan köylerde de 

yerleşmeler hayat şartlarını fazlasıyla etkileyen eğim koşullarını göz önünde 

bulundurmuşlardır (Sümerkan, 2005). 

Uzungöl’ün topoğrafyası köyün toplu yerleşim kararında da etkili olmuştur. Etrafı, 

ormanlık alanlarla donanmış yüksek eğimli dağlarla çevrili olan Uzungöl 

yerleşkesinde yaşayan halkın tarım yapabileceği araziler sınırlıdır. Doğu 

Karadenizde yaygın olan dağınık yerleşmeler gibi bir yerleşim düzeni Uzungöl’deki 

sınırlı tarım arazilerinin konutlar için harcanmasına sebep olacağından, konutlar, 

tarım arazilerini gözlemleyebilecek şekilde toplu olarak daha üst kotta 

konumlanmışlardır.  

Doğu Karadeniz evlerinin geniş araziler üzerindeki yaygın yerleşmelerinde, konutlar 

ihtiyaçlarına göre merek, serender gibi ek yapılara sahiptir. Oysa Uzungöl 

yerleşkesinde konutların dar bir alanda bir arada konumlanması böyle bir oluşuma 

izin vermemiştir. Ek yapının göreceği işlevlerin tamamı tek bir konutta karşılanmak 

zorundadır. Bu sebeple, Uzungöl konutu bu koşulları sağlayacak şeklide 

özelleşmiştir. Eğimli araziye yerleşmenin doğal bir sonucu olarak iki kata sahip olan 

konutta, alt katta hayvan barınakları ve samanlık, üst katta yaşam alanı 

çözümlenmiştir. Böylece hayvanlar veya samanlık için ayrı yapılara gerek kalmaz. 

Mısır gibi gıda maddelerinin kurutulup saklandığı serender gibi depo yapıları yerine 

ise tavan arasında yer alan kurutmalık ve hayatın iki yanında yer alan ambarlar aynı 

işlevi karşılamaktadır. Ayrıca ön cephede yer alan ahşap karkas sistemle inşa edilmiş 

dış hayat da hayvan yemi veya mısır gibi maddelerin asılarak kurutulduğu bir 

alandır. 

Farklı sistemlerin bir araya getirilerek oluşturduğu yapı taşıyıcı sisteminde, eğim 

tarafında en ağır taş yığma sistemin kullanılıp, arada masif göz dolma ve daha hafif 

kurt boğazı geçme ile ön cephede en hafif karkas sistemin tercih edilmesi eğimli 

arazide heyelan riskine karşı alınmış bir tedbir olup, yıllar içinde ustaların ulaştığı 

mükemmel bir çözümdür. Her sistem hem oluşumunda yer aldığı mekanın işlevine 
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katkı sağlayan bir strüktürken, hem de yapı bütününde arazinin konut yapımında en 

etkili verisi olan eğimden kaynaklanabilecek heyelana karşı alınmış kuvvetli bir 

tedbirdir. 

Eğim, doğu Karadeniz bölgesi konut tasarımında araziye yerleşim kararlarında en 

etkili faktördür. Öyle ki manzara ve güneş ikincil olarak değerlendirilir. Ancak, 

Uzungöl yerleşkesinde konutların araziye yerleşme ve yönlenmelerinde eğim kadar 

manzara da etkilidir. Yemyeşil ormanlarla donanmış, heybetli dağların dibindeki dar 

vadide yer alan ufak bir göl olan Uzungöl’ün sahip olduğu güzel manzarayı 

görmeyen konut yörede bulunmaz. Eğim ve manzara göz önünde bulundurularak 

arazide konumlanan konutlar, yerel karakteristik özellikleriyle bakanlarda, görsel 

olarak kuvvetli bir etki bırakırlar, öyleki artık konutlar da manzaranın bir parçasıdır. 

- İklim ve bitki örtüsü 

Uzungöl kışları ılık, yazları sıcak ancak fazlasıyla nemli ve yağışlı bir bölgedir. Bu 

özellikleriyle yerkürenin ılıman bölgede bulunan en yaşlı ormanlarına sahip olan 

bölge, yılın her mevsimi yeşil kalır (URL-22). 

Uzungöl konutu planlamasında iklim özelliklerinin etkileri açıkça okunmaktadır. 

Çok yağış alan bölgede topoğrafyanın da etkisiyle heyelan ve sel riski yüksektir. 

Konut tasarımında bu durum göz önünde bulundurularak, taşıyıcı sistem evin eğim 

tarafında kalan kısmından, ön cephesinde doğru hafifletilerek, kayma riski 

azaltılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda heyelan riskine karşı, konut eğime 

oturmasına rağmen topraktan koparılarak, bir metre kadar uzaklaştırılmıştır. 

Yıl boyunca yağış alan bölgede suyun hızla yapıdan uzaklaştırılması hedeftir. 

Özgüner’e göre eğimde kurulmak zorunda kalınan köylerde çatıdan gelen yağmur ve 

kar sularının temele zarar vermemesi için çatının eğim tarafına doğru kırma 

yapılmaz. Bu sebeple çatılar iki omuz yapılmakta ve sular yanlara doğru 

yönlendirilmektedir. Arazi eğimine dik gelen arka duvarın tamamen taştan ve kalkan 

duvar olarak çatıya kadar yükselmesi de yağmura karşı alınmış bir tedbirdir 

(Özgüner, 1970). Saçaklar da evin açık mekanı olan dış hayattan sonra yan 

cephelerde 50 cm, ön cephede 90 cm kadar daha uzar. Böylece hem evin dış hayatı, 

hem de kapalı mekanının dış duvarları yağmurdan olabildiğince korunmuş olur.  

Nemin %80 gibi yüksek bir yoğunlukta olması, konutta yer alan ambar, kurutmalık, 

depo gibi mekanlarda havalandırma delikleri açılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca 
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tarlalarda biçilen otların bol yağış ve nem sebebiyle biçildikleri yerde kurumaması ve 

çürümesi ihtimaline karşı kışa hazırlanması gereken hayvan yemlerinin kurutulması 

için dış hayat gibi saçaklarla korunan açık bir mekan ortaya çıkmıştır (Şekil 4.20). 

Aynı şekilde mısırların kurutulması için de kurutmalık mekanı evin içinde tavan 

arasında yerini almıştır. 

Asıl sebebi hayvancılık olsa da nemli havanın özellikle yaz aylarında boğucu hale 

gelmesi de bölgede mezire ve yaylalara çıkışın sebeplerinden biridir. Günümüzde 

hayvancılığın tek tük bir kaç evde devam ettiği halde uzun süreli olmasa da mezire 

ve yaylaya çıkış kültürünün devam etmesi gösterir ki, mezire ve yaylanın serin 

havası köyde yaşamaya tercih edilir. Bu durum göçebe yaşamın hayatın bir parçası 

olmasına sebep olmuştur. 

Hava sıcaklığı kış aylarında bile sıfırın altına çok düşmemesine rağmen, dağ köyü 

olan Uzungöl’de kar yağışı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlar. 

Soğuk iklim şartlarına karşı konutta alınan önlemlerden biri ahır mekanının yaşama 

mekanı altında çözümlenmesidir. Böylece yaşama mekanında, hayvanların ısısından 

da faydalanılmış olur. Aşhanede ısınma işlevini ocak karşılar. Genel olarak ahşap 

yığma 3-5 cm kalınlığındaki duvarlara sahip konutta ayrıca ısı yalıtım malzemesi 

yoktur. Bu durumda asıl yaşama mekanı olan aşhane ısısını korumak için etrafına 

eklenen diğer mekanlarla içe alınır. Aşhaneye içev denmesinin sebebi diğer 

mekanların içinde, merkezde yer almasıdır. Aşhanenin etrafında yer alan depo, 

odunluk, dış hayat ve ahırın etrafında yer alan samanlık gibi alanların yaz aylarının 

sonlarında, kışın kullanılmak için hazırlanan odunlar veya samanlarla tamamen 

doldurulması da bu mekanların kış aylarında ara bir zon görevi görerek ısı yalıtımına 

katkıda bulunmasını sağlar (Şekil 4.32). Kış mevsimi sona ererken tekrar boşalan 

mekanlar yaz aylarında hava dolaşımını engellemez, evler serin kalır. 

Yaşama alanı olduğu halde dış duvara sahip olan tek mekan mabeyin odadır. Bazı 

konutlarda, bu mekanın dış duvarı konuttaki genel ahşap yığma sistemden 

farklılaşarak göz dolma sistem kullanılmıştır. Bu sistemin tercih edilmesinin 

sebeplerinden biri de 14 cm kalınlıktaki göz dolma duvarın, 3 cm. kalınlıktaki ahşap 

yığma duvarlardan daha iyi ısı yalıtımı sağlayacak olmasıdır. Ayrıca mabeyin odanın 

konuttaki konumu için, kuzey ve güneye yerleşme alternatiflerinde, konutların bir 

kaç örnek haricinde yani tamamına yakınında güney yönüne tercih edilmesinin, hem 
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güneşten faydalanmayı, hem de hakim rüzgar yönlerinden kuzeybatıdan korunmayı 

sağladığı söylenebilir. 

 

Şekil 4.32: Uzungöl evinde kışlık saman ve odunlarla doldurularak ısı yalıtımı 

sağlayan mekanlar. 

Bitki örtüsünün orman olması, ana yapı malzemesi olarak ahşabın tercih edilmesinin 

sebebidir. Yörede yaşayan yapı ustaları, ormanı ve ağacı iyi tanırlardı ve hangi 

ağacın hangi amaçla kullanılacağı, keserken neler göz önünde bulundurularak 

kesileceği, hangi türün üzerinde işlem yapmak daha kolay veya zor gibi detaylar iyi 

bilinirdi. Yapılar nesilden nesile aktarılan bu bilgilerin ışığında en ince detaylarına 

kadar planlanırdı. 
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- Doğal kaynaklar 

Su kaynakları: 

Bol yağış alan bu bölgede su kaynağına erişmekte sıkıntı çekilmez. Gölü besleyen 

Demirkapı, Balastel ve Fer gibi dereler en temel su kaynaklardır. Kışın yağan 

karların erimesiyle, Uzungöl Haldizen Deresi yağış havzasını kılcal damarlar gibi 

kuşatan dereler beslenir, civarda farklı farklı noktalarda akan minik derecikler ortaya 

çıkar.  

Yapı Malzemeleri: 

Uzungöl konutunda yapı malzemesi olarak taş ve ahşap kullanılır. Sümerkan’a göre 

yaşlıların verdiği bilgiler ışığında 100 yıl öncesine kadar yapı malzemesi olarak 

sadece ahşap kullanılmıştır. Ormanların azalmasıyla taş malzeme de yapının 

bünyesine girmiştir (Sümerkan, 2005). Taş daha çok nispeten daha kolay 

bulunabildiği dağ köylerinde kullanılmıştır. 

Ahşap, yüzlerce yıldır ormanlar içinde yaşayan karadeniz yapı ustaları tarafından iyi 

tanımış ve elde edilen bilgiler nesilden nesile aktarılarak yörede ahşap malzemeye ait 

bir kalıp dili olumuştur. Ahşap malzeme karkas, çatma, ahşap yığma gibi değişik 

sistemlerle ve değişik detaylarla yapı bünyesinde uygulanmıştır. 

Dernekpazar’lı 1921 doğumlu bir usta olan Yusuf Düzenli’den ağaç çeşitlerine dair 

yöre şivesinde orjinal haliyle aktarılan aşağıdaki alıntıda ustaların ağaç çeşiterine 

hakimiyeti sezilir; 

“Kestane şehittur, çurumez ama toz altında kolay çürür...Kestane ağacini kesupta köhi 

(gölge) yere peş-alti ay yadarsa çok kolay yonilur. Ağaci tomruklarken ayrilur (saraybağluk, 

boyluk vs.)... Kızılağaci da eskiden çumendo (çimento) yoğidi, temellere kordiler da olarun 

ustine pina yabardiler. Hiç heva almasa çurumez orda. Okşoho çamesunun (camisinin) 

tuvarlarini  yikti Ali usta. Hezeklan hep taşlari kedurdi, lağom attiler çikardiler olari… 

ustaluk yok şimdi. Ustaluk kolaydi. Pira (biraz) inşaettan anlayan, uç tane amelelan peş-alti 

katli pina yabar… Şimdiki ustalar çama çiviyi vurduği zaman sevinurler, ne çivi çaktum. 

Çam yemuşak ağaçtur. Kolay çivi kider oğa. Asil iş pelide çivi vurmağadur...” (Düzenli & 

Düzenli, 2005). 

Uzungöl konutunda çevrede yoğun bulunan çam ağacı tercih edilmiştir. Yapının 

genel planının belirlenmesinde etkili olan ahşap yığma sistemde yapı iç ve dış 

duvarları 3 cm civarında olur. Bir konut planında incelendiğinde duvar kalınlıklarının 

planda yok denecek kadar az yer kapladığı görülür. Özgüner’e göre göz dolma sistem 
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için 15 cm ahşap yığma için 2 ila 5 cm kalınlığındaki duvarları olan bir evde 

konstrüksiyon için hiç yer kaybı olmamaktadır. Duvarlar, alışık olmayan bir mimarı 

etkileyecek nitelikte incedir (Şekil 4.14) (Özgüner, 1970). 

Taş malzeme temeller, bodrum ve zemin kat boyunca yükselip kalkan duvara 

dönüşen arka cephede ve bodrumun yan duvarlarında yığma olarak kullanılmıştır. 

Nemden etkilenen ahşap malzemenin zeminle ilişkisini koparmak için temellerde ve 

yapının toprakla temas eden bodrum katta tercih edilmiştir. Ön cephede zemine 

oturan karkas sistemin her bir dikmesinin de toprağa değmemesi için altına toprakla 

ilişiği kesecek büyüklükte bir taş yerleştirilir. Ayrıca bazı konutlarda mabeyin odanın 

dış duvarında düzgün kesitli boşluğa uygun taşlar göz dolma olarak kullanılmıştır. 

Çatı kaplaması olarak orjinal yapılarda hartama denilen ahşap levhalar kullanılırken, 

hartamanın yasaklanması sonrasında kiremit veya oluklu-düz levha kullanılmaya 

başlanmıştır. Çaykara’da kiremit üretimi yapılan yerler eskiden beri vardır. Hatta 

araçların yaygın olmadığı, her yere yürüyerek gidilen dönemlerde kiremitlerin 

bölgeye taşınmasının sırta takılan sepetlerle olduğu aktarılır. Sac levha ise daha 

yakın zamanlarda ulaşılabilir bir malzeme olmasına rağmen, hem uygun olması hem 

de uygulama kolaylığı sebebiyle sıkça tercih edilen bir malzemeye dönüşmüştür.  

4.2.3.2 Kültürel veri etkisi 

“İklim topoğrafya yerleşme malzeme ve yapı tekniği bir binayı anlama, onu analiz etmek için 

bilinmesi lazım gelen faktörlerdir, fakat bir ev planının düzenlenmesi yukarıda saydığımız 

ölçülebilen fiziki faktörlerin yanısıra, örf, adet, yaşama, kültür, tarihi ilişkiler gibi 

ölçülemeyen kıymetlerin de etkisi altındadır...Plandaki belli fonksiyon ve fonksiyonlara 

hizmet eden mekanlar, bunların ebatlandırılması, ışıklandırılması, yekdiğeri ile olan ilişki 

derecesine göre düzenlenmeleri, bize her şeyden önce o çatı altındaki eylemleri, kısaca hayatı 

göstermektedir.” (Özgüner, 1970). 

Uzungöl Yenimahalle yerel adıyla Şerah yerel konut mimarisi oluşumunda kültürel 

verilerin etkisini, toplum ve aile yapısı, ekonomik etkenler ve üretim biçimleri ve 

yerel kalıp dili başlıkları altında incelenecektir. 

- Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı 

Uzungöl Yenimahalle’de yaşayan yaşayan halk müslüman olup, günlük hayatta 

Türkçe yanında Romaika dilini kullanmaktadırlar. Köyün eski adı olan Şerah 

(Saraho) kelimesi de Romaika dilinden gelmektedir. 
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Geleneksel yaşamın devam ettiği dönemlerde bir konutta 3 nesil, hanenin en yaşlıları 

dede-nine, orta nesil oğullar ve eşleri ile en genç nesil çocuklar, bir arada 

yaşamaktadır. Evin yaşlı üyeleri çok değerlidir, her zaman saygı gösterilir. Konutta 

‘dedenin yeri, ninenin yeri’ gibi söylemler yaşlılara verilen değeri yansıtır. Yaşlılar 

yaşadıkları sürece ev sahibi olarak bilinirler ve evin tek odası olan mabeyin oda yaşlı 

çifte aittir (Gür, 2005). 

Konut çok bölmeli olmasına rağmen yeme, pişirme, yatma gibi tüm yaşama 

faaliyetleri, tüm ailenin beraber vakit geçirdiği aşhanede geçmektedir. Toplu yaşam 

anlayışı vardır, yatma mekanları için bile özelleşmeye gidilmemiştir. Dolayısıyla, 

Türk evinde belirgin şekilde ortaya çıkan odalar ve aralarında hem geçiş sağlayan 

hem de toplanma mekanı olan hayat anlayışı yoktur. Hayat asıl yaşama mekanıdır. 

Türk evinin özelliklerinden olan, aile her gelen gelinle kalabalıklaştıkça yeni oda 

eklemek söz konusu değildir. Daha kalabalık aileler için tasarım sırasında mekan 

boyutları büyütülür. Sadece en yaşlı çiftin yani ev sahibinin kendine ait mabeyin 

odası vardır. Ancak bu oda yaşlı çifte ait olmakla birlikte yatak-döşeklerin 

depolandığı, kıyafetlerin saklandığı bir oda olup misafir ağırlamak gibi başka işlevler 

için de kullanılır. Kış aylarında tüm aile bireyleri ocak bulunan tek mekan olan 

aşhanede yatmaktadır. Bahar ve yaz aylarında ise yaylacılık alışkanlığı gereği, 

sadece ev ve bahçe işlerini yapabilecek veya yardımı dokunacak yetideki üyeler 

köyde kalırken, geriye kalan yaşlı ve çocuklar mezire ve yaylalara çıkarlar. 

Aileler ataerkil yapıya sahip olmalarına rağmen, kadının aile içinde etkisi ağırdır. 

Bununla birlikte konutlar, kadını baskı altında tutacak şekilde değil, kadının aile 

içindeki birincil önemini vurgulayacak biçimde oluşmuşlardır. Örneğin, kırsalda 

kadınlar konuklarını evlerde veya evlerin girişlerinde ağırlarken, erkeklerin özgürce 

kullandığı mekan daha çok ağaç altlarıdır. Konut içinde; düzen, iş dağılımı ve 

yönetimi gibi konular hakkında söz sahibi yaşlı kadındır (Gür, 2005). 

Eğimli, arazi ve olumsuz iklim şartları sebebiyle zor hayat koşullarına sahip bölgede, 

eli iş gören tüm aile bireyleri 4-5 gibi çok küçük yaşlardan başlayarak, yapılması 

gereken işlerin yetişmesi için dört mevsim koşturmaca şeklinde çalışmak zorundadır. 

Yine de maddi ihtiyaçların karşılanabilmesi ek işe ihtiyaç duyulursa ailede sorumlu 

erkek bireyin gurbete gitmesi yani gurbetçilik yaygın bir durumdur. Eşi gurbete 

giden ailede kadın her işe yetişmek zorundadır. Bu sebeple her işin üstesinden gelen 

Karadeniz kadını ailede erkek kadar etkilidir. Durgun’un aylara göre hazırladığı halk 
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takviminde her ayın iklimsel özellikleriyle bağlantılı olarak başlaması ve bitmesi 

gereken işler döngüsü tanımlanmıştır. Bu takvimde Çaykara-Dernekpazarı’nda 

yaşamın; doğayı, emeği, iklimi, değişiklikleri çok iyi gözlemleyerek değişken 

durumların olumsuz etkilerine karşı, yakalanan her güneşli havanın, her pozitif 

durumun hızlıca değerlendirildiği bir koşuşturmacayla devam ettiği gözlemlenir 

(Durgun, 2005). Değişken durumlara göre hızlıca karar alınıp, her şartta işlerin 

devam etmesi, hayatın sürdürülmesi için şarttır. Uzungöl insanı da bu sebeple hızlı 

ve çalışkan, hareketli olmak zorundadır. Öyle ki, bu durum dinlenme-eğlence 

anlayışlarında bile hissedilir, anlatılanlara göre dağdan odun toplayıp, köye inerken 

bir araya gelen bir kaç kişi bile, bir de kavalcı bulurlarsa, dinlenecekleri yarım saatlik 

kısa süreyi de horon teperek geçirirler. 

Türk evi oluşumunda en etkili mekan olan hayatın Uzungöl’deki gelişimi de hızlı 

yaşama hizmet edecek şekilde özelleşmiştir. Soğuk hava koşullarından dolayı kapalı 

bir iç eve dönüşen hayat mekanı evin diğer mekanlarına açılan merkezi bir toplanma 

mekanıdır. Bu özelliğinden dolayı evde yapılması gereken tüm işler için hayat 

mekanı ya kullanılır ya da bir şekilde içinde geçilmesi gerekir. Ev halkı, dış mekan 

ve iç mekan işlerinin sürekliliği ve birbirleriyle ilişkisinden dolayı, aşhane ile bahçe 

arasında zik zak dokur. Sümerkan’a göre evin her iki yanında yer alan ve farklı yöne 

baktığından kış ve yaz aylarında farklı işlevlere sahip olan avlular, iş ve çalışma 

mekanı olarak kullanılan aşhanenin devamı gibidir. Bu sebeplerle aşhaneden iki 

avluya karşılıklı yerlerden kapı açılır. Eğime sırtını veren evlerde yan avluların ikisi 

arasında ulaşım için yokuş yukarı çıkıp, ya da aşağı bahçeye doğru inerek her 

halükarda evin etrafını dolanmak gerekir ki, bu da yoğun işler arasında vakit kaybı 

olur. Bu sebeple yan avlular arasında geçiş aşhanenin içinden yapılır. Hatta en eski 

dönemlerde ahşane, zemini sıkıştırılmılş toprak olup, ayakkabı çıkarılmadan 

girilebilen, dış mekanla direkt ilişkili geçiş sağlayan bir mekandır (Sümerkan, 2015). 

“Doğu Karadeniz evlerinde mekanın boşluğu ve basitliği, her şeyi tanrısal bir numen, 

bir gösterge olarak yorumlayan İslam düşününde tanrının sakinleştirici varlığını 

yansıtır. Mekanın dış zarının eşit bölünmelerinden, elde edilen odaların insanda 

uyardığı süreklilik hissi doğadan gelmiş olmak ve ona geri dönmek durumunda 

olmayı anlatır.” (Gür, 2005). 

Birçok mekanın açıldığı hayat mekanının tüm aileyi bir araya toplama özelliğini Gür 

İslam’daki tevhid (birleştirme) anlayışının bir açılımı olarak açıklar. Geceleri bu 
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mekanda yakınlar, akrabalar, komşular, kadınlı-erkekli toplanır, sohbet eder, 

eğlenirler. Kaç-göç Karadeniz kırsalına hiç girmemiştir (Gür, 2005). Uzungöl 

halkında da, erkek-kadın ilişkilerinde mekansal sınırlara ihtiyaç duyulmaz, bir arada 

toplanılır, sohbet edilir, iş görülür, eğlenilir. Yöredeki en büyük eğlence olan 

atışmalar, günlük işler sırasında doğaçlama geliştiği gibi, düğünler, şenlikler gibi 

toplulukların bir araya geldiği kalabalıklar ortamlarda en iyilerin yarıştığı bir havaya 

bürünür. Eğlenceler gibi köydeki ağır yaşam koşulları da birçok iş için köylülerin bir 

araya gelmesini gerektirmiş, işlerin imece usulü yapılmasına sebep olmuştur (Şekil 

4.33). İmece usulü işlerde erkek kadın beraber çalışır, kadının erkekten sakınması 

gibi davranışlar sergilenmez. 

 

Şekil 4.33: Köylüler tarlada imece usulü çalışırken (Durgun, 2005). 

Ev içlerinin sakinliği tanrının güç ve zenginliği karşısında kulun fakirliğinin 

ifadesidir. Konutlar çok renkliliğin gizemini içinde barındıran beyaz ve toprak 

renkler hakimdir. Bu yarı kutsal barınakla anlamsal olarak bütünleştirilemediği için 

helalar evlerden uzak tutulurlar (Şekil 4.27). İslami anlayışa uygun şekilde 

yönlenmede ki tek kesin kural olarak tuvaletlerin kıbleye dönük olmaması uygulanır 

(Gür, 2005). 

Günümüzde ise, 3 neslin bir arada yaşadığı aile sayısı oldukça azdır. Tarım ve 

hayvancılık ana geçim kaynağı olmaktan çıkmıştır. Konutlara müdahahle edilmiştir 

ve bireyselleşme ön plandadır. Konutlardaki büyük değişiklikler genellikle turizm 

etkisinde gerçekleşmiştir. 
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- Ekonomik etmenler, üretim biçimleri 

Yörede hanelerin ilk zamanlarda geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım 

Osmanlı döneminde verimi yüksek bir geçim kaynağı iken aileler kalabalıklaşıp, 

araziler bölündükçe tarım gelir getirisi azalmıştır. Uzungöl etrafı ormanlarla çevrili 

olduğundan tarım arazileri arttırılamaz, ve eğim çok yüksek olduğundan makineli 

tarım da mümkün değildir. Tüm bu sebeplerle tarımsal faaliyetler evlere ait bahçeler 

veya küçük tarlalarda elle yapılan ve aile ihtiyacını karşılayacak kadar mısır, fasulye 

benzeri ürünlerin yetiştirildiği bir uğraşa dönmüştür. Nem oranının yüksek olduğu 

bölgede üretilen mısırların kurutulması için tavan arasında kurutmalık mekanı, mısır 

unu gibi gıda maddelerinin depolanması için de ambarlar, konut yapısının bir parçası 

olarak planlanmıştır. Ambarlarda sagonar (un ambarı) denilen un gibi gıdaları 

depolamak için özel olarak tasarlanmış kare kesitli saklama bölmeleri ahşap yapının 

bir parçası olarak tasarlanıp, yapıyla beraber inşa edilirler. 

Hayvancılık ise bir dağ köyü olan Uzungöl’de en başından beri temel geçim 

kaynaklarındandır. Eğimden faydalanılarak evin alt katında planlanan ahır sayesinde 

hayvanların ısısından da faydalanılır. Bahar ve yaz aylarında hayvanların otlatılması 

için önce 2 ay kadar mezireye, ardından 2 ay kadar yaylalara çıkılır. Havalar yaylada 

soğumaya başlayınca tekrar mezireye dönülür 2 ay daha burada kalınır. Yılın 

neredeyse yarısı mezire ve yaylada geçirilir. Hemen hemen her ailenin hem yayla 

hem de mezire de birer evi bulunur. Bu evler köydeki konutlar kadar gelişmiş olmasa 

da bahar ve yaz aylarını geçirebilecek kadar ihtiyaçlara cevap verebilen yeterince 

gelişmiş konutlardır. Sümerkan, Doğu Karadeniz yayla evlerine genel olarak 

bakıldığında evlerin en basit şekilde çözüldüğünü bir ya da iki bölümlü mekan ve 

merek ile ihtiyacın karşılandığını ancak çaykara yaylalarında durumun farklılaşarak 

yayla evlerinin daha gelişmiş bir plana sahip olduğunu aktarır. Bu durumun sebebini 

Çaykara’lıların yaylada uzun süre kalmaları ve ev içi yaşam alışkanlıklarından 

vazgeçememeleri şeklinde açıklar. Çaykara yayla evi, genelde eğimden faydalanarak 

alt katta basit bir ahır ve üst katta ocağın bulunduğu aşhane, haneka ve otluk 

mekanlarının yer aldığı ve girişin yine evin yan cephesinden verildiği bir yapıdır. 

Uzungöl konutuna benzer şekilde ön cephede balkon denilen dış hayat 

konumlanmıştır. Haneka hayvancılık ürünleri olan süt ve süt ürünlerinin işlendiği ve 

depolandığı bölümdür. Kışlık hayvansal gıda ürünleri daha çok yaylacılık sırasında 
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hazırlanır (Sümerkan, 2005). Bu sebeple haneka denilen bölüm yayla evinde 

özelleşmiştir. Köydeki evlerde ise süt ürünleriyle ilgili işlemler de aşhanede yapılır. 

Orman seviyesinin üstündeki çayırlarda olduğu için yayla yerleşimlerinde yakacak 

olarak odun kullanılamaz. Dolayısıyla, yağışlı serin havalarda veya süt ürünlerini 

hazırlamak için gerekli yakıt hayvan dışkısından hazırlanan tezeklerle karşılanır. 

Tezekler günlük olarak hazırlanıp kuruyunca kullanılabilir. Kışın bu konutta 

yaşanmayacağı için tezekleri biriktirmek gibi bir durum söz konusu değildir. 

Kış aylarında ise hayvanların beslenmesi için yazdan yapılan tarım ürünlerinin 

kalıntıları bahçelerden biçilir ve kurutularak saman haline getirilir. Yörede çok 

yağmur yağması ve pek güneş almaması sebebiyle kesilen otların kuruması için 

bahçe veya tarlada bekletilmez, çünkü her an bastırabilecek bir yağış tüm ürünün 

çürümesine sebep olabilir. Otlar kurutulmak üzere bahçelerden toplanıp saçaklarla 

yağmurdan korunan evin dış hayatına asılır. Dış hayat tasarımı otları kurutulmak 

üzere özelleşmiş sadece ahşap karkas sistem kullanılarak elde edilen, ahşap dikme ve 

kirişlerden oluşan bir düzenektir. Bu sistem Uzungöl evinin ön cephesini 

oluşturmuştur ve bu sebeple yöreye kimliğini veren konutun karakteristik bir 

özelliğine dönüşmüştür. 

Dış hayatta saman kurutmak üzere planlanan bu tasarıma benzer yaklaşımarın iki 

ayrı dağlık bölgede inceleme yapan Çal’ın; İtalya, Piemonte-Val D’Ossola Havzası 

yerel Walser köylerinden Alagna Valsesia yerleşimi ve Türkiye, Akseki-İbradı 

Havzasında yer alan Ürünlü (Unulla) köyündeki bulgularında da yer alması, benzer 

yaklaşımların farklı coğrafyalarda da rastlandığına örnek olarak gösterilebilir. Alagna 

Valsesia yerleşiminde nemli havadan dolayı kurutulması gereken saman, ot ve 

benzerlerini asmak üzere; arka cephe hariç konutun çevresini üç cephe boyunca 

dolanan Çal’ın ‘ayazlık’ olarak tarif ettiği mekanı oluşturan ahşap kirişler yer 

almaktadır. Yerleşim konutlarına asıl karakterini bu kirişler verir (Şekil 4.34). Ürünlü 

köyünde yer alan ayazlık da meyve sebze ve benzeri besinlerin kurutulmaları için 

kullanılır. Saman kurutma amacı olmadığı için ahşap kirişler yer almaz. Daha çok 

doğaya açılan bir arayüz gibi kullanılmakta ve elverişli hava koşulları sayesinde 

yaşamın büyük bir kısmı burada geçmektedir (Şekil 4.35) (Çal, 2012). 
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Şekil 4.34: Alagna Valsesia yerleşimindeki Walser evleri dış cephesi. 

 

Şekil 4.35: Ürünlü köyü konutu ayazlık ve çevre mekanlarıyla ilişkisi. 

Uzungöl evinde kurutulan samanların kış boyunca depolanması için ise bodrum katta 

ahırın çevresini L şeklinde dolanan samanlık yer alır. Ayrıca eğer samanlık yeterli 

değilse dış hayat da kurutma işlemleri sona erdikten sonra samanları depolamak için 

kullanılır. Ahırın çevresi veya dış hayatın samanlarla doldurulması kışın içev ile dış 
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mekan arasında ısı yalıtımını sağlar. Yaz aylarına kadar boşalan mekanlar hem 

evlerin yazın havadar ve serin olmasını sağlar hem de yaz aylarının gerektirdiği işler 

için tekrar kullanılabilirler. Sistem mantıklı bir döngüyle mevsimsel ihtiyaçlara 

cevap verir. 

Ormanlık bir alanda yer alan Uzungöl’de yakacak ihtiyacı odunla karşılanır. Kış 

gelmeden odunlar hazırlanmalı ve depolanmalıdır. Evin etrafında yer alan odunluk 

mekanı adından da anlaşılacağı üzere odun depolamak için kullanılır. Yaza doğru 

odunlar bittikten sonra yaz aylarında aktif kullanılan başka aletler için de depo olarak 

kullanılır. İhtiyaç olursa depo mekanı da kışın odunları depolamak için kullanılabilir. 

Bu mekanlarda tamamen doldurulduklarında kış ayları boyunca, boşalana kadar 

aşhane için ısı yalıtımı sağlarlar. Yakacak olarak odun kullanılması hayvan 

dışkılarından tezek yapılması gibi bir durumu gerektirmemiştir. Köyde tezek 

yapılmaz, hayvan dışkıları tarla veya bahçelerde gübre olarak kullanılır. 

Çok çeşitli ağaçların yetişmesine izin veren iklim ve topoğrafyada yaşayan bölge 

insanı günlük yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli alanlarda ağaç 

ürünleri üretmişlerdir. Yöre insanı ağacı iyi tanımış ve bilgileri nesilden nesile 

aktararak kullanmıştır. Doğal olarak konutun ana malzemesi ahşaptır. Konut 

yapımından başka, marangozlar tarafından ceviz, kestane, çam, dut, kayın gibi 

ağaçlardan masa, sandalye, sehpa, konsol sandık gibi mobilyalar üretilir. Şimşir ve 

kayın ağacından; kepçe, kaşık; ladin ve çamdan mutfak kapları, yayık, yemlik, yer 

sofrası, sofra ayakları, tırmık, sepet, beşik, ; fındık çubuğundan sepet vb eşyalar 

yapılır. Üretilen ürünlerde estetik ve süs amaçlı bir yaklaşım yoktur (Şekil 4.36). 

Günümüzde teknoloji etkisiyle bu kültür ürünleri yerini fabrikasyon üretimlere yavaş 

yavaş terk etmektedir (Karaoğlu & Durgun, 2005). Ağaç kullanılarak yapılan 

beşikler, sepetler, hem günlük yaşamın birer parçası olmuşlar, hem de zamanla 

işlevleri için kullanımları bırakıldıkça yöreyi temsil eden estetik birer nesneye 

dönüşmüşlerdir. 

Günümüzde ise turizm bir çok aile için birincil geçim kaynağı olmuştur. Turizm 

sektöründe hizmet etmeyen ailelerde de memur gibi düzenli maaş alanların sayısı 

artmış, tarım ve hayvancılık yapan aile sayısı azalmıştır. Tarım daha çok aile 

ihtiyacını karşılayacak seviyede yapılmakta, hayvancılık ise gittikçe azalan sayıda 

aile tarafından yapılmaktadır. 
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Şekil 4.36: Bazı ahşap ürünler (Eruzun, 1970). 

- Yerel kalıp dili 

Özgüner’e göre Doğu Karadeniz bölgesi yeşili, ormanı bol olduğundan bölgeye has 

yapı malzemesi ahşap, yapı tarzı çatmadır. Ahşabı tanımak, detaylarını bilmek, 

özelliğine uygun konstrüksiyon tarzı bulma gayretleri bölgedeki yapı bilgisini 

zenginleştirmiştir. Ahşap malzemede ilk sırayı yağmur ve neme dayanıklı, kolay alev 

almayan ve kurt işlemeyecek kadar sert olan kestane alır. Kestane yağlı boya kabul 

etmez, ihtiyacı da yoktur dolayısıyla doğal haliyle yapıda kullanılır. Zamanla da 

kararan ve dolma sistemlerde beyaz badanayla hoş bir kontrast yaratan kestanenin bu 

özellikleri yapıya güzellik verir. Güzel olduğu kadar pahalı bir malzeme olan 

kestanenin olmadığı yerlerde ise pelit, çam veya köknar kullanılır. Ceviz ise koyu 

rengi ve dalgalı görünüşüyle mobilya ve iç mekan elemanlarında tercih edilir. 

Kızılağaç ise kabuğuyla kullanıldığında suda çürümeyip, iyi yalıtımı sağladığından, 

çimentonun bulunmadığı dönemlerde taşın az bulunduğu yerlerde temellerde tercih 

edilmiştir (Özgüner, 1970). 

Anlam olarak karkas sisteme karşılık gelen çatma sistem yörede daha hafif 

strüktürler için kullanılmaktadır ve sisteme görsel ve anlamsal farklılıklar 

yüklenmiştir. Çatmada dikmeler sık dokunduğundan kesitler narindir. Dolgu 

malzemesi az ve parçalıdır. Karkas sistemde ise daha kalın kesitler kullanılır, dolgu 
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malzemesi fazladır. Yapının nasıl inşa edildiği açıkça okunmaktadır. Çatma sistemde 

taşıyıcı ile dolgu malzemesinin bir araya gelişi gözü aldatır, dolgu ve duvar yüzü 

birbirine karışmıştır. Çatma konstrüksiyonda bir nakış endişesi vardır. Karkas 

sistemde ise direkt strüktürün ortaya koyduğu net ve sade güzellikle yetinilmiştir. 

Uzungöl konutunda yığma taş sistem de kullanılır. Ancak taşla ilgili bilgi ahşap 

ustasının alanına girmez. Yapının taş kısmını taş ustası, ahşap kısmını ahşap ustası 

tamamlar (Özgüner, 1970). 

Ahşap hakkında nesilden nesile zenginleşerek aktarılan bu bilgiler ustaların ellerinde 

değerlendirilerek, Uzungöl konutunda da, yörenin doğal ve kültürel özelliklerine en 

uygun şekilde yanıt vererek özelleşmiştir. Doğu Karadeniz’de halihazırda kullanılan, 

ahşap karkas, ahşap yığma, kurt boğazı geçme, çatma, göz dolma sistemleri Uzungöl 

konutunda yöre insanının mekansal ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte muhteşem 

bir uyumla bir araya gelmişlerdir. 

Yapı ustaları bir konut yapmanın her detayına hakimdirler, daha ağaçlar kesilmeden 

hangi bölmeye hangi boyutta kaç adet kereste lazım bilirler, malzemeler ona göre 

hazırlanır. Dernekpazar’lı Yusuf Usta anlatımında, yapı temel kararları alınırken 

ustanın bilgisini ve usta ile müşteri ilişkisini kısmen aktarır: 

“Pi inşaadi yaparken kaç tane peşion (beşe on) lazim sağa. Misal yane, işte elli dane iki 

metreluk, elli dane uç metreluk, elli tane peş metreluk. Odeki da işte yirmi dane istilar 

(direk)... Önceden kararlaştiruluyi şoyle pi ev yabacağuk, şu kada metre olacak. Ustaya 

teyini, ustalan konuşuyiler veya yakında pi ev varisa kideyiler oni pakayiler. Pakmaya da 

kerek yok, usta pilur oni.” (Düzenli & Düzenli, 2005). 

Yapı yapımında çalışan işçilere ırğat denir, yapı, komşulardan ırğatlığa gelenlerle 

imece usulü beraber inşa edilirdi. Günümüzde bu ilişkiler aynı şekilde devam 

etmemektedir. Aile içinde olduğu gibi toplumda da bireyselleşme ön plandadır, 

imece usulü çok az kullanılan bir yönteme dönüşmüştür. 

“...Ev yapmak isteyen eskiden orman alurdi, ormanindan yikardi...Pundan kırk sene evel 

herkes birbirine yakin idi. Şindi kimse kimseyi peğenmeyi. Bir ev yapacak olsan millet 

yapardi oni. Şimdi paralan kimseyi çalişturamayisun. İrğatluğa çağirmadan herkes kiderdi. 

Şindi selam zorlan veruyi sağa adam. O vakit yeyecek etmek yoğidi...Herif oturur haurda da 

merhamet etmez sağa...”  (Düzenli & Düzenli, 2005). 

Uzungöl konut tasarımındaki yerel; doğal ve kültürel verilerin etkisi, tez kapsamında 

oluşturulan konut tasarımında etkili yerel veriler kategorizasyonunda, küçük 

simgelerle görselleştirilerek tablolaştırılmıştır (Çizelge 4.1).  
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Çizelge 4.1: Uzungöl yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 
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Çizelge 4.1 (devam): Uzungöl yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 
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Çizelge 4.1 (devam): Uzungöl yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 
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Çizelge 4.1 (devam): Uzungöl yerel verileri ve konut tasarımına etkisi.

 

4.3 Dönerdere Köyü Yerleşim Özellikleri ve Konutu 

4.3.1 Konumu, doğal ve kültürel yapısı 

Van ili Özalp ilçesine bağlı eski adı Giridil olan Dönerdere Köyü, il merkezine 81 

km., Özalp’a 17 km. uzaklıktadır. Dönerdere Köyü Özalp-Çaldıran karayolu ile 

Özalp’a, ilçe ise Van-Özalp karayolu ile Van’a bağlanmaktadır (Şekil 4.37). Ulaşım 

asfaltla kaplı karayolu iledir. Van’dan Özalp’a düzenli, Özalp’tan köylere ise 

düzensiz şekilde dolmuşlar kalkmaktadır. Ulaşım süresi yaklaşık bir buçuk saattir. 

Van Dönerdere köyü doğuda Bakışık (Azverik), batıda Dağdeviren (Kolo), kuzeyde 

Dorutay (Taşrumi) Köyü ve güneyde Saray ilçesi ile komşudur. İran sınırına 20 km. 

mesafededir. Dönerdere köyü Aşağı Dönerdere ve Yukarı Dönerdere olmak üzere 2 

mahalleden oluşmaktadır4. Yeni/Yukarı Dönerdere Mahallesi, bir iç iskan projesi 

kapsamında devlet tarafından planlanmış gridal bir düzene sahip olup düzlük bir 

alanda yerleşmiştir, eski mahalleye 1 km uzaklıktadır. Eski/Aşağı Dönerdere 

Mahallesi ise doğal oluşum sürecine sahip olup küçük eğimli tepelere serbest şekilde 

yerleşmiştir (Şekil 4.38).Arazinin eğimli yapıya sahip olması sebebiyle iki köy 

                                                 

 
4 Tezde, Dönerdere’de eskiden beri yerleşik olan Aşağı Dönerdere Köyü, Eski Dönerdere; göç sonrası 

gerçekleştirilen köy olan Yukarı Dönerdere köyü, Yeni Dönerdere olarak adlandırılacaktır. 



122 

birbirini görmez. İki köyü bağlayan yolun ortasından iki köy de görüş alanına 

girmektedir (Gökçe, 1980). 

 

Şekil 4.37: Dönerdere Köyü konum ve ulaşım haritası (Karayolları Genel Müdürlüğü 

ve Vikipedi verileri tez yazarı tarafından yorumlanmıştır.). 

 

Şekil 4.38: Eski Dönerdere ve Yeni Dönerdere mahalleleri yerleşimleri (Google 

Maps verileri tez yazarı tarafından yorumlanmıştır.). 

Dönerdere Köyü’nün genel özellikleri tez kapsamına uygun olarak Doğal Yapı ve 

Kültürel Yapı şeklinde iki başlık altında verilecektir. 

4.3.1.1 Doğal yapı 

-Coğrafi ve jeolojik yapı 

Dönerdere Köy yerleşim alanı, 38,45’ Kuzey enlem ile 44,60’ Doğu boylamının 

kesiştiği noktada, Mehmetalan ve Saray düzlüğü ile Turgalı ve Tarhani düzlüklerini 
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birbirinden ayıran eşik üzerinde, denizden 2100 m yükseklikte yer almaktadır. 

Alüvyal yapıya sahip yerleşim yerinin jeolojik oluşumu 4. zamana uzanmaktadır. 2. 

derece deprem bölgesinde yer almaktadır (Genel, 1987). Doğusunda yüksekliği 

2500-3000 metre arasında değişen sınır dağları uzanır. Basit görünümlü arazide 

yüksek ve geniş yaylalar bulunmaktadır. Düzlük ya da dağlık kesimlerde ağaç 

topluluklarına rastlanmamaktadır (Gökçe, 1980). 

Arazi çevresinde 20 kadar küçük su kaynağı bulunmaktadır. Köye yakın su 

kaynakları, Eski Dönerdere’ye yakın Cemre Deresi ile mahallenin içinden geçen 

taşıma su kullanıldığı dönemde günlük su ihtiyacının karşılandığı Kulkas deresi ve 

Yeni Dönerdere’ye yakın Karataş Deresi ile, yerleşmenin güneydoğusundan geçen 

300 metre uzaklıkta taşıma su kullanılan dönemde günlük su ihtiyacının karşılandığı 

Dönerdere’dir. Genel özellikleri benzerdir; taşıdıkları su miktarı az olup, yağmur 

dönemi fazlalaşır, sızma ve buharlaşma ile akışlarını kısa yol boyunca sürdürüp, 

düzlüğe ulaşınca azalır ve dağılarak ovada çayırlaşmaya sebep olurlar. Saha ve 

çevresindeki suları az miktarda da olsa Van Gölü’ne aktaran Karasu’ya bağlanan, 

Dorutay Ovası ve etrafını besleyen Karasu Kolu’dur (Genel, 1987). 

Köyde, Eski Dönerdere batısında, köylünün kendi çabalarıyla, 3 derenin aktığı vadi 

önüne set çekerek oluşturduğu 1 adet  ve Yeni Dönerdere doğusunda, yapımı 

köylüler tarafından masrafları devlet tarafından karşılanarak tamamlanan 1 adet 

olmak üzere 2 adet yapay gölet varken, günümüzde sadece Yeni Dönerdere’nin 

doğusundaki gölet mevcuttur. 

-İklim ve bitki örtüsü 

8-9 ay kadar süren uzun kış mevsimi, geç gelen ve kısa sürede sona eren ilkbahar ve 

sonbahar geçiş dönemleri ve 3-4 ay kadar kısa süren yaz mevsimi ile karasal iklim 

özellikleri gösteren bölgede asıl olarak yaz ve kış mevsimi hissedilir. Van Kapalı 

Havzasının batı ve güneybatı kısmında, gölün etkisi ile Doğu Anadolu’da etkili olan 

sert karasal iklimin bu bölgede yumuşaması söz konusudur. Bu sebeple Van Kapalı 

Havzasının bazı bölgelerinde ormanlaşma görülmektedir. Ancak Özalp’ı ve 

Dönerdere’yi içine alan gölün doğu kısmında kalan bölgede, bu etki hissedilse de 

minimum seviyededir. Özalp ilçe merkezi 343.4 mm.lik yıllık yağış ortalaması ile 

bütün Van Kapalı havzasının en düşük değerine sahiptir. Bölgede ağaçlanmaya 

rastlanmamaktadır (Özdemir, 2004). 
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Çalışma alanı ve civarında ortalama sıcaklık 9°C olup, yıllık en yüksek sıcaklık 

28.9°C (Ağustos) en düşük sıcaklık ise -8.2°C (Ocak) olarak tespit edilmiştir. Yıllık 

karlı gün ortalaması 81, yağışlı gün ortalaması ise 83 olup, donlu geçen gün sayısı 

ortalama 133 gündür. Bu bölgede ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında doğu yönünde, 

yazın ise batı yönünde esen, yüksek tepeler üzerinden nemini yitirerek gelen kuru ve 

sert rüzgarlar etkilidir. Yörede bu rüzgarlara ‘acem yeli’ denmektedir. Dönerdere ve 

civarı, ilin genel iklim özelliklerine göre karın daha uzun yerde kalması, hem kar 

kalınlığının yüksek oluşu, hem de rüzgar kuvveti bakımından daha zor koşullar 

sergileyerek farklılık göstermektedir. (Gökçe, 1980; Özdemir, 2004) 

Doğal bitki örtüsü çayır olup, arazi işlemeli tarım altında olduğu için, çayırlar sadece 

eğimli bölgelerde veya sulak düzlüklerde görülmektedir (Genel, 1987). 

4.3.1.2 Kültürel yapı 

Eski Dönerdere Köyünün kültürel yapısı tarihsel gelişim ve sosyal ve ekonomik yapı 

başlıkları altında ele alınacaktır. 

-Tarihsel gelişim 

Gökçe’ye göre (1980), eski adı Giridil olan Dönerdere Köyünün resmi kayıtlarına ilk 

olarak 1945 yılında rastlanır. Köyün yaşlıları, yaklaşık 100 yıl öncesinde köye ilk 

olarak 3 ailenin yerleştiğini aktarmışlardır. Genel olarak Özalp’taki köylerin 

oluşumu, aynı şekilde, Rus işgaliyle yurtlarını terk eden yerli halkın bir kısmının 

1920’lerden sonra, hısım akrabalarla bir araya gelerek boş arazilere yerleşmesiyle 

oluşmuştur. Dönerdere Köyü, 1945’te 115 nüfusa sahipken 1960’taki sayıma göre 

nüfus, iskan öncesi 232’ye yükselmiştir. Köylüler genellikle, bölgede Takuri ve 

Şemsikani diye bilinen iki aşirete mensup ailelerden oluşmakta, bu ailelerin çevre 

köyler ve İran ile akrabalık ilişkileri bulunmaktadır (Gökçe, 1980). Dönerderelilerin 

köye yerleşmesinden önce civarda Ermeni kökenli ailelerin yaşadığı yapılan 

görüşmelerde yerli halk tarafından aktarılmıştır.  

Aşağı Mahaledeki köylülerle yapılan görüşmelerde, köye ilk yerleşenlerin İran’dan 

geldikleri bilgisi edinilmiştir. Genel’e göre de (1987), bu mahalleye gelen ilk 

yerleşenler, İran’dan gelen göçmenlerdir. Savaş yıllarında Rus ve Ermeni saldırıları 

sebebiyle civardaki eski yerleşimlerin terkedildiği ve 1920’ler civarında 

yerleşmelerin yeniden oluştuğu aktarılmıştır. Gölet yapımı sırasında Kurtuluş Savaşı 
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döneminden önceki yerleşimlerin temelleri ve tarım yapıldığına dair izlere 

rastlanmıştır (Genel, 1987). 

Köy İşleri Bakanlığı tarafından 1962-1969 yılları arasında gerçekleştirilen “Köy 

Envanter Etüt Çalışmaları”nda köy ve çevresi de incelenmiş, hazineye ait boş 

arazilerin çokluğu tespit edilince 1962 yılında bu alanın iskân bölgesi olması 

kararlaştırılmıştır. Aynı yıl içinde, yıllarca üç-dört ailenin elinde bulunan yaklaşık 40 

bin dönüm boş arazinin  %90 kadarı topraksız çiftçi nüfusa dağıtılmıştır (Özdemir, 

2004). 

1965 yılı Haziran ayında, iç iskan politikası kapsamında devlet tarafından 

planlanlanan Dönerdere ve Emek Köyü Projeleri ile Trabzon ili Çaykara ilçesi, 

Uzungöl köyünden 160 hane, Van ili Özalp ilçesi Dönerdere Köyüne 85 ve Emek 

Köyüne 75 hane olmak üzere toplam 160 hanenin iskanı gerçekleşmiştir (Gökçe, 

1980). 

-Sosyal ve ekonomik yapı 

Gökçe’ye göre (1980), Dönerdere Köy nüfusu 1945’te 115 iken, 1965’te ise iskan 

öncesi 232’dir. İskan sonrasında köyün iki mahallesinin toplam nüfusu 1965’te 604 

iken, TÜİK’e göre 2007 yılında 811‘dir. Kadın nüfusu ile erkek nüfusu yaklaşık 

olarak eşittir (URL-23). 

Köylü kürt kökenli olup, köyde çoğunlukla Kürtçe dili konuşulmaktadır. Türkçe çok 

konuşulmamakla birlikte, çok yaşlı nüfus hariç köylü tarafından bilinmektedir. 

Türkçe okulda öğrenilmekte ve köylünün diğer il veya ilçelerle iletişim kurmaları 

açısından faydalı görülmektedir. 

Gökçe’ye göre, Dönerdere’deki aile yapısında aile reisi en yaşlı erkek olup, 

sorumluluğu topluluk modelinin düzenini belirli geleneksel kurallar çerçevesinde 

yürütmektir. Bir hanede yaşayan kişi sayısı 3-4 ile başlamakta, 17 kişiye kadar 

yükselmekete olup, hanelerin %45’inde, 9 ila 16 kişi yaşamaktadır. Bu da hane 

yapısı içerisinde iki veya üç neslin bir arada yaşadığını göstermektedir (Gökçe, 

1980). Günümüzde yapılan görüşmelerde 3 neslin bir arada yaşadığı hane sayısının 

azaldığı, bunda asıl sebebin genç nüfusun inşaat işlerinde işçilik yapmak üzere 

İstanbul, Bodrum gibi illere göç etmesi ve gittikleri illerde yaşamayı tercih etmesidir.  

Eski Mahallede, ilkokul (1979 yılında yapımına başlanan) ve cami bulunmaktadır. 

En yakın lise, 2002 yılından beri eğitim veren Yeni Dönerdere Çok Programlı Lisesi 
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olup, genellikle zorunlu eğitim burada tamamlanmaktadır. Genelde kızlar zorunlu 

eğitimi tamamladıktan sonra okumaya devam etmemektedirler. Erkeklerde de okuma 

oranı çok yüksek değildir. En yakın sağlık ocağı komşu Dorutay Köyünde 

bulunmakta, ancak köyün yol üstünde olması ve hastane için eskiden beri Özalp’a 

gitmeye alışkın oldukları için köylü Dorutay sağlık ocağını kullanmamaktadır 

(Bektaş, 2012). 

Dönerdere coğrafi konumunun sağladığı avantajla, sahip olduğu düz tarım alanları ve 

çayırlar sayesinde, hem tarım hem de hayvancılık için elverişlidir. Köy çevresindeki 

drenaj sistemi bozuk olan ovalarda, küçük akarsuların düzlüğe indiğinde yayılması 

bu alanların çayırlık olmasına sebep olmuş, tarım için olumsuz görünen bu özellik 

ise, hayvancılık için önemli bir pozitif katkı sağlamıştır. Geriye kalan susuz alanlarda 

ise makineleşme ile birlikte geniş ve düz ovalarda kuru tarım yapılması sağlanmıştır. 

Köye sonradan yaptırılan gölet ve sulama kanalları sayesinde tarımsal faaliyetler 

artmış ve kısmen çeşitlenmiştir (Özdemir, 2004). Yaz mevsiminin kısa olması 

sebebiyle yılda bir kez ürün alınmaktadır. Tarlalar bir yıl ekilip, bir yıl nadasa 

bırakılmaktadır. Başlıca tarım ürünleri, buğday, arpa, çavdar, şeker pancarı ve 

hayvanlar için yonca ve korungadır. 

Eski Dönerdere yerleşimin ilk zamanlarında geçimini birincil olarak hayvancılıkla 

sağlamıştır. Hem büyükbaş ve hem de küçükbaşa sahip olan köylü, hayvanlardan 

sağlanan süt, yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünler ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde kullanmışlardır. Hayvan yününden gelinler kendi çeyizleri için patik ve halı 

dokumuşlar, yastık, yorgan, döşek gibi yataklık eşya üretmişlerdir. Ayrıca bazı 

aileler ihtiyaç fazlası süt ürünlerini ilçede satarak para kazanma yoluna gitmişlerdir. 

1965 yılı öncesinde, sadece insan ve hayvan gücü ile ailelerin ihtiyacını karşılayacak 

kadar tarımsal üretim yapılırken, Karadenizli ailelerin iskan ile bölgeye yerleşmesi 

sonrası yörede uygulanmaya başlanan makineli tarım Eski Dönerdereliler için, ikincil 

gelir kaynağı olmuştur. 1960 öncesinde Özalp ilçesi buğday için diğer il ya da 

ilçelere bağımlıyken, iskan sonrasında Yeni Dönerderelilerin başlattığı modern 

aletlerle tarımsal faaliyetler zaman içinde işbirliği vb. ile civar köylere de yayılmış ve 

bir süre sonra ilçe buğday ihraç eder hale gelmiştir (Gökçe, 1980).   
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Yeni Dönerdere’ye iskan edenlerin devletten destek alması, Eski Dönerderelilerde 

böyle bir destekten mahrum kaldıkları ve bu sebeple köylerinin gelişmediği inancını 

oluşturmuştur (Gökçe, 1980). 

Günümüzde tarım ve hayvancılık geçerli iki gelir kaynağı olmakla birlikte, artık 

tarım daha ön plandadır. Ek gelir olarak ise, Eski Dönerdere’deki genç nüfus 

İstanbul, İzmir, Bodrum gibi büyük illere göç edip, genellikle inşaat işlerinde günlük 

işçi olarak çalışarak ailesine gelir getirmekte, birçoğu gittikleri illere yerleşmeyi 

planlamaktadır. Bu durum nüfusun azalmasına ve köye yatırım yapılmamasına 

sebebiyet vermektedir. 

4.3.2 Dönerdere yerel konut mimarisi 

Bu tezde, Dönerdere yerel konut mimarisi, Yeni Dönerdere konutu ile karışmaması 

için, Eski Dönerdere yerel konut mimarisi olarak anılacaktır. 

Bu bölümde Eski Dönerdere yerel konut mimarisi hakkındaki bilgiler verildikten 

sonra mimarinin oluşumundaki doğal ve kültürel veri etkisi ayrı başlıklar altında 

incelenecektir. 

Yapılan görüşmelerde, Dönerdere/Giridil’e ilk yerleşenlerin, şimdiki konutlarda 

yaşayan ailelerin büyükleri olup, İran’dan yöreye geldikleri öğrenilmiştir. Eski 

Dönerdere’deki konutları oluşum sürecine göre sırayla üç aşamada ele alabiliriz: 

-Tandır Evi / Tüteklikli Yapı 

-Hilani Tipi Konut ve tek gözlü ek odalar  

-Tek çatı altında çözümlenen yeni yapılar 

İlk iki tip olan Tandır evi ve Hilani konut, Akın’ın ‘Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’daki Tarihsel Ev Tiplerinde Anlam’ adlı eserinde ele aldığı 3 tipten, 

tüteklikli yapı ve hilani tipi konut tiplerinin bu yöredeki örneklerindendir (Akın, 

1984). 

Yerleşmedeki ilk yapı tipi Tandır Evi olup, Hilani Tipi Konut veya tek gözlü odalar 

zamanla tandır evine ek olarak inşa edilmişler ve aynı anda kullanılmışlardır. Bu 

sebeple bu iki tip konutun anlatımı yapım süreci gözönünde bulundurularak bir arada 

olacaktır. 



128 

Üçüncü tip yapılar ise eski yapıların kullanımından vazgeçilip, son 10-15 yılda, köy 

kent ilişkilerinin artması, küreselleşmenin bazı etkileri ve maddi imkanların da 

elvermesiyle, değişen kültürün etkisiyle, yeni imkan ve yaklaşımlarla ayrıca inşa 

edilen konutlardır. 

Bu çalışmada, Yeni Dönerdere konutu tasarımına veya geçirdiği değişikliklere etkisi 

olup olmadığı araştırılan Eski Dönerdere yerel konutunun tasarımında etkili olan 

faktörler inceleneceği için, son 10-15 yılda inşa edilen yeni yapılar ele 

alınmayacaktır. 

4.3.2.1 Yerleşim biçimi 

Yaklaşık 90-100 yıllık bir yerleşim olan Eski Dönerdere Köyü kuzeyde Şeytancık 

Tepesi, doğuda Şehittepe ve güneybatıda Kırmızıtaş Tepesi arasındaki vadinin 

kuzeydoğu yamacında kurulmuştur. Arazi düz olmayıp, hafif eğimli ufak tepelikler 

üzerindedir. Tandır evi denilen yerleşimdeki ilk konutlar bu tepeliklere sırtını 

vererek, sadece ön cephe açıkta kalacak şekilde, toprağa yarı gömülü olarak inşa 

edilmiştir. Yerleşim çok sık değildir, evler arasında boşluklar ve yollar 

bulunmaktadır. Bu boşluklarda tezek konileri yer almaktadır. Zaman içinde eklenen 

diğer konutlar da aynı mantıkla toprağa yarı gömülü şekilde spontane olarak yamaca 

yerleştiğinden yerleşim düzenli bir yapıya sahip değildir (Şekil 4.39). Genel olarak 

sarı ve tonlarının hakim olduğu köyde yeşil alan veya ağaçlandırma yoktur. 

 

Şekil 4.39: Eski Dönerdere Köyü yerleşim planı (Özalp Kaymakamlığı Tapu 

Kadastro Müdürlüğü'nden ve Google Maps'tan alınan veriler tez yazarı tarafından 

yorumlanmıştır). 
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Hanede yaşayan kişi sayısı arttıkça ve köylünün maddi imkanları geliştikçe, tandır 

evlerine bitişik olarak kurgulanan yerden 7-9 basamak kadar yükselen Hilani tipi 

yapılar eklemlenmiştir (Şekil 4.40). Bu yapıların bir odası misafir odası olarak 

kurgulanmış genelde erkek misafirlerin ağırlanmasında kullanılmıştır. Ancak misafir 

olmadığı dönemlerde kaynana odası olarak, ikinci oda da gelin odası olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca sonradan haneye giren her gelin için genellikle eve ait arazi 

içinde, ana yapıya birleşik veya bağımsız olarak kurgulanan gelin odaları inşa 

edilmiştir. Maddi imkanlar izin verdikçe, gelin odalarına benzer şekilde ancak daha 

geniş boyutlarda sadece misafir ağırlamak için tasarlanan misafir odaları ise 

genellikle yapıdan bağımsız şekilde planlanmıştır. Köylüler sonradan eklenen bu 

yapı tiplerinin ikisini de ‘oda’ olarak adlandırmaktadır (Şekil 4.41). 

 

Şekil 4.40: Tandır evi (sağda) ve bitişik kurgulanan Hilani tipi oda(solda). 

 

Şekil 4.41: Misafir odası olarak planlanan ek yapı. 
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Günümüzde ise eski yapıları yıkarak veya eve ait arsa içinde boş kalan alana tek çatı 

altında tasarlanmış yeni yapılar inşa edilmiştir. Yeni yapılar kültürel alışkanlıkların 

bir kısmını devam ettirecek şekilde planlansa da, yerel malzeme, yapım tekniği veya 

yerel hayat tarzından farklı, modern etkilerin okunduğu betonarme yapılardır (Şekil 

4.42). 

 

Şekil 4.42: Eski Dönerdere’deki yeni konut yapıları. 

Eski tandır evlerinin çoğu yıkılmış olmakla beraber, oda yapıları hala mevcuttur. 

Günlük ihtiyaçları karşılayacak düzenlemelerin yapılıp, içinde yaşamaya devam 

edilen odalar olmakla birlikte az sayıdadır. Odalar çoğunlukla, depo, kümes, kiler ya 

da yıkılan tandır evinin yerine tandır olarak kullanılmaktadır. Günlük tüketim 

ihtiyacı olan köy ekmeğinin üretilebilmesi için tandır gereklidir. Ayrıca tandırda 

pişirilen çeşitli et yemekleri kültürü de tandırı vazgeçilmez kılmaktadır. Bu sebeple, 

yeni veya eski her evin bahçesinde tandır olarak planlanmış bir oda vardır. Ayrıca 

eski tandır evlerinin tamamen yıkılması, hayvanlar için de yeni barınaklar 

yapılmasına sebep olmuştur. 

Köyün güncel durumunda, az sayıda ve düşük kotta kaldığı için farkedilmeyen tandır 

evleri ile eve birleşik veya ayrı olarak eklenen odalar ve son yıllarda eski evlerden 

bağımsız olarak planlanıp inşa edilen yeni evler bir aradadır (Şekil 4.43). 

1980’li yılların izlenimi Gökçe’nin tarifiyle, köy evleri, yerleştiği vadinin bir 

yamacında yolun geçtiği düzlüğe doğru yayılacak şekilde toplanmıştır. Eski 

Dönerdere Köyü, coğrafi açıdan dağ köyü özelliğini taşımakla birlikte, sosyolojik 

açıdan toplu köy ya da yolboyu köyü olarak nitelendirilebilir. Evler çok sık olmayıp, 

aralarında yol ve boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklarda muntazam olarak dizilmiş 

tezek konileri vardır. Yıkık dökük toprak damlı evlerin tezekler arasında kaybolduğu 

alanda, köy merkezi olarak gösterilebilecek bir yapı yoktur (1980). 
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Şekil 4.43: Eski Dönerdere Köyü genel görünümü. 

4.3.2.2 Mekansal organizasyon 

- Tandır Evi 

Köy yerleşimi belirleyen ilk evler tandır evleri olup, bu evlerin oluşumunda sert hava 

koşullarının etkisi büyüktür. Konutlar, sert hava koşullarından daha az etkilenmek 

için hafif eğimli tepe toprağına yarı gömülü şekilde tasarlanmıştır (Şekil 4.44). Arka 

cephe ile birlikte yan cephelerden biri veya her ikisi de toprağa gömülüdür. Konutlar 

yerleştikleri tepenin konumuna göre güney, doğu veya güneydoğuya yönlenmiş olup, 

yapıya tek giriş bu cepheden verilmiştir. Bu kapı, hem insanlar hem de hayvanların 

yapıya girmek için kullandıkları ortak kapıdır. Yapıya ilk girildiğinde küçük bir giriş 

mekanı ile karşılaşılmaktadır. Giriş mekanı, büyükbaş hayvanların barındığı mekan 

olan ahır ile küçükbaş hayvanların barındığı mekan olan ağılın konumuna göre 2 ya 

da 3 kapıyla diğer mekanlara dağılmaktadır. Giriş, eğer ahır ve ağıl birbiriyle ilişkili 

olup ortak bir girişe sahipse 1 kapı hayvanlar için, diğer kapıda tandır evi denilen 

insanların yaşadıkları mekana giriş için kullandıkları olmak üzere, 2 kapıya açılır. 

Eğer ahır ve ağıl, tandır evinin 2 cephesine bitişik şekilde, iki ayrı mekanda 

konumlanmışsa, giriş mekanı tandır eviyle birlikte 3 ayrı kapıya açılır (Şekil 4.45). 

 

Şekil 4.44: Yarısı toprağa gömülü 100 yıllık bir tandır evi ve tuvaleti. 
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Şekil 4.45: Tandır evi giriş mekanından dışarıya bakış, giriş, ahır (solda) ve ağıl 

(sağda) kapıları. 

Aileyi oluşturan herkesin bir arada yaşadığı mekan olan tandır evi, ev sahiplerinin 

maddi durumuna göre değişmekle birlikte, genellikle 4*6, 6*8 veya 8*12 metre 

boyutlarındaki dikdörtgen bir plana sahiptir (Şekil 4.46). Yapı yüksekliği 2,5 metre 

civarındadır. Mekanın ortasında bir tandır bulunmaktadır. Ev bu sebeple ‘tandır evi’ 

olarak adlandırılmıştır. Tandır hem evin ısıtılmasını sağlamakta, hem de ekmek ve 

yemeklerin pişirilmesi için kullanılmaktadır. Tavanda ise tandır dumanının çıkışı 

için, yaklaşık olarak tandırın hizasında 30*40 cm boyutlarında, ev sakinleri 

tarafından ‘baca’ olarak adlandırılan küçük bir açıklık/tüteklik bulunmaktadır. Bu 

açıklık aynı zamanda içeri gün ışığı alınan tek noktadır. Bazı konutların ön 

cephesinde bulunan 10*10 cm boyutlarındaki küçük açıklıkların, sahip olduğu 

çerçeve ve cam gibi yeni malzemeler sebebiyle daha sonradan açıldığı 

anlaşılmaktadır. Tandır evi dumanın evin içinde bekletilmesi sebebiyle isli ve kara 

duvarlara ve tavana sahiptir. Evin herhangi bir köşesinde oturmak için divan vb 

mobilya yoktur. Oturmak için yerlere atılan minder ve oturma yastıkları 

kullanılmaktadır (Şekil 4.47). 

Yaşamak, yemek, yıkanmak, uyumak, gibi tüm yaşamsal faaliyetler tandır evinde 

gerçekleştirilmektedir. Mutfak olarak adlandırılabilecek bir ek ya da raf yoktur. 

Mutfak malzemeleri tandır evinin bir köşesinde konumlandırılmışlardır. Su ihtiyacı 

köydeki su gözelerinden taşımayla karşılanmaktadır. Bazı konutlarda yapının dışına 

sonradan eklenen ufak bir kiler yapısı mevcuttur (Şekil 4.46). Bu mekanda yemeklik 
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erzak depolanmaktadır. Kiler olmayan evlerde yemeklik erzak, tandır evinin bir 

köşesinde veya evin ilk giriş mekanında uygun bir köşede muhafaza edilir. 

 

Şekil 4.46: Tandır evi plan ve kesiti. 

 

Şekil 4.47: Tandır evi iç mekan görünüşü (günümüzde depo olarak kullanılmakta). 
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Bulaşık yıkama veya banyo ihtiyacının karşılanması için tandır evinin bir köşesinde 

yaklaşık 90*90 cm metre boyutlarında ufak bir gidere sahip yükseltilmiş döşeme 

mevcuttur (Şekil 4.48). Gider, suyu evin en yakın köşesinde açılmış bir foseptik 

çukuruna yönlendirir. Tuvalet ise evden birkaç metre uzakta, yaklaşık 1*1,20 metre 

boyutlarında ufak bir kulubeden ibarettir (Şekil 4.44). Tuvaletin kendine ait foseptik 

çukuru bulunmaktadır. Foseptik çukurunun dolması halinde çukur kapatılıp yıkılır ve 

bahçede uygun olan başka bir köşede yenisi inşa edilir. 

 

Şekil 4.48: Yıkama ve yıkanma işlerinin gerçekleştirildiği bir köşesinde gideri olan 

yükseltilmiş döşeme örnekleri. 

Ahır ve ağıl yapısı birbirine benzer olup, hanenin sahip olduğu hayvan sayısına veya 

yapının hangi cephesinde konumlandığına göre boyutları değişmektedir. Hayvan 

barınakları yapının bir cephesine bitişik olup, o cephenin ısı kaybını azaltmaktadır. 

Dikdörtgen yapıya sahiptir, genelde cephe uzunluğunda olsa da, hayvancılığın ana 

geçim kaynağı olduğu dönemlerde ihtiyaca göre daha büyük veya uzun ahırları olan 

evler de olmuştur. Ahırlar, toprağa gömülü cephede değilse yan duvarlarda, gömülü 

ise tavanda açılan ufak bir delik ile havalanmaktadır. Mekan içinde gerekliyse buzağı 

veya kuzular için ahşap bir çitle ufak bir bölüm ayrılmaktadır. 

Yörede ‘tandır evi’ olarak adlandırılan bu evler, Akın’ın (1985), ‘Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’daki Tarihsel Ev Tiplerinde Anlam’ adlı eserinde ‘tüteklikli ev’ 

olarak bahsettiği yapı tipiyle, yapısal olarak küçük farklılıklara sahip olsa da, 

mekansal olarak çok benzer özellikler taşımaktadır. Toprağa gömülü konut 

yapımının bir ürünü olan tüteklikli ev adını, tavanda yer alan, dumanın dışarı 
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çıkmasını sağlayan tüteklikten almıştır. Akın’a göre, bu tip yapılar, Anadolu’nun 

çoğunlukla doğu kesiminde rastlanmakta olup, kırlangıç kubbe ya da orta bacalı ev 

(Sedad Hakkı Eldem’in Türk Evi Plan Tipleri adlı kitabında), gibi isimlerle de 

anılmaktadır. Farklı ülkelerde bile Türkçe isimlendirmelere raslandığını belirten 

Akın, örnek olarak, Azerbaycan’da ‘karadam’, Tiflisli bir yazar tarafından 

Kafkasyadaki evler için ‘saklı’, Gürcistan’da ‘darbazi’, Ermenistan’da ‘glhatun’, 

‘ton’ veya ‘tun’ kelimelerini örnek vermiş, ayrıca dünyanın değişik bölgelerindeki 

bir kaç ülkede de bu tip evlerin yaşam alanı olarak kullanıldığını belirtmiştir (Şekil 

4.49, 4.50). 

 

Şekil 4.49: Gürcistan Darbazi evi kesiti (URL-24). 

 

Şekil 4.50: Gürcistan’dan Darbazi evi iç görünüş (URL-25). 
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-Hilani Tipi Konut ve tek gözlü ek odalar 

Tandır evinin zaman içinde artan nüfusa cevap vermeyişi ve zamanla gelişen 

teknolojiye ulaşma imkanları arttıkça değişen yaşam tarzı ile kullanıcılar ek yapılara 

ihtiyaç duymuştur. Yeni odaların planlamasında etkili bir faktör de misafirin çok 

kıymetli olması ve iyi ağırlanması için daha iyi ortama ihtiyaç duyulmasıdır. Bu 

ihtiyaçları karşılamak üzere tandır evlerine, genelde bir cepheden bitişik kurgulanan 

yerden 7-9 basamak kadar yüksek hilani tipine benzer yapılar eklemlenmiştir. Akın’a 

göre tüteklikli ev olan bölgelerde oda denilen ek yapılar yapılması, değişimin ilk 

habercileri olmuştur. Odalara geçiş, sadece geceleri de olsa soba kullanımına 

sebebiyet verecektir. Bu durum ekonomik iyileşmenin göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Köylerde misafir için odaya sahip olmak ilk zamanlarda statü 

göstergesi olmuştur (Akın, 1985). 

Akın, hilani tipini ön yüzü dışa açık bir orta mekanla, ona açılan iki yandaki birer 

oda şeklinde tanımlar. Genellikle subasman kotu yüksek olup yapıya birkaç basamak 

veya bir rampa ile girilir. Bu yapılarda ortadaki mekanın derinliği odalara eşitir. 

Böylece simetrik düzene sahip olan yapı tek seferde planlanmış ve bitmiş bir 

dikdörtgen görünümündedir (Şekil 4.51). Simetrik görünümün bozulmaması ve 

odadan odaya geçiş durumunun tercih edilmemesi sebebiyle, yapıya yan taraflardan 

ek oda yapılmamaktadır. Ek mekan gerekirse yapıya, arka cephe boyunca uzanan bir 

adet oda eklemlenmektedir. Bu odaya hem arka taraftan hem de ortadaki geçiş 

mekanından giriş verilmektedir (Akın, 1985). 

 

Şekil 4.51: Hilani tipi konut örnek planı (Yıldırım, 2003). 

Eski Dönerdere’de hilani tipi yapılar olarak bahsettiğimiz tandır evine bitişik yapılan 

yapıların hilani yapı genel özelliklerinden en belirgin farkları, dağılım mekanı 

özelliğindeki girişin ön cephesinin kapalı olması ve simetrik olup olmadığı 

düşünülmeden halihazırda mevcut tandır evine bitişik planlanmasıdır. Yapı konumu 
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belirlenirken bazı evlerde tandır evinden hilani yapının bir odasına geçişi sağlayacak 

bir kapı açılması göz önünde bulundurulmuştur (Şekil 4.52). Böyle bir durum söz 

konusu değilse bile tandır evinin bir cephesine bitişik olacak şekilde planlanmıştır. 

Dönerdere’deki hilani konutların ortak bir yöne yönelmesi söz konusu değildir. Zaten 

eğimli olan arazide tandır evinin, hilani yapının konumlanmasına uygun cephesi 

seçilip, yapı buna göre düzenlenmiştir. Tandır evi ve hilani tipi yapı beraber 

kullanıldığı için bu dönemde evin 2 ayrı giriş kapısı vardır.  

 

Şekil 4.52: Arkasındaki (yıkık) tandır evine (giriş kapısı solda) bitişik Hilani tipi 

oda. 

Basamakları çıktıktan sonra, hilani yapıya giriş tam ortadaki kapıdan olup, dağılım 

mekanına açılır. Uzunluğu hilani odaların uzunluğuna eşit, eni yaklaşık 1,5 - 2 metre 

olan yörede salon denilen dağılım mekanından sağ ve solda iki ayrı odaya kapı 

açılmaktadır. Bu odalar hilani tipe uygun olarak genellikle eşit büyüklükte olup, 

ailenin durumuna göre 3*4, 4*6, 4*7 metre boyutlara ulaşabilmektedir (Şekil 4.53). 

Dağılım mekanı asıl olarak geçiş için kullanılmaktadır ancak giriş kapısının tam karşı 

köşesi döşek, yorgan vb. eşyalar için yüklük olarak da kullanılmaktadır. Sağ ve 

soldaki odalar benzer özellikler gösterir, ancak pencere konumları gibi konularda 

simetrik yapı çok önem arz etmemektedir. Bunun başlıca sebebi halihazırda tandır 

evine bitişik planlanan bu ek yapının, ışık almak için hangi cephe uygunsa oradan 

pencere açılmasıdır. Odalardan biri kaynana odası, diğeri gelin odasıdır. Odalardan 

bir tanesi genellikle kaynana odası, misafir ağırlamak için misafir odası olarak 

kullanılmıştır. Isıtma sistemi olarak odalarda ayrı ayrı soba kullanılmakta, duman 

borularla bacalardan dışarı gönderilmektedir. Hem dumanın soba borularıyla bacadan 

atılması, hem de pencerelerden gün ışığı alınması sayesinde konutun içi temiz ve 

ferah bir görünüme sahiptir (Şekil 4.54). 
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Şekil 4.53: Tandır evi ve yapıya bitişik şekilde eklemlenen hilani tipi konut plan ve 

kesitleri. 

 

Şekil 4.54: Hilani yapıda bir odanın iç mekanı. 
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Hilani ekte günlük yaşam için gerekli mutfak ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

herhangi bir raf, hamamlık, döşeme, gider vs. yoktur. Çünkü bu yapı günlük yaşamı 

geçirmek üzere değil, geceleri yatma mekanı olarak planlanmıştır. Günlük yaşam 

toplu şekilde tandır evinde geçmekte, yemek, yıkanmak vb. günlük ihtiyaçlar hala 

tandır evinde karşılanmaktadır. 

Hilani yapı yapıldıktan sonra, haneye gelen her yeni gelin için eve ait arazi içinde, 

ana yapıya birleşik veya bağımsız kurgulanan gelin odaları inşa edilmiştir (Şekil 

4.55, 4.56, 4.57, 4.58). Bu odalar da hilaniye benzer şekilde zemini yerden 7-9 

basamak yüksek olacak şekilde planlanmıştır. Odalar 2,5*4, 3*5 metre gibi 

boyutlarda olup, mekan sadece yatmak için kullanıldığından daha büyük mekanlara 

ihtiyaç duyulmamıştır. Kapıdan girince direkt ana mekana girilen küçük odalar 

bulunduğu gibi, bir holden girilip, odaya geçilen tiplerde mevcuttur (Şekil 4.55, 

4.56). Hilani evle aynı şekilde soba ile ısıtılmaktadır. 

 

Şekil 4.55: Tandır evi, hilani yapı ve yapıya bitişik planlanan  misafir ve gelin 

odalarından oluşan Eski Dönerdere yerel konutu planı. 
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Şekil 4.56: Tandır evi, hilani yapı ve yapıdan ayrı eklenen misafir ve gelin 

odalarından oluşan Eski Dönerdere yerel konutu planı. 

 

Şekil 4.57: Gelin odası olarak adlandırılan ana yapıdan bağımsız ek yapı ve yapıya 

bitişik kümes. 

 

Şekil 4.58: Bitişik planlanan bir yapı örneği, oda (solda), tandır evi (ortada), ahır ve 

ağıl (sağda). 
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Gelin odalarına benzer şekilde ancak daha geniş boyutlarda sırf misafir ağırlamak 

için tasarlanan misafir odaları da genellikle yapıdan bağımsız şekilde planlanmıştır. 

Misafir odalarına geçiş bir giriş holünden sağlanmaktadır. Yapı sadece misafir 

ağırlamak için kullanıldığından mutfak, banyo vb. ihtiyaçların karşılanabileceği 

sistemlere sahip değildir. Boyutlar 3*4, 3,5*5, 4*5, 4*7 metre gibi çeşitlenmektedir. 

Misafir odası dahil sonradan yapılan bu ek yapıların hiçbirinde kullanıldığı dönemde 

oturmak için divan vb mobilya yoktur. Tandır evinde olduğu gibi oturmak için 

yerlere atılan minder ve oturma yastıkları kullanılmaktadır. Ayrıca, bu odaların 

duvarları kerpiçle yapıldığı için yeterince kalın olduklarından, duvarın uygun 

kısımlarında tandır evinde görülmeyen kapaklı gömme dolaplar ya da kapaksız niş 

şeklinde oyuntular mevcuttur (Şekil 4.59). 

 

Şekil 4.59: Odalarda yer alan gömme dolap ve nişler. 

Aynı anda hizmet veren tandır evi, hilani tipi yapı ve ek odaların giriş kapıları 

genellikle arsanın iç tarafına bakacak şekilde yönlenmişlerdir (Şekil 4.55, 4.56). 

Tandır evine ek olarak inşa edilen yapılar yaşama birimleri olmayıp gece 

konaklamak için kullanılmaktadır. Sadece misafir odası, misafir ağırlamak için 

kullanılmaktadır. Bazı hanelerde misafir olmadığı zaman aile bireyleri tarafından 

yatmak için de kullanılmaktadır. Yapılar genellikle 7-9 basamak yüksekliğinde 

subasman kotuna sahiptir ve yapının iç mekan yüksekliği yaklaşık 2,5 metre 

civarındadır. Son 15 yıl içinde tandır evinin yaşam alanı olarak kullanılması 

bırakıldıktan sonra, eskisi ile ilişkisi olmayan yeni konutlar inşa edildiği gibi, hilani 

konutlarına su hattı çekerek günlük yaşamın geçebileceği bir birime dönüştürenler de 

bulunmaktadır. Günümüzde hala kullanılan odalar, kanepe, büfe denilen vitrin gibi 

mobilyalar ile döşenmiş olup, televizyon vb. güncel tüketim ürünleri 

kullanılmaktadır (Şekil 4.60). 
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Şekil 4.60: Misafir odası iç mekanı. 

4.3.2.3 Yapı ve yapım sistemi 

-Tandır evi 

Vitruvius, tandır evine benzer bir evin yapımını şöyle tarif eder: 

“ Diğer yandan ovalarda yaşayan Friglerin ormanları bulunmadığından keresteleri yoktur. Bu 

yüzden doğal bir tümsek seçerler ve ortasından bir tünel geçirerek geçitler kazarlar, iç 

uzamlarını arazinin elverdiği ölçüde genişletirler. Üzerine birbirine kenetlenmiş kütüklerden 

piramit şeklinde bir çatı inşa ederek kamış ve sazlarla kaplarlar, konutların üzerine çok 

yüksek yığma topraktan tümsekler yaparlar. Konutlarının bu yapı biçimi kışı çok sıcak, yazı 

ise çok serin geçirmelerini sağlar.” (Vitruvius, 1993; Bölüm, 2,1,5) 

Eski Dönerdere Köy’ünde tandır evleri de, benzer şekilde inşa edilmiştir. 

Bina kabuğu: 

Duvarlar 

Tandır evi hafif eğimli bir tepeye yarı gömülü olarak inşa edilmiştir. Öncelikle evin 

toprağın içine yerleşeceği kısım, kazı yapılarak boşaltılır. Yapının yerleşeceği alan 

belirlenip, duvarlar için temeller açılır. Yapı duvarları, temelden başlayarak, duvarın 

yaklaşık zeminden 1 metre yüksekliğine kadar, çevreden veya tarlalardan edinilen 

moloz taşın, çamur harçla örülerek bir araya getirilmesiyle yapılır. Yarısına kadar 

moloz taş ile örülen duvarın üstü kerpiç malzemenin çamur harçla örülmesiyle 

tamamlanır. Kerpiçle tamamlanan üst kısım çamur sıva ile sıvanır. 50 cm 

kalınlığındaki duvarların, yüksekliği dış mekanda 2 metreyi geçmez. Kapı üstünde 

açıklığı geçecek boyutlarda ahşap hatıl/lento kullanılır, ancak duvar boyunca devam 

etmez (Şekil 4.61). Yörede yaşayan günümüz inşaat ustalarından Bayloz Yarar’ın 
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aktardığı bilgilere göre, ilk yerleşim döneminde yapılan tandır evlerinde kerpiç 

üretimi yapılmadığından, taş kısmın üstü çamur bir harcın kat kat üst üste sürülerek 

yükseltilmesiyle tamamlanır. Bu çamur, yeteri kadar killi toprak ve saman 

karışımının birkaç gün ayaklarla çiğnenerek işlenmesiyle elde edilir. Yarar’a göre 

daha önce yaşayan ermeni evlerinde ise çamur harcı kat kat sürerken tutuculuğu 

arttırması için aralarda kamış kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.61: Tandır evi duvar yapısı. 

Döşemeler 

Döşemeler sıkıştırılmış topraktır.  İhtiyaç duyulduğunda zemin üzerine ince ağaç 

dalları ve saman ya da benzeri otlar serilip üzerine bir örtü örtülerek de 

kullanılmıştır. Zeminin yaklaşık olarak ortasında, tandır bulunmaktadır (Şekil 4.62). 

 

Şekil 4.62: Sıkıştırılmış toprak zemin, yerdeki tandır deliği. 

Tandır , üst iç çapı 40-60 cm, alt iç çapı 70-90 cm ve yüksekliği 90-130 cm arasında 

değişen, kesik koni biçimli bir çeşit ocaktır. Biraz enli bir bitime sahip üst bitimine 

şurt denir ve zeminle aynı seviyede olacak şekilde yere açılan çukura gömülür. Alt 

kenarda 10-15 cm çaplı külve denilen bir delik bulunur. Tandır, içinde yanan ateşin 
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havalanması, külvenin meyilli bir şekilde bağlandığı zeminde açılan ikinci bir 

delikten sağlanır (Oğuz, 1975; Aktaran, Akın,1985). Tavanda ise tandırın hizasından 

biraz şaşırtılmış şekilde, dumanın çıkışını sağlayan tüteklik vardır (Şekil 4.63). 

Dönerdere’deki evlerde tavanda, yaklaşık olarak külve deliğinin hizasında da 

havalandırma için açıklık bulunur, ancak bu açıklık tüteklik benzeri bir strüktürle 

oluşturulmamıştır. Tavandaki ince ağaç dalları veya samanın hava alacak kadar 

aralanması yeterli olmuştur. 

 

Şekil 4.63: Metal tepsi ile üzeri örtülü tandır (sağ alt köşede) ve üstündeki tüteklik. 

Tandır içinde ateş yakılıp, yemek veya ekmek pişirmek gibi ihtiyaçlar karşılandıktan 

sonra köze dönüşen ateşin üzerine kül dökerek sakinleştirilip, külve ve tandır deliği 

ve tüteklik kapaklarla kapatılarak ısı muhafaza edilir. Tandır deliği genellikle metal 

bir levha ya da tepsi gibi bir cisimle kapatılırken, tüteklik için farklı bir yöntem 

uygulanır. Çatıdan giren ışığın engellenmemesi için tütekliğin üstü sert bir naylon 

parçası ile örtülür. Naylonun üstüne araba tekeri lastiği kaydırılarak yerleştirilir. 

Böylece hem tekerin ortasından gün ışığı içeri alınmış olur, hem de naylon parça 

tekerin ağırlığıyla sabitlenir. 

Çatı 

Tandır evinin çatısı ortasında bir açıklık bulunan düz toprak dam şeklindedir. Sadece 

açıklığın olduğu kısımda, genellikle 2 ya da 3 kademe yükseltilerek, dumanın çıkış 

noktasında kubbe sayılamayacak kadar ufak bombe bir alan oluşturulmuştur. 
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Ev çatısının ana taşıyıcıları, kerpiç duvarlar üstüne, kısa duvara paralel şekilde 

yaklaşık 1,5-2 metre aralıklarla  atılan kirişlerdir. Bu kirişlerle çatı yükünün bir kısmı 

duvarlara aktarılır. Kışın 1 metreyi geçen kar boyunu hesaba katarsak, yağan karla 

artan çatı yükünü sadece bu kirişlerin karşılaması mümkün olmadığından, sayıları 

mekanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, genelde her iki kirişten bir tanesine, 

kolon görevi görecek şekilde bir dikme ile destek yapılır. Böylece çatı yükünün bir 

kısmı da direkt olarak zemine aktarılmış olur. Dikme ve tüm kirişler için malzeme 

olarak yontulmamış ağaç gövdesi/kütükler kullanılmıştır.  

Kısa yönde atılan ana kirişler üzerine uzun duvara paralel şekilde daha ince ikincil 

kirişler yaklaşık 20’şer cm aralıklarla düzensiz şekilde atılmıştır. Bu kirişlerin birkaç 

tanesi kısmen uzun olup birden fazla aralığın üstünü örterken, çoğunun boyları da 

yaklaşık 2 metre civarında olup, iki ana kiriş arasını geçebilecek kadardır. Bu sebeple 

kirişler eşit dağılımı sağlayacak şekilde şaşırtmalı yerleştirilirler. İkincil kirişlerin 

üzerine sırasıyla, kamış, çayır otu, saman serilerek tavan kapatılır (Şekil 4.64). 

Saman üzerine zaten yarı gömülü planlanan yapının, doğal konumuna uygun şekilde 

toprak serilir. Çatıdaki bu katmanlaşma, toprağın serilebilmesi için gerekmektedir. 

Toprağın üstü ise killi toprakla sıvanır. Sıva ile su yalıtımı sağlanır. Oluk yoktur. 

Gerekli görüldüğünde yağmur suyunu uzaklaştırmak için, uygun bir noktaya çivi gibi 

uzaklaştırıcı bir parça çakılmıştır. Tüm bu sistemlerin yanı sıra çatıda tam ortaya 

gelen 2 kiriş arasındaki açıklığın tam ortasında, tandır dumanının yükselip 

çıkabileceği bir açıklık bırakılmıştır. Bu açıklığa yörede baca denmektedir.  

 

Şekil 4.64: Tandır evi tavanı taşıyıcı sistemi; kısa yönde ana kirişler, kirişleri 

destekleyen dikmeler, şaşırtmalı ikincil kirişler ve ince ağaç dalları-samanla örtülü 

tavan (ayrıca külve için havalandırma açıklığı(solda) ve tüteklik(sağda) görülmekte). 
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Açıklıklar 

Evin aydınlatıldığı ve havalandırıldığı asıl açıklık tandırın üstüne denk gelen 

baca/tütekliktir. Evin cephesinde başka açıklık olmaz. Cephede sonradan açıldığı 

anlaşılan bazı açıklıklar ise soğuk hava koşullarının olumsuz etkisini en aza indirmek 

için, oldukça küçük boyutlardadır. 

Akın’a göre (1985), tüteklikli ev tipinin özelliği, mekanı örten ve bir tür bindirme 

tekniği ile kurulan, tüteklik denilen ahşap kubbedir. Genellikle kare ya da kareye 

yakın ölçülerdeki mekanın üzerini örtmek için kullanılan bu teknikte, bir köşede 

birleşen duvarların orta noktası ya da duvar uzunluğunun ⅓’ü kadar uzaklıktaki 

noktalara çapraz kirişler atılır. Bu aşamadan sonra teknik iki ayrı yöntemle 

tamamlanır: 

-İlk yöntemde çapraz kirişler, orta noktalarından duvarlara paralel kirişler atılarak 

bağlanır, sonra bu kirişlerin bağlandığı noktalardan eşit uzaklıkta belirlenen ikişer 

nokta üzerine yine duvara paralel kirişler atılır. Bu işlem tavanda 30-40 cm açıklık 

kalana kadar devam eder. 

-İkinci yöntemde, çapraz kirişlerin orta noktalarına duvarlara paralel olacak şekilde 

kirişler atılır, sonrasında tekrar bu kirişlerin orta noktalarına, bu sefer çapraz kirişlere 

paralel kirişler atılır. Tüteklik, 45 derecelik açıyla dönerek iç içe geçmiş gittikçe 

küçülen karelerin üst üste binmesiyle oluşur (Şekil 4.65, 4.66). 

 

Şekil 4.65: Tüteklik iki  farklı yapım yöntemi (Akın,1991). 
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Şekil 4.66: Tüteklik yapımından bir görsel (Özkan, 2012). 

Eski Dönerdere tandır evinde tüteklik yapımı ilk yönteme benzer şekildedir. Ancak 

farklı olarak evin planı kare olmadığı için, ilk atılan çapraz kirişlerin kullanımına 

gerek kalmamıştır. Tavan kısa yönde atılan 3-4 adet kirişle bölünmüştür ve tüteklik 

sadece evin orta yada ortaya yakın kısmındaki iki kiriş arasında yer alacak şekilde 

planlanmıştır. Bu iki kiriş arası yine iki kirişle 3’e bölünmüştür. Orta kısımda, ilk 

yöntemde bahsedildiği gibi, kirişlerin bağlantı noktasına eşit uzaklıklara diğer yönde 

iki kiriş daha atılarak sistem devam ettirilmiş, genellikle 3 ya da 4 seferde tüteklik 

istenilen boyutlara ulaştığı için kubbe şekli oluşmadan ufak bir bombelikle tavanda 

açıklık açılabilmiştir (Şekil 4.67). 

 

Şekil 4.67: Dönerdere Köyünden tüteklik örnekleri. 

Ek olarak, daha önce belirtildiği gibi tandırın külve deliğinin hizasında tavanda ince 

ağaç dalları ve samanın hafif aralanmasıyla oluşturulan bir açıklık daha vardır. Külve 

deliğinin havalanması amacıyla açılmıştır. Tüteklik ve havalandırma deliği ısıyı 

muhafaza etmek gibi amaçlarla ihtiyaç halinde kapatılabilmektedir. 
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Bunun dışında bazı tandır evlerinde, ön cephede 30*30 veya 20*20 cm boyutlarında 

ufak açıklıklar bulunabilmektedir. Cam kullanmaya imkanların elvermediği dönemde 

açıklıklar için kullanılan yağlı kağıt için, soğuk iklim şartlarında bu boyutlar 

fazlasıyla geniştir. Bu sebeple camlı tandır evilerinin, köylünün cam malzemesine 

ulaşma imkanına eriştikten sonraki dönemde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu 

açıklıklar herhangi bir çerçeveye sahip olmayıp, açıklığın üzeri kısa ahşap lentolarla 

geçilir. Açılıp kapanma özelliği olmayan bu camların, havalandırma değil aydınlatma 

için açıldıkları anlaşılmaktadır. 

Ayrıca hayvanların barındığı ahır ve ağıl bölmelerinde de tavan veya yan duvarlarda, 

havalandırmayı sağlamak için çok küçük boyutlarda açıklıklar bırakılmıştır. Bu 

açıklıklar bir mekan için birden fazla olmayıp, herhangi bir düzene sahip değildirler. 

Duvardan bir-birkaç kerpiç veya taşın çıkarılmasıyla oluşturulmuş izlenimini 

verirler. 

Taşıyıcı sistem: 

Yapı yükü yığma sistemle duvarlara taşıtılır. Mekanın genişliğine göre sayıları 2 ila 4 

arasında değişen, çatı yükünün bir kısmının zemine aktarmak için, ana kirişlerin 

desteklendiği dikmeler ise kolon görevini üstlenmektedir (Şekil 4.47). Kapı veya 

ufak pencere açıklıkları lentolarla geçilmiştir.  

-Hilani tipi yapı ve ek odalar: 

Plan kurgusu farklı olsa da bu iki tip yapının yapım sistemleri ve yapı malzemeleri 

küçük farklılıklar haricinde aynıdır.  

Bina Kabuğu: 

Duvarlar 

Yapı temelleri zeminde kazılan çukura moloz taşın çamur harçla tuturularak örülmesi 

ile yükseltilir. Yapı yaklaşık bir metrelik subasman kotuna sahiptir. Bu yükseklik 

temelin üstünde devam eden taş örgü ile tamamlanır. Zeminde taş duvarlar arasında 

kalan boşluk toprakla doldurulur. Uygun seviyeye çıkıldıktan sonra duvarların 

yapımı kerpiç malzemeyle devam eder. Kerpici genellikle konut yapımı için köylü 

kendisi üretir. Bu durumda imece usulü yardımlaşmalar işi kolaylaştırır. Kerpiç 

duvarların bağlantıları genelde zemin ve pencere ve kapı üst hizası olmak üzere 2 

farklı seviyede atılan ahşap hatıllarla sağlanır. Yapı iç mekan yüksekliği 2,5 metre 
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civarındadır. Duvarların iç ve dış yüzeyleri çamur sıva ile sıvanır (Şekil 4.41). İç 

duvarlar kireç ile badana yapılır. 

Döşemeler 

Zemin kotu yerden 1 metre kadar yüksek planlanan yapıların döşemeleri de tandır 

evi gibi sıkıştırılmış topraktır. Ancak daha temiz görünmesi ve daha sağlam olması 

için son kat özel hazırlanmış, saman ve beyaz kil içeren bir sıva ile tamamlanır. 

Çatı 

Yapılar düz toprak dam ile örtülmüştür. Çatı açıklığı, genişliğine göre değişmekle 

birlikte yaklaşık 15-20 cm çapında yontulmuş ağaç gövdesi/tomruklar ile geçilir. 

Kiriş görevini üstlenen tomruklar genellikle, kısa kenara paralel olarak, 50 cm. 

aralıklarla dizilmiş olup, yükü taşıyıcı duvarlara aktarırlar (Şekil 4.68). Bu kirişler 

çoğu zaman dış cephede 5’er cm çıkıntı yapacak şekilde dışarı taşmışlardır (Şekil 

4.69). Tomrukların üzeri düzgün şekilde sıralanmış kamışlarla kapatılmıştır. 

Tomruklarla evin duvarları arasında kalan boşluklar ise çimlerle tıkanarak yalıtılır. 

Kamışların üzerine tandır evindeki gibi sırasıyla çayır otu, saman ve son olarak da 

toprak ve çamur sıva katmankarı uygulanır. Çatılarda yağmur suyu istenilen tarafa 

yönlendirilmiş, çatı bitimine yağmur suyunu yapıdan uzaklaştıran 40-50 cm. 

uzunluğunda yerel dilde lülehin denilen teneke veya plastik borular eklenmiştir 

(Şekil 4.69). 

 

Şekil 4.68: Hilani yapıdaki oda tavanı, 50 cm aralıklarla yerleştirilen kirişler. 
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Şekil 4.69: Dış cepheden görülen ahşap kirişler ve çatıdan 30 cm. uzaklaşacak 

şekilde konumlandırılmış oluklar. 

Açıklıklar 

Yapıdaki açıklıklar belli bir standarda sahip olmayıp, boyutları ve sayıları, yapının 

konumu veya hane sahibinin maddi imkanlarına göre değişkenlik göstermektedir. 

Her odanın en az bir cephesinde pencere vardır. Bazı odalarda uzun cephede 2 adet, 

kısa cephede 1 adet olmak üzere 3 açıklık bulunmaktadır (Şekil 4.69). Pencereler için 

güney ve doğu yönleri tercih edilmekle birlikte, mahremiyet sebebiyle, avlu içine 

bakan örnekler de vardır.  

Pencere boyutları 50*50, 50*100, 80*1,20, 1.20*1.20 cm arasında değişmektedir. 

Bazı odaların giriş mekanları ayrı olup, bu mekanlar kapının üstünde veya 

karşısındaki duvarda yer alan, daha küçük boyutlarda pencerelere sahiptir. 

Pencereler ahşap çerçeveye sahip olup, tek camlıdır. Açılabilir kanat sayısı 

pencerenin boyutuna göre değişmektedir. 

Taşıyıcı sistem: 

Taşıyıcı sistem yığma olup kerpiç duvarlar tarafından, moloz taşla örülmüş temele 

aktarılan yapı yükü, temelden de zemine aktarılır. Çatı açıklığı, genişliğine göre 

değişmekle birlikte yaklaşık 15-20 cm çapında kiriş görevi gören yontulmuş ağaç 

gövdesi/tomruklar ile geçilir. 
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4.3.3 Dönerdere yerel konutunda doğal ve kültüerel veri etkisi 

4.3.3.1 Doğal veri etkisi 

Eski Dönerdere yerel konut mimarisi oluşumunda etkili olan doğal veriler topoğrafya 

ve manzara, iklim ve bitki örtüsü ve doğal kaynaklar başlıkları altında ele alınacaktır. 

- Topoğrafya ve manzara 

Eski Dönerdere yerleşimi bir vadinin kuzeydoğu yamacında, 2100 metre yükseklikte 

kurulmuş bir dağ köyüdür. Düz olmayıp hafif eğimli tepeliklere sahip olan arazide 

konutlar, bu tepelere sırtlarını vererek, toprağa yarı gömülü şekilde yerleşmişlerdir. 

Köy yerleşimine 1 km mesafede düz alanlar olmasına rağmen tepelik alanların tercih 

edilmesinin sebebi, topağın ısı yalıtımından faydalanmak için gömülü konutlar inşa 

etmeyi planlayan yerlilerin, tepelik alanda yarı gömülü konut inşa etmenin 

kolaylığını tercih etmeleri olduğu söylenebilir.  

Ayrıca tandır evine sonradan eklenen ilk hilani tipi yapıların yüksek girişlerinde de 

topoğrafyanın etkisi okunabilir. Eğimli araziye yerleşen tandır evinin önündeki arazi 

daha düşük kota sahiptir. Hem soğuk hava koşullarından daha az etkilenmek hem de 

dolanmadan direkt olarak iki konut arasındaki ilişkiyi sağlayabilmek için tandır 

evinden direkt hilani yapıdaki odalardan birine kapı açılması tercih edilmiştir. Bunu 

sağlayabilmek için tandır evi ile hilani ekin zemin kotlarının eşit veya yakın seviyede 

olması gerekir. Bu sebeple hilani yapıların temelleri taşla örülerek yükseltilmiştir ve 

girişleri 7-9 basamaklık merdivenle sağlanmaktadır. 

Köyün yönlenmesini etkileyen herhangi bir manzara etkisi yoktur. Yönlenme 

güneşten maksimum faydalanmak adına güney veya doğu yönlerine doğrudur. 

Sonradan eklenen odalarda ise yönlenme konuta ait arazinin kullanımına göre 

değişmekte olup, güvenlik için genellikle tüm kapılar ortada oluşan avluya 

açılmaktadır. Pencere açıklıkları ise güney veya doğuya doğru bakacak şekilde 

yönlenmişlerdir. 

- İklim ve bitki örtüsü 

Akın’a göre, tüteklikli yapıların oluşumunda etkili üç faktör; soğuk iklim, yakacak 

kıtlığı ve sınırlı ahşap boyutlarıdır. Soğuk iklim şartları altında ısınmak için gerekli 

yakacak miktarı artacağından, yakacağın mümkün olduğu kadar tasarruflu kullanılıp, 
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bir dahaki yaz aylarına kadar yetmesi sağlanmalıdır. En küçük bir ısı kaybı bile 

istenmemektedir (Akın, 1985). 

Sert karasal iklim, yaşam alışkanlıklarında ve hayat düzeninin oluşmasında etkili 

olmuştur. Yapı oluşumu bunun yansımalarından sadece biridir. Tandır evi, tüm aile 

bireylerinin kış boyunca bir arada yaşadığı, ısıtılması gereken tek yaşama mekanıdır. 

Yaşamak, yemek, yıkanmak, uyumak gibi günlük ihtiyaçların neredeyse tamamı bu 

mekanda görülmektedir. Sadece tuvalet ihtiyacı evin dışındaki küçük bir yapıda 

çözümlenmiştir. 

Isı kaybını en aza indirmek için toprağın yalıtımından faydalanmak üzere planlanan 

tandır evleri hafif tepelik araziye yarı gömülü şekilde planlanmışlardır. Isı yalıtımı 

için toprağın içine yerleşmek hem çok sıcak, hem de çok soğuk iklimlerde uzun 

yıllardan beri kullanılan yöntemlerden biridir. Konutun arka cephesi ile birlikte yan 

cephelerden biri veya her ikisi de toprağa gömülüdür. Konutlar yerleştikleri tepenin 

konumuna göre doğu veya güneye yönlenmiş olup, yapıya tek giriş bu cepheden 

verilmiştir. Orjinal tandır evinde soğuk iklimden dolayı tüteklikten başka açıklık 

bulunmaz. Ancak, cephede açıklık olmasa da, dışarısı ile ilişki kurulan tek kapının da 

doğu veya güneyde olması çok soğuk iklim şartları altında elzemdir. Gün boyunca 

güneş almayan kuzey yönü kış boyunca yüksekliği 1 metreyi geçen karlar altında 

kalıp buz keseceğinden kar küreme vs işlemlerini zorlaştıracaktır. Sadece güneşten 

yeterince faydalanamamak değil, batıdan esen hakim rüzgar da batıya yönelmeyi 

engelleyen sebeplerden biridir. 

Tandır evinin bir veya iki cephesine bitişik olarak planlanan ağıl ve ahır da, eve 

bitişik olduğu cephenin dışarısı ile direkt temasını kesmektedir. Böylece hane 

sakinlerinin yaşadığı bölüm olan tandır evi, hayvanların vücut ısıları ile kısmen 

ısınan ahır ve ağıl sayesinde dış hava koşullarına göre bir nebze daha sıcak 

kalmaktadır. Tandır evinin dışarıyla ilişkisinin kurulduğu tek dış kapının hem hane 

sakinleri hem de hayvanlar  için ortak olarak kullanılmaları da, ısı kaybını azaltan 

etkenlerden biridir. Hem dışarı açılan sadece bir adet kapı olması, hem de 

hayvanlarla ilgili işlerin yapılması gerektiği saatlerde (günde 2-3 kere) dışarıya 

çıkmadan bu işlerin halledilebilmesi ısının gereksiz kaybını önler. 

Tandır evinin ısıtılması evin ortasındaki tandırın içinde yanan ateş ile 

sağlanmaktadır. Tandır ateşi için gerekli yakacak malzeme, yazın hayvan dışkılarının 
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kurutulması ile elde edilen tezeklerdir. Maddi yetersizlikler yakacak için kömür 

alınamamasına, yörede ağaç bulunmaması da yakıt olarak odun kullanılamamasına 

sebep olduğundan yakacak malzeme için alternatif yoktur. Tezeklerin bir dahaki yaza 

kadar yetecek şekilde tasarruflu şekilde kullanılması gerekmektedir. Akın’a göre, bu 

durumda ev içinde yanan ateşin dumanının bile hızlıca veya borular aracılığla dışarı 

atılması zarar olacaktır. Duman ısısının içerde tutulup, soğumaya başladıktan sonra 

dışarı çıkarılması ile elde edilecek olan ısı kazancı göz önünde bulundurularak, ev 

tasarımı buna uygun planlanmıştır (Akın, 1985). Dumanın dışarı çıkmadan önce 

mekana ısısını bırakması hedeflenerek, tüteklik hafif bombe oluşturacak şekilde bir 

iki kademe yükseltilmiştir. Böylece duman içeride bekletilirken, iç mekana 

yayılmayıp, tütekliğin oluşturduğu bombede birikecek, daha az rahatsız edici 

olacaktır. 

Tandır evine ek olarak yapılan odalar toprağa gömülü olarak inşa edilmemişlerdir, 

ancak oda duvarlarında yapı malzemesi olarak kerpiç kullanımı, çatı için toprak 

damın ve zeminde sıkıştırılmış toprağın kullanılmasında, toprağın ekonomik bir 

malzeme oluşu kadar yüksek yalıtım değerlerinden dolayı da tercih edildiğinin 

göstergesidir. Örneğin yapılan görüşmelerde, köyde yapı malzemesi olarak briket 

kullanılan yapıların her daim soğuk olduğu, kerpiç duvarlı konutların en sıcak yapılar 

olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca oda yapıları yerden 1 metre kadar yükseltilerek 

yapılmıştır. Yüksek girişler, zenginlik ve gösteriş ifade etmesinin yanında, kışın 

yağan karın 1,5 metre kadar yüksekliğe ulaşması dolayısıyla ev duvarlarını kar ve 

suyun olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak amacı da gütmektedir. 

Sert karasal iklim sebebiyle tek bitki örtüsünün çayır olan yörede, orman 

bulunmadığı için, damı taşıyan kirişler gibi yapı malzemesi olarak tercih edilen 

orman ürünleri yakın çevreden elde edilememektedir. Ağaç yapı malzemelerinin 

kısıtlı boyutlarda olmasının yapı oluşumuna etkisi, doğal kaynaklar bağlığı altındaki 

yapı malzemesi bölümünde açıklanmıştır. 

Ormanlık alanların olmaması tek yakacak kaynağının tezek olmasına sebep olmuştur. 

Bu sebeple yerleşimin ilk dönemleri hayvancılık birincil geçim kaynağı olmuştur. 

Ayrıca hayvan dışkısının tezek haline getirilebilmesi için kurutulması gerekir ve bu 

da sadece yaz mevsiminde üretilebilmesine izin verir. Yazın üretilen tezeklerin 

depolanması için ayrı mekan olmadığı için tezekler, kış şartlarından etkilenmeyecek 

şekilde 3-4 metrelik kalak denilen koni şeklinde kuleler haline getirilip, 
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depolanmaktadır. Kış boyunca yakacak ihtiyacı çok olduğundan, yazın çok miktarda 

üretilen tezek konileri yeni yapılar eklenmeden önce,köyün genel görünümüne hakim 

olmuşlardır. 

- Doğal kaynaklar 

Köy yerleşiminde ve konutların oluşumunda etkili doğal kaynakları, su kaynakları ve 

yapı malzemeleri olarak iki başlık altında toplayabiliriz. 

Su kaynakları: 

Köyün yerleşim yerinin saptanmasında ilk etken, tüm yerleşim yerleri için de geçerli 

olduğu gibi su kaynaklarıdır. Vadi yamacındaki köy civarında çok sayıda olmamakla 

birlikte birkaç dere bulunmaktadır. Köylü su ihtiyacını karşılayabilmek için Kulkas 

Deresi etrafına yerleşmiştir. Genel’in verdiği bilgilere göre Kulkas Deresi ince bir 

dere olup, kışın donması ve yazın buharlaşmayla etkisini kaybetmesine rağmen, 

köyün içindeki bir iki su gözesiyle köylünün su ihtiyacını ilk zamanlarda 

karşılamıştır. Köy nüfusunun ve hane sayısının artmasıyla, suyun köylüye 

yetmemesi, su almak için uzun sıraların oluşması, bazı hanelerin bahçelerine 13-14 

metre derinlikte su kuyusu açmalarına sebebiyet vermiştir (Genel, 1987). 

Kullanıcılarla yapılan görüşmelere göre Eski Dönerdere köy evlerine çeşmenin 

girmesi 1995 yılına tekabül eder. 

Yapı malzemeleri: 

Yörede doğal olarak mevcut bulunan yapı malzemeleri taş ve toprakla sınırlıdır. Bu 

durum yapılara yansımıştır. Taş malzeme temel yapımında kullanılmakta, geriye 

kalan yapı toprak veya topraktan üretilen kerpiç gibi malzemelerden oluşmaktadır. 

Taşın sadece temelde kullanılmasının sebebi soğuk bir malzeme oluşudur. Daha önce 

bahsedildiği gibi hem tandır evinde, hem de ek olarak yapılan diğer odalarda 

duvarlar için yapı malzemesi olarak kerpiç, çatı için toprak dam ve zeminde 

sıkıştırılmış toprak tercih edilmiştir. 

Günümüzde yapılan yapılar betonarme olup, duvarlarda briket vb yeni malzemeler 

kullanılmaktadır, ancak yöre insanı her zaman kerpiç evlerin sıcaklığının yeni inşa 

edilen evlerden daha iyi olduğunu belirtmişlerdir.  

Yörede ormanlık alan bulunmadığı için, damı taşıyan kirişler gibi yapı malzemesi 

olarak tercih edilen orman ürünleri yakın çevreden elde edilememektedir. Akın’ın da 
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belirttiği gibi, Tüteklik oluşumunda etkili etkenlerden biri de ahşap boyutlarının 

sınırlı olmasıdır. Kare planlı tüteklikli evlerde çatıyı desteklemek için dikme 

kullanılmaz, bütüncül mekan anlayışına ulaşabilmek için kısa ahşap malzemeyle 

geliştirilen tüteklik yapım tekniği ortaya çıkmıştır (Akın, 1985). Eski Dönerdere’deki 

tandır evi, tüteklikli evlerin ilk oluşumundaki gibi kare planlı değildir. Orjinal 

tüteklikli evlerden farklı olarak dikdörtgen planlı olan tandır evinde, çatı açıklığını 

geçen ana kirişlere destek olarak gereken noktalarda dikmeler kullanılmış, çatı yükü 

2 ya da 4 noktadan zemine aktarılmıştır. Kışın yağan karın da etkisi düşünülürse, çatı 

açıklığının geçilebilmesi için dikme kullanılması gerekmektedir. Yani yörede 

tüteklikli evin oluşumunda ahşap malzeme sınırlılığı etkisi farklı şekilde gözlemlenir. 

Bu evlerde, çatı örtüsünün taşınabilmesi için kısa yönde atılan kirişler üzerine uzun 

yönde atılan ikincil kirişler çoğunlukla kısa olup, iki ana kiriş arasını geçebilecek 

boyutlardadır ve dikme ile desteklenmelidirler. Ahşap malzemenin kısa olması, 

taşıyıcı dikme ve kirişlerin kullanılmasını gerektirmiş, bu da yaşama mekanının 

bölümlemesine sebep olmuştur. 

Ayrıca, ağaç malzeme imkanlarının sınırlı olması mekan boyutlarını da belirlemiştir. 

Tandır evine ek olarak inşa edilen odaların çatıları da düz dam olup, 15-20 cm 

çapındaki tomruklarla geçilmektedir. Tomrukların uzunluğu ya da taşıyabileceği 

açıklık oda boyutlarının belirlenmesinde etkili olmuştur.Odaların eni genellikle 4-4.5 

metreyi geçmemiştir. 

4.3.3.2 Kültürel veri etkisi 

Eski Dönerdere yerel konut mimarisi oluşumunda kültürel verilerin etkisini, toplum 

ve aile yapısı, ekonomik etkenler ve üretim biçimleri ve yerel kalıp dili başlıkları 

altında incelenecektir. 

- Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı 

Eski Dönerdere köyünde yaşayan millet Kürt kökenli olup, günlük hayatta Kürtçe 

kullanmaktadırlar. Köyün eski adı olan Giridil ise Ermeni kökenli bir kelimedir. 

Giridil, gönül bağı demektir, burada yaşayanların, yöreye duyduğu sevgiyi, buradan 

memnun kaldığını tarif etmektedir. Gökçe’ye göre, köylüler genellikle, bölgede 

Takuri ve Şemsikani diye bilinen iki aşirete mensup ailelerden oluşmakta, bu 

ailelerin çevre köyler ve İran ile akrabalık ilişkileri bulunmaktadır (Gökçe, 1980). 
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Köydeki ilk konutları İran’dan gelen ailelerin yapmış olması, konut tasarım ve 

yapımında İran’daki yöntemlerin etkisini sorgulatmaktadır. Yapılan görüşmelerde, 

İran’daki akraba konutlarının da benzer şekilde tandır evi özeliklerine sahip olduğu 

öğrenilmiştir. İran’daki akrabalarıyla iletişim halinde olan Bayloz Yarar, tandır evi 

ve ardından, hilani tipi konut ve odalarla devam eden konut değişim ve gelişiminin, 

İran’daki köylerinde ve kendi köylerinde paralel olduğunu aktarmıştır. Ayrıca İran 

kökenli konut araştırmalarında, İran’da toprağa gömülü konutların, hem sıcak hem 

de soğuk iklim şartlarında tercih edilen bir yapı tipi olduğu görülmektedir 

(Khodabakhshian, Mofidi, & Habib, 2012). İran kökenli bir araştırmadan alınan şekil 

4.70’teki toprağa gömülü konut tiplerinden en üstteki toprağa gömülü tüteklikli 

konut tipine, en alttaki Dönerdere tandır evi tipine benzemektedir.  

 

Şekil 4.70: Toprağa gömülü konut tipleri (Beigli & Lenci, 2016). 

Köydeki arazilerin, 1962 yılına kadar üç-dört aileye ait olduğu bilinmektedir. 1962 

yılında, köy arazisinin iskan için seçildiği dönemde köy arazisi devlet tarafından, 

topraksız çiftçi nüfusa dağıtılmıştır (Gökçe, 1980). 1962 yılına kadar toprakların 

aşiret elinde olması, köyde o döneme kadar aşiret yapısının hüküm sürdüğünü 

göstermektedir. Ancak 1962 yılı sonrasında, aileler daha özerk şekilde toplumun 

parçaları haline gelmiştir. 

Daha önce sosyal ve ekonomik durum başlığı altında bahsedildiği üzere Eski 

Dönerderedeki hane yapısında hane reisi en yaşlı erkek olup, sorumluluğu topluluk 

modelinin düzenini belirli geleneksel kurallar çerçevesinde yürütmektir. Tandır evi 

ve ek odaların kullanıldığı dönemde bir hanede, ilk nesil olan ailenin en yaşlıları 

dede ve nine, ikinci nesil olarak oğullar ve gelinler ve üçüncü nesil olarak torunlar 

bir arada yaşamaktadır. Ailenin kalabalık olması ve erken yaşta ailenin işlerine 
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yardımcı olduklarından işgücü olarak görülen çocukların fazla sayıda olması 

övünülen bir durumdur. Tüm aile bireyleri yaklaşık 4*6 metre boyutlarında olan 

mekanda hep birlikte yaşamaktadır. Bireyselliği gözeten bir düzenlemeye 

gidilmemiştir. Sadece, eğer gerekli görülürse, birden fazla çiftin yaşadığı tandır 

evlerinde yatma düzeninde perde ile mekan bölümlenebilmektedir. Yılın neredeyse 

3/4’ünün kış mevsimi olduğu düşünüldüğünde kalabalık ailede bireylerin sürekli aynı 

mekanı çok yakın olarak yaşaması gerekmesine rağmen bireyselleşmeye 

gidilmemesi, bu anlayışın yaşam biçimi haline gelmesinden kaynaklı olduğunu 

göstermektedir. Nitekim, sonradan eklenen odalara rağmen günlük yaşamın uzun 

süre tandır evinde ortak olarak geçirilmesinin bir sebebi kış soğuğu ve yakacak 

kıtlığı olsa da, bir sebebi de bir arada yaşama alışkanlığının devam etmesidir. Yörede 

yaşayanların özlemle andığı kış gecelerinde tandır başı sohbetleri veya yine uzun 

gecelerde toplu oynanan ceviz oyunu, aşık oyunu, beş taş, çift mi tek mi ve benzeri 

oyunlar toplu vakit geçirirken edinilen eğlenme anlayışını yansıtmaktadır. 

Geleneksel aile yapısında büyükler çok kıymetlidir, onlara saygıda kusur edilmez. 

Akın’a göre tandır evinde ayak altında olmayan, hava esintilerinden etkilenmeyen en 

iyi yer evin yaşlılarına ayrılır (Akın, 1985). Yaşlılar eve girdiklerinde tüm aile 

tarafından ayağa kalkılarak karşılanırlar. Aynı şekilde daha büyük olan aile üyesi 

kendisinden küçükler tarafından da ayağa kalkılarak karşılanır. 

Aileler ataerkil yapıya sahiptir. Erkek çocukları evin gelecekteki lideri olacaktır. 

Evlenen erkek evlat, gelini büyük aile içine alır. Evliliğin ilk yıllarında gelin 

kayınpederin yanında konuşmaz, kayınpeder sofradan kalkmadıkça yanında yemek 

yemez. Bu bir saygı göstergesi olarak kabul edilmiştir (Gökçe, 1980). Bu saygı 

anlayışı mekan kullanımına da farklı şekillerde yansır. Benzer şekilde, tandır evinde 

de sadece yaşlı kadınlar yüzleri ateşe dönük olarak oturabilirler, evde kayınpeder 

veya kayınbiraderleri varsa gelinler yüzlerini ateşe döndüremezler. Eve erkek konuk 

geldiğinde, kızlar ve gelinler odanın karanlık kısımlarına çekilirler. 

Yazın yapılacak çok fazla iş olmasına rağmen kışın hayvanların bakımı ve yemek 

pişirmek ve tandır yakmak gibi gündelik yaşamın parçası haline gelen işlerden başka 

iş yükü yoktur. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen bu işler çoğu kadınlar 

tarafından yapılır. Erkekler hayvanları yedirme ve temizlik gibi işlerle ilgilenirlerken, 

süt sağma vb. işler yine kadınlara aittir. Yazın ise kadınların işi, tezek yapımı gibi dış 

mekan işleri ile artar. Erkekler ise yazın daha yoğun çalışıp, çobanlık ya da tarımla 
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ilgili ev dışındaki ağır işlerle ilgilenirler. Ayrıca evin ihtiyaçlarına göre gerekli 

zamanlarda ilçeye gidip, alışveriş yapmak gibi işler de erkeklere aittir. 

Yerleşimin ilk dönemlerinde birincil geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvanlar temel 

geçim kaynağı olduğundan değerlidir. Bu durum hayvanlarla insanların bir arada 

yaşadığı çözümlemelere gitmeyi kolaylaştıran sebeplerden biridir. Daha önce 

değinildiği gibi köydeki tandır evlerinde ayrışma tamamlanmış görünse de, tüteklikli 

evlerin orjinal halinde insanlarla hayvanlar bir arada yaşarlardı. Dönerdere köyünde 

de buna dair hikayelere rastlanır. Yapıya girişin ortak olması da bir zamanlar ortak 

kullanılan evin ayrışmasının sonradan gerçekleştiğine dair fikir verir.  

Dönerdere köyü yerlisi müslüman olup, şafii mezhebine mensuptur. Konut 

tasarımında İslam’ın etkisi çeşitli konularda gözlemlenebilir. Müslüman inancında 

konut, cami ve kentin birbirlerine tamamen analojik olduğunu söyleyen Gür’e göre, 

‘yer evi’, İslami çağrışımlar taşır. Konut, cami ve kentin kesiştiği nokta doğanın 

İslam’daki örgütleyici özelliği ve önemidir. Mikrokozmosun kendini makrokozmosa 

sunduğu yer olan toprak, doğa İslam düşününde gerçek tapınaktır. Gerek cami, 

gerekse konut doğanın uzantısıdır. Karadeniz konutunda başka malzemelere ulaşım 

imkanı çok kolay olmasına rağmen yer evinde malzeme olarak toprak ve taşın 

seçilmesinin sebebi olarak bu durum gösterilebilir. Ayrıca döşemenin toprak 

olmasına rağmen evin içine ayakkabı ile girilmemesi de İslam kaynaklı bir 

yaklaşımdır (Gür, 2005). Gür’ün yorumuna göre, yörede başka malzeme olmaması 

ve ısı yalıtım değerlerinden dolayı tercih edilen toprağın, malzemenin çeşitli olduğu 

yörelerde de tercih edilmesi üzerine, İslam kaynaklı bir değer taşıdığı iddia edilebilir.  

Misafir odası anlayışı İslam’i etkilerden biri olarak sayılabilir. Muhtelif hadislerde 

‘bir gün ve bir gece evde kalmasının konuğun kesin hakkı olduğu’ belirtilen İslam 

inancında misafire verilen değer görülmektedir (Gür, 2005). Yörede, misafir odası 

genelde sadece erkek misafirler için kullanılır. Erkeklerle kadınların ayrı olarak 

ağırlandığı bu sistem tandır evinin kullanımında da okunabilir. Tek mekan olmasına 

rağmen yabancı erkeklerin konuta girmesiyle, kızlar ve gelinler karanlık bölgeye 

çekilmesi bir örnek olarak gösterilebilir. Bu durum İslam’daki haremlik selamlık 

anlayışının en ilkel versiyonu olarak algılanabilir. Misafir odası anlayışı, son 10 yılda 

yapılan yeni konutlarda da devam etmektedir. Tek çatı altında bütüncül olarak 

çözülen yapıya girişten hemen sonra 2 kapı ile karşılaşılır. Bu kapılardan biri 

genellikle ilk girişin tam karşısında olan kapı, konutun içine açılır. Sağ veya sol 
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tarafta kalan ikinci kapı ise erkek misafirlerin evin içine girmeden ayrıca 

ağırlanabilecekleri misafir odasına yani selamlığa açılmaktadır.  

Tek mekan olan tandır evinde bile ışığa yakın aydınlık ve uzak karanlık alanlarda 

konumlanma ile haremlik-selamlık anlayışına kısmen bir çözüm getirildiğine göre, 

ayrı bir misafir odası anlayışı sadece İslam’daki selamlık anlayışı ile açıklanamaz. 

Misafir ağırlamak Kürt milletinde çok önemli bir yere sahiptir. Misafir çok değerlidir 

ve elden gelen en iyi hizmetle karşılanır. Misafir gelir gelmez hayvanlardan biri 

kesilip, en kıymetli yemekler pişirilerek sofraya getirilir. Misafirin çok kıymetli 

olduğu bu anlayışla, misafire rahat edeceği bir ortam oluşturmak ve sahip olduğu en 

değerli mekanda ağırlamak için misafir odalarına ihtiyaç duyulmuştur. Misafir 

odasına sahip olmak ilk zamanlarda, maddi olarak iyi bir seviyede olunduğunun 

göstergesidir. 

İslam’ın konut tasarımında etkili olduğu bir diğer durum ise tuvaletin evin dışında 

olmasıdır. İslam anlayışına göre pis sayılan tuvaletler, çok soğuk kış şartlarına 

rağmen tandır evi döneminde bile evin hemen yanına değil en az bir kaç metre 

uzağına yerleştirilmiştir. Günümüzde yapılan yeni evlerde tuvalet ve banyo için yer 

ayrılmasına rağmen, evde yaşayan kadınlar, tuvaletin pis olduğu düşüncesiyle hala 

dışarıdaki tuvaletin kullanımını sürdürüp, tuvaleti evin içine almak 

istememektedirler. Ayrıca tuvaletin kıbleye yönlendirilmemesi de İslami coğrafya’da 

uygulanan en yaygın yaklaşımlardan biridir. 

- Ekonomik etmenler, üretim biçimleri 

Türkiye’de tüteklikli evlerin yer aldığı köylere bakıldığında, tarımda verimliliğin 

sınırlı olduğu, ürün miktarının yıllık iklim ve yağış koşullarından etkilendiği, 

gübresiz sulamasız tarımda nadasın zorunlu olduğu ve bu imkanlarla sadece buğday 

ve arpa yetiştirilebilen yoksul bölgeler olduğu görülür (Akın, 1985). Eski Dönerdere 

Köyü de, yukarıda sayılan özelliklerin tamamını taşımaktadır. Yeni Dönerderelilerin 

tarımda makineleşmeye geçmeden öncesinde, Eski Dönerderelilerden varlıklı bir 

ailenin de traktör alıp, çağın yöntemleriyle zirai faaliyetlerde bulunduğu fakat zarar 

edip, tamamen vazgeçtiği hikayesi anlatılır. Bu da tarımın yıllık ürününün değişken 

olmasına bağlı olabilir. Öyle ki köylü zarar etmiştir. Bu şartlar altında tarımsal 

faaliyetler insan ve hayvan gücüyle sınırlı olarak, belli bir kapasitenin üstüne 

çıkamamış, ailenin ihtiyacını karşılayacak seviyede kalmıştır. Tarımsal ürün olan 
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buğday ve arpa yemeklerde kullanılmış, buğdayın çoğu ilçedeki değirmende 

öğütülerek, kışın yetecek miktarda un elde edilmiştir. Kış boyunca tandırda pişirilen 

lavaş şeklindeki tandır ekmeği de ana besin kaynaklarından biridir. Ürünün samanı 

hayvanların kışlık besinini oluşturulduğu için, bağ yapılarak, evin yakınlarında 

büyük tepelikler halinde yığılarak biriktirilmiştir. Bu saman yığınları, büyük 

naylonlarla örtülerek kışın şartlarından korunmuşlardır. 

Yıllardan beri süregelen hayvancılık ise, son döneme kadar birincil geçim kaynağı 

olmuştur. Bu konuda yöreye özgü yeşil çayırlıkların olumlu etkisi de gözlemlenir. 

Köylü büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile tavuk, ördek, kaz, hindi gibi çeşitli kümes 

hayvanları da beslemiştir. Köylünün temel besin kaynakları hayvansal gıdalardır.  

Hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından yününden faydalanılır. Sütten yoğurt, 

peynir, yağ gibi gıdalar üretilir. Çok temel işlevler olan bu işlevlerin tamamı tandır 

evinde yapılır, Yazın evin ilk girişindeki dağılım mekanı da bazen bu işler için 

kullanılmaktadır. Yörenin ünlü gıdası otlu peynir için, kadınlar dağlara çıkıp, ilgili 

otları toplarlar. Hayvanların yününden halı, çorap dokunur, yorgan, yastık, döşek gibi 

yataklık eşyalar üretilir. Halı dokuma üretimi, gelir kaynağı değildir. Genellikle evin 

genç kızları çeyizleri için birer adet örerler. Evin içinde halı dokuma tezgahı için 

ayrıca bölüm yoktur. Halı dokunduğu zaman gerekli techizat tandır evine veya odaya 

kurulur, tamamlandığında kaldırılır. Halı için kullanılan yünün farklı renklerini elde 

etmek için kadınlar nesilden nesile aktardıkları bilgiyle dağlardan topladıkları bazı 

bitki ve otları kullanırlar. Hayvanların dışkısı yazın serilir, kesilir, kurutulur ve tezek 

elde edilir. Uzun kış dönemini karşılayabilmek için, tek yakacak kaynağı olan tezek 

yazın mümkün olduğunca çok üretilmelidir. Üretilen tezekler için ayrıca depolama 

mekanı olmadığından, belli bir düzen içinde üst üste dizilerek, kalak denilen, 3-4 

metreyi bulan konik veya üçgen prizma biçimli kuleler şeklinde depolanırlar. 

Kalaklar yağmuru içeri almayacak şekilde uçları sivrilerek kapatılırlar, bazen de 

dışları yine tezek malzemesiyle sıvanarak yağmura karşı korunurlar. Görüldüğü 

üzere hayvancılık tamamen evin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyededir. Günlük 

yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Hayvancılıktan genellikle extra gelir gelmez. 

İhtiyaç halinde hayvanlar satılabilir, nadiren bazı ailelerin, süt ve süt ürünlerini ilçede 

satarak gelir kazandığı olmuştur. 

Hayvancılık köylünün hayvanlarla bir arada yaşanılan çözümlemelere gitmeyi 

kolaylaştıran sebeplerden biridir. Konuta hayvanlarla aynı kapıdan girilir. Köylü 
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bunun, hayvan hırsızlığının önlenebilmesi için bir çözüm olduğunu aktarmıştır. 

Gerçekten de Dönerdere gibi İran sınırında bulunan köylerde hayvan kaçakçılığı son 

zamanlara kadar yapılmıştır. İran’dan gelen kaçakçılar geceleri girdikleri evlerdeki 

tüm sürüyü önlerine katıp, İran’a geçirdikten sonra satarak elden çıkarmışlardır. Bu 

durumun bazı dönemler baş edilemeyecek kadar sıklıkla köylünün başına gelmiştir. 

Tarım ise Yeni Dönerderelilerin iskanından sonra, makineleşmeyle artan verimin 

farkına varıldığında, yöre köylerinde imkanı olan ailelerce yapılmaya başlanmış ve 

zaman içinde tüm köylünün ikincil geçim kaynağı olmuştur. Günümüzde ise 

hayvancılıktan önce gelir. Tarımsal faaliyetlerin artması maddi durumun 

iyileşmesine sebep olmuştur. Maddi durumu iyileşen köylü, yaşam koşullarını da 

iyileştirme amaçlı değişiklikler yapmaya başlamıştır. Örnek olarak, tandır evlerine ek 

olarak oda inşa etmek hayvancılıkla geçinilen yıllarda sadece zengin aileler için 

mümkünken, tarımla birlikte artan gelir, diğer köylülerin de evlerine misafir odası ve 

gelin odaları eklemelerini sağlamıştır. Ancak tarımın makineleşmeyle daha geniş 

alanlarda yapılması hane kullanımında veya konut tipinde değişikliğe gitmeye sebep 

olmamıştır. Sadece bazı hanelerde traktör için bahçe içinde garaj eklenmiştir. 

Tarımsal faaliyete geçmenin konut tipinde değişikliğe sebep olmaması, tarımsal 

ürünün buğday ve arpayla sınırlı olmasındandır. Buğday ve arpa ekme, biçme, 

mahsul alma işlemlerinin tamamı tarlada yapıldıktan sonra, elde edilen buğday 

tarladan eve taşınır. Taşınan buğdayı saklamak için köylü halkı bir depoya ihtiyaç 

duymaz. Genellikle buğday satılana kadar, çadır denilen büyük naylon poşetlerin 

üzerine yığılıp, yine naylonlarla örtülerek muhafaza edilir. Aynı şekilde tarlada 

buğday ve arpadan arta kalan saman da bağ yapılarak traktörlerle eve getirilip, büyük 

yığıntılar haline getirilerek, naylon çadırlarla örtülüp kıştan korunur. Köylü samanlık 

ve depo gibi ek yapılar inşa etmeyi tercih etmemiştir. 

Ayrıca köyde bir kaç hanede evin bahçesinde marul, soğan gibi sebzeler 

yetiştirilmektedir. Bahçeciliğin köylü tarafından tercih edilmediği görülür. Bunun 

sebebi, mevsim koşullarının uygun olmaması, yani sebzelerin olgunlaşmasını 

tamamlamadan yazın bitmesi ve günlük işler için bile kısıtlı olan suyun yetersiz 

olmasıdır. Kültürel olarak da köylü böyle bir alışkanlığa sahip değildir. 

Köyde Kapıköy Sınır kapısı açılmadan öncesinde kaçakçılıkla geçinen bir kaç aile de 

olmuştur. Çoğunlukla, sigara, tütün, mazot gibi ürünler sınırdan geçirilerek daha 
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uygun fiyatlarla civar köyler veya ilçede satılırdı. Sınır kapısı açıldıktan sonra 

kaçakçılık devam etmemiştir. 

- Yerel kalıp dili  

Yörede konutlar taş ve toprak malzemeden yapılmaktadır. Toprak, saf toprak, 

sıkıştırılmış toprak veya çamur sıva olarak ya da kerpiç haline getirilerek çeşitli 

şekillerde duvar, döşeme ve tavanda kullanılır. Kerpiç yapılmadığı dönemlerde 

duvarların yapımında çamur harç kullanılmıştır. Çamur harç killi toprak ve saman 

karştırılarak elde edilir. Karışım iki gün boyunca ayaklarla çiğnenerek işlenir. Duvarı 

tamamlamak için uygun yapıya geldikten sonra taş duvarın üstüne elle kat kat 

uygulanarak 60-80 cm kadar yükseltilerek duvar tamamlanır. Elle uygulamayı yöre 

ustalarından Yarar, kille vazo yapımına benzeterek tariflemiştir. 

Kerpiç malzemenin üretimini ilk dönemlerde halk kendisi yapmıştır. Killi toprak ve 

saman karıştırılarak hazırlanan harç bir gün ayaklarla çiğnenerek işlenir. Sonrasında 

kalıba dökülür. Kerpiç kalıpları 80*60 boyutlarında olup içi haç şeklinde dörde 

bölünmüştür. Bölümlenmeler; uzun kenar 40-40 ve kısa kenar 40-20 olacak 

şekildedir. Her bir kalıptan 2 adet 40*40 ve 2 adet 20*40 boyutlarında 4 adet kerpiç 

çıkar. Duvar örgüsü bir büyük ve bir küçük kerpiç yan yana getirilerek 

kurgulanmıştır. Bir üst katta büyük ve küçük kerpiçler şaşırtılarak örülürler. Duvar 

kalınlıkları harçla birlikte 50 cm’yi bulur. Bu kalınlıkta duvarlarda tercihen gömme 

dolap veya nişler açılabilmektedir. 

Ev yapmak isteyen kişi, usta ve işçileri günlük yevmiyeyle tutar. Kendisi de ev 

yapımına katılır, hatta imece usulü ile komşular birbirlerinin evlerinin yapımında, 

birbirlerine destek olurlar. Kerpiç yapımı da komşularla birlikte hazırlanır. Böylece 

bir evin yapımında malzeme için sadece ağaç işleri için harcama yapılmış olur. 

Böylece ev yapımı ekonomik olmaktadır. 

Tavan için kullanılan ahşap kirişler, yörede ağaç bulunmadığından, kısıtlıdır. Kısıtlı 

şartlar altında elde edilen kirişlerin boyları kısadır. Bu sebeple, kirişlerin boyutları 

mekanın boyutlarını etkileyen bir faktör olmuştur. 

Dönerdere konut tasarımındaki yerel; doğal ve kültürel verilerin etkisi, tez 

kapsamında oluşturulan konut tasarımında etkili yerel veriler kategorizasyonunda, 

küçük simgelerle görselleştirilerek tablolaştırılmıştır (Çizelge 4.2).  
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Çizelge 4.2: Dönerdere yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 
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Çizelge 4.2 (devam): Dönerdere yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 
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Çizelge 4.2 (devam): Dönerdere yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 
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Çizelge 4.2 (devam): Dönerdere yerel verileri ve konut tasarımına etkisi. 

 

4.4 Yeni Dönerdere Köyü Yerleşim ve Konutu 

4.4.1 Konumu, doğal ve kültürel yapısı 

Yeni Dönerdere Köyü, Trabzon ili Çaykara ilçesi Uzungöl Köyü’nden, 1965 yılında, 

bir iç iskan projesi kapsamında Dönerdere’ye göç eden halk için, devlet tarafından 

planlanarak, inşa ettirilen bir köydür. Eski Dönerdere Köyü’nün güneydoğusunda, 

köye 1 km mesafede olup, düzlük bir alana, gridal bir planlamayla yerleşmiştir. Van 

merkezden köylere Van-Özalp karayolu üzerinden ulaşım sağlanırken önce Yeni 

Dönerdere Köyü’ne, 1 km sonra Eski Dönerdere’ye varılır (Şekil 4.37, 4.38). Yeni 

Dönerdere Köyü’nün diğer konumsal özellikleri bölüm 4.3.1’de ele alınan Eski 

Döneredere köyü ile aynıdır.  

4.4.1.1 Doğal yapı 

-Coğrafi ve jeolojik yapı 

Devlet tarafından gridal düzenle planlanan Yeni Dönerdere Köyü’nün, yerleşeceği 

alan için, Eski Dönerdere’ye yakın düz bir arazi seçilmiştir. Yerleştiği arazinin düz 
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olması dışındaki tüm coğrafi ve jeolojik özellikleri bölüm 4.3.1.1’de ele alınan Eski 

Dönerdere ile aynıdır. 

-İklim ve bitki örtüsü 

Yeni Dönerdere Köyü iklim ve bitki örtüsü özellikleri bölüm 4.3.1.1’de ele alınan 

Eski Dönerdere ile aynıdır. 

4.4.1.2 Kültürel yapı 

-Tarihsel gelişimi 

Yeni Dönerdere Köyü tarihi, 1965 yılında gerçekleşen göç ile başlar. Uzungöl-

Dönerdere Göçü hakkında detaylı bilgi bölüm 4.1’de verilmiştir. 

-Sosyal ve ekonomik yapı 

Gökçe’ye göre (1980), Yeni Dönerdere Köyü’ne 1965’te iç iskan kapsamında 372 

kişi, 85 hane olarak göç etmiştir. Dönerdere Köyü toplam nüfusu, TÜİK’e göre 2007 

yılında 811‘dir. Kadın nüfusu ile erkek nüfusu yaklaşık olarak eşittir (URL-23). 

Yeni Mahallede cami ve 1965-66 öğretim yılında eğitim vermeye başlayan ilkokul 

binası, yerleşim projesi dahilinde göç edilen yıl içinde yapılmıştır. Okul bahçesine 

inşa edilen lojmanlar ise köylülerin maddi imkanları ve işgücüyle imece usulü 

yapılmıştır. Eski Mahalleye 1979 yılında yapımına başlanan okul inşa edilinceye 

kadar hem Yeni hem Eski Dönerdere’li çocuklar bu okulda ilk eğitimlerini 

almışlardır. Yeni Mahallede, 2002 yılında eğitim vermeye başlayan, Yukarı 

Dönerdere Çok Programlı Lisesi, çevre köylere de hizmet vermektedir. Yeni 

Dönerdere köyü halkı eğitime önem vermekte, kız ve erkek çocuklarının tamamına 

yakını üniversite eğitimine devam etmektedirler. En yakın sağlık ocağı komşu 

Dorutay Köyünde bulunmakta, ancak köyün yol üstünde olması ve hastane için 

eskiden beri Özalp’a gitmeye alışkın oldukları için köylü Dorutay sağlık ocağını 

kullanmamaktadır (Bektaş, 2012). 

Köy merkezinde zaman içinde inşa edilen köy odası, kooperatif, mandıra, satış 

mağazası gibi yapılar sosyal ihtiyaçları karşılamaktadır. Ayrıca su deposu, değirmen, 

damızlık boğaların ahırları, voleybol ve futbol sahaları, harman yeri gibi mekanlar da 

zamanla köye eklenmiştir. 
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Uzungöl’den Yeni Dönerdere’ye  göç eden halkın toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı 

ve gelenekleri, bölüm 4.2.1.2’de ele alınan, göçle ayrıldıkları Uzungöl halkı toplum 

ve aile yapısı, yaşam tarzı ve gelenekleri ile aynıdır. 

Yeni Dönerdere Köyü halkı temel olarak tarım ve hayvancılık ile geçimini 

sağlamaktadır. Köylüler, iç iskan projesi kapsamında kendilerine geri ödeme 

karşılığında verilen tarlalardan yüksek verim alabilmek için, 1966 yılında ortak olup 

5 adet traktör alarak makineli tarıma geçişte ilk adımı atmışlardır. Verimi artıran 

köylü bu çalışmalarıyla, çevre köylere de örnek olarak, zaman içinde tarımın bölgede 

hayvancılıkla birlikte ana gelir kaynağı olmasını tetiklemişlerdir (Gökçe, 1980). 

Köylünün tarımsal faaliyetlerinden biri de bahçeciliktir. Karadenizde alışılan bahçe 

kültürü için uygun olmayan Yeni Dönerdere Köyü iklim ve toprak yapısına rağmen, 

köylü, evin mutfak musluğu giderini bahçeye vermek, su kuyusu açmak, çeşme 

suları ile sulama yapmak gibi çeşitli yöntemlerle bahçesini yeşillendirmiştir. Yörede 

yetişebilen karalahana patates, fasulye gibi ürünleri ailenin ihtiyacını karşılayacak 

seviyede bahçelerden elde etmiştir. İlerleyen dönemlerde verimi arttırmak için 

seralar da kurulmuştur. Köylü bahçesini yeşillendirmek için ceviz, çam, elma, kavak 

gibi çeşitli ağaçlar dikmiş ancak yörede yetişebilen kavak ağacı olmuştur. 

Günümüzde de bahçecilik faaliyetleri aynı seviyede devam etmektedir. 

Bölgenin ana geçim kaynağı olan hayvancılık da köylü tarafından yoğun olarak 

yapılmış olup, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi köylünün kurduğu Yukarı 

Dönerdere Kalkınma Kooperatifi’nin yürüttüğü mandıracılık aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Köylü kendi ihtiyacını karşılayacak süt, tereyağı, peynir gibi hayvan 

ürünlerini kendisi üretmektedir. Kooperatifin kurulması sırasında devlet 

politikalarının desteği kapsamında çeşitli dönemlerde karşılıksız yardımlar alınmıştır. 

Kurulan kooperatif aynı zamanda köylüye; su şebekesi, elektrik şebekesi getirtme, 

mandıra, un değirmeni, satış mağazası gibi yeni yapıların yapılması ve benzeri köyün 

ihtiyacı olan konularda karar verme ve işleri organize etme gibi bir vasfa sahip 

olmuş, ortak kararların alındığı bir sistemdir (Gökçe, 1980). Günümüzde 

hayvancılığın azalması ile kooperatifin gücü azalsa da hala faaliyetleri devam 

etmektedir. Ayrıca, yerleşimin ilk zamanlarından beri ilçede küçük işletmeler açan 

veya memurluk ile geçinen aileler de vardır. Yeni nesil ise çoğunlukla üniversite 

mezunu olduğu için başka şehirlerde yaşamaktadır. 



169 

4.4.2 Yeni Dönerdere Köyü kamu tarafından yapılan konutlar 

İç iskan kapsamında devlet tarafından planlanıp gerçekleştirilen Yeni Dönerdere 

Köyü, gridal bir sisteme sahip olup, tüm ailelere 1000 metrekare arsa içinde 

yerleştirilmiş, yönlenmesi farklı olmakla birlikte aynı plana sahip bir ev ve bir ahır 

tahsis edilmiştir. Devlet tarafından planlanan bu konutlara ‘Yeni Dönerdere kamu 

konutu’ denilecektir (Şekil 4.71, 4.72). 

 

Şekil 4.71: Yeni Dönerdere kamu konutu ve ahır yapılarının arazi içindeki yerleşimi. 

 

Şekil 4.72: Yeni Dönerdere kamu konutu ön cephe ve ana giriş kapısı. 

Dönerdere Köyü’ne yerleştikten sonra, nüfus artışı, yeni ailelerin de göç etmesi veya 

var olan konutta yaşamanın tercih edilmemesi sebebiyle, köye yeni yapılar da inşa 

edilmiştir. Bu yapılar ise ‘kullanıcı tarafından yapılan konut’ olarak adlandırılacak 

olup, ‘Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlar’ olarak ayrıca bölüm 

4.4.5’te incelenecektir. 



170 

4.4.2.1 Yerleşim biçimi 

Yeni Dönerdere Köyü yerleşimi planlama aşamasında, ilk olarak Eski Dönerdere 

Köyüne bitişik olarak düşünülse de, bu karardan vazgeçilmiş ve Eski Dönerdere 

Köyü’ne 1 km uzaklıkta, Van-Özalp karayolunun üzerinde yer alan, eğimi çok az 

olduğu için düz denilebilecek bir alana yerleşme kararı alınmıştır (Gökçe, 1980). Düz 

olan arazide, gridal bir planın uygulandığı iki ayrı parsele konutlar yerleştirilmiş ve 

arasındaki alana yani köyün ortasına, cami ve okul gibi köylünün sosyal ihtiyaçlarını 

karşılayacak kamusal yapılar planlanmıştır. Köylüler iki parselden kuzeyde olanı bir 

iki metre kadar kot farkı sebebiyle ‘yukarı mahalle’, güneyde olanı ise ‘aşağı 

mahalle’ olarak adlandırmışlardır (Şekil 4.73). 

 

Şekil 4.73: Yeni Dönerdere Köyü yerleşim planı (Özalp Kaymakamlığı Tapu 

Kadastro Müdürlüğü'nden ve Google Maps'tan alınan veriler tez yazarı tarafından 

yorumlanmıştır). 
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Parseller, aralarından geçen yollar ayrıca planlanarak, her aile için, 1000’er 

metrekarelik eşit alanlara bölünmüştür. Her 1000 metrekarelik arazi içinde 

yönlenmesi farklı olmakla birlikte aynı plana sahip bir ev ve bir ahır inşa edilerek 

köylülere dağıtılmıştır. 

4.4.2.2 Mekansal Organizasyon 

Yeni Dönerdere kamu tarafından yapılana konut ve ahır yapıları, düz bir arazi 

üzerindeki gridal düzen içinde yer alan 1000 metrekarelik arazisinin bir köşesine, iç 

köşesi kendi bahçesine bakan bir L formunda yerleştirilmiş iki ayrı yapıdır. Bu iki 

yapı, evin tavan hizasıyla ahır damı arasında oluşturulan bir damla birleştirilerek, 

arada kalan boşluğa (geçiş alanına) bir üst örtü düşünülmüştür. 

Konut yapısı; uzunlukları 13x8 m olan 104 metrekarelik bir dikdörtgen plana 

sahiptir. Yapıya iki ayrı giriş verilmiştir. Ana giriş, bahçe tarafına bakan cephenin 

ortasından, dikdörtgen planda içeri doğru yaklaşık 1x3 metrekarelik bir girinti 

yapılarak verilmiştir. Eğer yapının inşa edildiği arazide eğim varsa, bu durum, evin 

ana girişinde bir veya iki basamakla çözülmüştür. Ana giriş direk olarak 3x6 metre 

boyutlarında büyük bir salona açılır. Salondan; sağ tarafta yer alan iki yatak odasına 

ve sol tarafta yer alan bir odaya olmak üzere 3 ayrı mekana kapı açılır. Sol tarafta yer 

alan geçiş mekanı niteliğindeki bu oda ise, hem banyo ve mutfak mekanlarına, hem 

de evin ahır tarafında yer alan, işler için kullanılan ikincil giriş kapısı ile üstü damla 

örtülü ‘ara’ denilen yarı korunaklı dış mekana açılır. Tuvalet ise banyo mekanının 

arkasında konumlanmıştır, ancak tuvalete giriş evin içinde değil, ara denilen 

mekandan sağlanmıştır (Şekil 4.74). 

Konutun ısıtma sistemi için soba kullanılacağı düşünülmüş olup, geçiş mekanı ile 

salondan 2 giriş verilen bir adet ortak baca ve iki oda için 2 ayrı giriş verilen bir adet 

olmak üzere 2 adet baca yapılmıştır. 

Ahır yapısı; uzunlukları 17x4 m olan 68 metrekarelik bir dikdörtgen plana sahip olup 

hayvanların barındığı ahır ve sütle ilgili işlerin yapımı için planlanan ‘süthane’ olmak 

üzere birbirlerine bir kapıyla açılan iki bölmeden oluşmuştur. Ahır ile konut arasında 

yer alan, yarı korunaklı ‘ara’ mekanından ahıra verilen giriş kapısı ile evin ikincil 

giriş kapısı karşılıklı konumlanmıştır. Ayrıca süthanenin giriş kapısı da, yine aynı 

cephede konumlanmış olup, evden uzak tarafta yer alır (Şekil 4.74).
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Şekil 4.74: Yeni Dönerdere kamu konutu arazi sınırı içinde konut ve ahır planları.
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4.4.2.3 Yapı ve yapım sistemi 

Bina kabuğu: 

Duvarlar 

Yapının temelleri 50 cm kalınlığında olup, taş ile örülmüştür. Aynı kalınlıkta devam 

eden duvarlarda kullanılan kerpiç malzemeye geçiş için bağlantı, tüm duvarlar 

boyunca devam eden betonarme hatılla sağlanmıştır. Duvarlar; dikey olarak 

yerleştirilen bir adet uzun kerpiç yanına yatay olarak yerleştirilen iki kısa kerpiç 

şeklinde, çamur sıvayla örülerek elde edilir. Duvar örülmesi sırasında, pencere altı, 

pencere ile kapı üstü ve duvarın bitişi olmak üzere toplam 3 sıra hatıl atılır. Bu 

hatıllar, duvarın iç ve dış tarafında olmak üzere iki hat olarak tüm duvar boyunca 

devam eden 5x10 cm kalasların, 1’er metre aralıklarla bağlanmasıyla elde edilir. 

Döşemeler 

Yeni Dönerdere’de kamu tarafından yapılan konutların yapımı tamamlanamadan göç 

gerçekleştiği için, döşemeler yapılmadan halk evlere yerleşmek zorunda kalmıştır. 

Bu durumda geçici olarak zemine blokaj yapılarak, taşla döşenmiştir. İlerleyen 

dönemde önce aile sakinlerinin toplu oturduğu yaşama alanına olmak üzere, zamanla 

imkanlar dahilinde tüm odalara, ailenin imkanı veya tercihine göre ahşap veya beton 

döşeme dökülmüştür. 

Çatı 

Konutlar, kiremitle kaplı beşik çatı ile örtülmüştür. Evin uzun yönü boyunca uzanan 

iki duvarı üzerinde yer alan damlalık aşığı ile çatının en yüksek noktasını oluşturan 

mahya aşığı arasında her iki yönde 2’şer aşık daha yer alır. Aşıklar evin kısa yöndeki 

dört duvarının üstüne inen direklerle taşınır. Direkler çapraz desteklerle yanal 

yüklere karşı sağlamlaştırılmıştır. Aşıklar üzerinde ise 50 cm aralıklarla atılan 

mertekler yar alır. Mertekler, çatı altı kaplama tahtası ile üzerine uygulanan 

kiremitleri taşır. 

Ahırlar ise ise yöredeki konutlar gibi ahşap kirişlerin taşıdığı düz toprak damla 

kapatılmıştır. 

Evin tavanı ise 50 cm aralıklarla atılan 5x10 cm kalınlığındaki ahşap kalaslarla 

geçilmiştir. Kalasların üstü ise 20 cm genişliğindeki ahşap kaplama tahtalarıyla 

örtülmüştür. İç mekandan tavana bakıldığında taşıyıcı kalaslar görünmektedir. 
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Açıklıklar 

Konutta, salonda 2 adet ve odalar ile geçiş mekanında 1’er olmak üzere toplam 5 

adet 90x120 cm boyutlarında, tek kanatlı iki gözden oluşan pencereler açılmıştır. 

Ayrıca, mutfak, tuvalet ve banyo için de birer adet olmak üzere toplam 3 adet 60x60 

cm boyutlarında tek gözlü pencereler ilk planda yer almıştır. 

Taşıyıcı sistem: 

Yeni Dönerdere kamu konutu yığma sisteme sahiptir. Sistemin güçlü olabilmesi için 

duvarlarda; temel üstüne betonarme hatıl ve pencere altı ve üstü ile duvar bitimine 

ahşap hatıl olmak üzere 4 sıra hatıl atılmıştır. Duvar bitimine atılan son hatıl bağlama 

hatılıdır ve üzerine kısa yönde atılan 5x10 cm kalınlığındaki ahşap kalaslar ile tavan 

açıklığı geçilir. 

Beşik çatı ise ahşap aşık, mertek ve dikmelerle kurulan iskelet sisteme sahiptir. 

İskelet sistem yükünü taşıyıcı duvarlar aracılığıyla temele aktarır. 

4.4.3 Yeni Dönerdere kamu konutunda yerel veri etkisi 

Belli bir kültür ve bilgi birikimi ile evrilerek oluşan yerel mimarilerden farklı olarak 

devlet planlaması ile mimarlar tarafından tasarlanarak gerçekleştirilen Yeni 

Dönerdere yerleşiminde, mimari ve yerleşim kararlarında yerel verilerin etkili olup 

olmadığı incelenecektir.  

4.4.3.1 Doğal veri etkisi 

- Topoğrafya ve manzara 

Düz bir araziye yerleşmesi ve herhangi bir manzara faktörüne sahip olmaması 

sebebiyle Yeni Dönerdere Köyü yerleşim kararlarında topoğrafya veya manzara 

etkisi görülmez. 

Aynı plana sahip yapıların, dört yöne yönlendirilmesi şeklinde kurgulanan 

yerleşimde, yapıların yönlenmesinde güneş veya rüzgar gibi koşulların göz önünde 

bulundurulmadığı görülmektedir. 

- İklim ve bitki örtüsü 

Yeni Dönerdere Kamu konutları için yapı malzemesi olarak yörede yoğunlukla 

kullanılan kerpiç tercih edilmiştir. Soğuk hava koşullarına karşı kışın sıcak yazın 
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aylarında ise serin tutan yapısı ve yörede üretilen bir malzeme olması sebebiyle 

kerpiç, yerel koşullara uygun bir malzemedir. 

Yeni Dönerdere Kamu konutu çatısı beşik çatı olarak inşa edilmiştir. Kaplama 

malzemesi olarak kiremit kullanılmıştır. Bu tercihler Uzungöl konutunda da görülse 

de çatı-konut ilişkisinin, Uzungöl konutundan farklı olması, bu kararda Uzungöl 

kültürünün etkili olmadığını gösterir. 

Kar kalınlığının yüksek oluşu ve karın uzun süre yerde kalması yani doğal etkenler 

sebebiyle, konutların beşik çatı ile inşa edilmesi kullanıcıya kolaylık sağlamıştır. 

Dönerdere yerel mimarisinde ise çatılar düz toprak dam ile örtülmüştür. Yeni 

Dönerdere ahır yapılarında da uygulanan bu sistem, kışın her kar yağdığında, dama 

çıkıp, karı temizlemeyi gerektirir. Bu ise sık ve uzun süre yağan kar ile kuru ve sert 

esen rüzgarlardan dolayı zahmetli bir iştir. 

- Doğal Kaynaklar 

Yerleşme için seçilen arazi; biri 300 metre olmak üzere, yakında bulunan iki su 

kaynağı dikkate alınarak seçilmiştir. Akar suyun evlere gelmediği bu dönemde, her 

türlü su ihtiyacının taşıma suyla karşılanacağı göz önünde bulundurulduğunda bu 

durumun zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapı malzemesi olarak yörede üretilen kerpiç malzemenin seçilmesi yörede kolay 

bulunan ve doğal şartlara uyum sağlayan bir malzeme olduğu için her iki konuda da 

doğru ve ekonomik bir yaklaşımdır. 

4.4.3.2 Kültürel veri etkisi 

- Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı 

Yeni Dönerdere kamu konutlarında, tevhid inancı etkisi ve kalabalık aile birlikteliği 

gibi toplumsal ve ailevi ihtiyaçları karşılayan ortak yaşama alanı olarak bir salon 

tasarlanması ve salondan diğer mekanlara dağılımın sağlanması, ya da dini 

alışkanlıklardan dolayı tuvalete girişin iç değil dış mekandan verilmesi gibi Türk evi 

kültüründe görülen, köy yaşam tarzına uygun yaklaşımlar sergilense de bu 

yaklaşımların Uzungöl kültürünün göz önünde bulundurulmadan planlandığı 

görülmektedir. 

Temel olarak, hızlı ve pratik yaşamanın gerektirdiği her türlü koşula uyum sağlayan 

Uzungöl evinde hem tüm ailenin bir arada yaşadığı hem de tüm işlerin görüldüğü bir 
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mekan olan hayat iki taraftan giriş çıkışın sağlandığı bir mekan olup, yeme, içme, 

yemek hazırlama, yaşama, uyuma gibi tüm ihtiyaçların karşılandığı bir mekandır. 

Yeni Dönerdere konutundaki salon mekanı ise yeme, içme, yemek hazırlama, uyuma 

işlevrinden yalıtılmış bir konumdadır. İşler için önerilen mutfak ile geçiş mekanı 

niteliğindeki oda aynı anda yaşamın geçtiği bir ortam olmaya elverişli olmadığından, 

kullanıcılar konutta kendi yaşama kültür ve alışkanlıklarına göre yeni düzenlemeler 

yapma ihtiyacı duymuşlardır. 

- Ekonomik etmenler, üretim biçimleri 

Dönerdere temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılık ile 

geçim sürdürüleceği öngörülen Yeni Dönerdere köyü için kamu konutları 

planlanırken hayvancılık için ahır yapısı ve süt işleri için süthane önerilmiştir. Ayrıca 

ev ve ahır arasında geçiş mekanı olarak düşünülen üstü örtülü ara mekanının da bu 

durumlar göz önünde bulundurularak tasarlandığı söylenebilir. Tarım işleri için 

herhangi bir mekan düzenlemesi bulunmamaktadır. Göçün gerçekleştiği 1965 yılında 

yörede henüz makineli tarıma geçilmemiş olması, dolayısıyla üretimin daha kısıtlı ve 

iş aletlerinin daha az olması tasarım kararında bu durumun göz önüne alınmamasının 

sebebi olabilir. Ancak, proje kapsamında köylünün yerleştikten sonra makineli 

tarıma teşvik edilmesi durumu göz önünde bulundurulmamıştır. 

Ancak, kendini çevirebilecek seviyede bir üretim merkezi olan köylerde, köylü yaz 

aylarında sağladığı ürünleri, kış ayları için, en azından kendi ihtiyacını karşılayacak 

kadar depolamak zorundadır. Köylü bu gibi ihtiyaçlarını, yapıya ekler yaparak 

karşılamıştır. 

- Yerel kalıp dili  

Yeni Dönerdere kamu yapıları yapımında kerpiç malzeme kullanılmıştır. Ancak 

kerpiçler hazır satın alındığı için yerel üretim yöntemi veya kalıp diline özgü 

uygulamalar görülmemektedir. 

Devlet tarafından planlanan yani bir üst elin kararıyla tasarlanan Yeni Dönerdere 

kamu konutu tasarımında, Uzungöl ve Dönerdere’nin yerel; doğal ve kültürel 

verilerinin etkili olup olmadığının görülebilmesi için, daha önce hazırlanan 

tablolardaki Uzungöl ve Dönerdere yerel verileri kullanılarak, bu verilerin kamu 

konutuna etkisi tablolaştırılmıştır (Çizelge 4.3). 
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Çizelge 4.3: Yeni Dönerdere kamu konutunda yerel veri etkisi. 
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Çizelge 4.3 (devam): Yeni Dönerdere kamu konutunda yerel veri etkisi 
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Çizelge 4.3 (devam): Yeni Dönerdere kamu konutunda yerel veri etkisi. 

 

4.4.4 Yeni Dönerdere kamu konutunda yapılan değişiklikler ve yerel veri etkisi 

Uzungöl‘den Dönerdere’ye göç eden halk, alışkın olduğu coğrafya ve yaşam 

biçiminden farklı koşullara sahip bir yerleşimde hayata yeniden başlamıştır. Bu 

koşullar altında, bir taraftan yeni üretme ve yaşama biçimine dair deneyimler 

kazanırken, bir taraftan da eski yerleşime dair alışkanlık ve özlemlerini giderecek 

değişiklikler yaparak, zaman için de yeni hayat şartlarına uyum sağlamıştır. 

Bahsedilen bu eski ve yeni, alışkanlık ve deneyimler eğitim, kültür, yeme-içme, 

eğlence, üretim, çalışma gibi hayatın her alanında çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. 

Örneğin; Yeni Dönerdere’deki Uzungöllü halkın düğünlerinde; her zaman oynanan 

horonla birlikte, göçten sonra zaman içinde Dönerdere yöresinin oyunu olan şemame 

de oynanır olmuştur. Bu durum eğlence kültüründe bir değişime örnektir. Bu tez 

kapsamında ise, sadece yaşanan göç olayının konut tasarımında yarattığı 

değişiklikler incelenerek, bu değişikliklerde etkili olan yerel; doğal ve kültürel 

verilerin etkisi tespit edilecektir. 

Yapılan alan alışmasıyla, 55 adet Yeni Dönerdere kamu konutu ile 10 adet kullanıcı 

tarafından yapılan konut incelenmiş, yapılan değişiklikler, yerinde gözlemlenmiş, 

kullanıcı ile görüşmeler yapılarak eski ve yeni durum karşılaştırılmış, gerekli 

noktalarda fotoğraflamayla belgelenerek tespit edilmiştir.  
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Kullanıcı tarafından yapılan 3’ü tek katlı, 7’si 2 katlı toplam 10 adet konut, ‘Yeni 

Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlar’ başlığı altına ayrıca bölüm 4.4.6’da 

incelenecektir. Kamu tarafından yapılan 55 konutun 1’inin; iki aile tarafından 

kullanıldığı için yapısında farklı bir bölümlenmeye gidilmesi, 1’inin ise geçimin 

memurlukla sağlanması dolayısıyla hayvancılık işleriyle ilgili bölümlerin iptal edilip 

haneye katılması sebepleriyle bu 2 konut, genel değişikliklerden farklı yaklaşımlar 

gösterdikleri için değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirilen 53 kamu konutunun 

2 tanesinde yapı kısa süre kullanıldıktan sonra, yapının ahır kısmının üstüne ikinci 

kata çıkılarak yeni bir konut inşa edilmiştir, 1 tanesi ise kendi bahçesinde kamu 

konutundan ayrı konumlandırılmış iki katlı yeni bir konut inşa ederek bu konutu 

kullanmıştır. Bu 3 konut 2 katlı yeni konutlarla benzerlik gösterdikleri için ‘Yeni 

Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlar’ başlığı altında incelenecek olan 2 

katlı konutlar kapsamında ele alınacaktır. Bu durumda geriye kalan 50 konut bu 

başlık altında incelenecektir.  

Bu bölümde değerlendirmeye alınması kararlaştırılan 50 adet Yeni Dönerdere kamu 

konutunda yapılan değişikliklerin, yapılan gözlem ve çalışmalar sonucunda; 

mekansal organizasyon, malzeme değişikliği ve altyapı sistemindeki değişiklikler 

olarak üç başlık altında ele alınması kararlaştırılmıştır. 

4.4.4.1 Mekansal organizasyon 

Yeni Dönerdere kamu konutunda yapılan değişiklikler kapsamında incelenecek 50 

konut üzerinde yapılan gözlemler ve görüşmeler sonucunda konutlarda yapılan 

mekansal değişikliklerin, kullanıcıların maddi durumu elverdikçe, ortaya çıkan 

ihtiyaçların karşılanması şeklinde belli bir süreklilik arz ettiği, bazı konutlarda 4-5 

sefer büyük tadilatlar şeklinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu sürekliliğe rağmen 

yapılan mekansal değişiklikler, yaklaşık ilk on yıl içinde göç etkisiyle gerçekleşen 

birincil değişiklikler ve son 15 yılda köy-kent ilişkilerinin artmasıyla, küreselleşme 

etkisinin mekan düzeni ve kullanımı anlayışına getirdiği yeniliklerin etkisiyle 

gerçekleşen ikincil değişiklikler olarak iki aşamada ele alınabilir. 

-Birincil değişiklikler: 

Yeni Dönerdere kamu konutuna yerleşen Uzungöllü ailelerin yaklaşık ilk on yıl 

içinde konutlarında yaptıkları mekansal değişiklikleri; bir hayat mekanı oluşturmak 

üzere, girişteki oda mekanının mutfak, banyo ve wc yıkılarak büyütülmesi, mutfak 
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olarak kullanılmak üzere hayat olarak yeniden düzenledikleri mekanın bir köşesine 

lavabo ve terek denilen rafların eklenmesi, kaldırılan banyo yerine odaların bir 

köşesinde suyun bir giderle uzaklaştırıldığı, eğimli beton döşeme dökülmesi, wc’nin 

bahçeye alınması, günlük kullanılacak mutfak eşya ve malzemeleri için kiler 

eklenmesi, kışlık gıda maddelerinin depolanması veya iş aletlerinin konumlanması 

için balkon denilen kapalı mekanın eklenmesi, hayat veya kiler mekanı içinde 

gömme besin depoları açmak, konut ile ahır arasında kalan yarı korunaklı ‘ara’ 

mekanının, duvarlarla kapatılarak kapalı mekan haline hale getirilmesi, evin ana 

girşindeki iç çıkıntının yüklük olarak kullanılmak üzere kapatılarak yapıya 

eklenmesi, 50 cm. kalınlığındaki duvarlara gömme dolaplar yapılması, yeni oda 

ilavesi, traktör için garaj inşa edilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin artması veya 

saman, tezek gibi maddelerin depolamak üzere, ahıra çeşitli bölümlerin eklenmesi 

olarak sıralayabiliriz.  

Konut ve ahır yapılarında gerçekleştirilen bu değişiklikler yanında, eve ait arazi de 

sebze üretimi için ekilerek ev ihtiyacını karşılayacak kadar bahçecilik yapılmış, 

koruma için de bir duvarla çevrilerek sınırlandırılmıştır. 

Yaşarken ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere zaman içinde sırayla veya paralel 

olarak gerçekleştirilen bu değişikliklerin, incelenen 50 evden kaçında gerçekleştiği, 

sebepleri ve değişikliklerdeki yerel veri etkisi aşağıda irdelenerek verilecektir. 

-Geniş bir hayat mekanı oluşturmak: 

Yeni Dönerdere kamu konutuna yerleşen Uzungöl insanının, kendi yaşam 

alışkanlıklarından farlı olarak düzenlenen yeni konutta yaptığı en temel değişiklik, 

ağırlıklı olarak kullandığı yaşama mekanını Uzungöl evindeki hayat mekanına 

benzer şekilde düzenlemesidir. Uzungöl insanı ağır yaşam koşulları altında sürekli 

bir döngü halinde hızlı ve çalışkan olmak zorundadır ve kültürünün ürünü olan 

yaşadığı mekanı yani Uzungöl evini de bu koşullara hizmet edecek şekilde kendi 

yaşamı için kullanışlı olarak üretmiştir. Uzungöl evinde tüm aile bireyleri toplu 

olarak hayat mekanında yaşar. Hayat hem yeme-içme, pişirme, yıkanma, uyuma, 

sohbet gibi yaşamsal faaliyetlerin karşılandığı hem de aynı zamanda eve dair işlerin 

çoğunun gerçekleştirildiği bir mekandır. Bu mekan evin merkezinde yer alırken 

çevreleyen mekanlar hizmet mekanları olup, hizmet mekanlarına geçiş temel olarak 

hayat mekanından sağlanır. 
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Yeni Dönerdere kamu konutunda da, yaşama mekanı olarak tasarlanmış, odalara 

geçişi sağlayan bir salon mekanı yer almaktadır ancak, bu salon yeme-içme, pişirme, 

uyuma, yıkanma gibi faaliyetlerden eklenen mutfak, banyo, geçiş niteliğindeki oda 

ve yatak odalarıyla sıyrılmıştır. Bu durumda girişte yer alan mutfak, banyo ve ara 

mekanlarına açılan oda, hizmet mekanlarıyla kurduğu yakın ilişki ile yaşama mekanı 

olarak tercih edilmiş, salon ise misafir ağırlamak için kullanılan işten ve güncel 

hayattan yalıtılmış bir mekan olarak kullanılmıştır. Yaşama mekanı olarak seçilen 

oda ise tüm ailenin bir arada yaşaması için yeterince büyük olmadığından ve işler 

için özelleşmiş mekanlar da iş ile yaşamı ayırdığı için, iş ve yaşamın beraber sürdüğü 

bir mekan oluşturmak amacıyla; banyo, tuvalet ve mutfak olarak planlanan mekanlar 

yıkılarak geniş bir mekan elde edilmiştir. Yeni mekanın duvarları 7x3.5 metre 

uzunluğunda olup, temiz 24,5 metrekare genişliğine ulaşılmıştır (Şekil 4.75, 4.76). 

 

Şekil 4.75: Yeni Dönerdere kamu konutu işlevlerden arındırılmış salon mekanı. 

 

Şekil 4.76: Yeni Dönerdere kamu konutu mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinin 

yıkılması ile elde edilen geniş hayat mekanında mutfak ve yaşama alanı 

fonksiyonlarının bir aradalığı. 
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İncelenen 50 konuttan 48’inde banyo, tuvalet ve mutfak mekanları duvarlarının 

kaldırıldığı, 46’sında bu alanda bütüncül bir hayat mekanı oluşturulduğu 

gözlemlenmiştir. Kullanıcılar, yapılan bu değişikliğin sebebi olarak, yaşama mekanı 

için geçiş niteliğindeki odanın boyutlarının küçük olması, soğuk hava koşulları 

sebebiyle oda ile birlikte mutfak ve banyo mekanlarının ısıtılmasının problem 

olacağı hatta evin sıcaklığının da korunamayacağı düşüncesi ile işlerin tamamına 

yakınının tek bir mekanda toplanarak, ısıtılacak mekan sayısının teke indirilmesi ve 

evin içinde tuvalet bulunmasının dini anlayıştan dolayı temizlik anlayışlarına uygun 

olmaması gibi etkileri belirtmişlerdir. Uzungöllü halkın, daha önceki ev içi yaşam 

biçimini şekillendiren temel bir hayat mekanını oluşturmak üzere yaptığı bu 

değişilikte, birbirleriyle ilişki içinde toplu şekilde yaşayan aile yapısı, yoğun işlerin 

hızlı ve pratik yapıldığı yaşam tarzı, tuvaletin yaşama mekanı içinde olmasını temiz 

görmeyen dini yaklaşıma sahip toplum yapısı gibi kültürel etkiler okunmaktadır. 

Ayrıca, birden fazla mekanın ısıtılmasının zor olması sebebiyle bir mekanda tüm 

yaşama faaliyetlerinin yapılması ile tek bir mekanın ısıtılması amacı da göz önünde 

bulundurulursa, ekonomik etmenlerin kısıtlılığı kültürel veri, soğuk hava koşullarının 

da doğal veri olarak etkisi olduğu söylenebilir. 

-Hayat mekanında eklenen lavabo ve raflarla elde edilen mutfak köşesi 

Yeni Dönerdere konutunda yeni bir hayat mekanı oluşturulması beraberinde çeşitli 

değişiklikler yapılmasını da gerektirmiştir. Bunlardan biri de kaldırılan mutfak 

yerine, bu işlevi karşılamak üzere, hayat mekanının bir köşesinde kesişen iki duvara 

eklenen L formunda, yaklaşık 1.20x1.50 m uzunluklarda raflar ve lavabodur (Şekil 

4.77). Yemek yapmak veya yemek için gerekli kap, bardak ve benzeri eşyaların 

dizildiği raflar, duvarlara gömülü olarak yerleştirilmiştir. Mutfak olarak kullanılmak 

üzere planlanan bu köşede yere hafif eğimli beton döşeme dökülerek bu döşemeden 

verilen bir gidere bağlanan boruyla mutfakta kullanılan su bahçeye yönlendirilmiştir. 

Birkaç evde mutfak, yerdeki eğimli beton döşeme ile raflardan oluşsa da, çoğunlukla, 

bu köşede bir de mozaik betondan dökülerek yapılmış bir lavabo yer alır. Bu 

lavabonun gideri de aynı şekilde bahçeye yönlendirilmiş olup gri su böylece 

değerlendirilmiş olur. Yemekler, lavabonun üzerinde yer alan ocakta veya hayat 

mekanının ortasında yer alan kuzineli sobada pişirilir. Süt ve süt ürünlerinden yoğurt, 

süzme yoğurt, tereyağı, peynir yapımı gibi işlemler için de bu köşedeki beton 

döşeme kullanılmıştır. 
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Şekil 4.77: Yeni Dönerdere kamu konutu mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinin 

yıkılması ile elde edilen geniş hayat mekanının mutfak olarak kullanılan köşesi. 

Çalışma kapsamında incelenen 50 konuttan 48’inde, yani tamamına yakınında bu 

mutfak düzenlemesinin yapıldığı tespit edilmiştir. Uzungöl evinde de hayat 

mekanının bir köşesinde aynı mutfak köşesi yer almaktadır. Yeni köyde yapılan 

rafların Uzungöl evinden farkı, duvara gömülü olmasıdır. Ahşap kalaslardan yığma 

sistemle inşa edilen Uzungöl evi’nde 3-5 cm’i geçmeyen duvarlara raflar iç mekana 

doğru çıkıntı yapacak şekilde eklemlenmiştir (Şekil 4.78). Yeni Dönerdere 

konutunda ise 50 cm kalınlığındaki kerpiç duvarların potansiyelini kullanan halk 

ortadaki bütüncül hayat mekanının raflarla bozulmasını istemediği için rafları duvara 

gömülü şekilde yapıya eklemişlerdir. Yapılan görüşmelerde, mutfak raflarının 

gömülü olduğunun kullanıcılar tarafından vurgu yapılarak belirtilmesi, bu konudaki 

bilinçli tercihi yansıtmaktadır. Alışılmış mutfak kullanımının yeni oluşturulan hayat 

mekanına da eklemlenmesinde yaşam tarzı kültürü etkisi görülürken, rafların duvara 

gömülü olması detayında ise kültürel olarak İslam’ın bütüncül mekana ulaşma 

ereğinin ve yapısal olarak doğal malzemenin etkili olduğu görülmektedir  

 

Şekil 4.78: Uzungöl evinde iç mekanda çıkıntı yapan mutfak rafları. 
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-Banyo ihtiyacını karşılamak üzere odalara yapılan bir gidere sahip düşük döşeme: 

Yeni Dönerdere kamu konutunda yer alan banyo kaldırılınca yıkanma ihtiyacını 

karşılamak üzere farklı çözümlere gidilmesi gerekmiştir. Uzungöl evinde de banyo 

olarak tasarlanmış bir mekan yoktur. Banyo ihtiyacı hayat mekanının bir köşesinde 

verilen giderle suyun uzaklaştırıldığı bir düşük döşeme üzerinde genellikle bir tahta 

tekne içinde karşılanmıştır. Toplu yaşam koşullarında, özel mekan gerektiren 

yıkanma işlevi için hayat mekanının boş bulunması zor olduğu için, bazı evlerde, 

hizmet mekanlarından birinin veya ebeveyn odasının bir duvarında kapaklı bir dolap 

içinde yer alan, bir giderle suyun uzaklaştırıldığı beton döşemeden ibaret olan 

hamam denilen küçük birimler eklenmiştir. 

Yeni Dönerdere konutunda da hayat mekanında yapılan düşük döşeme üzerine 

konulan teneke leğen içinde karşılanan yıkanma ihtiyacı, yeni evliliklerle ailenin 

kalabalıklaşması gibi durumlar karşısında gelinlere ait olarak düzenlenen odalara da 

yapılması gereksinimini doğurmuştur. Hayat mekanındaki düşük döşeme ile aynı 

mantıkta bir giderle suyun uzaklaştırıldığı hafif eğimli bir beton döşeme, gelin 

odalarında uygun olan bir köşede genellikle 1,20x1 m boyutlarında uygulanmıştır 

(Şekil 4.79). 50 konuttan 36’sının bir veya iki odasında bu uygulamanın yapıldığı 

görülmektedir. Kullanıcılarla yapılan görüşmelerde, düşük döşeme uygulaması 

yapılmayan evlerde birden fazla çift yaşamadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla özel bir 

odada yıkanma mekanına ihtiyaç duyulmadığı için ayrı bir düşük döşeme uygulaması 

yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yıkanma mekanı olarak, genellikle yaz aylarında 

kapalı balkon mekanında suyun yine verilen bir giderle uzaklaştırıldığı bir köşenin 

kullanılması da yaygın görülen bir uygulamadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kültürel olarak banyo gibi 

özelleşmiş bir alan kullanımı olmayan Uzungöllü halk, yerleştikleri yeni konutta da 

hayat mekanı elde etmek üzere kaldırdığı bu mekanın vermesi gereken hizmeti 

karşılaması için, Uzungöl evinde de uyguladığı düşük döşemeyi, gerekli mekanlarda 

uygulamıştır. Bu değişiklikte etkili doğal veri, mekanları ısıtmayı zorlaştırdığı için, 

soğuk iklim koşulları olarak gösterilebilir. Banyo olarak özelleşmiş bir mekan 

kullanımı görülmeyen Uzungöl kültüründe de yer alan düşük döşemenin aynı şekilde 

uygulanması da kültürel etkiyi göstermektedir. 
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Şekil 4.79: Yeni Dönerdere kamu konutunda yıkanma ihtiyacı için düzenlenen bir 

giderle suyun uzaklaştırıldığı düşük döşeme.  

- Tuvaletin konut dışında bir mekana taşınması: 

Yeni Dönerdere kamu konutunda her ne kadar girişi, dış mekan olan ‘ara’dan verilse 

de, konutun kapladığı 13x8 metrekarelik dikdörtgenin sınırları içinde yer alan tuvalet 

bu alandan çıkarılarak avlu veya ‘ara’da bir köşeye taşınmıştır. İncelenen 50 

konuttan 48’inde yani neredeyse tamamında, mevcut tuvalet yıkılarak, avlu veya 

arada başka bir yere taşınmıştır. Dini anlayışa göre temiz görülmeyen tuvalet 

mekanının konut içinde yer alması Uzungöllü ailelere uygun gelmemiştir. 

Kullanıcılar tuvalet mekanının evden uzaklaştırılmasında dini anlayış kadar, evlerde 

akarsuyun olmaması ve ailenin yaşadığı mekanda, herkesin içinden bir bireyin 

özellikle de kız çocukları veya gelinlerin tuvalete girmesinin ayıp olarak 

değerlendirilmesinin de etkili olduğunu söylemişlerdir. Ancak zaten tuvalet 

mekanının girişi dış mekan olan ‘ara’dan verilmiştir. Yıkılanın yerine yapılan 

tuvaletlerin bir kısmı yine ‘ara’da konuta bitişik şekilde yer almaktadır. Bu durumlar 

yukarıda sayılan etkenlerin tek sebep olmadığını göstermektedir. 

Bütüncül bir hayat mekanı elde etmek için evin içinde yer alan tuvalet yıkılmış, 

doğal olarak avlu veya ‘ara’da uygun bir yere yenisi yapılmıştır (Şekil 4.80). İlginç 

olan yapılan yeni tuvalet için, yerleşilen kamu konutunda hazır olarak bulunan 

foseptik çukurunun kullanılmayarak kapatılıp, Uzungöl’de uygulanan şekilde hafif 
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yüksek bir girişle yükseltilen tuvalette biriken gübrenin temizlenebilmesi için bir 

arka kapak oluşturulmasıdır. Uzungöl’de uygulanan şekilde tuvalette biriken gübre 

yılda bir ya da iki kere temizlenerek tarlaya serilir. Değişikliği yapan yaşlı 

kullanıcılardan biri bu durumu, ‘afedersiniz, hiç bir şeyi kaybetmeyeceğiz ya ondan 

bu gübreyi dahi tarlaya sermek için bu uygulamayı yaptık‘ diyerek öz eleştirel bir 

şekilde yorumlamıştır. Gerçekten de bu kültürün köy yaşamında her şey bir döngü 

içinde kullanılarak yer değiştirmekte ve yok olmamaktadır. Görüldüğü üzere, tuvalet 

mekanının dışarı alınmasında, dini olan kadar alışılan yaşam tarzından kaynaklı 

kültürel veriler de etkili olmuştur. 

 

Şekil 4.80: Dış mekana eklemlenen tuvalet çözümleri.  

-Yüklük: 

Yeni Dönerdere konutunun ana girişindeki içe doğru çekilen 1,5 metrelik girinti; 50 

konuttan 34’ünde, konutun dış hizası boyunca örülerek giriş kapısı haricinde kalan 

kısım kapatılmış ve iç mekandan kapı veya perdeyle ayrılarak yüklük olarak 

kullanılmıştır. Böylece içerdeki bütüncül mekan bozulmadan ve bir dolaba 

gereksinim duyulmadan yataklık eşyalar buraya yerleştirilmiştir (Şekil 4.81). 

Uzungöl orijinal evinde ince ahşap duvarların böyle bir potansiyel taşımamasından 

dolayı gömme dolap yoktur, ancak sonradan yapılan bazı uygulamalarda, destek 

mekanlarının bir duvarının tamamen dolap olarak kapatıldığı, ve içerisinde yataklar 

için yüklük veya yıkanmak için hamam denilen yaklaşık 1 metre derinliğinde 

bölmelerin yapıldığı örnekler olmuştur. Burada özellikle vurgulamak gereken konu, 

mekan içindeki bütüncül boşluğun bozulmamasına gösterilen özendir. 
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Şekil 4.81: Değişik yüklük kullanımları.  

Görüldüğü gibi yüklük mekanının oluşmasında kültürel bir etkinin varlığından tam 

olarak bahsedilememekle birlikte, oluşturulan yüklük mekanının, bütüncül boşluğu 

bozmayacak şekilde hali hazırda var olan bir girinti kullanılarak elde edilmesinde, 

bütüncül mekan elde etmeye yönelik kültürel bir kaygının etkisi okunabilir. Yüklük 

eklenen 34 konutun tamamında yüklüğün aynı yerde olması, bu konuda, var olan 

Yeni Dönerdere kamu konutunun tasarımının bir potansiyelinin farklı şekilde 

değerlendirilmesinin yani hali hazırda var olan yerin fiziksel etkisi olduğunu gösterir. 

-Duvarlarda gömme dolap açmak: 

İncelenen 50 konutta, konuta sonradan yerleşen bazı ailelerden bilgi alınamamakla 

birlikte, 28 tanesinde yani yarısından fazlasında gömme dolap açıldığı görülmüştür. 

Uzungöl orijinal evini meydana getiren kurtboğazı yığma ahşap sistemin, gömme 

dolap gibi bir olguya izin vermemesi sebebiyle, Uzungöllü ailelerin kültüründe 

gömme dolap yapma alışkanlığı olduğundan bahsedilemez. Yeni Dönerdere kamu 

konutunun kerpiç duvarları ise gömme dolap yapma potansiyeline sahiptir. Gezilen 

çoğu yapıda görülen gömme dolapların, konutta değişiklik yapılması sırasında, daha 

önce kapı veya pencerelerin yer aldığı boşlukların, doldurulmak yerine dolaba 

çevrilerek elde edildiği gözlemlenmiştir (Şekil 4.82). Uzungöllü halkın konutta bazı 

mekanları yıkıp, yenilerini ekleyerek değişiklikler yaparken, kaldırılan kimi kapı ve 

pencere boşluklarını doldurmak yerine bu boşlukların sadece dış mekana kapatılması 

ve duvarda geriye kalan boşluğun dolap olarak kullanılması, gömme dolap 

uygulamalarının doğal olarak, bu noktalarda ortaya çıkmasının sebeplerindendir. 

Bazı konutlarda, aileler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda duvarların değişik yerlerinde 

yeni gömme dolap açarak kitap, ilaç, televizyon ve benzeri çeşitli eşyalarını 
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depolayacak veya sergileyecek mekanlar yaratmışlardır (Şekil 4.83). Yukarıdaki 

anlatımdan da anlaşılacağı üzere duvarlarda açılan gömme dolapların oluşumunda, 

yerel malzeme olan kerpicin ve konutta yapılan değişiklikler sırasında keşfedilen 

duruma özgü potansiyelin etkisi görülmektedir. 

 

Şekil 4.82: Kullanılmayan bir yapıda kapatılan bir pencerenin iç mekanda gömme 

dolap olarak kullanılması.  

 

Şekil 4.83: Kitaplık olarak kullanılan bir gömme dolap. 

-Balkon denilen kapalı mekanın eklenmesi: 

Yeni Dönerdere kamu konutuna yerleşen halkın bir tadilat ile sonradan oluşturduğu 

hayat mekanı; tüm işlerin görülmesi sebebiyle yoğun olarak kullanılmış dolayısıyla 

bu mekana girişin yapıldığı aynı zamanda işler için kullanılması planlanan ikincil 

kapının ana giriş olarak kullanılmasını sağlamıştır. Böylece ikincil plana düşen, 

salona açılan ana giriş kapısı eklenen yüklüğün de etkisiyle, dar bir girişe 

dönüşmüştür. Halihazırda, yüklük yapılarak kapatılan salonun iç bahçe tarafına 

bakan penceresi, bu cepheden ışık alınması durumunu zaten engellemiştir. 

Dolayısıyla halihazırda bir kapısı bulunan ve zaten ışık almayan bu cepheye, çeşitli 

depolama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla balkon denilen kapalı bir mekan 

eklenmiştir. Genellikle evin dış hizasından 1,5-2 metre kadar daha dışa doğru çıkma 
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yapan bu yapıdan da dış mekana kapı açılmış, böylelikle dolaylı olarak da olsa 

salondan dışarı çıkma durumu korunmuştur (Şekil 4.84). 

 

Şekil 4.84: Ön cepheye sonradan eklenen balkon yapısı ve bahçeyle bağlantıyı 

sağlayan dış kapısı.  

Balkon mekanı, genellikle; hem ev içi hem de ev dışı çeşitli işler için gerekli olan 

ama her zaman aktif olarak kullanılmayan çeşitli eşyalar için depo olarak 

kullanılmıştır. Bu sebeple bahçe işleriyle ilişki kurabilmesi için bahçeye çıkış kapısı 

verilmesi bir ihtiyaçtır. Hatta bazı konutlarda bu ek yapı ilk zamanlarda gerçekten 

balkon şeklinde yarı açık bir mekan iken sonraları soğuk hava koşullarının olumsuz 

etkileriyle tamamen kapatılmıştır. Bu durum bu yapıya depo yerine balkon 

denilmesinin de bir açıklaması olarak görülebilir. Ayrıca, konutuna kiler mekanı 

eklemeyen ailelerin kışlık gıdaların depolanması, evin içinde koku yapmaması için 

yaz aylarında süt ürünlerinin işlenmesi ya da yine genelde yaz aylarında yıkanma 

mekanı olarak da kullanılması gibi değişik ihtiyaçlara cevap veren çok amaçlı bir 

mekan olan balkon yapısı, 50 konuttan 33’ünde yapıya eklenmiştir.. 

Balkon mekanının oluşmasında, hem Uzungöl orijinal konutunda fazlasıyla mevcut 

olan depolama ve kiler mekanlarına dair kültürel alışkanlıkların, hem de yeni 

yerleşime dair üretim biçimlerinin gerektirdiği yere özgü ihtiyaçların etkisi 

görülmekle beraber, bu yapıda, Uzungöl evinin yan cephesinde yer alan balkona 

benzer bir mekan olan dış hayattan farklı olarak kapalı bir mekanın tercih 

edilmesinde iklim şartlarına karşı korunaklı bir mekan ihtiyacının ortaya çıkması gibi 

doğal verilerin etkileri olduğu söylenebilir. 

Ayrıca balkondan dış mekana geçmek üzere bir kapı açılarak ikincil giriş kapısı 

imkanının iptal edilmemesi de, iki girişli Uzungöl evindeki alışkanlıkların hayat 

tarzında etkili olduğunu göstermektedir. 
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-Kiler eklenmesi: 

Mutfağın kaldırılmasıyla, kış için depolanması gereken un, mısır unu, patates, 

fasulye, buğday ve benzeri gıda maddeleri veya günlük olarak kullanılacak mutfak 

eşya ve malzemeleri için kiler olarak; mutfak köşesine yakın olarak düşünülen, 

genellikle ‘ara’da duvarla çevrilen yeni bir bölüm veya yeni oluşturulan hayat 

mekanının yıkılan tuvalet duvarının hizasının devam ettirilmesiyle oluşturulan 

yaklaşık 3,5x1,5 metrekarelik bir mekan ayrılmıştır. İncelenen 50 konuttan 31 

tanesine yeni kiler yapısı eklenmiştir. Kiler yapısı eklenmeyen diğer konutlarda ise 

gıda depolama ihtiyacı balkon mekanında karşılanmıştır ancak kiler mutfak köşesine 

daha yakın olup balkondan farklı olarak günlük mutfak eşyalarını ve mutfaktakine 

benzer rafları da içermektedir. 

Kiler yapısı Uzungöl evinde karşılıklı yer alan iki küçük mekan şeklinde olup evin 

yapımı sırasında eve bütünleşik olarak inşa edilen kare kesitli, bölmeli ahşap gıda 

depolarına sahiptir, yapının asıl mekanlarından biridir. Fare ve benzeri canlıların 

girmemesi için üretilen bu ahşap gıda depolarına benzer daha geniş bölümlü yerel 

dilde ‘sagonar’ ya da ‘ğurni’ denilen  ahşap depolar Uzungöl’den Yeni Dönerdere 

köyüne de getirtilmiş, kiler veya balkona yerleştirilmiştir. Hatta kiler mekanında, 

Uzungöl’deki yaklaşıma benzer şekilde mekanın ölçülerine uygun üretilerek mekana 

tam olarak yerleşip, bir parçası şeklinde mekanla bütünleşen çözümlemelerin 

uygulandığı da görülmüştür (Şekil 4.85). 

Görüldüğü üzere Uzungöl’de mekanın oluşumunda direk olarak yer alan kiler ve 

kiler içindeki ahşap bölmeler kültürü kısmen de olsa, Yeni Dönerdere kamu 

konutuna da taşınmıştır. Farklı olarak, kamu konutunda kullanılan ahşap bölmeler 

yapıyla bütünleşik değildir ve daha geniştir. Bunda ise yeni yerleşilen doğanın 

makineli tarıma izin vermesi ve bu sayede daha çok üretilen buğday ununun yıllık 

olarak depolanması ihtiyacı, yani değişen üretim biçimleri ile dolaylı da olsa buna 

izin veren topoğrafya gösterilebilir. 

Ayrıca her ne kadar üretilen ürün değişse de, Uzungöl ile Döneredere arasında, 

hediyeleşmeler ile, üretilen ürünler iki köyde de çeşitlenmiştir. Dönerdere’dekiler, 

Uzungöl’deki akrabalarına buğday unu göndermiş, Uzungöl’dekiler de kendi 

ürettikleri; mısır unu, yarma, dövme mısır, fasulye, barbunya, meyva kurusu, ceviz 
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ve benzeri ürünlerden göndermişler, böylece yöresel lezzetler her zaman sofralarda 

yer almıştır. 

 

Şekil 4.85: Eklenen kiler mekanı ve ahşap gıda bölmeleri.  

-Beke altı zeminde gömme dolap: 

Yeni Dönerdere köyüne yerleşen Uzungöl insanı, buraya yerleşince yaşayarak 

edindiği deneyimlerle, yeni hayat şartlarına karşı çeşitli çözümler üretmek zorunda 

kalmıştır. Beke altı zeminde gömme dolap buna örnek olarak verilebilir. Patates, 

soğan gibi çeşitli gıda maddelerinin balkon ya da ‘ara’ gibi soğuk depo mekanlarında 

saklanması donmalarıyla sonuçlanmış ve bu durum, gıdaların ağır kış soğuğunda 

donmadan saklanabilmesi için ısıtılan tek mekan olan hayat mekanında saklanması 

ihtiyacını doğmuştur. İç mekanda açıkta gıda maddelerinin görülmesinin veya yer 

kaplamasının tercih edilmemesi sebebiyle kullanıcılar, bu duruma çözüm olarak, 

divana benzer, ahşaptan yapılan beke denilen kapaklı oturma elemanlarının altına bu 

malzemeleri depolamışlardır. Hatta bazı evlerde daha geniş depolama alanı elde 

edebilmek için sadece bekenin altı değil, bekenin üzerine yerleştiği zeminde açılan 

çukur da, farelerin girmesini önlemek amacıyla beton malzeme kullanılarak, yaklaşık 

70cm-1m derinliğinde, bir depoya dönüştürülmüş ve gıdaları saklamak için 

kullanılmıştır (Şekil 4.86). Bu depolama alanları genelde hayat mekanında ya da 

hayat mekanına yakın olan salon ya da kilerde yer almıştır. Eğer depolanacak ürün 

daha fazla miktardaysa, bahçede uygun bir köşede açılan çukur içine gömülerek 

toprağın yalıtımıyla korunmuştur. Gıda maddelerinin toprağa gömülerek korunması 

yöntemi Dönerdere yerli halkının da başvurduğu bir yöntemdir. 
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Şekil 4.86: Kullanılmayan bir evde kilerde yer alan zemine gömme depo. 

Yapılan görüşmelerde, yeni nesil konut kullanıcılarının bir kısmının eve sonradan 

yerleşmesi sebebiyle, bu beke altı gömme depoların varlığına dair bilgisi olmamakla 

birlikte, 15 kadar konut sahibi beke altı depoya sahip olduklarını bildirmiştir. 

Konutlarında beke altı gömme depo bulunmayan kullanıcılar ise beke altının depo 

olarak kullanıldığını aktarmıştır. Beke altının veya beke altındaki zeminde açılan 

kapakla ulaşılan yere gömülü deponun oluşturulması ihtiyacı yerel iklim koşullarının 

sertliğine karşı alınması gereken bir önlem olarak Yeni Dönerdere kamu konutunda 

ortaya çıkmış bir yöntem olmakla birlikte, bekenin yapımında ahşap malzeme 

kullanılması ve hatta bu malzemenin çoğunlukla Uzungöl’den getirtilmesinde, 

Uzungöl yerel malzemesi olan ahşabın kullanımın kültürünün etkisi görülmektedir. 

-Yeni oda ilavesi: 

Alan çalışması kapsamında ele alınan 50 kadar kamu konutundan 7’sinde, konuta 

yeni bir odanın eklendiği tespit edilmiştir. Bu ek odalar genellikle ısıtılan hayat 

mekanının ısısından faydalanabilecek şekilde, hayatın bir ucunda yer almıştır. 

Ayrıca, salon mekanının sağında yer alan odaların hizasında balkon girişinden bir 

üçüncü odanın eklendiği birkaç örnek de vardır. Uzungöl orjinal evi veya kültüründe 

ayrı yaşama anlayışı olmadığından, yeni oda mekanlarının eklenmesinde kültürel bir 

etkenin söz konusu olmadığı görülmektedir. Az sayıda gerçekleşen bu değişiklikte en 

temel etkenin ailenin kendi tercihleri olduğu söylenebilir. İkincil olarak da, ayrı 

odalarda yatma durumunda, yeni bir mekanın ısıtılmasının masraf ve ekstra iş 

çıkaracağı öngörülerek, hayat mekanından bir bölümün oda olarak ayrılmasında, 

soğuk hava koşullarının etkisi okunmaktadır. 

-Ara mekanının kapatılarak yapıya eklenmesi: 

Konut ile ahır arasında kalan yarı korunaklı ‘ara’ mekanı, soğuk hava şartları ve ağır 

kış koşulları sebebiyle, duvarlarla kapatılarak kapalı hale getirilmesi incelenen 50 

konutun tamamında gerçekleşen bir durumdur (Şekil 4.87, 4.88). Ahır ile konut arası 
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kapatılarak, hayvanların ısısından da kısmen de olsa faydalanılmış olması, ayrıca 

dışarı çıkmadan hayvancılık işleriyle ilgili işlerin ara mekanından geçerek yapılması, 

işleri kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda evin ikincil giriş kapısı olan ‘ara’dan girişi 

sağlayan kapı zaman içinde evin ana kapısına dönüşmüş, ‘ara’nın kapatılması ile bu 

mekan bir ön giriş mekanı olarak kullanılmıştır. 3x8 metre boyutlarında geniş bir 

mekan olan ara, tezeklerin depolanması, bir duvarla ayrılan kısmının tandır olarak 

kullanılması, ihtiyaç görülürse bir bölümünün ayrılıp, iç mekana bir kapı açılmasıyla 

kilere dönüştürülmesi gibi farklı konutlarda farklı şekillerde değerlendirilmiştir. 

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ara mekanının kapatılmasında sert iklim 

koşullarının etkisi büyüktür. Ayrıca Yeni Dönerdere kamu konutunda yapılan 

değişikliklerin ‘ara’da yer alan konut giriş kapısının ana kapı olarak kullanılmaya 

başlanması da bu mekanın bir giriş mekanına dönmesinde etkili bir kültürel veri 

olarak gösterilebilir. 

 

Şekil 4.87: Kapatılan ara mekanı ile birleştirilen konut ve ahır yapısının dışarıdan 

görünümü. 

 

Şekil 4.88: Konuta giriş olarak lullanılan ara mekanı iç görünüş. 
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-İkinci kat ilave edilmesi: 

İncelenen 50 konuttan iki tanesinde, ikinci kata misafir ağırlamak üzere eklenen oda 

yapıları yer almaktadır. Bu odaların yapıldığı dönemdeki ev sahiplerinin, o dönemin 

muhtarları olmalarından, diğer hanelere göre misafir ağırlama konusunda daha resmi 

bir mekana ihtiyaç duyulduğu çıkarılabilir. Normalde, Uzungöl insanı misafirini 

kendi konutunda en doğal haliyle karşılayan bir toplumdur. Ancak Dönerdere’ye 

göçle birlikte, yabancı kültürlerin karşılaştığı bu ortamda, yabancı yani kendi 

kültüründen olmayan misafire karşı daha resmi bir tutumla davranılmıştır. Bu konuda 

misafire çok değer veren ve misafir için ayrı bir oda düzenlemesine giden, kadın 

erkek misafirlerin ayrı ortamlarda ağırlandığı haremlik-selamlık anlayışına sahip 

Dönerdere yerli halkının kültürünün etkili olduğu söylenebilir. 

-Garaj inşa edilmesi: 

Yeni Dönerdere’de makineli tarıma geçiş ile birlikte, ilk 10 yıl içinde her aile birer 

traktöre sahip olmuştur. Traktörü dış etkilerden korunması ve de tarım ve traktörle 

ilgili çeşitli tamir ve benzeri alet edevatların saklanması için avlu içinde traktöre 

garaj yapılması ihtiyacı doğmuştur. Araştırılan 50 haneden 33 tanesinde garaj 

eklendiği görülmüştür (Şekil 4.89). Bu eklenmelerde en etkili veri üretim 

biçimleridir. 

 

Şekil 4.89: Ahırın sonuna eklenen garaj yapısı. 

-Ahıra çeşitli bölümlerin eklenmesi: 

Yeni Dönerdere köyünde, hayvancılık işleri için kullanılan ahır yapısına zaman 

içinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ayrı bölümlere ihtiyaç duyulması, artan 

hayvan sayısı dolayısıyla ihtiyaç duyulan yeni bölümler, kışlık samanın depolanması 

için samanlık veya tezeklerin depolanması için tezeklik bölümleri eklenmiştir. Bu 

konuda köylü anlaşarak, ahır ile yol sınırı arasında kalan, kendi arazisi içindeki 3 
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metre genişliğindeki kısmı ihtiyaç duyanların ahıra katması konusunda karar almıştır. 

İncelenen 50 hanenin 42 tanesinde ahır yapısının bu doğrultuda genişletildiği 

görülmüştür. Ahır yapısı için daha geniş mekana ihtiyaç duyan bazı ailelerin, diğer 

yönde yapılan eklerle yeni mekanlar elde ettiği uygulamalar da vardır. 

Dönerdere yerel köyünde ise samanlık veya tezeklik gibi bölümler yoktur, samanlar 

evin bahçesinde büyük bir tepe halinde yığılır ve üzeri naylon bir poşetle örtülürerek 

depolanır. Tezekler ise yağmur suyunu içeri almayacak bir sistemle  koniler şeklinde 

dizilirler. Yeni Dönerdere köyünde de bu uygulamalara rastlanır ancak günlük saman 

ve tezek ihtiyacı yapıya eklenen ve genelde ara veya ahırdan yani iç mekandan 

ulaşılan samanlık veya tezekliklerden alınması suretiyle kolayca karşılanırken, büyük 

saman depoları ve tezek konileri, belirli aralıklarla, uygun havalar gözetilerek, 

boşalan samanlık veya tezekliklere aktarılarak tekrar kolay ulaşılabilir bir noktaya 

taşınmış olur. Amaç günlük ihtiyacın, her seferinde soğuk havaya maruz kalmadan 

kolayca sağlanmasıdır. 

Ahıra yeni bölümler eklenmesinde en önemli veri üretim biçimleri olmakla birlikte, 

yöredeki yaşam tarzından farklı olan bu uygulamalarda, tüm işleri bünyesinde bir 

mantık çerçevesinde barındırarak, hızlı iş görmeyi sağlayan mekan organizasyonuna 

sahip Uzungöl evinde alışılan yaşam tarzının da etkisi olduğu görülmektedir. 

-Bahçecilik: 

Yeni Dönerdere kamu konutuna yerleşen Uzungöllü aileler, kendilerine verilen eve 

ait arazinin çevresini taş duvarla örerek bir avluya çevirmiş ve kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek amacıyla patates, mısır, karalahana, pazı ve fasulye gibi sebzeleri  

ekerek bahçecilik işlerine başlamışlardır (Şekil 4.90). 50 hanenin tamamında, 

bahçeler duvarlarla çevrilidir. Bahçecilik işleri sadece yazın şenlenen evlerde bile bir 

uğraş olarak yapılmakta, hatta günümüzde bazı boş evlerin bahçeleri, diğer aileler 

tarafından değerlendirilerek ekilmektedir. 

Dar ve yüksek eğimli tarım alanlarının etkisiyle, bahçecilik Uzungöl’deki ailelerin 

yaşamının en temel uğraşlarından biri olmuş, ekilen mısır, fasulye, karalahana ve 

benzeri sebzeler, yıl boyunca ailenin temel besin kaynaklarını oluşturmuştur. 

Yörenin bol yağışlı iklim şartları bu sebzelerin üretilmesine elverişlidir. Oysa 

Dönerdere iklimi bahçeciliğe elverişli değildir. Çok yağış almaz, ürünler tam 

olgunlaşamadan havalar soğur kış gelir, su kaynaklarının da az olması bahçecilik 
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yapılmasını imkansız hale getirir. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Yeni 

Dönerdere’ye yerleşen Uzungöllü halk, avludaki toprağı bahçeye çevirmiştir. Zor 

hayat şartları altında yaşama devam edebilmek için her türlü fırsatın çalışarak 

değerlendirildiği bir yaşam anlayışıyla, ellerinde olan her türlü imkanın 

değerlendirilmesi gerektiğine inanan Uzungöl insanı için, bu arazinin boş kalması 

gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Göçün ilk yıllarında, Uzungöl’den getirdikleri 

çok çeşitli sebze tohumlarını ekmeyi denemişler, yörede yetişmeye uygun olan 

fasulye, patates ve karalahana gibi sebzelerden verim alınca ağırlığı bu sebzelere 

vermişlerdir. Yine de arayışlar dinmemiş, tam olarak olgunlaşmasa da ayçiçeği, 

mısır, domates ve benzeri sebzeler de; verimi, o senenin mevsim koşullarına göre 

değişse de ekilmiştir. Sulama için de imkanlar zorlanmıştır. Bahçede açılan kuyu 

suyundan veya akarsu gelmesiyle evin çeşme suyu ile bahçeler her gün sulanmış, 

mutfak lavabosunun gri suyu bahçeye yönlendirilerek değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 4.90: Bahçe duvarı içinde ekili bahçesiyle bir Yeni Dönerdere kamu konutu. 

Ayrıca ürün almak amaçlı bahçecilik işlerinden başka, karadenizin yemyeşil 

ortamından ayrılan Uzungöl insanı yeşile olan hasretini gidermek için, bahçelerini 

ağaçlarla yeşillendirmek istemiş, çeşitli ağaçları yetiştirmeyi denemişlerdir. Elma, 

erik, ceviz, çam gibi ağaçlar, özel çabalarla, sulanmış, soğuktan korunarak 

yetiştirilmeye çalışılmış ancak en sonunda yörede yetişebilen kavak ağacı ile 

bahçeler yeşillendirilmiştir. Aileler özel ilgi ve korumayla yetiştirebildikleri meyve 

ve çam ağaçlarından övünerek bahsederler (Şekil 4.91). 

Dönerdere yerli köyünde ise iklim şartlarının uygun olmaması sebebiyle bahçecilik 

kültürü yoktur, dolayısıyla bahçeler çoğunlukla duvarlarla çevrilmemiştir. Köydeki 
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tek yeşillik, ince akarsuyun etrafında yetişen kavak ağaçlarıdır. Genel görüntüye 

kahverengi ve tonları hakimdir. 

 

Şekil 4.91: Kullanıcı tarafından bahçelere dikilen ağaçlarla yeşillendirilen köyden bir 

görünüm. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Uzungöllü göçmenler yeni 

yerleştikleri bu köyü, olumsuz iklim şartlarına rağmen kültürel alışkanlıklarının 

etkisiyle yeşillendirmeye çalışmışlar, alıştıkları üretim biçimlerini yeni yerleşimde de 

uygulayan köylüler, bahçecilik işlerini kuyu ve çeşme sularıyla da olsa 

sürdürmüşlerdir. 

Özetlemek gerekirse, 1965 yılında gerçekleşen göç sonrası ailelerin ilk 10 yılda 

yaptığı bu değişikliklerin genel olarak, Uzungöl insanının, dini inanç etkisiyle 

şekillenen mekan algısı, toplum-aile yapısı, yaşam tarzı, Uzungöl’e dair eski üretim 

biçimleri, ekonomik etmenler, Uzungöl yerel malzemesi olan ahşap malzemenin 

kullanımı gibi kültürel verilerle, ağırlıklı olarak kar rüzgar gibi soğuk iklim koşulları 

ve yerel malzeme olan kerpicin kullanımı, yöredeki düz arazilerin sağladığı 

avantajla, tarımsal faaliyetlerde makineleşmeye geçişin getirdiği yeni üretim 

biçimleri gibi doğal veriler ile mevcut yeni kamu konutunun arazideki planlamasının 

taşıdığı potansiyelin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, Dönerdere’ye özgü saman ve 

tezek depolama biçimleri gibi kültürel birikimler ile Uzungöl iklim ve coğrafi 

şartlarının bir sonucu olarak yeşil ormanlardan oluşan bitki örtüsünün de dolaylı 

olarak bahçe tasarımındaki yeşillendirme arayışlarında etkili veriler olduğu 

söylenebilir. Tüm bu kapsamda yapılan birincil değişikliklerin incelenebileceği dört 

konut planı aşağıda verilmiştir (Şekil 4.92, 4.93, 4.94, 4.95). 
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Şekil 4.92: Ahmet Genel evi birincil değişiklikler.
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Şekil 4.93: Nuriye Fidan evi birincil değişiklikler.
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Şekil 4.94: Yaşar Genel evi birincil değişiklikler. 
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Şekil 4.95: Fadula Şahin evi birincil değişiklikler.
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-İkincil değişiklikler: 

Daha önce bahsedildiği gibi Yeni Dönerdere kamu konutunda yapılan değişiklikler 

aslında bir süreklilik arzeder. Ancak ilk yıllar kadar son yıllarda da daha yoğun ve 

benzer değişiklikler yapıldığı saptanmıştır. 

Bu bölümde Yeni Dönerdere kamu konutunda yaklaşık son 15 yılda yapılan 

mekansal değişiklikler ikincil değişiklikler olarak ele alınacaktır. Araştırma 

kapsamında incelenen 50 Yeni Dönerdere kamu konutunun 6 tanesi, içinde yaşamaya 

devam edilmemesi sebebiyle eski haliyle kalmış, üzerinde yeni değişiklikler 

yapılmamıştır. Bu sebeple bu bölümde üzerinde ikincil değişiklikler yapıldığı tespit 

edilen 44 yapı ele alınacaktır. 

Yeni Dönerdere kamu konutunda yapılan ikincil değişiklikler daha çok köy-kent 

ilişkilerinin artmasıyla küreselleşme etkilerinin şehiler kadar köylerde de etkisini 

göstermesi ile bağlantılı olarak açıklanabilir. Küreselleşmenin etkisiyle, modern 

insanın, biyo-sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen konut tasarımlarının, 

modernleşme sürecindeki toplumlarda kabul görmesi ile, bu işlevsel konut 

çözümlerinin tüm dünyada yaygınlaşması, yerel kültürün en yoğun yaşandığı köylere 

kadar inerek etkili olmasını sağlamıştır. 

Yeni Dönerdere kamu konutunda son 15 yılda yapılan mekansal değişiklikleri; 

mutfak, banyo gibi özelleşmiş mekanların yapıya eklenmesi, ahır ile evi bağlayan 

‘ara’nın iptal edilmesi, bir giriş mekanının eklenmesi, tuvaletin yapı içine alınması, 

bazı konutlara oda, balkon, kiler gibi mekanlarla ikinci bir banyo eklenmesi, bahçeye 

sera yapılması olarak sayabiliriz. 

-Konuta mutfak, banyo ve tuvalet eklenmesi, ara mekanının iptal edilmesi: 

Yeni eklenen mekanlar ve ara’nın iptal edilmesi 

Tek ve geniş bir mekanda hem iş hem de yaşamın aynı anda devam ettiği bir yaşam 

anlayışına sahip Uzungöllü aileler, zamanla değişen yaşam anlayışıyla, mutfak ve 

banyo için hayat mekanından ayrılmış yeni mekanlara ihtiyaç duymuşlardır. Ayrıca 

dış mekanda kullanımı zor olan tuvalet hacmini evin içine almışlardır. Araştırma 

kapsamında ikincil değişiklik yapılan 44 konuttan 42’sine mutfak mekanı (Şekil 

4.96), 41’ine banyo mekanı eklenmiş ve 43 tanesinde de dış mekandaki tuvalet 

hacmi iptal edilerek evin içine alınmıştır. Ayrıca bahsetmek gerekirse, tuvalet 

mekanlarında istisnasız alaturka tuvalet tercih edilirken, 44 konuttan 26’sında yeni 
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banyo mekanlarına alafranga tuvaletin de eklendiği tespit edilmiştir (Şekil 4.97). 

Mutfak, banyo eklenmeyen veya, tuvaleti evin içine almayan toplamda 5 hanede 

genelde ya yaşlı bireylerin yaşadığı ya da bu evlerin sadece yaz aylarında tatile 

gelenler tarafından geçici olarak kullanılmakta olduğu ve bu sebeplerle evlerde 

büyük tadilatlar yapmaya gerek duyulmadığı tespit edilmiştir. Ara mekanı ise 

incelenen 44 mekandan, 36 tanesinde iptal edilmiştir.  

 

Şekil 4.96: Yeni Dönerdere kamu konutunda ikincil değişikliklerle eklenen yeni 

mutfak mekanı. 

 

Şekil 4.97: İkincil değişikliklerle eklenen banyo mekanı. 
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Konutlara eklenen yeni mutfak mekanlarının ilk örnekleri, ilk değişikliklerde kiler 

eklenen evlerde, kiler mekanının mutfağa çevrilmesi şeklinde olmuştur. İlerleyen 

zamanda ise, genellikle, evin içinde daha büyük tadilat gerçekleştirilerek, mutfak, 

banyo ve tuvaletin eklenmesi bir seferde gerçekleştirilmiştir. Yeni eklenen mutfak, 

banyo ve tuvalet mekanları genellikle ara mekanının iptal edilerek bu mekanlardan 

bazılarına dönüştürülmesi ve balkon ile hayat mekanının kesiştiği cepheye yeni bir 

eklenti yapılarak veya hem ara mekanına hem de balkon tarafında yapılan yeni 

eklentiye de  eklenen yeni hacimlerle çözümlenmiştir. Bir konutta aynı anda hem ara 

hacmi hem de balkonun yanına eklenti yapılarak da yeni mekanlar yapıya eklenmiştir 

(Şekil 4.99, 4.100, 4.101, 4.102). 

Konutlarına mutfak, banyo ve tuvalet hacimlerini ekleyen kullanıcılar bu 

kararlarında, mutfak işlerinin yaşam mekanını dağınık kılan karışık yapısı, ortama 

yemek kokusu sinmesi, her türlü ihtiyacın (mutfak işleri, el-yüz yıkama gibi kişisel 

bakım ve benzeri) karşılandığı tek bir lavabo kullanımı yerine, banyo ve mutfak 

işlerinin ayrışarak özelleştiği ıslak mekanların daha temiz ve sağlıklı olduğunun 

düşünülmesi, dış hacimde olan tuvalet mekanı kullanımının özellikle kış aylarında 

zorlayan bir çözüm olması gibi etkilerin olduğunu belirtmişlerdir. Alaturka tuvalet 

yanında alafranga tuvaletin de banyolara eklenmesinde ise, özellikle eğilip kalkmak 

ya da aykta durmakta zorluk çeken yaşlı kullanıcılar için kolay kullanım sağlamak 

amaçlı bir tercih olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca önceden ısıtma problemi öne 

sürülerek kaldırılan mutfak, banyo ve tuvalet mekanlarının yeniden haneye alınması, 

bu konuda ekonomik kısıtların eskisi kadar etkili olmadığını yani köylünün 

ekonomik durumun iyileştiğini göstermektedir. 

Yeni mekanların ısıtılmasını sağlayacak kadar gelişen ekonomik durumun yanında, 

daha toplu, düzenli ve temiz mekan ihtiyacı ve kolay kullanım için, önceden aynı 

amaçlarla var olduğu halde yıkılan mutfak, banyo ve tuvalet mekanlarının yapıya 

tekrar eklenmesi, yaşam tarzı kültürünün değiştiğini göstermektedir. Artık işlerin 

kendileri için özelleşen mekanlarda ayrışarak yapılması anlayışının kabul gördüğü 

anlaşılmaktadır. 

-Giriş mekanı eklenmesi: 

Konutlarda yapılan ikincil değişiklikler sırasında özellikle, giriş mekanı olan ‘ara’nın 

iptal edildiği konutlarda, ‘ara’nın devamı olarak eklenen yeni bir bölüm ile veya ana 
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girişin balkon tarafından verildiği konutlarda, balkonun bir kısmının bölünerek 

ayrılmasıyla bir giriş mekanı oluşturma ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Şekil 4.98). 

İncelenen 44 konuttan 29’una yeni bir giriş mekanı eklendiği tespit edilmiştir. 

 

Şekil 4.98: Ara mekanının sonuna eklenen giriş mekanı. 

-Oda, balkon, kiler ve ikinci banyo gibi mekanların eklenmesi: 

Yapılan değişiklikler sırasında 44 konuttan 6 tanesine yeni oda, 3 tanesine balkon, 9 

tanesine kiler ve 4 tanesine de ikinci banyo mekanları eklenmiştir. Genellikle birincil 

değişikliklerde de görülen oda, kiler, balkon eklenmesi değişikliğini ilk değişiklik 

döneminde eklemeyen ailelerin ikincil değişikliklerde bu mekanları yapılara 

eklemledikleri gözlemlenmiştir. İkincil banyo mekanı eklemlenmesinde ise daha çok 

ailelerin bireysel tercihleri etkisi okunsa da evde ağırlanan misafirlere özel banyo 

mekanına sahip olma düşüncesi de etkilidir. 

-Bahçeye sera eklenmesi 

Elverişsiz iklim şartlarından dolayı bahçecilik uğraşında sebzelerin daha çabuk 

olgunlaşmaları için bazı aileler avluda bahçelerine sera kurarak verimi arttırmışlardır. 

44 konuttan 10 tanesinin bahçesinde sera kurulduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.90). 

Bazı aileler ise, köyde kullanılmayan boş evlerin bahçelerinde seracılık yapmayı 

tercih etmişlerdir. 

Birincil değişikliklerin incelendiği konutlardaki ikincil değişiklikler sonrası konut 

planları aşağıda verilmiştir (Şekil 4.99, 4.100, 4.101, 4.102). 
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Şekil 4.99: Ahmet Genel evi ikincil değişiklikler. 
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Şekil 4.100: Nuriye Fidan evi ikincil değişiklikler. 
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Şekil 4.101: Yaşar Genel evi ikincil değişiklikler. 
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Şekil 4.102: Fadula Şahin evi ikincil değişiklikler.
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4.4.4.2 Malzeme 

Yeni Dönerdere konutunda yaşayan aileler, yaşama koşullarını daha iyi hale 

getirmek için, zaman içinde konutta kullanılan bazı malzemeleri değiştirmişlerdir. 

Öncelikle ilk yerleşme döneminde döşemesi tamamlanmayan konutta taş blokaj 

üzerine beton döşeme dökülmüş ve üzerine muşamba serilerek tozumanın 

engellenmesi hedeflenmiştir. Bazı evlerde ise soğuk betonun etkilerini azlatmak ve 

fare gibi zararlılardan evi korumak için döşemeler Uzungöl’den getirtilen ahşap 

kaplamayla kaplanmıştır. Hatta fare gibi canlılardan korunmak için bazı konutlarda 

ahşap döşeme kaplamasının, zeminden duvarın yarısına kadar devam ettiği durumlar 

da tespit edilmiştir. Ahşap kaplama yapılmayan evlerde ısı yalıtımının daha iyi 

olması için döşemeye halıfleks serilmiş, daha ilerleyen zamanlarda ise daha temiz bir 

uygulama olduğu için zemin laminant parke veya kalebodur ile kaplanmıştır. 

Tavanlarda özellikle ahşap kirişlerin görünmemesi amacıyla çeşitli uygulamalar 

yapıldığı görülmektedir. Öncelikle, kirişlerin üzerindeki ahşap kaplamaların 

sökülerek, kirişlerin altına yerleştirilmesi ile tavan ahşap kaplama ile kapatılmıştır. 

İlerleyen dönemde ise tavanın mdf, pvc gibi çeşitli malzemelerle kaplanması bunlara 

örnek olarak verilebilir. 

Konutun açıklıkları da zamanla değişmiştir. Özellikle tek cam olan pencereler, toz 

girişini önlemek için çift camla değiştirilmiştir. İlerleyen zamanlarda, iki bölümlü tek 

kanatlı olan pencereler, üç bölümlü tek veya çift kanatlı pencerelere dönüştürülerek 

evin daha aydınlık olması sağlanmıştır. Yakın zamanda yapılan değişikliklerde ise 

bakım kolaylığı ve yalıtımının iyi olması gibi sebeplerle genellikle, iki bölümlü tek 

kanatlı veya üç bölümlü çift kanatlı  pvc pencereler tercih edilmiştir. 

Duvarlarda kullanılan kerpiç malzeme yerine ilerleyen zamanlarda yapıda yapılan 

yeni tadilatlarda çoğunlukla briket malzeme kullanılmıştır. Briketin tercih 

edilmesinde ekonomik koşullar ve malzemenin kolay bulunabilirliğin etkili olduğu 

söylenebilir. 

Ayrıca konutlarda, dayanıklılığını arttırmak ve daha pürüzsüz, temiz bir yüzey elde 

etmek için duvarlarda kullanılan çamur sıva sökülerek yerine beton sıva ile 

sıvanmıştır. 
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Ayrıca ahırların sahip olduğu düz damın, kışın her kar yağdığında temizlenmesi 

gerektiği için kullanıcılar, ahırları dam yerine, sac malzemeyle kaplanmış beşik çatı 

ile örtmüşlerdir. 

Malzemelerde yapılan tüm bu değişikliklerde, soğuk hava koşullarından dolayı, ısı 

yalıtımı sağlamanın yanında, ekonomik imkanların gelişmesi üzerine daha az bakım 

gerektiren daha temiz mekanlar elde edilmesi amacının etkili olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, değişen üretim yöntemleri ile çeşitlenen yapı malzemeleri de, insan 

kültürünün önemli ürünlerinden olan teknolojinin bu alandaki sonuçlarındandır. 

Genel olarak dünya çapında, her alanda olduğu gibi, yeni yapı malzemelerine 

ulaşmanın da kolaylaşması, kullanıcıların yeni yapı malzemeleri tercihlerinde çağın 

imkanlarından faydalanmalarını sağlamıştır. 

Ayrıca, kültürel alışkanlık olan ahşap malzemenin kilerdeki dolaplarda veya döşeme 

ile kısmen duvarda (zeminden yarıya kadar) kaplama olarak kullanılması bu 

alışkanlığın yeni köyde de etkisini gösterdiği çıkarılabilir. 

Benzer şekilde, ahır mekanlarının düz toprak dam olan  çatısının, kışın kar küremeyi 

gerektirmesi ve bu durumun işleri zorlaştırması sebebiyle, bu iş yükünden kurtulmak 

için, köylünün Uzungöl konutundaki beşik çatı benzeri eğimli bir çatı uygulamasını 

gerçekleştirmesi gibi yaklaşımlarda hızlı pratik yaşama dair kültürel alışkanlıkların 

izleri de okunabilir.  

4.4.4.3 Altyapı 

Yeni Dönerdere köyüne yerleşildiği 1965 yılında köyde elektrik, su ve kanalizasyon 

tesisatı yoktur. Uzungöl’de bol yağış ile her yerde karşılaşılan akarsuya alışkın olan 

Uzungöllü aileler, Dönerdere’ye yerleşince 300 metre uzaktan kar kırarak su 

taşımakta zorlanmışlardır. Bunun üzerine değişik arayışlar başlamıştır. Öncelikle 

1966 yılında köye 3 çeşme yapılmıştır. Halk çeşmeden su taşıma işleminde ise uzun 

su kuyrukları beklemek zorunda kalmıştır. Bu sebeple alternative olarak, ev 

bahçelerinde suya ulaşma durumuna göre 13-14 metreden, 5 metreye kadar değişen 

derinliklerde kuyular açılmıştır. 1973 yıllarında ise kooperatifin devlete sık 

başvuruları üzerine, köye hizmet etmek üzere 2 su deposu yaptırılıp önce dizel 

motor, sonra elektrikli şartelli dinamo taktırılması ve köy içi su şebekesinin köylünün 

de kendi emeği ile tamamlanmasıyla evlere çeşme ile akar su gelmesi sağlanmıştır 

(Genel, 1987). 
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Köylüler, kurdukları kooperatif aracılığıyla 1970’li yıllarda, gerekli kurumlara sık sık 

başvurarak, köye elektrik getirebilmek için de çalışmışlardır. Başvurulardan sonuç 

alınamayınca, köylü kendi imkanlarıyla elektrik getirmek için işe koyulmuştur. O 

dönemde Özalp belediyesi elektrik şebekesini yenileyince (ilçedeki ağaç elektrik 

direklerinin yerine demir direkler konulması), köylüler, tüm eski elektrik şebekesini 

satın almışlardır. Jeneratör ise uzun arayışlar sonucu Çorum Belediyesi’nde 

bulunmuş ve müracaat sonrası gerekli prosedüre uyularak satın alınmıştır. Köylü, 

kendi çabalarıyla, bu işten anlayan eski Uzungöllü hemşerileriden de destek alarak 

imece usulü çalışmalarla, elektriği köye getirmiştir. Elektriğin köye geldiği tarih, 

çevre köylere göre çok erken bir tarihtir. Şebekeden Eski Dönerdere’ye de elektrik 

verilmiştir. Karadeniz insanının çağın imkanlarına ulaşabilmek için verdiği bu uğraş, 

kültürlerinin araştıran ve daha iyisine ulaşmayı arzulayan yaklaşımlarıyla 

açıklanabilir. Ayrıca Uzungöl’den Dönerdere’ye gerçekleşen bu göçün devlet 

tarafından planlanmış olması ve sonrasında kooperatif için devlet desteğinin bazı 

dönemlerde devam etmesi de sonuç alabilmeyi sağlayan etkenlerdendir. 

Yeni Dönerdere kamu konutundaki banyo ve tuvalet gider sistemi için açılan foseptik 

çukurları, yapılan birincil değişiklikler sırasında banyonun iptal edilip, tuvaletin 

dışarı alınmasıyla kapatılmıştır. Dışarı alınan tuvalet mekanında yüksek girişle 

sağlanan alt bölmede biriktirilen atık, tarlaya serilerek değerlendirilmiştir. Ancak 

ikincil değişiklikler yapılarak, banyo ve tuvalet mekanlarının konut içinde yeniden 

çözülmesiyle, konutlar için yeniden foseptik çukuru açılmıştır, ilerleyen dönemde ise 

köye kanalizasyon altyapısı kurulmuş ve konut gider sistemleri bu altyapıya 

bağlanmıştır. 

Ayrıca, kolay ve masrafsız sıcak su elde edebilmek için günümüzde kullanılmaya 

devam eden konutların tamamına güneş enerjisi sistemleri eklenmiştir. Güneş 

enerjisi sistemi her dönem olmasa da özellikle işlerin yoğun olduğu yaz aylarında 

sıcak su elde etmeyi kolaylaştırmıştır. 

Yeni Dönerdere kamu konutu mekansal organizasyonunda yapılan birincil 

değişiklikler (Çizelge 4.4) ve ikincil değişikliklerde (Çizelge 4.5) etkili yerel veriler, 

daha önce kullanılan tablolardaki simgelerden faydalanılarak tablolaştırılmıştır. 
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Çizelge 4.4: Yeni Dönerdere kamu konutunda mekansal organizasyonda yapılan 

birincil değişikliklerde yerel veri etkisi. 
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Çizelge 4.4 (devam): Yeni Dönerdere kamu konutunda mekansal organizasyonda 

yapılan birincil değişikliklerde yerel veri etkisi. 
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Çizelge 4.5: Yeni Dönerdere kamu konutunda mekansal organizasyonda yapılan 

ikincil değişikliklerde yerel veri etkisi. 
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Çizelge 4.5 (devam): Yeni Dönerdere kamu konutunda mekansal organizasyonda 

yapılan ikincil değişikliklerde yerel veri etkisi. 

 

4.4.5 Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlar 

Yeni Dönerdere köyüne göç eden ailelerde evlilik ve benzeri sebeplerle nüfus artışı 

ile bölünme ihtiyacının doğması ve Uzungöl’de yaşayan bazı ailelerin sonradan köye 

göç etme kararı alması durumlarında, kullanıcılar kendi konutlarını kendileri 

tasarlayıp gerçekleştirmişlerdir. Kullanıcının kendi konutunu yaptığı 10 örnek tez 

kapsamında incelenmiştir. Ayrıca, kamu konutuna sahip olduğu halde evin bahçesine 

yeni konut yapan bir örnek ile yine kamu konutuna sahip olduğu halde bu konutta 

yaşamayı tercih etmeyerek, ahırın üstüne eklenen bir kat ile yapıya yeni bir konut 

ekleyen 2 örnek de bu kapsamda ele alınmıştır. 

Toplamda incelenecek olan 13 adet konuttan 3’ü tek katlı, 10 tanesi çift katlı 

tasarlanmıştır. 

4.4.5.1 Yerleşim Biçimi 

Yeni Dönerdere köyüne sonradan eklenen konutların arazisi muhtarlık tarafından 

kararlaştırılmış olup, 500 metrekaredir. Bu Yeni Dönerdere kamu konutunda oturan 

ailelerin sahip olduğu arazinin yarısı kadar bir alana tekabül etmektedir.  

Yeni eklenen konutların yerleşim kararında hali hazırda köyün sahip olduğu gridal 

düzen etkili olmuştur. Köyün ana yolu üzerinde yerleşen yeni konutlar yola dönük 

konumlanmış olmakla birlikte, diğer konutlarda yönelim kararında etkili olan iki 

etken olduğu görülür. Bunlardan biri arazide yerleşilen noktanın bahçeyi en geniş 

bırakabilecek şeklide bir köşeye çekilmek ve yerleşilecek köşede girişin komşuya 

değil bahçeye bakacak şekilde seçilmesidir. Diğer etken ise genelde köyün gridal 

düzeninin en ucuna eklenen bu konutlarda giriş kapısının eve ulaşılan yola bakacak 

şekilde verilmesidir. 
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4.4.5.2 Mekansal organizasyon 

Mekan ölçüleri değişmekle birlikte, tek katlı konutlarda kendi içinde, çift katlı 

konutlarda kendi içinde olmak üzere plan çözümlemelerinde birbirlerine benzer 

yaklaşımlar sergilendiği tespit edilmiştir. 

-Tek katlı konut mekansal organizasyon: 

Kullanıcı tarafından inşa edilen tek katlı konutlarda, mekansal organizasyonun Yeni 

Dönerdere kamu konutunun birincil değişiklikleri geçirdiği dönemdeki plana benzer 

şekilde çözüldüğü tespit edilmiştir. Ortada yer alan salonun bir tarafında 2 oda 

çözülmüş, diğer tarafında ise içinde mutfak köşesini veya mutfak mekanı ayrı bir 

kiler içinde planlansa da, yaşama mekanında yer alan raflar ve lavaboyu barındıran 

yaşamın burada geçtiği bir hayat mekanı oluşturulmuştur. Ahır eve bitişik çözülmüş 

olup ‘ara’ gibi bir mekan ortaya çıkmamıştır. Bu sebeple genellikle, evin giriş 

kapısının yer aldığı salon mekanının ön cephesinde ufak bir giriş mekanı 

çözülmüştür. Tuvalet hacmi dış mekanda çözülmüştür. İncelenen 3 adet tek katlı 

konuttan 1 tanesinde ise mutfak mekanı hayat mekanından ayrılan bir bölümde 

çözülmüştür ve konut banyo hacmi içermektedir (Şekil 4.103, 4.104). 

Konuta bitişik olarak çözülen ahır mekanı ise genellikle iki bölümlü olup samanlık 

ve hayvanların barındığı ahırdan ibarettir. 

-Çift katlı konut mekansal organizasyon: 

Kullanıcı tarafından sonradan inşa edilen veya var olan yapının ahır bölümünün 

üstüne ek olarak yapılan çift katlı konut tasarımlarında benzer plan çözümleri 

görülmektedir. Bu konutlarda alt katta ahır bölümü, üst katta ise yaşama alanı yani 

konut çözümü yapılmıştır. 

Kullanıcı tarafından yapılan çift katlı konutların yaşama katı planı; bir giriş 

sonrasında devam eden bir koridorun bir tarafında yer alan 2 veya 3 oda ile diğer 

tarafında yer alan hayat mekanı ve hayattan geçişin sağlandığı mutfak veya kiler 

mekanı şeklinde çözümlenmiştir. Hayat mekanı, incelenen 10 konutun 2’sinde kendi 

bünyesinde terek ve raflardan oluşan bir mutfak köşesine sahiptir, ayrıca mutfak 

eşyalarının ve besin gıdalarının saklandığı kiler mekanına geçiş de hayattan sağlanır. 

10 konuttan 8’inde ise mutfak mekanı hayattan ayrı çözülmüş olup, bu mekana giriş 

hayattan geçilerek sağlanmıştır. Ancak bu 8 konuttan 2 tanesinde, soğuk hava 

şartlarından dolayı suyun donmaması gerekçesiyle, mutfak lavabosu hayat 
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mekanında yer alır. Mutfağa geçişin hayat mekanından sağlandığı bu 8 konutta, hem 

mutfak mekanının ısıtılan hayat mekanının sıcaklığından faydalanması amaçlanmış, 

hem de mutfak işlerinin bir kısmı hayat mekanında da yapımı sağlanabilmiştir. 2 

konutta mutfak lavabosunun hayat mekanında yer alması da işlevlerin tam olarak 

ayrılmadığını gösterir. Bu çözümler, mutfak mekanının hayat mekanından ayrılması 

durumlarının ilk örnekleri olarak gösterilebilirler. 

Köye eklenen çift katlı konutların dört tanesinin, Uzungöl konutuna benzer şekilde 

kısmen eğimli bir arazide iki katlı olarak çözüldüğü görülmektedir. Bu konutlarda alt 

katta yer alan ahıra giriş alt kottan verilmiş, üst kattaki konuta giriş ise eğim 

sebebiyle merdiven olmadan, düz ayak olarak sağlanabilmiştir (Şekil 4.105, 4.106). 

Uzungöl evine benzer şekilde banyonun olmadığı ve tuvalet hacminin dış mekanda 

çözüldüğü bu konutların ortak özelliği; sonradan düz alana yapılan, konut katına 

girişin merdivenle sağlandığı, tuvalet ve banyo mekanları içeren çift katlı konutlara 

göre daha erken yıllarda yapılmış olmalarıdır. 

Konuta girişin merdivenle çözüldüğü düz alanda inşa edilen, 6 adet çift katlı konutta 

ise girişten sonra karşılaşılan koridorun sonunda banyo ve tuvalet hacimleri de 

çözülmüştür (Şekil 4.107, 4.108). 

 

Şekil 4.103: Kullanıcı tarafından inşa edilen tek katlı konut. 
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Şekil 4.104: Kullanıcı tarafından yapılan tek katlı konut plan ve kesiti. 

 

Şekil 4.105: Eğime planlanan çift katlı konut ön cephe (konut/üst kat girişi) ve arka 

cephe (ahır/alt kat girişi). 
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Şekil 4.106: Kullanıcı tarafından, eğimli arazide 2 katlı inşa edilen konut kat planları 

ve kesiti. 
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Şekil 4.107: Kullanıcı tarafından, düz arazide 2 katlı inşa edilen konut kat planları ve 

kesiti. 
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Şekil 4.108: Düz arazide planlanan üst kata ulaşımın merdivenle çözüldüğü çift katlı 

konut. 

Devlet tarafından verilen kamu konutu ahır mekanının üst katına planlanan 2 katlı 2 

adet konut da düz arazi üzerinde planlanan konutlar gibi merdivenle çözülmüştür. Bu 

konutlar da tuvalet ve banyo mekanlarına sahiptir (Şekil 4.109, 4.110). 

Alt katta yer alan ahır mekanı ise samanlık ve hayvanların barındığı ahır olmak üzere 

iki bölümden oluşmaktadır. Bazı konutlar bahçelerinde garaj yapısı da inşa 

etmişlerdir. 

 

Şekil 4.109: Kamu konutu ahır mekanı üstüne ek yapılarak 2 katlı kullanılan yapı. 
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Şekil 4.110: Kamu konutu ahır mekanı üstüne ek yapılarak 2 katlı kullanılan yapı kat 

planları ve kesiti. 

4.4.5.3 Yapı ve yapım sistemi 

Köye sonradan inşa edilen konutların ilk birkaç yılda inşa edilenleri tek katlı olup, 

yapı ve yapım sistemi olarak, Yeni Dönerdere kamu konutundaki gibi kerpiç yığma 

sistem kullanılmıştır (Şekil 4.111). 
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Şekil 4.111: Kullanıcı tarafından inşa edilen eski bir tek katlı konutta kerpiç 

kullanımı. 

Göçten sonraki yaklaşık ilk 10 yıl içine tekabül eden daha ileriki yıllarda yapılan tek 

ve çift katlı binalarda ise yapı ve yapım sistemi olarak betonarme iskelet sistem tek 

başına veya bazı yapılarda zemin katta yığma taş duvarlarla birlikte tercih edilmiştir 

(Şekil 4.112). Duvarlarda yapı malzemesi olarak tamamen priket ve bazı yapılarda 

zemin katta taş malzeme ile üst katta priket kullanılmıştır. Çatılarda ise, mekanın 

boyutlarına göre, beşik veya kırma sistemle, kiremit kaplama uygulamaları 

yapılmıştır. 

 

Şekil 4.112:  Betonarme iskelet ve taş yığma sistemin birlikte kullanıldığı çift katlı 

yapıda zemin katta (ahır mekanında) yer alan kolon ve kirişler. 
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4.4.6 Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlarda yerel veri etkisi 

4.4.6.1 Doğal veri etkisi 

- Topoğrafya ve manzara 

Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan tek katlı konutlarda topoğrafya ve 

manzara etkisi görülmezken, çift katlı konutların ilk örneklerinde eğimden 

yararlanılarak Uzungöl evine benzer bir yaklaşımla tasarım yapıldığı gözlenmiştir. 

Ayrıca, yapıların çift katlı olarak yapılmasındaki etkenlerden birini kullanıcılar, 

kendilerine verilen arazinin 500 metrekare olarak, hazır kamu konutlarındakinin 

yarısı kadar olması, bahçe ekebilmek için iki katlı yapının tercih edilmesi olarak da 

belirtmişlerdir. 

Kullanıcı tarafından yapılan yeni konutların verilen araziye yerleşiminde etkili 

etmenler daha çok konutun yönlenmesi üzerinde etkili olan mevcut arazideki yol ve 

çevre komşu yapılarla kurulan ilişkilerdir. 

- İklim ve bitki örtüsü 

Kullanıcı tarafından yapılan konutlarda soğuk hava koşulları göz önüne alınarak tek 

katlı konutlarda ahır ile birleşik ve çift katlı konutlarda ahır üstüne inşa edilen yaşam 

alanlarında hayvanların ısısından da faydalanmanın gözetildiği gözlenmiştir. 

Yoğun kar yağışının olduğu bölgede konutlar beşik çatı ile örtülmüştür. 

Duvarlarda yapı malzemesi olarak kullanılan priketin ısı yalıtım değerleri düşük 

olduğu için konutlar, kışın soğuk yazın sıcaktır. Konutta uygun yaşama sıcaklığının 

sağlanabilmesi için daha çok yakacak harcaması gerekmiştir. Bu durum iklim şartları 

için uygun malzeme seçilmediğini gösterir. Bazı konutlarda ısı yalıtım değerlerinin 

daha iyi bir seviyede kalması için priket duvarlar; arada bırakılan hava boşluğu ile 

çift sıra örülmüştür. Bu da iklim şartlarına karşı alınan bir önlem olarak gösterilebilir. 

- Doğal Kaynaklar 

Kullanıcı tarafından ilk birkaç yıl içinde yapılan tek katlı yapılarda kullanılan, temel 

için taş ve duvarlar için kerpiç malzeme yörede bulunan yerel malzemelerdir. 

Daha ileriki yıllarda inşa edilen tek ve çift katlı yapılarda ise, betonarme sistem ve 

priket malzeme kullanılmıştır. Dolayısıyla bu konutlarda doğal malzeme kullanımı 

yoktur. 
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4.4.6.2 Kültürel veri etkisi 

- Toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı 

Kullanıcı tarafından yapılan tek katlı konutlarda Yeni Dönerdere kamu konutunda 

yapılan değişikliklerin uygulanmış hali aynen kullanılmıştır. Bu durum, yeni 

yerleşim alanında, konuta Uzungöl kültürünün yansıması şeklindeki yaklaşımın 

konutta gerçekleşmiş halidir.  

Çift katlı konutlarda ise eğim gibi bir önşart olmamasına rağmen özellikle çift katlı 

yapının tercih edilmesi kültürel alışkanlıkların etkisini göstermektedir. Uzungöl 

evinden farklı plana sahip olsa da bu yapılar da, Uzungöl evinin ana mekanı olan, 

yaşamın değişik işlevlerini bünyesinde toplayan hayat mekanına sahiptir. Farklı 

olarak mutfak mekanı ayrılarak, özelleşmenin ilk örneklerini göstermiştir. Ancak 

mutfak mekanına geçişin hayat mekanından olması da kültürel olarak mutfak işleri 

ile hayat ilişkisinin sürdüğünü göstermektedir. 

- Ekonomik etmenler, üretim biçimleri 

Tek ve çift katlı konutlarda, hayvanların ısısından faydalanmanın ekonomik olarak 

düşünülmesi, bu sebeple ahır mekanıyla bitişik veya altlı üstlü yaşama mekanı 

çözümü ve birden fazla mekanın ısıtılmasının zorluğundan dolayı, tek hayat 

mekanında tüm yaşam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi ekonomik etkenlerin 

etkisi görülebilir. 

- Yerel kalıp dili 

Yeni konut tasarımlarında Uzungöl veya Dönerdere yöresine ait kerpiç, ahşap gibi 

yerel malzemeler görülse de yerel kalıp dili etkisi görülmemektedir. İlerleyen 

dönemde yapılan konutlarda ise betonarme sistem ve pvc malzemelerin ortaya 

çıkması ve köylü için de ulaşılabilir olması yerel malzemenin kullanılma durumunu 

ortadan kaldırmıştır. 

Yeni Dönerdere’de kullanıcı tarafından yapılan konut tasarımında, Uzungöl ve 

Dönerdere’nin yerel; doğal ve kültürel verilerinin etkili olup olmadığının 

görülebilmesi için, daha önce hazırlanan tablolardaki Uzungöl ve Dönerdere yerel 

verileri kullanılarak, kullanıcı tarafından yapılan konuta etkisi tablolaştırılmıştır 

(Çizelge 4.6). 
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Çizelge 4.6: Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konut tasarımında yerel 

veri etkisi. 
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Çizelge 4.6 (devam): Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konut tasarımında 

yerel veri etkisi.
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Çizelge 4.6 (devam): Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konut tasarımında 

yerel veri etkisi. 

 

4.4.7 Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlarda değişiklikler ve 

yerel veri etkisi 

İncelenen 3 adet tek katlı ve 10 adet çift katlı konuttan, 2 adet tek katlı ve 6 adet çift 

katlı konutta hane halkı yaşamaya devam etmiştir. Dolayısıyla az da olsa değişiklik 

yapılan konutlar günümüzde hala kullanılan bu konutlardır.  

Kullanıcı tarafından yapılan konutlardaki değişiklikleri de temel olarak mekansal 

organizsayon, malzeme ve altyapı başlıkları altında inceleyebiliriz. 

4.4.7.1 Mekansal organizasyon 

Kullanıcı tarafından yapılan tek ve çift katlı konutların, mekansal 

organizasyonundaki değişiklikler tamamında gerçekleşmemekle birlikte, değişiklik 

yapılarak günümüzde de kullanılmaya devam edilen 8 konutta; mutfağı bünyesinde 

barındıran 1 konutta mutfak mekanı ayrılarak tamamen kiler içinde çözümlenmiştir. 

Mutfağın hali hazırda hayat mekanından ayrı planlandığı 7 konutun mutfak 

lavabosunu hayat mekanında çözümleyen 3 tanesinde; lavabo da mutfağa alınarak 

hayat ile mutfak ayrılmıştır. 2 konutta ise mutfak mekanı genişletilmiştir. 
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Ayrıca kullanıcı tarafından yapılan ve günümüzde hala kullanılan ve tuvaleti dış 

mekanda olan 4 konutun tamamında, tuvalet yapısı evin içine alınarak, banyo mekanı 

olmayan 2 yapıya banyo mekanı eklenmiştir. Değişiklik yapılan 8 konutun 6’sında 

banyo mekanına klozet eklenmiştir. 

Bazı konutlara ise aileye özgü ihtiyaçları karşılamak üzere, yüklük, depo, garaj veya 

giriş gibi mekanlar ve bahçeye sera eklenmiştir (Şekil 4.113, 4.114). 

 

Şekil 4.113: Kullanıcı tarafından yapılan tek katlı konutta yapılan değişiklikler. 
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Şekil 4.114: Kullanıcı tarafından yapılan çift katlı konutta yapılan değişiklikler. 

4.4.7.2 Malzeme 

Kullanıcı tarafından yapılan konutta, zaman içinde yapıda ihtiyaç duyulan refaha 

ulaşmayı engelleyen eski malzemelerin, gelişen teknolojiyle değişen malzeme 

çeşitlerinden ihtiyacı karşılayanlarıyla değişiklik yapılsa da, bunlar daha çok ilk 

birkaç yıl içinde yapılan konutlarda gerçekleşmiştir. En çok görülen uygulama, beton 

veya ahşap döşemelerin, laminat parke ile kaplanması ve ahşap pencerelerin pvc 

olanlarla değiştirilmesidir. 

Daha ileri yıllarda yapılan konutlarda ise zaten yeni yapı malzemelerinin kullanılmış 

olması değişikliğe gerek duyulmamasını sağlamıştır. 

4.4.7.3 Altyapı 

Yeni Dönerdere köyü yerleşiminde su ve elektriğin köye gelmesiyle, kullanıcı 

tarafından yapılan konutlara da akarsu ve elektrik sistemi girmiştir. Evlerin çatısına 

eklemlenen güneş enerjisi sistemleri ile sıcak su ihtiyacı karşılanmıştır. 
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Ayrıca kullanıcı tarafından yapılan konutların tuvaleti dış mekanda olanlarında, 

tuvalet yapısı evin içine alınması ve yapıya banyo mekanı eklenmesi ile bu 

mekanların gider sistemleri foseptik çukuru kazılarak ya da köyün sonradan 

oluşturulan kanalizasyon altyapısına bağlanarak çözümlenmiştir. 

Kullanıcı tarafından inşa edilen konutlarda yapılan tüm bu değişikliklerde de Yeni 

Dönerdere kamu konutundaki ikincil değişikliklere benzer şekilde, gelişen ekonomik 

durumun yanında küreselleşmenin etkisiyle değişen mekan algısı ile mutfak ve 

banyo gibi işlevleri özelleşmiş mekanlara duyulan ihtiyacın etkili olduğu 

söylenebilir. 

Yeni Dönerdere kamu konutundan farklı olarak, kullanıcı tarafından yapılan konutta 

ilk 10 yılda yapılan birincil değişikliklere ihtiyaç duyulmamıştır. Hali hazırda, kendi 

konutunu kendi kültürü ve yaşama anlayışı doğrultusunda ve bulunduğu doğal 

ortamdaki şartları göz önünde bulundurarak inşa eden köylü, kültürü değişinceye 

kadar, konutunda değişiklik yapma ihtiyacı hissetmemiştir. 

Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutlardaki mekansal 

organizasyonunda yapılan değişikliklerde etkili yerel veriler, daha önce kullanılan 

tablolardaki simgelerden faydalanılarak tablolaştırılmıştır (Çizelge 4.7). 
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Çizelge 4.7: Yeni Dönerdere kullanıcı tarafından yapılan konutta mekansal 

organizasyon değişikliklerinde yerel veri etkisi. 
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Konut tasarımında yerel veri kullanımı etkisinin Romaika konuşan halkta göç olgusu 

üzerinden incelendiği bu tez kapsamında, öncelikle, yerel veri kullanımı hakkında 

literatür taraması yapılarak, konut tasarımında etkili olan yerel veriler; doğal veri ve 

kültürel veri başlıkları altında sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma göz önünde 

bulundurularak, ‘konut tasarımında insan-doğa-kültür etkileşim’ modeli ile ‘insan-

doğa-kültür ilişkileri bağlamında, konut tasarımında yerel; doğal ve kültürel veri 

etkisi’ni incelemek için model geliştirilmiştir. 

İkincil olarak Romaika konuşan halkta gerçekleşen göç olayları hakkında edinilen 

bilgilerle, Trabzon ili Çaykara ilçesinden aynı kültüre sahip farklı köylerde yaşayan 

bu toplumların gerçekleştirdiği göçler sonucunda, devlet tarafından planlanan kamu 

konutlarına veya halihazırda yörede bulunan ancak kullanıcıları tarafından 

boşaltılmış konutlara yerleştikleri ve her iki durumda da göç eden halkın nüfus artışı 

veya sonradan yeni ailelerin göç etmesiyle kullanıcının kendi tasarlayarak inşa ettiği 

konutlarda oturma şeklinde üç farklı durumun ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu üç 

farklı durum, bir önceki bölümde oluşturulan ‘konut oluşumunda insan-doğa-kültür 

etkileşimi’ modeli ile göç edilen tüm bölgeler için yeniden yorumlanarak, 

Çaykara’da yaşayan, Romaika konuşan halkın göç haritası ve ‘konut oluşumunda 

insan-doğa-kültür etkileşimi’ modelinin birlikte değerlendirilebileceği bir model 

önerisi geliştirilmiştir (Şekil 3.6). 

Bu model önerisinin; Trabzon Çaykara ilçesinden, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 

farklı coğrafi/doğal ve kültürel özelliklere sahip yerleşimlerine gerçekleşen bu göçler 

üzerinden; aynı kültüre sahip, farklı doğada yaşayan halkın yaşadığı konutlar ile aynı 

doğada yaşayan, farklı kültüre sahip halkın yaşadığı konutların incelenerek 

kıyaslanabileceği ve göç eden ve ettirilenlerin birbirlerinin konutlarında yaşaması 

sonucu ortaya çıkan değişikliklerin okunması ile konut tasarımında yerel; yani doğal 

ve kültürel veri kullanımına dair bilgi üretilmesi sağlayacağı ön görülmüştür. Bu tez 

kapsamında alan çalışmasında, Uzungöl-Dönerdere göçü detaylı olarak incelenmiştir, 
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ancak ilerleyen dönemde, bu model önerisi üzerinden, diğer bölgeler hakkında 

yapılacak araştırmalar da yeni bulgulara ulaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca 

Türkiye’de, Trabzon ili Çaykara ilçesi sınırları dışına çıkılarak, Doğu Karadeniz 

Bölgesinde Gümüşhane gibi diğer illerde yaşayan Romaika konuşan halkın, 

müslüman olmayan bir kısmının, 1923 yılında mübadele ile Yunanistan’a göç 

ettirildiği durum göz önünde bulundurulursa, model önerisinin kapsamı ülke dışına 

da çıkarak, farklı ülke ve din kültürünün de ele alınarak karşılaştırılabileceği, farklı 

perspektiflerin de konuya dahil edildiği bir çalışma olarak yeni bilgiler üretilmesini 

sağlayacaktır. 

Bir sonraki aşamada tez kapsamında alan çalışması olarak Trabzon ili Çaykara ilçesi 

Uzungöl’den Van ili Özalp ilçesi Dönerdere köyüne gerçekleştirilen göç 

incelenmiştir.  

Gerçekleşen göç kapsamında öncelikli olarak, Uzungöl ve Dönerdere yerel 

mimarileri incelenerek bu mimariler üzerinde etkili olan doğal ve kültürel veriler 

belirlenerek; ‘insan-doğa-kültür ilişkileri bağlamında, konut tasarımında yerel; doğal 

ve kültürel veri etkisi’ modelindeki kriterlere göre hazırlanan tablolar üzerinde ifade 

edilmiştir (Çizelge 4.1, 4.2). 

Göç kapsamında gerçekleştirilen Yeni Dönerdere Köyü’nde ise, devlet tarafından 

planlanan kamu konutlarından 50 tanesi ile göç sonrasında nüfus artışı veya sonradan 

göç eden ailelerin kendilerine tasarladığı 13 konut incelenerek, konut tasarımında 

etkili yerel ve kültürel veriler, Uzungöl ve Dönerdere için hazırlanan tablolardaki 

veriler karşılaştırılarak belirlenmiştir (Çizelge, 4.3, 4.6). Konutlar üzerinde yapılan 

değişiklikler (EK A) incelenerek, değişiklikler üzerindeki yerel verilerin etkisi 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.4, 4.5, 4.7). 

Yapılan çalışmalar sonucunda, devlet tarafından yapılan kamu konutlarında ve 

kullanıcılar tarafından yapılan konutlardaki değişiklikler mekansal organizasyon, 

malzeme ve altyapı başlıkları altında incelenmiştir. 

Mekansal organizasyon: 

Kamu konutu mekansal organizasyonunda yapılan değişikliklerin; ilk 10 yıl 

içerisinde gerçekleşen ‘birincil değişiklikler’ ve son 15 yıl içerisinde gerçekleşen 

‘ikincil değişikler’ olarak iki aşamada ele alınmasına karar verilmiştir. 
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Birincil değişiklikler; 

- Tespit edilen birincil değişikliklerde, Uzungöl’den göç eden halkın dini anlayış, 

toplum ve aile yapısı, yaşam tarzı, alışkanlıklar, ekonomik etmenler, üretim 

biçimleri, gibi kültürel etkenlere yanında, yeni göç edilen bölgenin eğim gibi coğrafi 

özellikleri, kar, rüzgar gibi soğuk hava koşulları, iklim şartları yerel malzemenin 

sunduğu imkanlar gibi doğal verilerin etkileri tespit edilmiştir. 

- Farklı olarak; Uzungöl’ün doğasının bir parçası olan bitki örtüsü ormanların, 

Dönerdere’de bulunmaması üzerine, göç eden halkın, yeni yerleştikleri bu köyü 

yeşillendirmek üzere, bahçecilik ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunması, doğal 

bir veri olan orman bitki örtüsünün, Uzungöl insanı için kültürel bir veriye 

döndüğünü göstermektedir. Yörede bulunmayan ahşap malzemenin Uzungöl’den 

veya Van merkezden getirtilerek yapıda tavan, döşeme veya duvarlarda kullanılması 

veya kilerdeki depolama hacimleri, beke benzeri oturma elemanı gibi çeşitli günlük 

ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması da Uzungöl doğal malzemesinin, kültürel 

veriye dönüştüğünü gösterebilir. 

- Ayrıca, Eski Dönerdere halkının misafirperverliği ve kadın erkek ayrı ağırlama 

(haremlik-selamlık) kültürünün etkisi ile, Yeni Dönerdere kamu konutuna eklenen 

misafir odası (2 adet muhtar evinde gözlemlenmiştir) ile kamu konutunda yer alan 

salon mekanının özellikle resmi-yabancı misafirler için  misafir odası olarak 

kullanılması üzerinden, Uzungöl insanının kültürünün, yeni yerleştikleri bölge 

kültüründen de kısmen etkilenerek değişmeye başladığı ve bu değişimin konut 

üzerine de yansıdığı iddia edilebilir. 

- Son olarak, yerleşilen Yeni Dönerdere kamu konutunun tasarım özelliklerinin de 

yapılan değişikliklerde etkili olduğu gözlenmiştir. 

İkincil değişiklikler; 

- Konutlarda yapılan ikincil değişikliklerde ise, köy-kent ilişkilerinin artmasıyla tüm 

dünyada etkili olan küreselleşmenin konutlar üzerinde temel olarak biyo-sosyal 

ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen işlevsel yaklaşımının etkili olduğu 

gözlenmiştir. Banyo ve mutfak mekanları işlevlerine göre özelleşerek hayat 

mekanından ayrışmıştır. 

- Soğuk iklimsel verilerin etkisiyle (ısıtma problemi), birincil değişikliklerde iptal 

edilen banyo ve mutfak gibi yapı içinde özelleşen mekanların ısıtılmasının problem 
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edilmemesi ve eklenen mekanların çağdaş malzemelerle inşa edilmesi bu konuda 

ekonomik gelişmenin de etkili olduğunu gösterir. 

Malzeme: 

Malzeme değişikliklerinde, konutta, daha az bakım gerektiren, daha temiz 

görünümlü, tozumayan veya iç mekana toz almayacak şekilde yalıtımı yüksek 

malzemelerin, eskilerin yerini aldığı gözlenmiştir. Küreselleşme etkisiyle, yeni 

üretim ve dağıtım biçimlerinin sağladığı kolaylıklarla, çeşitlenen yapı malzemelerine 

ulaşma imkanı artan köylünün, ekonomik durumunun da iyileşmesiyle, yapıda kendi 

tercihine göre malzeme seçimleriyle döşeme, tavan, duvar, sıva, pencere gibi 

elemanları değişik dönemlerde, imkanları ölçüsünde, birkaç sefer değiştirdiği 

gözlemlenmiştir. 

Altyapı: 

Akarsu, elektrik, kanalizasyon gibi altyapının tüm dünyada olduğu gibi Yeni 

Dönerdere köyüne de gelmesi ile, konutlar, yeni sistemleri bünyelerine almışlardır. 

Yeni Dönerdere köyü halkı ise, kendi bölgesindeki çevre köylere göre, bu imkanlara 

çok erken tarihlerde kavuşmuştur. Bu konuda, yörede yaşayan Uzungöllü 

kullanıcıların, suyun az olduğu bu bölgede alışkın olmadıkları bu yaşamı 

kolaylaştırmak adına suya ulaşmak için çeşme yapmak, kuyu açmak, akarsu için 

devlete başvurmak, akarsu çalışmalarında kendi emekleriyle sistemi tüm köye 

dağıtmak gibi yöntemleri denemesi, devlet desteğiyle, köylünün ortaklaşa kurduğu 

kooperatiften elde edilen ortak gelirin köye altyapı sağlanması için değerlendirilmesi, 

halkın su, elektrik gibi çağın imkanlarına kavuşmak için, kooperatif aracılığıyla her 

yolu deneyerek ısrarcı olması gösterilebilir. Ayrıca devlet desteğiyle göçü 

gerçekleşen bu köyün, bir proje kapsamında olması ve kooperatif sayesinde devlet 

desteğinin bazı dönemler devam etmesi de, köyün su ve elektrik altyapısına çevre 

köylere göre çok daha erken kavuşmasını kolaylaştırmıştır. 

Yeni Dönerdere köyüne sonradan kullanıcı tarafından tasarlanarak inşa edilen 

konutlarda ise tek katlı ve çift katlı yapılar olmak üzere iki tip yaklaşım tespit 

edilmiştir. Bu yapılarda gerçekleşen malzeme ve altyapı değişiklikleri kamu 

konutunda gerçekleşen değişikliklere paralellik göstermektedir. Mekan 

organizasyonunda yapılan değişikliklerde ise kamu konutuna benzer olduğu gibi 

farklı yaklaşımlar da tespit edilmiştir. 
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Mekansal organizasyon: 

Tek katlı konutlar; 

- Tek katlı konutlarda mekan tasarımı, Yeni Dönerdere kamu konutunun, yapılan 

birincil değişikliklerden sonraki haline çok benzer şekilde kurgulanmıştır. Bu 

durumdan anlaşılacağı üzere, Uzungöl yaşama biçimine göre yeniden şekillendirilen 

konut tasarımı, kullanıcıların tercih ettiği bir yaklaşım olmuştur. Kullanıcının kendi 

tasarladığı bu konutlarda, son yıllarda küreselleşme ile etkili olan  yeni yaşam 

anlayışı ile özelleşen mekanları konutuna eklemek ve mekan genişletmek gibi bir kaç 

farklılık dışında değişikliğe gitmediği görümektedir. 

Çift katlı konutlar; 

- Çift katlı konutlar ise Uzungöl kültürünün etkisiyle alt katta ahır ve üst katta 

yaşama mekanı olacak şekilde planlanmışlardır. Ancak mekan organizasyonu 

Uzungöl evinden farklıdır. Bu konutların erken dönemde/göçün ilk yıllarında yapılan 

4 tanesinde, Uzungöl evine benzer şekilde, konutun yerleştiği noktada hafif eğimli 

bir araziye 2 katlı yerleşilmiş ve düşük kottan ahır mekanına giriş sağlanırken, üst 

kottaki konut mekanına giriş de merdivensiz şekilde düz ayak veya bir kaç 

basamakla çözülmüştür. Bu konutlar, banyo mekanı içermeyip, tuvalet hacmini ise 

dış mekanda çözümlemişlerdir. Bu yaklaşımlarda kullanıcının eski yerleşiminden 

sahip olduğu bilgiyi, düze yakın bir arazide oturmasına rağmen, kültürel bir 

alışkanlıkla, yetersiz eğimli arazide bile uyguladığı görülmüştür. Konut kültürünün 

etkisi direkt olarak yeni yerleşmede yapılan yeni konutlarda etkisini bu şekilde 

göstermiştir. 

- Genel olarak çift katlı konutlarda mekan organizasyonunda ise, Uzungöl’deki hayat 

mekanına benzer yaklaşımın devam ettiği ve ihtiyaç duyulan kiler gibi mekanların 

yer aldığı gözlemlenmekle birlikte, Uzungöl evinde yer alan, iç hayat, dış hayat, 

odunluk gibi yeni bölgedeki yeni yaşam tarzında gerek duyulmayan mekanların 

tamamen kalktığı tespit edilmiştir. Konuta bu mekanların yerine 2 ya da 3 oda 

eklenmiştir ve hayat, kiler/mutfak ikilisi ile odalar arasında ise bir koridor yer 

almıştır. Konut katına girişin merdivenle sağlandığı, düz araziye inşa edilen çift katlı 

konutlarda, düz ayak girilenlerden farklı olarak tuvalet ve banyo mekanları konut 

içinde yer almaktadır. Bu konuda hem düz ayak girilen konutlara göre daha ileriki 

dönemlerde inşa edilmeleri, hem de tuvalet ihtiyacı için her seferinde, 16 ila 20 
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basamak merdivenle ulaşılan yaşama alanından dış mekana çıkmanın zorluğunun 

etkisi olduğu söylenebilir. 

Kullanıcı tarafından yeni yapılan tek ve çift katlı konutlarda, yeni yerleşimdeki kamu 

konutlarında yapılan değişiklikler sonrası oluşan mekansal organizasyona benzer 

şekilde hayat mekanının aynısı veya benzeri çözümlerin tercih edilmesi, kamu 

konutlarının yapılan değişikliklerle kullanıcı tarafından benimsenerek, kabul edilip 

yeni yaşam tarzında tercih edildiği söylenebilir. Kamu konutunda yapılan birincil 

değişikliklerin, kullanıcı tarafından yapılan konutlarda halihazırda uygulanmış olarak 

inşa edilmesi ve ikincil değişiklik dönemine kadar herhangi bir değişiklik 

yapılmaması, kullanıcının kendi kültürü etkisiyle, yaşam alışkanlıklarını kendi 

anlayışında sürdürebileceği, yöredeki doğal koşullara da uyum sağlayan yapıyı 

oluşturarak, bu durumdan memnun kaldığı söylenebilir. Kamu konutu ise ancak 

kullanıcının yaşam alışkanlıklarını ve yörenin doğal koşullarını karşılayacak 

düzenlemeler yapıldığı takdirde benimsenmiştir. Yoğun olarak yapılan özellikle, 

hayat mekanı oluşturularak, banyo ve mutfak hacimlerinin iptal edilmesi, tuvaletin 

dış mekana taşınması ve ‘ara’nın kapatılması gibi temel değişikliklerin, incelenen 50 

kamu konutundan, 48’inde gerçekleşmesi bunu göstermektedir. 

- Konutlarda yapılan tüm bu gözlemlerde konut tasarımında mutfak, banyo, wc gibi 

özelleşmiş mekanların iptal edilmesi veya toplu yaşama ve bütüncül mekan 

anlayışının hakim olduğu, çeşitli işlevleri aynı anda bünyesinde barındıran hayat 

mekanının birkaç istisna hariç tüm yapılarda oluşturulması gibi temel mekan 

biçimlenmesinde kültürel verinin etkili olduğu, ancak, ara mekanının kapatılarak 

yapıya eklenmesi, yerel malzemenin kullanılması gibi yapısal detaylar ve 

çözümlerde, elde olan doğal etkilerin ve yerel imkanların devreye girdiği tespit 

edilmiştir. Yani konut kullanıcılarının Uzungöl’de edindiği kültürel anlayış etkisiyle, 

kamu konutu mekansal organizasyonundaki düzenlemeyi kendi kültürüne uygun 

olarak yeni ortamda da gerçekleştirdiği, ancak bu mekansal organizasyonu Yeni 

Dönerdere’de gerçekleştirirken, Dönerdere doğal verilerinin etkisi ile bu yöredeki 

yerel imkan ve malzemeleri kullandığı gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkarak yerel 

mimarilerde, konut tasarımlarında etkili olan yerel verilerden, kültürel verinin 

mekansal organizasyonda kalıtsal bir rolü olduğu, ancak bu mekansal 

organizasyonun gerçekleşmesinde yani vücut bulmasında, yapının yerleştiği yöredeki 

doğal verinin; yapıyı fiziksel olarak gerçek kılan yapı sistemleri ve malzeme 
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detaylarının etkili olduğu söylenebilir. Detaylandırmak gerekirse doğal veri etkisi, 

yapının tasarım kararlarının vücut bulması sırasında yani fiziksel olarak inşa edilmesi 

sürecinde etkili şekilde devreye girdiği için, yapının gözle görülür kısmını teşkil 

eder. Bu sebeple yerel mimarilere ilk bakışta göze çarpan, fiziksel yapıdaki doğal 

etkilerin açıkça görünmesi sebebiyle, mimarinin asıl olarak doğal etkiler göz önünde 

bulundurularak oluştuğu izlenimidir. Ancak mekansal organizasyon incelendiğinde, 

kültürel etkilerle edinilen yaşam tarzının şekillendirdiği konut kurgusunun, o 

kültürün yaşadığı değişik coğrafyalarda, benzer şekilde uygulanması, kültürün 

kalıtsal etkisi olduğunu gösterir. 

- Yapının tasarım kararlarında etkili yerel verilerden kültürel verinin kalıtsal olması, 

doğal verinin ise farklı doğal çevrelerde o doğanın özelliklerine göre; tasarımın 

fiziksel ortamda vücut bulma sırasında devreye girdiği yönündeki bu yorumda dikkat 

edilmesi gereken bir nokta daha vardır. O da doğal verinin fiziksel oluşumda etkili 

olacağının da yapının kalıtsal özelliklerinden biri olduğudur. Bu değişmez yani 

kalıtsal değer, kültürel verinin kalıtsal mekan organizasyonu bilgisini, yerleştiği 

ortama göre değişen doğal veriye göre vücuda getirmektedir. 

- Bu sonuca göre konut tasarımı yapılırken, kalıtsal değerde etkili olan kültürel ve 

doğal verilerin, yani yerel verinin göz önünde bulundurulması gerektiği, aksi 

takdirde kullanıcının kültürüne ve yerleşim yerinin doğal özelliklerine uymayan 

konutların göç örneğinde de görüldüğü gibi değişikliğe uğratılarak yeniden 

yorumlanacağı söylenebilir. Eğer kullanıcının konutu yeniden yorumlama şansı 

yoksa, bu durumun kullanıcı üzerinde, fiziksel, psikolojik ve ruhsal düzeylerde 

olumsuz etkileri olacağı ve hatta toplumların bu sebeple refah seviyelerinin düşeceği, 

yapılan günümüz uyulamalarında da açıkça görülmektedir. 

Tez araştırması sonucunda ulaşılan; yerel mimarilerde, mimari biçimlenmedeki 

tasarım kararlarında, kültürel verinin kalıtsal olduğu ve bunun yanında, mimari 

ürünün oluşması yani kültürel olarak aktarılan tasarım  kararının vücut bulması 

sırasında, ürünün bulunduğu ortamdaki doğal verinin kullanılması bilgisinin de 

kalıtsal bilgide yer aldığı bilgisinin, günümüz ve gelecek mimari araştırmalar ve 

uygulamalarda göz önünde bulundurulması, yerel mimarilerin üretildiği dönemlerde 

ulaştığı başarıya ulaşılmasında faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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Mimari tekniklerle, iç güdüsel olarak barınaklarını yapan hayvanların (arı, termit, 

kuş, kunduz, örümcek gibi) yuvaları incelendiğinde, her detayın mantıksal bir 

açıklaması olduğu ya da yerleştirilen her bir malzemenin belirli bir ihtiyacı 

karşılamak için kullanıldığı anlaşılır. Hayvanlar yuvalarını, belirli ihtiyaçları 

karşılamak üzere, belirli malzeme ve belirli tekniklerle inşa ederler. Yani bireysel 

yorum devreye girmemektedir. Hayvanların bu davranışı, bilişim sistemlerinde, 

mevcut verinin girildiği bir programın tasarlandığı sistemden, belli kurallarla geçip, 

çıktı oluşturması gibi sistematiktir. Bu bilgi nesilden nesle öğrenme yoluyla değil, 

genetik olarak aktarılır. Her ne kadar öğrenme yoluyla aktarılsa da, evrimsel tasarım 

sürecine sahip olması, doğanın içinde/n var olup, yeniden doğaya dönmesi ve belli 

bir kalıp dili ve ön yapım tekniğiyle inşa edilmesi (bir formüle sahip olması) 

sebebiyle yerel mimaride de aktarılan bilginin genetik/kalıtsal olduğu dolayısıyla bu 

mimarilerin 'genetik mimari' olarak tanımlanabileceği düşünülebilir. 

Oysa, mimari bilişim sistemlerinin geliştiği ve  mimarlık bilgisinin diğer bilimsel 

disiplinlerle birlikte yeniden ele alındığı günümüzde 'genetik mimari', biyoloji ve 

genetik bilimiyle mimari bilginin birlikte yorumlanmasıyla gündeme gelen 

terimlerden biridir. "Biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelere paralel olarak 

‘genetik mimarlık’ diye adlandırılan yaklaşım, temelde hücreleri ve genetik bilgisiyle 

tamamen kendi kendine üreyebilen, gelişen ve yaşamını sürdüren ve hatta ölen 

mimari mekanlar yaratmak amacında olan bir mimariyi tanımlar" (Akyol, 2007). 

Yerel mimarilerin tasarımında kullanılan kültürel verinin kalıtsal olduğu ve bunun 

yanında, kültürel olarak aktarılan tasarım kararının vücut bulması sırasında, 

bulunduğu ortamdaki doğal verinin kullanılması bilgisinin de kalıtsal bilgide yer 

aldığı bilgisinin, gelecek mimari çalışmalarında önemli pay alacağı düşünülen 

genetik mimari yaklaşımındaki kendi kendine üreyebilen, gelişen ve yaşamını 

sürdüren ve hatta ölen mimari mekanların, hücre ve genlerinde yer alacak bilgiler 

içinde yer alması, geleceğin mimari ürünlerinde, geçmişin (üretildiği dönemin 

çağdaşı olan) yerel mimarilerindeki başarılı tasarım yaklaşımlarına yeniden 

ulaşılabileceği ve hatta yapılacak yeni araştırmalar ve teknolojinin de sunduğu 

gelişmiş imkanlarla, daha başarılı ve refah seviyesi yüksek mimari ortamların 

oluşacağı öngörülebilir. 
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EK A: Yeni Dönerdere kamu konutu ve kullanıcı tarafından yapılan konutlarda 

yapılan değişiklikler tablosu 
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