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KIRSAL
YERLEġĠM
PEYZAJ
KĠMLĠK
ÖZELLĠKLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ, KORUNMASI ve GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK
DEĞERLENDĠRME MATRĠSĠ ÖNERĠSĠ
ÖZET
Kırsal yerleĢimler ekonomik, demografik, sosyo-kültürel ve çevresel özellikler
bakımından kentsel çevrelerden ayrılan bir yerleĢme türüdür. Söz konusu yerleĢimler
içerisinde bulundukları doğal çevre, üretim teknikleri, geleneksel yapı ve sosyal
yaĢantının bir sonucu olarak geliĢen peyzaj değerleri ile temsil edilen özgün
kimliklere sahiptir. Yakın zamana kadar kentsel çevrelere karĢın geri kalmıĢ
durumları ile gündeme gelen kırsal yerleĢimler günümüzde barındırdıkları doğa
potansiyeli ve otantik yaĢantı örüntüleri ile geliĢim odaklı yatırım stratejilerinin
öncelikli mekanı haline gelmiĢtir. Kırsal yerleĢimlere yönelik geliĢen söz konusu ilgi,
çoğu kez bu yerleĢimlerin doğaları ile örtüĢmeyen, mekansal hassasiyeti
yansıtmayan, mevcut yerleĢim dokusunu göz ardı eden müdahalelere sahne
olmaktadır. Söz konusu müdahalelere ek olarak, günümüzde küresel ölçekli geliĢim
eğilimlerinin yerel ölçekte Ģekillenen fiziksel kurgu üzerindeki etkileri, kırsal
çevrelerin belirli bir değiĢim süreci içerisine girmesine neden olmuĢtur. Bütün bu
eğilimlerin sonucunun, özgün peyzaj değerleri ile temsil edilen kırsal yerleĢimlerin
peyzaj kimlikleri üzerinden tespitini yapmak mümkündür.
Kırsal yerleĢimlerin özgün yapılarını peyzaj kimliği üzerinden sorgulayan bu
araĢtırma, söz konusu yerleĢimlere yönelik geliĢtirilecek tasarım, planlama ve
geliĢim stratejilerinin peyzaj kimliği odaklı geliĢtirilmesi gerektiği savından
hareketle, peyzaj kimlik özelliklerinin belirlenmesi, korunmasına ve geliĢtirilmesine
yönelik bir matris önermektedir.
AraĢtırma kapsamında önerilen matris iki temel araĢtırma alanı sonucu elde edilen
tespitler doğrultusunda geliĢtirilmiĢtir. Peyzaj karakteristiklerinin tespitine yönelik
geliĢtirilen metotlar içinde kullanılan survey formları kimlik bileĢenlerinin
belirlenmesine yönelik önemli bir kaynak oluĢtururken, Türkiye genelinden seçilen
60 adet kırsal yerleĢim üzerinden gerçekleĢtirilen envanter okuması, mevcut
durumun irdelenmesi ve kırsal yerleĢimlerin kendiliğinden geliĢen yapılanarının
anlaĢılmasına yönelik önemli bir tespit olarak değerlendirilmiĢtir. Envanter çalıĢması
kapsamında Türkiye’deki kırsal yerleĢimler peyzaj kimlikleri ve çevre iliĢkileri
doğrultusunda, dağ köyleri, ova köyleri, kıyı köyleri, vadi köyleri ve etek köyleri
olmak üzere, tipolojik olarak beĢ grup altında irdelenmiĢ ve her bir gruba yönelik
baskın peyzaj özellikleri, fiziksel kurgu, üretim peyzajı ve sosyal yapı baĢlıkları
altında barındırdıkları özellikler tespit edilmiĢtir. Söz konusu özellikler
doğrultusunda her bir yerleĢim grubuna yönelik yerleĢim Ģemaları üretilmiĢtir. Söz
konusu Ģemalar yapı gruplarının bir araya gelme ve dağılma durumları, topoğrafya,
doğal vejetasyon ve üretim alanları ile olan iliĢkilerine göre Ģekillenen farklı yerleĢim
kimliklerini yansıtan soyut çizimler olarak üretilmiĢtir.
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Kırsal yerleĢimlerin sahip olduğu kırsal kimlik üzerindeki olumsuz etkileri ve kimlik
kaybını önemli bir problem olarak ele alan bu araĢtırmada, kırsal yerleĢim peyzaj
kimliğinin bir kırsal yerleĢime ayırt edici niteliklerini kazandıran üç temel bileĢen
doğrultusunda incelenmesi gerektiği vurgulanmakta ve söz konusu bileĢenler doğal
kimlik bileĢenleri, yapma kimlik bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
olarak belirlenmektedir. Her bir bileĢen grubunun alt baĢlıkları doğrultusunda elde
edilen veriler ve bu verilerin yorumlanmasına dayanan değerlendirme süreci,
herhangi bir kırsal yerleĢimin hangi kimlik bileĢenleri doğrultusunda baskın peyzaj
kimliğini kazandığının tespitine yönelik bir derecelendirme sistemi önermektedir. Bu
kapsamda yerleĢimlerin peyzaj kimliği baskın, orta ve zayıf olmak üzere belirlenen
üç temel seviyede değerlendirilmektedir.
AraĢtırma kapsamında önerilen matrisin nasıl kullanılabileceğine örnek teĢkil etmesi
bakımından, her biri için çizimler üretilen 60 yerleĢim içinde yer alan ve farklı
kimlik değerlerine sahip 5 adet kırsal yerleĢime yönelik peyzaj kimlik kartları
üretilmiĢtir.
ġirince (Ġzmir), Bozburun (Muğla), Yazır (Antalya), TaĢkale (Karaman) ve
Cumalıkızık (Bursa) yerleĢimleri için üretilen peyzaj kimlik kartları, matris
bileĢenleri doğrultusunda toplanan verileri, yerleĢimin peyzaj kimliği üzerindeki
olumsuz etki yaratan tehditleri, potansiyelleri ve yerleĢimin peyzaj kimliğinin
korunması ve geliĢtirilmesi adına üretilen peyzaj stratejilerini içermektedir.
AraĢtırmanın sonuç kısmında ise önerilen değerlendirme matrisinin hangi alanlarda
kullanılabileceği tartıĢılmaktadır. AraĢtırma kapsamında önerilen değerlendirme
matrisinin, Türkiye’de yerel otoriteler tarafından kırsal yerleĢimlerin fiziksel kurgusu
üzerinde etkili olacak kararların doğru bir Ģekilde alınmasına yönelik yönlendirici bir
araç olacağı düĢünülmektedir. Bu kapsamda matris; yerel ölçekte yerleĢimlere ayırt
edici niteliklerini kazandıran kimlik bileĢenlerinin belirlenmesinde, gerçekleĢtirilen
tespitler doğrultusunda yerleĢimlerin peyzaj kimliğinin korunması ve geliĢtirilmesine
yönelik ilke ve kararların üretilmesinde ve baĢlıca koruma-geliĢtirme önlemlerinin
doğru olarak belirlenmesine yönelik kimlik tiplerinin ortaya konulmasında, özgün
yapılara sahip kırsal yerleĢimlere yönelik peyzaj tasarım rehberlerininn
hazırlanmasında, arazi yönetim Ģemaları için temel hedeflerin belirlenmesinde ve
insanların içinde yaĢadığı ve çalıĢtığı peyzajlarla iliĢkili kamu bilincinin
arttırılmasında kullanılabilecek bir araç olarak önerilmektedir.
Merkeziyetçi bir sistem üzerinden üretilen kırsal kalkınma kararlarının, kırsal
yerleĢimlerin peyzaj kimliklerini hedef alan kararları içermesi, yerel ölçekten
bölgesel ölçeğe kadar değiĢen bir yelpazede kalkınmanın sağlanmasına yönelik
önemli fırsat sunacaktır. Özellikle peyzaj kimliği açısından nitelikli olan yerleĢimlere
yönelik peyzaj tasarım rehberlerinin geliĢtirilmesi ve söz konusu rehberlerinde
peyzaj kimliğini koruyacak ve de geliĢtirecek ilkeler doğrultusunda belirlenmesi
gerekliliği açıktır. Bu bakımdan yerel otoritelerle iĢbirliği içerisinde oluĢturulacak
disiplinlerarası ekiplerle peyzaj kimliğine yönelik detaylı tespitlerin yapılması, söz
konusu tespitler doğrultusunda, yerel halkın katılımı ile peyzaj tasarım rehberlerinin
hazırlanması, Türkiye kırsalına yönelik geliĢtirilecek kalkınma modelinin önemli bir
ayağını oluĢturacaktır. Bu kapsamda geliĢtirilen çalıĢmanın, kırsal yerleĢimlere
yönelik geliĢtirilecek kantitatif temelli metodolojilere ıĢık tutacağı düĢünülmektedir.
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AN EVALUATION MATRIX PROPOSAL FOR IDENTIFICATION,
PRESERVATION
AND
DEVELOPMENT
OF
LANDSCAPE
CHARACTERISTICS OF RURAL SETTLEMENTS
SUMMARY
Rural settlement is a form of human settlement which is different from urban
environment by its economic, demographic, socio-cultural and environmental
features. These settlements have unique landscape identities which are emerged
through combination of natural and man-made environment and shaped by
production systems, techniques, traditions and socio-cultural lifestyle.Until recent
days, rural settlements were in the agenda of planning and development initiatives
with it's undeveloped physical and social structure. But today rural settlements have
become strategic areas subject to development plans with their natural and built
characteristics and vernacular life style. This tendecy toward rural settlements
usually ends up with undesirable interventions which rarely match the existing
pattern and nature of the settlement. Morover, effect of development strategies,
which are globally positioned in the marketing area, on physical environment, which
is developed by local conditions, trigger the process of change in the rural
environment. It is possible to observe overall effects of all these tendencies on
changing structure of landscape identity of rural settlements.
This study focuses on "landscape identity" as a major agent of unique structure of
rural settlements and evaluate "landscape identity" as a key for development
strategies both at design and planning scale. In this context, it proposes an evaluation
matrix to guide the interventions to preserve and enforce the landscape identity.
With this respect, framework for the proposed matrix is based on findings from two
major realm of research. The first one is investigation of existing methods and their
survey forms which serve to determine landscape characteristics. The second one is
inventory study that includes examination of 60 rural settlements from different
regions of Turkey. In the context of inventory, the schematic drawings are developed
to understand existing pattern and environmental relations. According to inventory
study, rural settlements in Turkey are classified into five broad classes namely
mountain villages, plain villages, seaside villages, valley villages and foot villages
which are represented with different landscape identities. These settlement types are
exmained through their dominant landscape features, physical setting, production
landscape and social structure. In the light of the inventory study, typological
abstract schemes are developed for each settlement type according to the cumulation
or dispersion of the buildings on the land with respect to topography, vegetation,
agricultural fields and social structure.
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In the context of this research, three key components of the landscape identity is
determined as natural characteristics (topograpgy, jeology, water bodies, water
resources, flora and fauna), built characteristics (architecture, open space
configuration, transportation, cultural vegetation) and socio-cultural (local economy,
rituels, social structure, management policies etc.) characteristics, to understand the
major constituents of landscape identity of rural settlements. The nature of matrix
works as a check-list or a survey form which includes the determination of the subtitles (under three major components) that need to be filled out on the site and
interpretation of the data collecting from site along with the photographs, plans and
sketches. The matix includes a scale to visualize the proportion of the landscape
components that contribute to the overall landscape identity, by assigning one of the
three major indicators (dominant, moderate, weak).
In the context of the study the proposed matrix is used as a baseline study to produce
landscape identity cards for 5 rural settlements which represents different rural
identities.The landscape identity cards developed for ġirince (Ġzmir), Bozburun
(Muğla), Yazır (Antalya), TaĢkale (Karaman) and Cumalıkızık (Bursa), include data
collecting according to matrix components, potantials and threads on the landscape
identity and landscape strategies to protect and improve the existing quality of
landscape identity.
Last part of the study includes discussions and proposals to show how proposed
matrix can be used within a wider spectrum. With this respect the matrix is proposed
as a tool; to identify landscape characteristics of a rural settlement, in the light of this
identification, to specify the criteria to protect and maintain the landscape
characteristics which constitute the identity, to determine different identity
typologies concerning landscape, to guide the development of landscape design
guidelines, to determine objectives for land use and to create an awareness in public
about landscape in which they live and work.
It is obvious that current development system is not effective with its centralized
structure. In the context of the study it is emphasized that the rural development
strategies should pay more attention to "landscape identity" which lead the
development schemas from local site to regions, based on the realites of the place.
Especially development of landscape design guidelines are seen as a necessity for
rural settlements which have a remarkable landscape identity. To achieve this goal,
interdisciplinary teams should work with local authorities to define the landscape
identity, to produce landscape identity cards, and to design the process which must
be open to public participation. This proposed matrix can be used as an integral part
of rural development model in Turkey which should pay more attention to the
landscape of the settlements.

xx

1. GĠRĠġ
Kırsal yerleĢimler ekonomik uğraĢı alanları, nüfus yoğunluğu, toplumsal yapı, sosyokültürel özellikler ve çevre iliĢkileri açısından kentsel çevrelerden farklılık gösteren
bir yerleĢim tipidir. Ġçerisinde bulundukları doğal koĢullarla uyumlu geliĢen yapısı ve
insanların yüzyıllar boyu geleneksel üretim teknikleri ile Ģekillendirdikleri doğayı
yansıtan peyzaj değerleri ile var olan

kırsal yerleĢimlerin birçoğu özgün

karakteristiklere sahiptir.
Kırsal alanlar, yakın bir geçmiĢe kadar geliĢmemiĢ yapısı, nüfus azlığı, yetersiz
altyapı koĢulları gibi negatif özellikleri ile kentsel olmayan, kent dıĢı alanlar olarak
değerlendirilirken günümüzde barındırdıkları potansiyeller ve çevre kaliteleri baĢka
bir deyiĢle peyzaj değerleri ile gündeme gelmektedir. Özellikle kentsel yaĢam
tarzının karĢısında yöresel değerlerle ve kırsal içeriklerle Ģekillenen yapısı ile kırsal
yerleĢimler günümüzde önemli bir çekim alanı olarak pek çok yatırım senaryolarının
öncelikli mekanı haline gelmiĢtir.
Günümüzde yaĢanan küreselleĢme eğilimler doğrultusunda Ģekillenen piyasa
arayıĢları, teknolojik geliĢmeler, iletiĢim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler,
kentleĢme süreci ile birlikte çağdaĢ toplumun yaĢam alıĢkanlıklarında gözlemlenen
yeniliklerin mekana olan etkileri, farklı boyutlarda kentsel ve kırsal çevrelerin
değiĢimine neden olmaktadır. Kentsel alanlar söz konusu etkenlere cevap verecek
Ģekilde mekânsal açıdan yeniden örgütlenirken aynı etkenlerin kırsal çevre
üzerindeki etkileri fiziksel boyutlarda yerleĢimlerin peyzaj kalitesi üzerinde
gözlemlenmekte ve geleneksel yapıdan farklılaĢan peyzaj değiĢimlerini gündeme
getirmektedir.
Kırsal çevrelere yönelik söz konusu talepler, kent- kır etkileĢimleri ve değiĢimi
tetikleyen diğer etkenlerin dönüĢtürücü etkilerini, yerleĢimlerin sahip oldukları
karakteristiklerin bir bütünü olarak peyzaj kimliği üzerinden tespit etmek ve
değerlendirmek mümkündür.
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1.1 AraĢtırmanın Amacı
Günümüzde kırsal çevreler üzerinde gözlemlenen baskıların olumsuz etkileri, doğal
koĢullara uygun olarak yerel değerlerle biçimlenen ve belirli bir süreç içerisinde
geliĢen karakteristik özellikleri ile değer kazanan yerleĢimlere yönelik “kimlik”
sorununu gündeme getirmektedir.
Kimlik sorunu daha çok kentsel çevreler üzerinde geliĢtirilen teorilere odaklanmakta
ve sürdürülebilir geliĢimin önemli bir bileĢeni olarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda sağlıklı bir kentsel geliĢim için yerleĢime ayırt edici özelliklerini
kazandıran kimlik öz bileĢenlerinin anlaĢılması ve tespit edilmesi ve bu bileĢenlerin
devamlılığının sağlanmasına yönelik kararların alınması günümüzde kritik bir konu
haline gelmiĢtir. Ancak kimlik üzerine geliĢtirilen çalıĢmalar çoğunlukla kentsel
çevrelere odaklanmakta ve yere bağlı olarak özgün değerlerle Ģekillenen kırsal
kimlik göz ardı edilmektedir.
Kırsal yerleĢimler, herhangi bir plana bağlı kalmaksızın, içerisinde bulundukları
kırsal çevrenin bir parçası olarak doğal özellikleri ile var olmakta ve bu yapıya
adapte olan üretim, yapım teknikleri ve geleneksel yaĢam Ģekli kırsal yerleĢimlere
özgün bir peyzajın geliĢimine neden olmaktadır. Kırsal yerleĢimlerin doğası gereği
sahip olduğu özellikler ve çevresel iliĢkiler, yapım kültürünün yerle ve içerisinde
bulunduğu doğal içerikle olan iliĢkisini tanımlayan “peyzaj kimliği” ile açıklanabilir.
Ancak günümüzde yaĢanan geliĢim eğilimleri, kırsal çevrelerin kentliler için çekim
noktası olarak değerlendirilmesine ve bu alanların çeĢitli ölçeklerdeki yatırımlar için
uygun mekanlar haline gelmesine neden olmaktadır. Söz konusu yatırım kararları
çoğunlukla kırsal yerleĢimlerin mevcut yöresel doku ve peyzaj kimliği ile
örtüĢmeyen görünümlerin geliĢmesine yol açmaktadır.
Bu kapsamda çalıĢmanın amacı; doğal, yapısal ve soyo-kültürel özellikleri ile özgün
peyzaj kimliklerine sahip olan kırsal yerleĢimlerin, sahip olduğu değerlerin
korunması ve geliĢtirilmesi, çağdaĢ gereksinimlere cevap veren yaĢayan bir çevre
olabilmesi için gerekli olan stratejilerin, ilke ve kararların doğru olarak
belirlenebilmesi

için

"peyzaj

kimlik

özelliklerinin"

tespitine

yönelik

bir

değerlendirme matrisi önermektir.
AraĢtırmada, kırsal yerleĢimlere yönelik alınacak yatırım kararları, planlama ve
tasarım kararları doğrultusunda gerçekleĢtirilecek müdahalelerin sağlıklı bir Ģekilde
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geliĢtirilmesi ancak yerleĢimin "peyzaj kimlik özelliklerinin" anlaĢılması ile mümkün
olabileceği
araĢtırmada,

savunulmaktadır.

Bu

kapsamda

Türkiye

kırsalına

odaklanılan

kırsal yerleĢim ölçeğinde çevreyi Ģekillendirmek üzere alınacak

kararların “peyzaj kimliği” odaklı olması gerektiği vurgulanmaktadır.
1.2 AraĢtırmanın Kapsamı
Bu araĢtırma, günümüzde yaĢanan geliĢim odaklı stratejilerin ve etkenlerin kırsal
yerleĢimler üzerindeki etkilerini, peyzaj kimliğinin değiĢimine neden olan bir sorun
olarak ele almaktadır. Bu kapsamda araĢtırmanın iskeleti üç

temel aĢamadan

oluĢmaktadır. Kavramsal açıklamaları ve söylem analizlerini içeren ilk aĢamada;


günümüzde kırsal alanlar üzerinde değiĢime neden olan itici güçlerin ve
peyzaj kimliği üzerindeki çok yönlü etkilerinin neler olduğunun tespit
edilmesi ve kırsal yerleĢimlerin yapısının anlaĢılmasına yönelik bilgiler,



kırsal yerleĢimlere özgün bir temsil olarak tanıtılan “peyzaj kimliği”
kavramının anlaĢılmasına yönelik teorik bilgiler ve peyzaj kimliğinin
tespitine yönelik olarak kullanılan metotlar ve araçlar açıklanmıĢtır.

AraĢtırmanın ikinci aĢaması ise, kırsal yerleĢimlerin yapısınn anlaĢılması ve
Türkiye’nin kırsal yerleĢim dokusunun "peyzaj kimliği" kavramı ile irdelenmesini
amaçlayan alan çalıĢmalarını içermektedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen
60 adet kırsal yerleĢime yönelik geliĢtirilen çizimler, yerleĢimlerin çevresel koĢullara
bağlı olarak morfolojik olarak nasıl Ģekillendiklerini açıklamaya yönelik bir envanter
okuması olarak değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda yerleĢimler

farklı peyzaj

kimliklerine referans veren ve jeomorfolojik yapı temeline daya beĢ grup altında
irdelenmiĢtir. AraĢtırmanın üçüncü aĢaması ise "peyzaj kimlik özelliklerinin"
tespitine yönelik değerlendirme matrisinin geliĢtirilmesini kapsamaktadır."Peyzaj
kimlik özellikleri" araĢtırma kapsamında üç temel baĢlıkla ele alınmıĢ ve her bir
baĢlığı tanımlayan alt kategoriler tanıtılmıĢtır. Söz konusu aĢamaları içeren
araĢtırmanın metodu, yerli ve yabancı basılmıĢ kitap, makale ve internet
kaynaklarının taranmasını içeren literatür araĢtırmaları, alan çalıĢmalarını kapsayan
envanter çalıĢmaları ve alan gezileri sonucu elde edilen, yerinde tespite dayalı
bulguların yorumlanmasını içeren bir süreci kapsamaktadır. Bu kapsamda araĢtırma
8 bölümden oluĢmaktadır.

3

ÇalıĢmanın birinci bölümünde konunun genel tanımı yapılmakta, araĢtırmanın amacı
ve kapsamı açıklanmaktadır.
Ġkinci bölümde, kırsal alan, kırsallık ve kırsal yerleĢim kavramları tanıtılmakta ve
Türkiye’deki kırsal yerleĢimler ve uygulamalara yönelik açıklayıcı bilgiler
verilmektedir.
Üçüncü bölümde, kırsal yerleĢimlerin fiziksel yapısını etkileyen faktörler
tanıtılmakta ve kırsal yerleĢimlerin fiziksel yapısı ve kimliği üzerinde değiĢime
neden olan etkenler açıklanmaktadır.
Dördüncü bölümde, peyzaj kimliğinin açıklanması kapsamında kimlik ve peyzaj
kavramlarına yönelik tanımlayıcı bilgiler verilmektedir. Bu kapsamda peyzajın
günümüzde değiĢen içeriği irdelenmekte ve araĢtırma kapsamında peyzajın
odaklanılan içeriği yansıtması bakımından hangi açıdan ele alındığı açıklanmaktadır.
BeĢinci bölümde, önerilen değerlendirme matrisinin geliĢtirilmesi kapsamında
önemli olduğu düĢünülen ve peyzaj kimlik özelliklerinin tespiti içim kullanılan
metotlar ve araçlar, içerikleri ile birlikte, beĢ alt baĢlık halinde incelenmektedir.
Altıncı bölüm, Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 60 adet kırsal yerleĢimin
peyzaj kimliği teması ile üretilen Ģematik çizimlerinin yorumlanmasını ve tipolojik
sınıflandırmayı içeren alan çalıĢmalarını içermektedir. Bu bölümde kırsal
yerleĢimlere yönelik olarak ulusal ve uluslararası alanda geçerliliğe sahip olan
tipolojik sınıflandırma çalıĢmaları tanıtılmıĢtır.
Yedinci bölüm, kırsal yerleĢimlerin "peyzaj kimlik özelliklerinin" tespitine yönelik
geliĢtirilen matrisin üç temel baĢlık altında sunulan bileĢenleri ve matrisin düzeni ve
içeriği açıklanmaktadır. Bu bölümde araĢtırma kapsamında önerilen 5 farklı kimlik
değerine sahip

kırsal yerleĢim tiplerine örnek teĢkil eden ġirince (dağ köyü),

Bozburun (kıyı köyü), Yazır (ova köyü), TaĢkale (vadi köyü) ve Cumalıkızık (etek
köyü) köylerinin peyzaj kimliğinin anlaĢılmasına yönelik olarak peyzaj kimlik
kartları hazırlanmıĢtır. Hazırlanan kimlik kartları kapsamında her bir yerleĢimin
peyzaj kimliğinin korunması ve geliĢtirilmesine yönelik peyzaj stratejileri
geliĢtirilmiĢtir.
Sekizinci bölüm, araĢtırmanın sonuç ve önerilerini içermektedir.
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ġekil 1.1 : AraĢtırmanın Yöntem AkıĢ ġeması.
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2. KIRSAL ALAN, KIRSALLIK ve KIRSAL YERLEġĠM KAVRAMLARINA
YÖNELĠK GENEL TANIMLAMALAR
Kırsal alan çalıĢmalarının farklı disiplinlerin uzmanlık alanına giren yapısı nedeni ile
(coğrafya, sosyoloji, Ģehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve mimarlık vb.)
ortaya konulan tanımlamalar da farklı içerikleri yansıtmaktadır. Kırsal alan
çalıĢmaları genel olarak bu alanların peyzaj ve doğa kalitesinin değerlendirilmesini
kapsayan metodolojik çalıĢmaları, tarihi peyzaj değerlendirmelerini, ulusal ölçekten
yerel ölçeğe kadar inen, biyo-çeĢitlilik üzerine geliĢtirilen planları ve yerel toplumun
çevrenin korunması ve geliĢtirilmesi sürecine katılımını konu almaktadır (Bishop ve
Phillips, 2003). Kırsal yerleĢimler, kırsal alan çalıĢmaları içerisinde yer alan bir
araĢtırma konusu olmakla birlikte, araĢtırmalar daha çok kırsal alan bütünü içerisinde
yer alan yerleĢimlerin fiziksel yapısı, tarihsel geliĢim süreci ve sosyal yapının
irdelenmesi konularına odaklanmaktadır (Çizelge 2.1).
Kırsal alan, kırsal yerleĢim ve kırsallık kavramları birbiri ile iç içe olan ve çevresel
kimlik, yaĢam biçimi ve sosyal iliĢkiler anlamında kentsel yaĢantı ve kentsel
çevrelerden ayrılan koĢullar bütününü ifade etmektedir. Söz konusu farklılıkların ve
iliĢkilerin kavranabilmesi amacı ile çalıĢmanın ikinci bölümünde kırsal alan, kırsallık
ve kırsal yerleĢimlere yönelik geliĢtirilen tanımlar irdelenecektir.
2.1 Kırsal Alan, Kırsallık ve Kırsal YerleĢim Kavramlarına Yönelik Genel
Tanımlamalar
Kırsal alanlara yönelik geliĢtirilen tanımlar, üretildikleri toplumun, kültürün değer
yargılarını yansıtacak Ģekilde, ülkelerin geliĢim stratejilerinin ve idari yapılarının bir
parçası olarak ortaya koyulmaktadır (Tacoli, 1998). Öte yandan kırsal alanların
barındırdığı kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel ve mekansal çeĢitliliğin
zaman içinde değiĢen koĢullarla birlikte yeni anlamlar kazanması, kesin bir kırsal
alan tanımı yapılmasını güçleĢtirmektedir (T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı,
2011). Günümüzde global ölçekte kentlerin bölgesel, coğrafi, sosyal ve kültürel
farklılıkları eriten ortak değerler ve teknolojiler üzerinden geliĢmesi, kentsel yaĢamın
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ve bu yaĢamı taĢıyan fiziksel kurgunun tüm dünyada benzer niteliklerde geliĢmesine
ve tanımlanmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan kelime anlamı olarak kent dıĢı
alanlar olarak kentlerin karĢısında gösterilen ve yerel dokunun birebir fiziksel yapıyı
Ģekillendirdiği kırsal alanlara yönelik benzer karakteristikler üzerinden tanımlama
yapmak bu alanların öne çıkan kimliklerini tanımlamak adına faydalı olacağı
düĢünülmektedir.
Çizelge 2.1 : Kırsal AraĢtırma Konuları (Bhatt, 1993).

Tarım

Ormancılık

Kırsal YerleĢimler

Kırsal Populasyon
Kırsal UlaĢım

Rekreasyon ve Turizm

Kırsal Planlama

Yatırımlar ve Çiftlik Sistemleri
Arazi Kullanım ġekli
Yapısal DeğiĢimler
Pazarlama ve Dağıtım
Tarımın Sosyal Coğrafyası
Kuramsal YaklaĢımlar
Rekreasyonel Kullanımlar
Sosyal Etkiler ve Ġstihdam Etkileri
Ekonomik Etkiler
Koruma
Ekonomik yapı veya iĢlev
YerleĢimlerin sosyal yapısı
YerleĢimlerin planlanması
YerleĢimlerin tarihsel geliĢimi
Dağıtım, büyüme, depopülasyon
Ġstihdam yapısı
Kırsal toplumların sosyal coğrafyası
Model çalıĢmaları
Etki ÇalıĢmaları
Ġkincil Konut Kavramı
Tatil Köyleri
Nüfus Hareketi
Arazi Kullanım Etkileri
Milli ve Bölgesel Parklar
Talep Değerlendirme ÇalıĢmaları
Endüstriyel GeliĢim
Kırsal Kaynak Değerlendirme
Kurumlar
Arazi Kullanımı planlama kontrolü

BaĢbakanlık DPT 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde hazırlanan
“Kırsal Kalkınma” Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu kırsal alanın ilk bakıĢta “kentsel
alanlar dıĢındaki mekanlar” olarak tanımlanabileceğini ancak bu tanımın kırsal
alanlarla ilgili bir takım nesnel niteliklerle desteklenmesi gerektiğini ifade etmektedir
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Buna göre (DPT, 2001; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2011);


"Kırsal alanlarda yaĢam ve ekonomik faaliyetler önemli ölçüde doğal
kaynakların kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır.



Ekonomik – toplumsal – kültürel geliĢme süreci, nispeten yavaĢ iĢlemektedir.



Gelenek ve göreneklerin, yaĢam biçimini ve kurallarını etkileme gücü
fazladır.



Teknolojik

geliĢmenin

yaĢama

ve

üretime

yansıma

oranı

zamana

yayılmaktadır. Ġnsan iliĢkilerinde yüz yüze iliĢkiler göreceli olarak daha
yaygındır."
Rapor aynı zamanda kırsal alanları, “metropoliten yerleĢim alanları dıĢında kalan il,
ilçe, köy ve mezralarda sosyal güvence imkanlarından (iĢ olanakları, sigorta,
emeklilik, eğitim, sağlık ve kültürel etkinlikler) yeterince yararlanamayan bireylerin
sayısal yoğunluğu oluĢturduğu mekânsal büyüklük” olarak tanımlanmaktadır (TC
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2011).
Ülkemizde kırsal alanlarla ilgili yapılan istatistiklerde genel kabul gören ve TÜĠK
tarafından da dikkate alınan tanımlar kır-kent ayrımında ve köy-Ģehir ayrımında
kullanılan tanımlardır (T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2011):
"Kır-kent tanımı: Nüfusu 20.000'den

fazla olan yerleĢim birimleri kent, diğer

yerleĢim birimleri kırsal alan kabul edilmektedir.
Köy-Ģehir tanımı: YerleĢim yerlerinin idari statüsü baz alınarak nüfus büyüklüklerine
bakılmaksızın il ve ilçe merkezleri “Ģehir”, diğer tüm yerleĢimler “köy” kabul
edilmektedir".
Kırsal alanlar, coğrafi olarak kentsel olmayan karakteristikleri, durumları ve
uygulamaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. KarĢılaĢtırılacak olursa “kent”
daha çok Ģehir ve kasaba için kullanılmaktadır.
Kırsal alanlar, vejetasyon ve doğal fiziksel özellikleri, iĢlenmiĢ arazi ile karakterize
edilen arazi kullanımlarını ve düĢük yoğunlukta yapılaĢmıĢ araziyi ve alt yapıları
içermektedir. Kırsal aynı zamanda, doğal süreçler ve ortak miras ve ait olma hissinin
güçlü bir Ģekilde hissedildiği sosyal davranıĢlarla birlikte “tutuculuk” ve
“gelenekselcilik” gibi belirli sosyal ve kültürel normları ifade etmektedir. Bu
bakımdan kırsallık, özellikle dıĢarıdan gözleyenler tarafından kendisi ve doğa ile
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denge halinde yaĢayan toplumun pastoral bir görünümü olarak algılanmaktadır.
Buradaki düĢünce hem fiziksel olarak hem de insan davranıĢları açısından kırsalın
daha doğal ve kentin daha yapay olduğudur (Morris ve diğerleri, 2001).
Avrupa Birliği düzeyinde kırsal alanlara yönelik ortak bir tanım yoktur. Üye ülkeler
genellikle kırsal alanlara yönelik kendi tanımlamalarını geliĢtirmiĢlerdir. Söz konusu
tanımlar daha çok sosyo-ekonomik kritere (örneğin tarım dokusu, kilometrekare
baĢına düĢen insan sayısı veya nüfus azalıĢı) dayanmakta ve oldukça heterojen bir
yapı sunmaktadır.
Kırsal alanları tanımlamak üzere ortaya konulan tanımların bir çoğu kent-kır
ayrımına dayanan kriterler üzerinden geliĢtirilmektedir (Çizelge 2.2). Kent-kır ayrımı
beĢeri coğrafyanın, iktisadi faaliyetlerin, sosyal yapının ve kültürel değerlerin
farklılaĢması ile ifade edilmektedir (T.C. Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı, 2011). Bu
kapsamda

kent ve kır ayrımı için kullanılan önemli olan 4 kriter, demografik,

politik, ekonomik ve sosyo-kültürel kriterler, üzerinden kırsal alanlar farklı
boyutlarda tanımlanmaktadır (Sazak, 1990). Bu tanımlamalardan en yaygın olarak
kullanılan ve kabul gören tanımlamalar kent ve kır ayrımında önemli bir kriter olan
nüfus kriterine dayanmaktadır (Çizelge 2.3).
Çizelge 2.2 : Kentsel ve kırsal nüfusa ait farklar ( Scott ve diğerleri, 2007).
Kır

Boyut
Ekonomi

Kent
Ġkincil ve bölgesel sektörler

ĠĢ

Etnik Yapı

Ġmalat, yapım, yönetim ve
servis
Ulusal ortalamanın üstünde
Yüksek
Yüksek
DüĢük
DüĢük verimlilik ve ölüm
oranı
ÇeĢitli

Birincil endüstri sektörü ve
destekleyici
Tarım, ormancılık ve diğer
birincil endüstri alanları
Ulusal ortalamanın altında
DüĢük
DüĢük
Yüksek
Yüksek verimlilik ve ölüm
oranı
Tek tip

Göç

Yüksek; iç göç

DüĢük, genellikle dıĢ göç

Eğitim
Hizmete EriĢim
Bilgiye EriĢim
Toplum Hissi
Nüfus

Ancak nüfusa dayalı veriler genelde tahmini

değerler olmakla birlikte kamusal

politika kararlarını yönlendirmek için uygun değildir. Kırsal alanlar yerel ölçekte
nüfus değerlerine göre çeĢitlilik göstermektedir.
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Çizelge 2.3 : Kırsal yerleĢimlere yönelik nüfus ölçütleri (Sazak, 1990).
Ülkeler
Belçika Kongosu, Uganda
Danimarka
Ġzlanda
Arnavutluk
G.Afrika Birliği
Brezilya, Kanada, Malezya, Venezuela
Ġrlanda, Kolombiya, Panama
Almanya, Angola, Avustralya, Cezayir, Fransa,
Gabon
Ġsrail, Kenya, Portekiz, Yunanistan
ABD, Alaska, Portoriko
Belçika,Hindistan, Gana, Jamaika, Ġran
Ġspanya, Ġsviçre
Hollanda
Japonya
Kore

Nüfus
100
200
250
300
400
500
1000
1500
2000
2500
5000
10.000
20.000
30.000
40.000

Örneğin, kırsal alanlarda bazı belediyeler nüfus azalması sorunu ile yüzleĢirken,
diğer

bölgelerde

kırsal

alanlar

nüfus

artıĢına

yönelik

eğilimine

göre

değerlendirmektedir (Study Programme on European Spatial Planning of the
European Commission, 1999).
Kırsal alanlardaki geliĢim stratejileri için kırsal toplumlar ve kent merkezleri
arasındaki iliĢkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu fikre dayalı olarak OECD ve
EUROSTAT tarafından kırsal alanlara yönelik iki farklı tanım geliĢtirilmiĢtir.
OECD, kırsal alanlara yönelik koĢulları ve eğilimleri uluslararası platformda
karĢılaĢtırabilmek için değiĢen kırsal problemlere, perspektiflere ve politikalara
rağmen ulusal ölçekte de kullanılabilen basit bir tanım geliĢtirmiĢtir. Tanım alansal
birim olarak, yerel ve bölgesel olmak üzere, iki hiyerarĢik seviye belirlemektedir.
Yerel ölçekte OECD kırsal alanları, kilometre kare baĢına nüfus yoğunluğu 150
kiĢiden az olan alanlar olarak belirlemiĢtir (Study Programme on European Spatial
Planning of the European Commission, 1999).
Bölgesel seviyede OECD, kırsallık seviyesine göre büyük ölçekli iĢlevsel veya
yönetimsel birimler tanımlamıĢtır. Analiz çalıĢmalarını gerçekleĢtirebilmek için
bölgeler üç grup altında toplanmıĢtır:
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Baskın kırsal bölgeler: nüfusun %50’sinden fazlası kırsal alanda yaĢayan
bölgeler.



Önemli ölçüde kırsal bölgeler: nüfusunun %15-50’si kırsal alanda yaĢayan
bölgeler.



Baskın kentsel bölgeler: nüfusun %15’inden azı kırsal alanda yaĢayan
bölgeler.

EUROSTAT yaklaĢımı ise kentleĢme derecesine dayanmaktadır. Avrupa’daki her bir
bölgeyi 3 temel kategoride değerlendirmek için bir algoritma geliĢtirilmiĢtir (Study
Programme on European Spatial Planning of the European Commission, 1999):


Yoğun nüfusa sahip olan bölgeler: Birden fazla belediyenin yer aldığı her
birinde kilometre kare baĢına 500 kiĢinin düĢtüğü ve toplam nüfusunda en az
50.000 kiĢi olduğu bölgeler.



Orta bölge: Kilometre kare baĢına 100 kiĢinin düĢtüğü belediyeler grubunu
ifade etmektedir. Toplam nüfus en az 50.000 kiĢi olmalı veya en azından
yoğun nüfus bölgesine yakın olmalıdır.



Dağınık bir nüfusa sahip bölgeler: Yoğun veya orta derecede yoğun olarak
sınıflandırılamayan bir nüfus yoğunluğuna sahip olan belediyeler.

Nüfus temeline dayalı bir diğer tanımlamaya göre, kırsal popülasyon yoğunluğu
göreceli olarak daha düĢüktür, yerleĢimler dağınıktır ve bir bakıma izoledir.
Popülasyonun büyüklüğü ve yapısı yerel kullanılabilir kaynakların taĢıma
kapasitesine ve dıĢ göç imkanlarına bağlı olarak etkilenmektedir (The Countryside
Agency, 1999).
Kent ve kır kavramlarını birbirinden ayırt etmek için kullanılan mekânsal niteliklerin
yanı sıra sosyal içerik de önemli bir ayrım noktasıdır. Ancak günümüzde kenti
tanımlayan bazı özelliklerin kırsal alanlarda, kırsal alanları tanımlayan bazı
özelliklerin de kentsel alanlarda mevcut bulunduğu görülmektedir. Bu durum, nüfus
büyüklüğü veya yoğunluğu ve yerleĢimlerin idari statüsü gibi bazı normatif değerler
baz alınarak kentsel ve kırsal alanların genel niteliklerinin sağlıklı bir Ģekilde tespit
edilemeyeceği, sosyolojik olarak da söz konusu kavramlar anlamında hızlı bir
devinim olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kırsal ve kentsel alanlarda yaĢayan
nüfusun yaĢam kalitesi ve koĢulları açısından bir takım genel değerlendirmeler ve
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karĢılaĢtırmalar yapmak mümkün olmakla birlikte, mekanın kırsal ve kentsel alan
bazında sınıflandırılmasının temel amacının istatistik üretmek ve üretilen istatistikler
doğrultusunda daha nitelikli politikalar üretilmek olduğu unutulmamalıdır (T.C.
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2011).
Nüfus ölçütüne dayanan tanımlamaların yanı sıra kırsal alanların fiziksel yapılarını
temel alan tanımlamalarda mevuttur. Buna göre kırsal alan, “kentin dıĢı çoğu boĢ ve
geniĢ alanlar, yerler anlamında kullanıldığı gibi verimsiz, kıraç alanların genel adı
olarak da kullanılmaktadır” (Kurt, 2003).
Kent Bilimleri Sözlüğü’ne göre ise kırsal alan, “üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan
kırsal nüfusun yaĢadığı ve çalıĢtığı alan” olarak, kırsal topluluk ise

“genellikle

köylerde yaĢayan, anakentlerin daha tümüyle kentleĢmemiĢ komĢu alanlarında da
görülen, baĢlıca çalıĢma alanı tarım ve hayvancılık olan, yüz yüze iliĢkilerin sürüp
gittiği, iĢ bölümü ve uzmanlaĢmanın geliĢmemiĢ olduğu insan topluluğu” olarak
tanımlanmaktadır (KeleĢ, 1998).
BaĢka bir tanımlamaya göre kırsal alan, temel olarak tarımsal faaliyetlerle birlikte,
bir ekonomik yaĢam veren çeĢitli faaliyetlerin de yer aldığı, bazı iĢlevlerin yerine
getirildiği ve ülkesel bütünleĢme içinde sosyal fayda sağlayan çok boyutlu mekanlar
olarak tanımlanabilir (Çubuk, 1985).
Eminağaoğlu

ve

Çevik'in

aktardığı

üzere,

Linzer

(2003)

tanımlamalarda

“yoğunlaĢmanın (yapılaĢma, nüfus) dıĢında kalan bölgeler veya ağırlıklı olarak
düĢük nüfus yoğunluğu, toprak, orman kaynaklarının kullanımı” Ģeklindeki ifadelerin
kırsal bölgelere negatiflik yüklediği, “artık mekan” kategorisine getirdiğini ifade
etmektedir. Bu bağlamda sosyal bileĢenlere dikkat çekilmektedir. Kırsal mekan
doğaya yakın, düĢük nüfus ve yapılaĢma yoğunluğu ile dikkat çeken yerleĢme ve
peyzaj mekanı olarak tanımlanmakta; yerleĢmelerin düĢük yoğunluğuna rağmen
insanları arasındaki yoğun iliĢkiler gündeme getirilmektedir (Eminağaoğlu ve Çevik,
2005).
Kırsal alan kavramı bölgesellik yaklaĢımlarının önemli bir ayağını oluĢturmaktadır.
Bölge kavramı; bir çok parametreye bağlı olarak aktiviteleri içeren, yaĢamsal
iliĢkileri olan, karaya ait bir çok olasılığı içermekte ve bölgesel ölçekte dengeli bir
geliĢme ve mekan düzenlemesini amaçlayan eğilimler, bölgesel tasarım olarak ifade
edilmektedir. Bir yaklaĢıma göre, yerleĢme ve toplum geliĢimi doğada bölgesel değil
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konumsaldır (local). Buna göre insanlar daha çok konumsal karakteri yüzünden
belirli yerlerde yaĢamayı ve yerleĢmeyi seçmekte; bununla birlikte bütün toplumlar
bir bölge içindeki iklim, topoğrafya, coğrafya, kültür ve ekonomik parametrelerden
etkilenmektedir (Neuman, 2000).
Bu kapsamda kırsal alanlar, doğal kaynakları, özellikle geniĢ yeĢil alan ve ormanları
ile kentlerin nefes alabilen bölgeleridir. Küresel bir sorun olan doğal kaynakların yok
olma süreci içerisinde, bölge planlamada önemli yer tutmaktadır. Bazı doğal
kaynaklar (nehirler, ormanlar gibi) bölgelemenin doğal bileĢenleri olarak görülmekte
ve kırsal bölgeler “doğal dolaĢım sistemleri” nin gerçek niceliği, Ģehir ve kasabalar
ise dolaĢım sisteminin suni üretilmiĢ bölümleri olarak ifade edilmektedir (Spreiregen,
1965).
Neuman (2000), bölgesel tasarımı insan yerleĢimlerinin bölgesel peyzaj ile uyumlu
bir Ģekilde düzenlenmesi olarak tanımlamakta ve en önemli unsurunun merkezi yer
hiyerarĢi olduğunu; söz konusu hiyerarĢinin de büyük yerleĢmelerden küçük
yerleĢmelere doğru devam eden bir form izlediğini ve Ģehirler, koridor- geçiĢ
merkezleri, kasabalar, köyler ve küçük köyler olmak üzere beĢ merkezi içerdiğini
vurgulanmaktadır. Bölgesel tasarım çalıĢmaları kentler, kasabalar ve köyler gibi
yerlerden oluĢan sistemin, yol, transit hatları, hizmet alanları ve iletiĢim kanalları
gibi altyapılarla birbirine nasıl bağlanacağı ve nehir koridorları, çiftlikler, parklar,
sulak alanlar ve diğer açık alanlar gibi yerleĢimin nefes almasını sağlayacak geniĢ
peyzaj alanları ile birbirinden nasıl ayrılacağı üzerine odaklanmaktadır (Neuman,
2000). Bölgelerin temel fiziksel bileĢenlerini yerler, bağlantılar ve çevre
oluĢturduğunu belirtmekte ve kırsal alanları birbirinden farklılaĢan ve metropoliten
bölgeler, koridor bölgeler, kırsal bölgeler, hibrid bölgeler olarak belirginleĢen 4
bölge tipinden biri olarak ele almaktadır. Buna göre kırsal bölgeler; geniĢ bir açık
alanla kuĢatılan kasabaların, köy ve mezraların oluĢturduğu sistemi tanımlamaktadır.
Bu tip alanlarda kırsal yerleĢimleri ormanlar, çiftlikler, tarlalar, bataklık alanlar ve
diğer açık alanlarla çevrelenmekte ve ulaĢım, iletiĢim ve hizmet yapıları bakımından
sınırlı altyapıları ile karakterize edilmektedir. YerleĢimler kırsal toplulukların
oluĢturduğu nüfus ile karakterize edilmekte ve daha büyük ölçekli çevresel içerikte
dağınık bir Ģekilde konumlanmaktadır (Neuman, 2000).
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Bir baĢka bakıĢ açısına göre, kırsal alanları ve kırsal yaĢamı temsil eden kırsallık
genel olarak üç farklı kavramsal çerçevede değerlendirilmektedir (Gallent ve
diğerleri 2008):


ĠĢlevsel çerçeve: Kırsal alanların karma arazi kullanım tipleri (özellikle tarım
ve ormancılık), yerleĢim yapısı (küçük yerleĢimler) ve geniĢ bir doğal çevre
ile iliĢkili olarak geliĢen bağlayıcı kimlikle karakterize edilen yaĢam Ģekli.



Politik-ekonomik çerçeve: Popülasyon değiĢimi, çalıĢma eğilimleri vb.
konulara yönelik “mekânsal tartıĢmalara” öncülük eden gözlemlenebilen
“kırsal ölçütler” i oluĢturan politik ve ekonomik süreçler.



Sosyal içerik: Post-modern ve post-strüktürel düĢünce üzerinden geliĢen ve
“sosyo - mekansal farklılıklarla” iliĢkili olarak kırsallık, “kırsallık ve doğanın
sosyo-kültürel yapıları arasındaki iç iliĢkiler ve bu mekanlarda gerçekleĢen
yaĢam deneyimleri” olarak tanımlanabilir. Bu çerçeve kırsal alan kavramını,
kırsallıkla iliĢkili bir çok farklı perspektif ve yüklenen anlamlarla birlikte
sosyal bir yapı olarak ele almaktadır

Kırsallığa iliĢkin olarak verilen üç temel çerçeveye ek olarak kırsal alanların ekolojik
değerleri de önemli bir boyut olarak düĢünülmelidir. Bu bakımdan kırsal alanlar
barındıkları önemli kaynak değerleri ve doğal yapıları ile kentlerle iliĢki içerisinde
olan, kentlerin ekolojik izi olarak önemli bir kaynak olmasının yanı sıra (Tacoli,
1998), biyo-çeĢitlilik, habitat oluĢturma vb. nitelikler bakımından da ekolojik boyutu
ile düĢünülmesi gereken önemli bir kaynak değerine sahiptir.
Yukarıda verilen tanımlamalar doğrultusunda kırsal alan kentlerin dıĢında kalan
alanlarla yerleĢimleri kapsamaktadır. Kırsal yerleĢme ise kırsal alanın bir parçası
olup, daha küçük bir birimi ifade etmektedir. Kır yerleĢmesi düzeninde köylerle
birlikte henüz köy bile olmamıĢ (köy altı yerleĢimleri, kom, mezra, oba, kıĢlak,
yaylak

vb.)

yerleĢmelerle

kent

sayılma

aĢamasına

ulaĢamamıĢ

kasabalar

bulunmaktadır (Tunçdilek, 1971).
Kırsal yerleĢme genel anlamda Ģehirlerin dıĢında kalan bütün yerleĢmeleri içine alan
geniĢ bir mekanı ifade etmektedir. Türkiye’de bu yerleĢmeler köy ve köy-altı
birimleri olmakla birlikte (Tunçdilek, 1971), Tütengil’e göre kır yerleĢimlerinin
yaygın adı köy olarak adlandırılmaktadır (Tütengil, 1979). Bu yerleĢimler iklim
bölgelerine, topoğrafik yapıya, bitki örtüsüne, arazi mülkiyetine, sosyo-ekonomik
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yapıya, doğal afetlere maruz kalma düzeyine, ulaĢıma ve tarımın seviyesine göre
değiĢik özellikler göstermektedir (Tunçdilek, 1971).
Coğrafyacılara göre, yoğunluk kriteri açısından dağınık olan ve nüfus yönünden
küçük olan yerleĢmelere köy denilirken, sosyologlara göre “kendi içine kapalı, kendi
kendine yeten, izole olmuĢ, okur yazarı az olan homojen toplumlar kırsal yerleĢme
olarak tanımlanmaktadır (Taylor, 2008).
Sosyolojik ölçütler çerçevesinde Geray (1985) köyü, “iĢ bölümünün geliĢmediği,
ekonomisi tarıma dayanan, geniĢ aile türünün yaygın ve yüz yüze komĢuluk
iliĢkilerinin var olduğu, bu açıdan kentsel topluluklardan ayrılan toplumların yaĢadığı
yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. Bu yerlerde aile yapısı büyük olup, dini hayat
sosyal düzeni etkilemektedir. “Gelenek, örf, adet ve sosyal normlar fertlerin yaĢayıĢ
ve davranıĢlarını yakından etkilemekte olup, fertler arası iliĢkiler sıcak ve Ģahsi
olmaktadır” (Tugaç, 1971).
Kent Bilimleri Terimleri Sözlüğü’nde köy “yönetim durumu toplumsal ve ekonomik
özellikleri ile ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle
tarımsal uğraĢıda bulunmak gibi iĢlevlerle ayrımlaĢan ve belirlenen, konutları ve
öteki yapıları bu yaĢamı yansıtan yerleĢme birimi” olarak tanımlanmaktadır (KeleĢ,
1998).
Kırsal yerleĢimlerin tanımı için kullanılan en basit ve yaygın kriter popülasyon
büyüklüğü ve yoğunluğuna dayanan kriterlerdir. Bu kapsamda ülkemizde köy
kanununa göre nüfusu 2000’nin altındaki yerleĢimlere köy, 2000 ile 20.000
arasındaki

yerleĢmeler kasaba, 20.000’den fazla olanlar ise kent olarak

tanımlanmaktadır (Url-22).
Nüfusu 2000’nin altında olmasına rağmen il ve ilçe merkezlerinde belediye
kurulması gerektiğinden bunlar kentsel topluluklar sayılmaktadır. Bucak merkezleri
ise nüfusu 2000’nin altında ise yine köy kabul edilmektedir. Ülkemizde idari statü
açısından köy/kır yerleĢimleri üç grupta incelenebilir:


Nüfusu 150-2000 arasındaki köyler (köy kanunu uygulanan muhtarlıklar). Bu
grupta yer alan yerleĢimler köy topluluklarının büyük çoğunluğunu
kapsamaktadır.



Nüfusu 150’den az nüfuslu yerleĢmeler (çiftlik, oba, kom, mezra gibi adlar
alan küçük topluluklardır).
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Yarı göçebe olan topluluklar (bu grup hayvancılıkla geçinen mevsimlere göre
yer değiĢtiren ve genellikle çadır hayatı yaĢayan köylü nüfus gruplarıdır.
Bunlar hakkında kesin istatistiki bilgi yoktur (Sazak, 1990).

Kırsal alanların sadece büyüklük ve idari yapıya göre tanımlanması kırsal ve kentsel
yerleĢimler arasında ortaya çıkan yeni yerleĢim tipleri, sosyal ve kültürel yapı
dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan bir grup araĢtırmacı kırsallığı
tanımlamak üzere bir takım sosyo-ekonomik özelliklere dayanan kriterlerin dikkate
alınması gerektiğini savunmaktadır. Söz konusu ayrım kriterlerinden en yaygın
olarak kullanılanı, kırsal ve kentsel alanların iĢlevsel ve sektörel karakteristiklerinin
tanımlandığı kriterdir. Geleneksel olarak kırsal alanlardaki baskın ekonomik aktivite
tarımsal aktiviteler ve ormancılık ve balıkçılık gibi diğer birincil kaynak
endüstrileridir (Bunce, 1982).
Kırsallığın tanımlanmasında kullanılan bir diğer kriter sosyo-kültürel bileĢenler
kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu yaklaĢımlar kırsal alanda yaĢayan
insanların psikolojik ve sosyolojik davranıĢ örüntülerinin incelenmesi yolu ile kırsal
ve kentsel alanda yaĢayan insanların davranıĢ ve tavırlarının ayırt edilmesi temeline
dayanmaktadır. Diğer bir yaklaĢımda yaĢam standartlarının tespit edilmesini
kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet olanakları, konut standartları, iĢ imkanları ve
gelir düzeyi kent ve kır arasındaki ayrımın tanımlanmasında kullanılan kriterlerdir
(Bunce, 1982).
Kırsal yerleĢmelere yönelik olarak Eminağaoğlu ve Çevik (2005) tarafından
geliĢtirilen tanımlamanın içeriği bakımından araĢtırma kapsamında önem taĢıdığı
düĢünülmektedir. Buna göre kırsal yerleĢmeler; “yoğunluğu, toplumsal yapısı ve
yaĢayıĢı, mekânsal ve fonksiyonel strüktürü, ekonomik yapısı, rekreasyon alanları ve
etkinlikleri, doğal çevre iliĢkileri ve peyzaj görünümü ile özgün kimlikler sunabilen
yerleĢmeler” olarak tanımlanmıĢ ve doğal çevre ve yapılaĢmıĢ çevre-mimari mekan
özelliklerinin kırsal yerleĢme karakteri, yerleĢme kimliğinde belirleyici olduğunu
vurgulamıĢlardır.
Yukarıda verilen farklı tanımlamalardan da anlaĢılacağı üzere kırsal alan ve kırsallık
kavramları çok farklı içeriklerle karĢımıza çıkmaktadır. Son 20 yıl içerisinde,
ülkelerin yeni piyasa ideolojileri ve değiĢimi tetikleyen güçler, özellikle ekonomik
uygulamalardaki değiĢiklikler, kırsal mekanın yeniden tanımlanmasına neden
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olmuĢtur. Rusya’da kırsal alanlar üzerinden geliĢtirilen teorik yaklaĢımlar kırsallığı
bir kavram olarak açıklaması ve aynı zamanda kırsal mekanın küresel eğilimler
karĢısında geçirdiği değiĢimi vurgulaması açısından önem taĢımaktadır. AraĢtırma
kapsamında söz konusu yaklaĢımlar 5 baĢlık altında irdelenmiĢtir.
Agri-endüstriyel mekan olarak kırsal alanlar
Bu yaklaĢıma göre kırsal alanlar iĢlevsel yapıları üzerinden değerlendirilmektedir.
Agri-endüstriyel söylem içerisinde kırsallık daha çok tarımsal faaliyetler olarak ele
alınmıĢtır. Bu yaklaĢımda kırsallık fikri, sosyo-ekonomik özellikler yerine
istatistiksel ve yönetimsel nitelikleri ile ön plana çıkmıĢtır. Kırsallığın temel karakteri
arazi ve tarımla olan iliĢkisinde görülmüĢtür. Bu yaklaĢımda kırsal alanlar iĢlevsel
yapısı üzerinden değerlendirilmekte sosyal boyut göz ardı edilmektedir. Kırsal alan
ve kırsallık, kırsal insanları yaĢam mekanından soyutlayarak bağımsız olarak
neredeyse tamamen tarımsal üretimin mekanı olarak değerlendirilmiĢtir.
Üretimin en baskın organizasyon biçimi olarak kolektif çiftlikler ve dönüĢtürülen
doğa kırsal üretimin hayati bileĢeni olarak görülse de, sosyal iliĢkiler (tarımsal
üretime dahil olanlar dıĢında) kırsal alanda yokmuĢ gibi gösterilmiĢtir. Bu görüĢe
göre bu soyut kırsal mekanda bulunan insanlar sadece tarımsal üretimi devam
ettirmek üzere getirilmektedirler. Kırsal alanda inĢa edilen evler ve aktiviteler de
sadece “iĢ gücünün” barınabilmesi, toplanabilmesi gerekliliği nedeni ile inĢa
edilmektedir. Kırsal alanlarda yaĢayan insanlar arasındaki sosyal iliĢkiler ve sosyal
bağlar göz ardı edilmiĢtir. Bu kapsamda kırsal mekan ve insanlar ve diğer nesneler
arasındaki iliĢkiler ağı olarak değil, materyal olarak, üretimin birincil aracı olmak
yerine ürünün kendisi olarak değerlendirilmiĢtir (Shubin, 2003).
Mekanın kolonizasyonu
Bu yaklaĢıma göre kırsallık iĢgal edilmesi gereken bir açık alan olarak ele alınmıĢtır.
“Köy kültürü” kavramı altında kırsal mekan yerleĢimler arasındaki ve içinde üretime
yönelik iliĢkiler ağı olarak ele alınmıĢ, köy dıĢı alanlar göz ardı edilmiĢ veya açık
alan olarak algılanmıĢ ve sadece tarımsal kullanım için atfedilmiĢtir. “Mekanın
tüketilmesi” kültürü kırsal mekana hükmetmenin tek yolu olarak görülmüĢ, mekanın
kendisine çok az ilgi gösterilmiĢtir. Bu durum kırsal mekanın kolonizasyonu olarak
tanımlanmıĢtır. Kolonizasyon, devletler arasındaki hakimiyet ve hiyerarĢi temeline
dayalı, eĢit olmayan bölgesel iliĢkiler olarak tanımlanmaktadır (Watts, 2000).
Kentsel yönetim politikalarının ön planda olduğu yerlerde, kentsel mekan, kırsal
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mekan üzerindeki etkileri ile birlikte, teknolojinin ve endüstrileĢmenin aracı olarak
görülmüĢtür. Söz konusu düĢünce doğrultusunda, Valeev (1986) kentlerin kırsal
alanlar kırsal alanlardaki dinamikler üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu
vurgulamıĢtır. Bu nedenle, kırsallık hiyerarĢik düzende kentin altında kalan bir alan
olarak tariflenmiĢ ve kırsal kültürde kolonize edilmiĢ bir kültür olarak
değerlendirilmiĢtir. Kırsal mekanın kolonizasyonu fikri kırsal alanların geleceğinin
olmadığı ve kent tarafından yutulmaya mahkum olduğu yönündeki fikri gündeme
getirmiĢtir (Valeev, 1986; Shubin, 2003).
Kent-stili modernleĢme
Kırsal geliĢme betimlemeleri ve kasabaların kentlere yaklaĢması yönündeki
modernleĢme fikri, kırsal alandaki değiĢimin üçüncü ayağını oluĢturmaktadır. Kırsal
alanlar ve kentler arasındaki boĢluğun kapatılması fikri bu değiĢimin çıkıĢ noktasını
oluĢturmaktadır. Bu alanda gerçekleĢtirilen çalıĢmalar daha çok kırsal ekonomiye
odaklanır. Bu bakımdan “ideal kırsal alanlar” öncelikli olarak ekonomik perspektif
açısından ve yatırım olanaklarına bağlı olarak değerlendirilir. Bu bakıĢ açısında göre,
doğa ve peyzaj, kentsel alanların geliĢimini garanti altına almak için yönetilmesi
gereken bir ticaret objesi olarak ele alınır.
Modern söylemler, kırsal alanlara yönelik iĢlevsel ve negatif tanımlamalarda
beslemektedir. Bu kapsamda kırsal alanların kent mekanı ile olan iliĢkilerinde ikincil
bir rol öngören kolonizasyon söylemleri ve modern söylemler birbiri ile paralellik
göstermektedir. Her iki söylem de kırsal alanları pragmatik bir yaklaĢımla ele
almaktadır. Kırsallığın önemi kentin üretim ve tüketim ihtiyaçlarını karĢılayabilme
yeteneğine dayandırılmaktadır.
Modern söylem içerisinde kırsal mekanın birincil odak noktası iĢlev ve faydaya
dayalıdır, kırsal alanların sosyal açıdan geri kalmıĢ durumu, teknolojik ve ekonomik
geliĢmede geri kalmıĢ olmasının en büyük nedeni olarak gösterilir. ModernleĢme
projelerinin asıl hedefi, “kırsal kürenin modern dünyaya teknik ve ekonomik olarak
katılımı” fikrine dayanmaktadır. Bu hedef içerisinde projenin sosyal boyutu ikinci
plana atılmıĢtır.
Kırsallığın sınıflandırılması
Kırsallığı tanımlamak için yararlanılan diğer bir tanımlama, sosyal ve mekansal
karakteristikler bağlamında, istatistiksel veriler ve diğer parametrelere bağlı olarak
ifade edilmesidir. Bu yaklaĢım var olan kırsal alan ve uzantılarına ait olan
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farklılıklara dayanır. Farklı tipolojiler ve “kırsallığa ait dizinler” sadece teknolojik
giriĢimler için geliĢtirilmiĢtir. Gerçek kırsalın tanımı “belirli göstergelere ait değerler
ile birlikte geliĢen tipolojik birim” olarak belirtilmiĢtir. Bu tipolojilerin bir çoğu
nüfus sayım verilerine ve istatistiksel tanımlamalara göre belirir. Bu nedenle,
çeĢitliliğe sahip olan bütün kırsallığı iyi tanımlanmıĢ ve kullanımı kolay olan tipleri
barındıran oldukça sınırlandırılmıĢ bir bütünlük olarak ele alır. Bu tarz tipolojilerin
geliĢtirilmesindeki amaçlardan biri de kırsal peyzajı daha kolay yönetilebilir hale
getirmektir (Shubin, 2003).
Çok yönlü köy kavramı
Çok

yönlü

köy

yaklaĢımı

kırsal

mekanı

kullanan

farklı

kullanıcıların

deneyimlerinden çıkarılan kırsallık tanımlamalarını içerir ve kırsallığı çok yönlü bir
kavram olarak savunur (Alekseev, 1990). Bu söylem, kırsal alanın artık tarıma ait bir
alan olmaktan çıkıp “sosyal ve kültürel bir mekan” olarak farklı ilgi alanlarını da
barındıran çok yönlü bir yapıya sahip olduğu fikrini savunur. Bu yaklaĢım aynı
zamanda kırsal mekana yönelik geliĢtirilen “geleneksel” bakıĢ açısından farklı olarak
daha açık fikirli veya post-modern bir bakıĢ açısıyla kırsal alanların barındırdığı
çeĢitliliğe odaklanmaktadır. Kırsallığa yönelik vurgulanan çok yönlü olma durumunu
destekleyen yaklaĢımlar farklı kırsal iĢlevlerin varlığı üzerine odaklanmakta ancak
neyin veya hangi tip mekanların kırsal mekanı karmaĢık yaptığı konusu net bir
Ģekilde ifade edilmemektedir. Ek olarak, bu çok yönlü mekanların tek bir “kırsal
mekanı” nasıl tanımladığı ve organize ettiği gibi konular tartıĢmaya açık bırakılmıĢtır
(Shubin, 2003).
2.2 Türkiye'de Kırsal YerleĢimler ve Uygulamaları
2.2.1 Türkiye'de kırsal yerleĢimler
Kırsal alanlar ülkemiz coğrafyasının büyük bir bölümünü oluĢturmaktadır. Tarihsel
süreç içerisinde, sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi nedenlere bağlı olarak
Türkiye’de kırsal yerleĢme dokusunun genel karakteristiğini, mekânsal dağınıklık,
sayısal çokluk ve düĢük nüfus yoğunluğu oluĢturmaktadır. Söz konusu dağınıklık ve
sayısal çokluk kırsal toplumun temel altyapı ve üst yapı olanaklarına eriĢimini
güçleĢtirmekte diğer yandan kamu yatırımlarını zorlaĢtırmakta ve üreticilerin örgütlü
davranma eğilimlerini engelleyebilmektedir (TC Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2011;
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Doğanay, 2002). Söz konusu problemler ülke kalkınmasında güncelliğini
korumaktadır.
Kırsal yerleĢmelerin bu yapısı insan iliĢkilerinin sınırlanmasına, grup dıĢı iliĢkilerin
geliĢememesi, ülkenin sosyal ve kültürel zenginlik kaynağı olan alt kültür gruplarının
birbirleri ile iletiĢim kuramaması, pazar iliĢkilerinin yeterince geliĢememesi gibi
önemli toplumsal sıkıntılara da neden olmaktadır (T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı,
2011; Doğanay, 2002). Doğanay’ın (2002) aktardığı üzere, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 1981 yılında yaptığı köy envanter etüdü sonuçlarına göre kırsal
alanda köy sayısının 35.074 olduğu ve bu köylerden 20.283’nün kendisine bağlı alt
yerleĢim birimlerinin bulunduğu saptanmıĢtır. Envanter kapsamına giren köylerin
%63.7’si toplu, %27.9’u dağınık ve %5.4’ü seyrek yerleĢim dokusu özelliğini
göstermektedir (Çizelge 2.4).
Türkiye genelindeki kırsal yerleĢimlerin fiziksel yapısı toplu yerleĢim özelliği
göstermektedir. Bu köyler herhangi bir plana bağlı olmaksızın tarihsel süreç
içerisinde kendiliğinden kurulmuĢ olan köylerdir (Arıcı, 1982).
Çizelge 2.4 : Türkiye'de nüfus geliĢim seyri ( DPT).
Sayım Yılları

Kırsal Nüfusu

Kentsel Nüfusu

Toplam sayı
(milyon)

Sayı
(milyon)

(%)

Sayı
(milyon)

(%)

1927

10.3

75.8

3.3

24.2

13.6

1940

13.4

75.6

4.3

24.4

17.8

1950

15.7

75.0

5.2

25.0

20.9

1960

18.8

68.1

8.8

31.9

27.7

1970

21.9

61.6

13.6

38.4

35.6

1980

25.0

56.1

19.6

43.9

44.7

1985

23.7

47.0

26.8

53.0

50.6

1990

23.1

41.0

33.3

59.0

56.4

2000

23.8

35.1

44.0

64.9

67.8

Köy Kanunu’nun birinci maddesine “nüfusu iki binden aĢağı yurtlar” olarak
tanımlanan köy 2. maddesinde “camii, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi ortak
malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar ile bağ, bahçe ve
tarlalar birlikteliği olarak Ģeklinde bir tanımlanmaktadır. (Kurt 2003, Url-22).
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Kırsal alanlarda tek bir evden baĢlayıp köye kadar uzanan bir dizi mevcuttur ve bu
dizi içinde farklı yerleĢim üniteleri yer alabilir. Türkiye’de kırsal yerleĢimler genel
olarak dönemlik kırsal yerleĢimler ve devamlı kırsal yerleĢimler olmak üzere iki
genel kategoride incelenebilir. Dönemlik kırsal yerleĢimler, yayla/oba, güzle, bağbahçe evi, dam/ ağıl olarak sınıflandırılırken devamlı kırsal yerleĢimler köy ve köy
altı birimleri olarak mahalle, mezra, kom ve çiftliklerden oluĢmaktadır (Özgür,
2010). Türkiye’de farklı fiziksel karakterlere sahip olan kırsal yerleĢimler köyler ve
köy-altı yerleĢimleri olarak iki ana grup altında toplanmaktadır. Köy-altı yerleĢimleri
ise yerleĢim grubu, mahalle, köy tipi mahalle, çiftlik, oba, kom, mezra, yayla olmak
üzere barındırdıkları nüfus ve mekânsal organizasyon tipleri bakımından farklı
isimlerle anılmaktadır (Tunçdilek, 1971).
Kırsal yerleĢimlerde esas ünite köydür ve henüz köy niteliğine ulaĢamamıĢ yerleĢim
ünitelerinden meydana gelen bir dilim vardır. Köy altı yerleĢimleri olarak
adlandırılan bu yerleĢim üniteleri ilk sırada yerleĢim çekirdeği (tek ev ve eklentisi)
yer almaktadır. YerleĢim çekirdeği çoğalabildiği durumda iskan grubu veya birkaç ev
ve eklentisi haline dönüĢebilir. YerleĢim grubunun daha da geliĢtiği hallerde mahalle
denilen düzen ortaya çıkar (Tunçdilek, 1971).
YerleĢim çekirdeği (tek ev ve eklentisi)
YerleĢim çekirdeği olan tek ev ve eklentisi köy-altı yerleĢim tiplerinin en basit
grubunu oluĢturmaktadır. YerleĢim çekirdeğinin morfolojisi, bir ailenin bireylerini
barındıran bir ev ile o ailenin geçimini sağlayan ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü
tesisler olmak üzere biri konut diğeri ahır, ambar, samanlık vb. olmak üzere çeĢitli
ekler veya yapılar Ģeklinde karakterize olmaktadır. Ancak söz konusu bu düzen
ailelerin sosyo-ekonomik yapısına göre değiĢiklik göstermektedir. Ek olarak,
yerleĢim çekirdeğinde yaĢayan insanların gelenek ve görenekleri, ekonomik
faaliyetleri, maddi durumları ve bulundukları bölgenin coğrafi yapısına göre söz
konusu düzen farklılık gösterebilir. Örneğin Doğu Anadolu’da sadece hayvancılık
yapan bir ailenin evi çoğu kez ahır ve ikametgah olarak iki gözden meydana
gelirken, Akdeniz Bölgesi'nde bahçe tarımı yapılan yerlerde aynı iskan çekirdeği
villa tipi bir evle, fidelik, garaj ve iĢçi lojmanı gibi eklerden meydana gelmektedir.
KarıĢık tarım sisteminin uygulandığı ve genellikle ailenin geçim ihtiyaçlarını temin
etmekten ileri gitmeyen (poli-kültür geçim ziraati) yerlerde ise, iskan çekirdeğinin
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daha baĢka bir geçim kazandığı, ev ile beraber eklentinin de bu ekonomiye uyacak
yönde geliĢtiği görülür (Tunçdilek, 1971).
Tek ev ve eklentileri özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bir yoğunluğa
sahip olmakla beraber, daha az sayıda da olsa, Türkiye’nin diğer bölgelerinde de
görülmektedir.Ancak, tahıl üretiminin birincil ekonomik etkinlik olduğu Ġç
Anadolu’da

(üst

zondaki

orman

bölgesi

hariç)

tek

ev

ve

eklentisine

rastlanmamaktadır. Ġç Anadolu’nun tahıl üretim bölgesine ait bu gözlem, tek ev ve
eklentilerinin temel yapısı üzerinde etkili olan faktörlerin, sosyal faktörlerden çok
üretim tekniğinin etkili olduğunu göstermektedir (Tunçdilek, 1971).
YerleĢim grubu ( birkaç ev ve eklentisi)
YerleĢim grubu, birden fazla ev ve eklentisinin bir araya gelmesinden meydana gelen
bir yerleĢim tipidir. Bunlar bir yerleĢim çekirdeğinin üremesi sonucunda meydana
geldikleri gibi, bazı hallerde göçebe veya gurbetçi bir ailenin birkaç ev halinde
toprağa yerleĢmesi yoluyla da mümkün olabilmektedir. YerleĢim gruplarının,
Türkiye’nin hemen her bölgesinde özellikle tahıl üretim alanlarının dıĢında kalan
sahalarda yer aldıkları görülmektedir (Tunçdilek, 1971).
Mahalle
Oldukça karmaĢık bir yapıya sahip olan mahalle köy altı yerleĢim diliminin son
basamağını oluĢturmaktadır. Kır yerleĢimleri içinde hiyerarĢik düzende mahalleden
sonra köy gelmektedir. Mahalle köy altı yerleĢim grubu altında yer almakla birlikte,
köy altı yerleĢim tipleri ve köy arasında yer alır. Bu nedenle mahalleler, hiyerarĢik
düzende alt grupta yer alan yerleĢim tiplerini toplamak gibi bir iĢlev görürken aynı
zamanda köy seviyesine ulaĢmak için çaba gösteren bir yerleĢim ünitesi olma
özelliğini de taĢımaktadır. Mahalleler kendinden önceki basit iskan Ģekilleri olan
yerleĢim çekirdekleri ve gruplarının birleĢmesinden meydana gelmiĢ bir düzene
sahiptir. Mahallelerin köye benzeyen yönleri olmakla birlikte sosyal ve ekonomik
açıdan yeterli örgütlenme seviyesine ulaĢamadığı için köyün altında yer almaktadır.
Mahallenin meydana gelebilmesi için mahalle içindeki ailelerin sosyo-ekonomik
bağlarla birbirine bağlanmıĢ olmaları gerekmektedir. Mahallenin özellikleri Ģu
Ģekilde özetlenebilir (Tunçdilek, 1971; Doğanay, 2002):


Mahalleler kırsal doku içerisinde dağınık, gevĢek veya toplu olmak üzere
yapı birimlerinin birbirine olan mesafesine göre farklı morfolojik özellikler
gösterebilmektedir.. Örneğin, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan mahalleler
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gevĢek ve dağınık dokulu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
bulunan mahalleler toplu yapıya sahiptir. Mahalleler, dağınık dokulu, gevĢek
dokulu, sık dokulu ve köy tipi mahalleler olmak üzere dört ana grup içinde
toplanabilir.


Mahalleler kapladıkları alan itibari ile farklı büyüklüklerde olabilirler. 5-10
haneyi kapsayan mahalleler olabildiği gibi 20-30 haneyi barındıran
mahallelere de rastlamak mümkündür.



Mahalle

bazı

hallerde

bir

aile

grubunun

geniĢlemesi

sonucu

geliĢebilmektedir. Nitekim, Türkiye’de aile adları ile anılan binlerce mahalle
söz konusudur. Bu durum, mahallenin sosyal yapısının aile örgütüne
dayandığını göstermektedir.
Türkiye’nin hemen her tarafında yer alan bu tipler, iĢlevsel yapıda gözlemlenen
farklılaĢmalara paralel olarak farklı isimlerle anılmaktadır. Çiftlik, kom, mezra,
divan, oba, canik, yayla, dam, bağ evi vb. iĢlevsel yapısı ne olursa olsun, her biri
yerleĢim grubu veya mahalle örgütünü temsil etmektedir.
Divan
Bir kaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleĢtiği bir yerleĢme Ģeklidir. Çoğunlukla
Kuzeybatı Anadolu’da Samsun-Bolu-Ġstanbul üçgeni içinde kalan sahada bulunan
divanların bir çoğu, süreç içinde köye dönüĢmüĢtür (Özgür, 2010).
Mezra
Genel olarak 50 kiĢiden fazla nüfusu geçindiremeyecek kadar küçük bir alanda,
köyde yaĢayanların daimi olarak kullandığı sahaların dıĢında kalan ve o sahadan
mutlaka bir topoğrafik oluĢum ile ayrılmıĢ baĢka bir geçim sahasında, çoğunlukla
tarım yapılan, bağlı bulunduğu köyün idari sınırları içinde kalan bir yerleĢme
ünitesidir. Mezralar iĢletme yönünden geçici yerleĢme yerleri olabildikleri gibi
bazıları süreç içinde sürekli yerleĢme haline dönüĢebilmektedir (Özgür, 2010;
Tunçdilek, 1971, Doğanay, 2002).
Kom
Köy ve kasaba sınırları dıĢında kalan ve hayvan yetiĢtirme çiftliği olarak iĢlev gören
yerlerdir. Doğu Anadolu’ya özgü bir yerleĢme birimidir. Komlarda yerleĢmenin
karakterini çoğunlukla hayvan barınakları meydana getirir. Yapısı itibari ile gevĢek
bir dokuya sahiptir (Tunçdilek, 1971).
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Çiftlik
GeniĢ bir toprak mülkiyeti içinde bir veya birkaç ailenin hem geçimini hem de
ikametini sağlayan bir yerleĢme tipidir. Çoğunlukla sürekli oturulan yerleĢme
Ģekilleri olmalarına karĢın bazen yılın belirli dönemlerinde yerleĢilen çiftliklere de
rastlanmaktadır. Çiftlikler Türkiye’de yaygın olarak Trakya olmak üzere Marmara
Bölgesi, Ege, Akdeniz ve Ġç Anadolu Bölgeleri'nde görülmektedir. Çok köklü ve
yaygın bir yerleĢme tipi olmalarına karĢın günümüzde sayıları oldukça azalmıĢtır.
Bazıları büyüyerek köye dönüĢmüĢtür (Özgür, 2010; Tunçdilek, 1971, Doğanay,
2002).
Yayla
Yaz ayları içinde hayvan otlatmak, tarımsal faaliyetlerde bulunmak ve geçim temini
için her türlü iĢte çalıĢmak, hatta ikincil konut sahipliği Ģeklinde sadece turizm ve
dinlenme amacı ile çıkılan, gidilen, köy hayat sahasının dıĢında kalan, çoğu kez
köyden oldukça uzak olmasına karĢın sosyo-ekonomik açıdan köylerle bağlantılı
olan bir geçim sahası veya köyün asıl geçim sahasına bağımlı bir yerleĢme Ģeklidir.
Ülkemizde en yaygın olan köy altı yerleĢme biçimidir. Hemen her köyün bir yaylası
vardır (Tunçdilek, 1971).
Oba
Yaylacılık faaliyetinin içinde kalan bir yerleĢim biçimidir. Geçtiğimiz yüzyıla kadar
göçebe olup ekonomileri hayvancılığa dayanan obalar, göçebe hayvancılığın önemini
yitirmesi sonucu yerleĢik düzene geçmiĢtir. Doğu Karadeniz, Ege, Güney Marmara,
Batı Toroslar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde obalar çok yaygındır
(Tunçdilek, 1971; Doğanay, 2002, Aydemir, 2010).
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ġekil 2.1 : Türkiye'de Kırsal YerleĢim Tipleri.
2.2.2 Türkiye'de kırsal yerleĢimlere yönelik uygulamalar
Türkiye’de kırsal yerleĢimlere yönelik

ilk ve en önemli düzenleme 1924’te

yürürlüğe giren Köy Kanunu’dur. Köy kanunun Türkiye’nin çeĢitli bölgelerindeki
köyler ve Ģartları göz önünde bulundurularak, köyün tanımı, sınırları, yolların
yapımı, ev planları, sağlık, eğitim gibi konuları içermektedir. YerleĢimin genel
mekânsal niteliklerine yönelik yerleĢim sınırları dıĢında herhangi bir uygulamayı
içermemektedir (Url-22).
Kırsal alanlara yönelik çalıĢmalar farklı dönemlerin hükümetlerin etkisi altında farklı
kavramlarla gündeme gelmiĢtir. BaĢlanan bir çok proje tamamlanamamıĢ,
durdurulmuĢ, kapsamı değiĢtirilmiĢ veya güncelleĢtirilmiĢtir. Söz konusu projelerden
en kapsamlılarından biri Ġstanbul’da seçilen 4 pilot köy üzerinde denenen “örnek
köy” çalıĢmaları olmuĢtur. Örnek köy yaklaĢımı savaĢ sonrasında yıkılan köylerin
yeniden inĢa edilmesi ve Türkiye’ye getirilecek göçmenler için yeni köylerin
düzenlenmesi gerekliliği sonucunda uygulama imkanı bulmuĢtur (Çetin, 1999).
Ancak söz konusu köylerin iyileĢtirilmesi adına gerçekleĢtirilen yatırımların maddi
anlamda fazla olması bu kadar sermayenin sadece bir kaç köy üzerinden
gerçekleĢtirilmesi fikrinin toplu kalkınma ilkesine aykırı düĢtüğü gerekçesiyle daha
çok coğrafi ve

yönetsel

bir bölge içinde

bulunan kırsal

yerleĢmelerin

düzenlenmelerine iliĢkin yaklaĢımlar önem kazanmıĢtır (Çetiner, 1980). Söz konusu
yaklaĢımların diğer bir önemli hedefi de Türkiye’de planlı dönemin baĢından kırsal
kalkınmanın önündeki en büyük engel olarak görülen kırsal yerleĢimlerin dağınıklığı
ve sayısal çokluğuna karĢın çözüm arayıĢlarını sunmasıdır. Köy sorunu kırsal
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kalkınmanın önemli bir parçası olarak ele alınmıĢ ve ilki 1963 yılında uygulamaya
konan BeĢ Yıllık Kalkınma Planlarında köy ve köylüye yönelik farklı yaklaĢımlar ve
önlemler geliĢtirilmiĢ, yerleĢme yapısına müdahaleler öngören çeĢitli politika araçları
üretilmiĢtir (TC Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı).
I.BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967), kırsal alanlar için sağlanacak
hizmetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla kırsal yerleĢme yapısında yeni
bir düzenleme yapılması gerekliliği vurgulanmıĢtır. Söz konusu amaca hizmet etmek
üzere “toplum kalkınması”

yaklaĢımı kabul edilmiĢtir. Bunun yanı

sıra

kredilendirme, kooperatifleĢme ve toprak reformu da plan kapsamında ele alınan
konular olmuĢtur (DPT,1973; Çelik, 2005).
II. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1968 – 1972), I. Kalkınma Planında önerilen
Toplum Kalkınması modeli benimsenmiĢtir. Bu kapsamda kırsal kesimde
yaĢayanların kalkınması ve artan gelirden pay alması için tarımda çalıĢan nüfusun
tarım dıĢı sektörlere aktarılması hedeflenmiĢ, Toprak ve Tarım Reformu Ön
Tedbirler Kanunu bu dönemde kabul edilmiĢtir. Ayrıca köye yönelik alt yapı
yatırımlarının, yol, su, elektrik gibi kamusal hizmetlerin dağılımının yurt içinde
dengeli dağılması gerektiği vurgulanmıĢtır (DPT, 1968; Çevik, 2005; Kayıkçı, 2005).
III. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1973-1978), dağınık kırsal yerleĢim dokusuna
değinerek kırsal yerleĢim düzenini geliĢtirmek ve götürülen hizmet maliyetini
azaltmak amacı ile “Merkez Köy” yaklaĢımı önerilmiĢtir. Merkez Köy yaklaĢımı,
yerleĢim dokusuna tarihsel / doğal mirasa esas itibariyle sadık kalarak kamu
hizmetlerinin yeniden dağılımının planlanmasını kapsamaktadır (DPT, 1974;
Doğanay, 2002; Eminağaoğlu ve Çevik, 2005). Bu kapsamda köy kümeleri arasında
“geliĢme potansiyeli” gösteren yerleĢmeye götürülecek hizmetlerin üretilmesi ve
çevresindeki yerleĢmelerin bundan yararlanmasını içermektedir (Geray, 1975).
Merkez köyler aracılığıyla götürülecek hizmet ve programlar içinde sağlık evleri ve
ocakları, ana-çocuk sağlık merkezleri, temel eğitim ve yatılı bölge okulları, sabit
mesleki köy kursları, PTT Ģube ve ajansları, karakollar, pazar yerleri, aĢı ve suni
tohumlama istasyonları ve gezici nitelikte görev yapan kamu kuruluĢları
bulunmaktadır. Merkez köy uygulaması hizmet ve tesislerle sınırlı tutulmuĢ,
yerleĢime, üretim, örgütlenme, endüstrileĢme açısından toplumsal ve ekonomik
değiĢme gibi konular ele alınmamıĢtır (ġekil 2.2, 2.3, 2.4) (Doğanay, 2002, Aydemir,
2010). 1982 yılında “Türkiye’de YerleĢim Merkezlerinin Kademelenmesi”
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çalıĢmasının sonuçlarından yararlanılarak 1983 yılında 4.319 adet “merkez köy”
belirlenmiĢtir. 1997 yılında eski liste iptal edilmiĢ ve 4.138 yerleĢimi kapsayan yeni
liste “merkezi yerleĢim yerleri” adıyla yayımlanmıĢtır. Bu kararların ana hedefi,
“kırsal alana yönelik hizmetlerin, icracı kuruluĢlarca belli öncelikli yerleĢim
merkezleri

aracılığıyla

çevre

yerleĢimlere

zamanında

ve

eksiksiz

olarak

ulaĢtırılmasında ve götürülmesinde birliğin sağlanması” olarak belirtilmiĢtir (Tarım
ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2011).
IV.BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1979- 1983), kırsal kalkınmanın araçları etkili bir
toprak reformu, kooperatifleĢme ve köykentler aracılığıyla yeni bir yerleĢim
düzeninin oluĢturulması olarak belirlenmiĢtir. Köy ile kent arasında yeni bir ölçek
olarak planlanan köykentler, kalkınma planının sosyo-ekonomik kararlarının,
mekana uygulama aracı olarak önerilmiĢtir. Planlamaya, Kalkınmada Öncelikli
Yöreler kavramı getirilerek, geri kalmıĢ yörelerin geliĢiminin bölge geliĢme
anlayıĢıyla ele alınması ve geniĢ kapsamlı projeler hazırlanması amaçlanmıĢtır (DPT,
1979; Çelik, 2005). Köykent yaklaĢımı ise, yerleĢim dokusuna çeĢitli müdahalelerde
bulunarak kamu hizmetlerinin yeniden dağılımının planlanmasını içermektedir
(Doğanay, 2002).
Köykent yaklaĢımı temelinde geliĢme dinamikleri çerçevesinde yerleĢimler arasında
iĢbölümüne dayanan, kır ile kenti kalkınma için bütünleĢtirmeye yönelik yeniden
yapılanma ve mekânsal düzenleme modelidir. Kalkınmanın köyden değil köylüden
baĢlaması ilkesine dayanan köy-kent projesinde hizmetlerin toplandığı bir merkez
olmaktan baĢka üretimin sanayiye dönüĢtürüldüğü, istihdam yaratıcı yatırımların
gerçekleĢtirildiği, kentteki hizmetlerin sunulduğu merkezler olma yaklaĢımını
benimsemektedir (Eminağaoğlu ve Çevik, 2005).
V. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1984- 1989), köylünün refah seviyesinin
yükseltilmesi için kırsal kesime sosyal ve ekonomik hizmetlerin götürülmesi
hedeflenmiĢ, bunun için merkez köyler araç olarak kullanılması planlanmıĢtır (DPT,
1985; Çelik, 2005). Bu kapsamda köylünün kırsal kalkınmaya katılımını
destekleyecek, hizmet bütünlüğünü gerçekleĢtirerek kırsal alanda yaĢayanların
gelirini arttırmak sosyal ve kültürel geliĢmesinin arttırılmasını hedefleyen planların
uygulanmasından bahsedilmektedir.
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VI. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994), kırsal alan planlaması kapsamında
hizmetlerin ve tarıma dayalı sanayi yatırımlarının merkez köy ve kasabalara
yönlendirilmesi hedeflenmiĢtir. Köylüye sağlanacak teĢviklerle üretimde çeĢitliliğin
arttırılması, gelirin çeĢitlendirilmesi ve tarım dıĢı ekonomik faaliyet kollarının
desteklenmesi gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Kırsal alanda yaĢayan ailelerin
eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi amacı ile eğitim programlarının ve
projelerin çeĢitlendirilmesi kalkınma planı kapsamında ele alınan konulardan biridir
(DPT, 1990; Çelik, 2005; Kayıkçı, 2005).
VII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000), köy ve köylüye yönelik ayrıntılı bir
düzenlemeyi içermemektedir (Kayıkçı 2005). “Planın kırsal altyapı baĢlığı altında,
Köy Hizmetleri ve Tarım Reformu Genel Müdürlüklerince gerçekleĢtirilmekte olan
arazi toplulaĢtırma hizmetlerinin uyumlu ve etkin bir Ģekilde yürütebilmesi için bu
hizmetlerin öngörülen Toprak Yasası içinde yer alması sağlanarak, yönetmelikler
çerçevesinde yürütülmesi temin edilecektir” Ģeklinde bir açıklama içermektedir
(DPT, 1996).
VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005), kırsal alan politikaları, Bölgesel
GeliĢme Hedef ve Politikaları baĢlığı altında Kırsal Kalkınma adıyla yer almıĢtır.
Burada Kırsal Kalkınma kavramı ilk kez bu planda doğrudan yer almıĢtır. Planın
bölgesel geliĢme hedef ve politikaları; bölgelerarası dengesizliklerin en aza
indirilmesi, geri kalmıĢ yörelerde yaĢayan nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesi, AB
bölgesel politikalarına uyum sağlanması, bölge planlamasına ağırlık verilmesidir.
Planda kırsal alana iliĢkin ana hedefler ise; kırsal nüfusun gelirinin arttırılması,
yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi, etkili örgütlenme ve katılımcılığın desteklenmesidir
(DPT, 2001; Çelik, 2005).
Planlı kalkınma döneminde, kırsal alanlara yönelik yürütülen çalıĢmalar içinde, BeĢ
Yıllık Kalkınma Planlarında üretilen politikalar dıĢında bölgesel olarak hazırlanmıĢ
kırsal kalkınma projeleri yer almaktadır. Bu projelerin ilk olan “Çorum Çankırı
Kırsal Kalkınma Projesi” Dünya Bankası programları yardımıyla hazırlanarak 1976
yılından itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Bu kapsamda hazırlanan diğer projeler;
Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi, Bingöl-MuĢ Kırsal Kalkınma Projesi, Yozgat
Kırsal Kalkınma Projesi, Erzincan- Sivas Kırsal Kalkınma Projesi, Ordu-Giresun
Kırsal Kalkınma Projesidir (Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, 2004). Söz konusu kırsal
kalkınma projeleri; tarım ve hayvancılığın geliĢtirilmesi, sulama, ıslah, köy yollarının
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yapımı, içme suyu göletleri, içme suyu sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimin
artırılması, ağaçlandırma faaliyetleri gibi alanları kapsamaktadır (DPT, 2006).
Bölgesel olarak planlanan bu projelerle, kırsal alanlarda alt yapıyı iyileĢtirmek, kırsal
nüfusun gelirini arttırmak, yaĢam düzeyini yükseltmek, bitkisel ve hayvansal üretimi
geliĢtirmek ve kırsal nüfusu canlandırmak hedeflenmiĢtir ( Aydemir, 2010).
Türkiye’de kırsal alanlara ve kırsal yerleĢme düzenine yönelik üretilen kalkınma
politikaların içeriği AB’ye uyum süreci içerisinde değiĢmiĢtir. AB tarafından kırsal
kalkınma uzun yıllar tarımsal geliĢimin bir parçası olarak kabul edilmiĢtir. Ancak
zaman içinde teknolojik ve sosyo-ekonomik alandaki gözlemlenen geliĢmeler kırsal
kalkınma kapsamında tarım politikalarından ayrı olarak vurgulanması gerekliliği
gündeme gelmiĢtir. AB’nin kırsal kalkınmaya yönelik geliĢtirdiği stratejileri içinde
1988 yılında AB tarafından hazırlanan Kırsal Toplumun Geleceği isimli bildiri, 1991
yılında kurulan LEADER yaklaĢımı, 1999 yılında tarım politikalarında reformu ön
gören Macsharry Reformu ve bu reform kapsamında hazırlana Gündem 2000 paketi
önem taĢımaktadır.
Söz konusu kırsal kalkınma projeleri; tarım ve hayvancılığın geliĢtirilmesi, sulama,
ıslah, köy yollarının yapımı, içme suyu göletleri, içme suyu sağlanması, tarımsal ve
hayvansal üretimin artırılması, ağaçlandırma faaliyetleri gibi alanları kapsamaktadır
(DPT 2006). Bölgesel olarak planlanan bu projelerle, kırsal alanlarda alt yapıyı
iyileĢtirmek, kırsal nüfusun gelirini arttırmak, yaĢam düzeyini yükseltmek, bitkisel
ve hayvansal üretimi geliĢtirmek ve kırsal nüfusu canlandırmak hedeflenmiĢtir
(Aydemir, 2010).
Türkiye’de kırsal alanlara ve kırsal yerleĢme düzenine yönelik üretilen kalkınma
politikaların içeriği AB’ye uyum süreci içerisinde değiĢmiĢtir. AB tarafından kırsal
kalkınma uzun yıllar tarımsal geliĢimin bir parçası olarak kabul edilmiĢtir. Ancak
zaman içinde teknolojik ve sosyo-ekonomik alandaki gözlemlenen geliĢmeler kırsal
kalkınma kapsamında tarım politikalarından ayrı olarak vurgulanması gerekliliği
gündeme gelmiĢtir. AB’nin kırsal kalkınmaya yönelik geliĢtirdiği stratejileri içinde
1988 yılında AB tarafından hazırlanan Kırsal Toplumun Geleceği isimli bildiri, 1991
yılında kurulan LEADER yaklaĢımı, 1999 yılında tarım politikalarında reformu ön
gören Macsharry Reformu ve bu reform kapsamında hazırlana Gündem 2000 paketi
önem taĢımaktadır.
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ġekil 2.2 : Ġdeal cumhuriyet köyü planı (Eminağaoğlu ve Çevik, 2007).

ġekil 2.3 : ġırnak, BaĢağaç, merkez köy çalıĢmaları (Eminağaoğlu ve Çevik,2007).

ġekil 2.4 : ġırnak, BaĢağaç, Merkez köy çalıĢmaları (Eminağaoğlu ve Çevik, 2007).
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Kırsal Toplumun Geleceği isimli bildiride, kırsal alanların sadece kırsal nüfusa iĢ ve
yaĢama imkanı veren alanlar olmadığını aynı zamanda toplumun tüm kesimine hitap
eden, çevre dengesinin kurulduğu çok iĢlevli alanlar olduğu vurgulanmıĢtır
(Altundağ, 2008).
LEADER (Kırsal ekonominin kalkındırılması için faaliyetler arasındaki bağlantılar)
yaklaĢımı günümüzde AB kırsal kalkınma politikasının ayrılmaz bir parçası haline
gelmiĢtir. Söz konusu yaklaĢım kırsal kalkınma çalıĢmalarında yukarıdan aĢağıya
doğru iĢleyen sistemin, sürece yerel aktörlerin ve çıkar gruplarının katılımını
destekleyen bir yöntemi benimsemiĢtir. LEADER yaklaĢımı aynı zamanda kültürel
aktiviteler, çevrenin korunması ve iyileĢtirilmesi, mimarinin ve tarihi binaların
rehabilite edilmesi, kırsal turizm, üreticiler ve tüketiciler arasındaki iliĢkinin
güçlendirilmesi gibi kırsal alanlarda yürütülen diğer programlardan genellikle hiç
destek almayan veya kısıtlı miktarlarda destek alan sektörler ve faydalanıcı
gruplarına yardımcı olmaktadır (Altundağ, 2008; Aydemir, 2010).
1992 yılında AB tarım politikalarının revizyonunu içeren Macsharry Reformu
kapsamında önerilen Gündem 2000 paketi kırsal çevre ve peyzajın korunmasına ve
zenginleĢtirilmesine katkıda bulunacak üretim metotlarını teĢvik etmek, kırsal
alanların rekabet edebilirliğini güçlendirmek ve böylece iĢ olanakları ve kaliteli
yaĢam koĢullarını sağlamaya yönelik amaçlar içermektedir (Altundağ, 2008;
Aydemir, 2010). Bu bakımdan tarıma yönelik ayrılan desteklerin çevre konularına
kaydırılması ve tarım dıĢı konu baĢlıklarının öne çıktığı bir kırsal kalkınma kavramı
üzerinde durmuĢtur (Dıraor, 2008; Aydemir, 2010).
2007-2013 dönemi AB kırsal kalkınma politikası temel olarak; insana, mekana ve
çevreye duyarlı planlamayı öne çıkaran, bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarını azaltmayı
hedefleyen bir yaklaĢımla, özellikle rekabet edebilirlik, kırsal ekonominin
çeĢitlendirilmesi, tarım dıĢı istihdam, insan kaynaklarına yatırım, mesleki eğitim,
yerel giriĢimler, kırsal altyapı, çevre ve korunan alanlar, kırsal peyzaj ve arazi
yönetimi gibi temalara yönelmiĢtir. Bu yönüyle, kırsal kalkınma politikasının sadece
tarımla ilgili olan ve tarımla uğraĢan nüfusa göre tasarlanan bir politika alanı
olmaktan uzaklaĢtırılması amaçlanmıĢtır (Aydemir, 2010).
Türkiye’de üretilen kırsal kalkınma politikaları Avrupa’da olduğu gibi uzun süre
tarımsal kalkınma odaklı olmuĢtur. Ortaya konulan hedefler daha çok kent-kır
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arasındaki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleĢtirilen hizmet götürme
faaliyetleriyle sınırlı kalmıĢtır.
AB’nin kırsal kalkınma politikalarındaki değiĢim uyum süreci içerisinde olan
Türkiye’yi de etkilemiĢtir. Bu kapsamda 9. Kalkınma Planı Özel Ġhtisas Komisyonu
Raporu’nda kırsal kalkınma “kırsal yerleĢimlerde yaĢayanların, insanca yaĢam
koĢullarına eriĢim olanaklarının artması, kalkınma temelinde değiĢim taleplerinin
desteklenmesi, bireylerin kendi öz güçlerini keĢfetmesi ve ona dayanması, gelir
dağılımında adaletin sağlanması, gelirlerinin artması, eğitim ve sağlık hizmetlerine
ulaĢım oranının yükselmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve
zenginliklerin kırsaldaki bireyin hayatına yansıması” olarak tanımlamıĢtır (Dıraor,
2008). Aynı Ģekilde, 9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’nda, kırsal kalkınma stratejisi
üzerine çalıĢılması gerektiği vurgulanarak “kırsal yerleĢim planlamasının esas ve
kriterleri, kırsal alanın özelliklerine ve kırsal toplumun ihtiyaçlarına göre
belirlenmesi, plan yapımında geliĢmekte olan merkezi yerleĢim birimlerine, turizm
bölgelerine, koruma alanlarına ve afet riski yüksek yörelere öncelik verilmesi” en
önemli stratejilerden biri olarak belirlenmiĢtir (Dıraor, 2008).
Türkiye, AB’ye uyum sürecinin de etkisiyle doğal alanların korunması, kırsal
ekonominin çeĢitlendirilmesi, alternatif ve istikrarlı gelir kaynaklarının yaratılması,
tarım dıĢı istihdamın arttırılması, mesleki eğitim, yerel giriĢimler, sosyal ve fiziki
kırsal altyapı ve bölgelerarası geliĢmiĢlik farkları gibi tarım dıĢı temalara önem
vermeye baĢlamıĢtır (Erbey ve diğerleri, 2009; Aydemir, 2010).
2006 yılında yürürlüğe giren Ulusal Kalkınma Stratejisi kırsal yerleĢimlere yönelik
içerdiği hedefler kapsamında önem taĢımaktadır. Stratejinin amacı, "yerel potansiyel
ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas
alarak, kırsal toplumun iĢ ve yaĢam koĢullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak
yöresinde geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak belirlenmiĢtir (Url-17).
Belgede yer alan 3 no’lu stratejik amacı; “Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin
GeliĢtirilmesi ve YaĢam Kalitesinin Arttırılması” baĢlığı ile ifade edilmiĢ ve bu
amaca yönelik 2 no’lu öncelik “Kırsal YerleĢimlerin GeliĢtirilmesi ve Korunması”
olarak belirtilmiĢtir. Bu kapsamda “kırsal yerleĢimlerin kalitesinin arttırılması ve
estetik niteliklerinin geliĢtirilmesi amacıyla yöre kültür ve ekolojisine uygun,
mimaride yöresel ihtiyaçları karĢılayabilen, fen ve sağlık kurallarına uygun standart
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kalitede konut üretimi için arz-talep dengelerini ve alım gücünü dikkate alan örnek
modellerin geliĢtirileceği ve destekleneceği, kırsal turizmin geliĢmesi için potansiyeli
bulunan yörelere öncelik verileceği” belirtilmiĢtir

(Url-17). Ayrıca, mimari ve

kültürel açıdan önem taĢıyan, korunması gereken ya da turizmin geliĢmesi açısından
potansiyeli bulunan kırsal yerleĢimlerin görünümünün ve fiziki koĢullarının
iyileĢtirilmesi, tarihi ve mimari değer taĢıyan binaların restore edilmesi ve
korunması, uygun olanların turizm amaçlı kullanıma açılmasına yönelik projelerin
gerçekleĢtirileceği ve destekleneceği belirtilmiĢtir (Url-17).
Bu kapsamda Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Teknik AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler ve Kırsal Alanlar Daire BaĢkanlığı’nın sorumluluğunda, 2008
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile iĢbirliği içerisinde “Kırsal
Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap ve Örnek
Mimari Projeler OluĢturulması” projesi hazırlanmıĢtır. Kayseri Ġli’ nin pilot alan
olarak seçildiği çalıĢma kapsamında kırsal alanlarda yaĢam kalitesinin arttırılması,
yerel kimliğin korunması ve kültürün sürdürülebilirliğine yönelik hedefler
belirlenmiĢtir. Söz konusu projeyi takiben Türkiye’nin diğer illeri için de benzer
çalıĢmaların gerçekleĢtirilebilmesi için giriĢimler devam etmektedir (Aydemir,
2010).
Ulusal Kalkınma Stratejisi kapsamında kırsal yerleĢimlere yönelik olarak belirlenen
hedefler yerleĢimlerin kültürel miras, estetik değerler, ekolojik yapı, yerleĢimin
görünümü gibi fiziksel kalite değerleri ve yerel kimlik üzerinde vurgu yapması önem
taĢımaktadır. Ancak stratejide yerleĢimlerin peyzaj değerleri, çevre iliĢkilerine
yönelik hedeflerin sadece ekolojik ve estetik boyutta ele alınması söz konusu
yerleĢimlerin fiziksel kurgusu üzerinde belirleyici olan “peyzaj” kavramına yönelik
bakıĢ açısındaki eksiklikleri gündeme getirmektedir.
2.3 Bölüm Değerlendirmesi
Kırsal alan çalıĢmaları farklı disiplinlerin ilgi alanına girmesi nedeni ile üretilen
tanımlamalar da çeĢitlilik sunmaktadır. Bu tanımlamalar farklı içerikler sunmalarının
yanı sıra üretildikleri toplumların sosyo-kültürel ve idari yapısına bağlı olarak
farklılık göstermektedir. Nitekim uluslararası düzeyde belirli karĢılaĢtırmaların
yapılabilmesi için ortak kriterler üzerinden bir takım tanımlar üretilmiĢtir. Söz
konusu tanımlamaların nüfus verileri üzerinden geliĢtirilmesi nüfusa ait verilerin
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sabit olmaması ve tam olarak belirlenememesi gibi nedenlerden ötürü sağlıklı bir
yaklaĢım olarak değerlendirilmemekte, kırsal yerleĢimlerin karmaĢık yapısı göz ardı
edilmektedir.
Kırsal alanlara yönelik olarak idari yapı, popülasyon yapısı, fiziksel özelliklere bağlı
olarak bir çok tanım geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu tanımlamalardan özellikle planlama
ve tasarım disiplinleri tarafından üretilen tanımlamalar kırsal yerleĢimlerin fiziksel
yapısını yansıtması bakımında daha kapsamlı içerikler sunmaktadır. Bu kapsamda
kırsal alanları doğal kaynak değerleri, ekolojik kalite değerleri, peyzaj özellikleri,
bölgesellik yaklaĢımları içerisindeki konumları itibari ile tanımlamak söz konusu
alanların barındırdığı potansiyellerin ve üst ölçekte mekan hiyerarĢisi içindeki
öneminin anlaĢılması bakımından önem taĢımaktadır. Bu kapsamda geliĢtirilen
tanımlamaların her birinde kırsal yerleĢmelerin büyük ölçüde, içerisinde bulunduğu
doğa ile birlikte var olan, kırsal toplumun arazi kullanma alıĢkanlıkları ile Ģekillenen
ve doğal unsurların yapılaĢmıĢ çevreye oranla daha baskın olduğu karakteristikler ile
temsil edildiği görülmektedir. Bu bakımdan kırsal yerleĢimleri tanımlamak üzere
ortaya konulan, yasal sınırlar, nüfus verilerine dayanan ve birincil ekonomik aktivite
olarak tarımsal üretimi baz alan tanımlamalar söz konusu alanların gerçekliklerini
yansıtmamaktadır. Nitekim Türkiye için 2000 nüfusun altındaki yerler kırsal
yerleĢim olarak tanımlanırken Ege ve Akdeniz bölgelerinde nüfusu 2000’nin
üzerinde bir çok kırsal yerleĢim bulunmaktadır. Aynı Ģekilde, günümüzde kırsal
yerleĢimlerin sunduğu çok iĢlevli yapı göz önünde bulundurulursa kırsal yerleĢimleri
ağırlıklı olarak tarımla uğraĢan yerleĢmeler olarak tanımlamak da yeterli
olmamaktadır. Söz konusu durum kırsal yerleĢimlere yönelik yeni tanımlamaların
geliĢtirilmesi gerekliliğini gündeme getirmektedir. Eminağaoğlu ve Çevik (2005)
tarafından önerilen ve kırsal yerleĢimlerin sosyal, ekonomik, doğal ve yapısal
özelliklerini temel alan ve çevre iliĢkileri kapsamında özgün kimlik kaliteleri
üzerinde vurgu yapan tanım, kırsal yerleĢimlerin barındırdığı potansiyellerin
okunabilir kılınması bakımından ve kimlik konusu üzerindeki vurgusu bakımından
önem taĢımaktadır. Ancak söz konusu tanımlamanın peyzaj kavramına bakıĢ açısı
nedeni ile tartıĢmaya açık olduğu düĢünülmektedir.
Türkiye’nin kırsal yerleĢim dokusu, köy ve köy altı yerleĢim birimlerinden oluĢan
dağınık bir yapı sergilemektedir. YerleĢim birimleri, coğrafi bölgelere ve sosyoekonomik koĢullara göre çeĢitlilik sunmakla birlikte söz konusu yerleĢim
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birimlerinin sayısal çokluğu ve dağınık yapısı kırsal kalkınma stratejileri kapsamında
kırsal yerleĢimlere yönelik en önemli sorun olarak görülmektedir. Söz konusu
problemlerin giderilmesi amacı ile Cumhuriyet dönemden itibaren Kırsal Kalkınma
Planı kapsamında çeĢitli politik araçlar önerilmiĢtir.
Kırsal Kalkınma Planlarının hedefleri öncelikli olarak köy toplumunun refah
düzeyinin arttırılması, eğitim düzeyinin, sosyo-kültürel yapısının iyileĢtirilmesi, alt
yapı olanaklarının iyileĢtirilmesi, tarım dıĢı ekonomik aktivitelerin desteklenmesi ve
gerekli teĢvikin sağlanması, kooperatifleĢmenin desteklenmesi gibi konuları
içermekle birlikte özellikle III. ve V. Kalkınma Planları, “Merkez Köy” ve
“Köykent” gibi doğrudan kırsal yerleĢimlerin organizasyonuna yönelik yaklaĢımlar
sunması bakımından önem taĢımaktadır. Söz konusu yaklaĢımların temel hedefi
sayısal çokluk ve dağınıklık problemi nedeni ile köylere hizmet götürme anlamında
yaĢanan sıkıntılara bir çözüm sunmaktır.
AB uyum süreci içerisinde bulunan Türkiye’nin kırsal kalkınma stratejisi AB’nin
kırsal kalkınma yolunda izlediği politikalar doğrultusunda değiĢmektedir. Uzun süre
tarımsal kalkınmayı temel hedef olarak belirleyen AB kırsal kalkınma stratejisi
günümüzde kalkınmanın çok daha geniĢ bir kapsamda insana, mekana ve çevreye
duyarlı bir planlama yaklaĢımını öne çıkaran, kırsal alanda çok iĢlevli bir ekonomik
geliĢmeyi destekleyen, kırsal peyzajın kalitesi üzerine odaklanan bir yaklaĢım
sunmaktadır. AB politikasındaki değiĢimlerin uyum süreci içinde Türkiye’ye
yansımaları ulusal kalkınma stratejisinde belirtildiği üzere kalkınmanın kırsal
yerleĢimlerin alt yapılarının desteklenmesinin ve kırsal toplumun yaĢam düzeyinin
yükseltilmesinin yanı sıra yerel kimlik, ekolojik değer, turizm potansiyeline sahip
olan yerleĢimlerin görünümleri, kültürel ve mimari mirasın korunması gibi konuların
belirlenen hedefler arasında yer alması daha önceleri tarımsal geliĢmeyi hedefleyen
stratejilerin içeriğindeki değiĢmeye iĢaret etmektedir.
Ancak Türkiye’de kalkınma planlarının geneline ve iĢleyiĢ sürecine bakılacak olursa,
kırsal planlama kararlarının yerel değerleri göze almayan masa baĢında alınan
kararlar ile Ģekillenen merkeziyetçi yaklaĢımlar çerçevesinde geliĢtirilmektedir.
Eminağaoğlu ve Çevik (2005) çalıĢmalarında ülkemizde yerleĢmelerin, yerel kimliği
yansıtan, toplumsal yaĢantı ve çevre değerlerinin dikkate alarak yapılan tasarım
rehberleri

doğrultusunda

geliĢtirilmesi

gerektiğini

vurgulanmıĢtır.

Kırsal

yerleĢimlerin yere bağlı yapısı ile uyuĢmayan genelleyici yaklaĢımların verimli
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sonuçlar veremeyeceği açıktır. Bu bakımdan yerleĢimlerin, sahip olduğu kimlik
değerlerini koruma ve geliĢtirme odaklı yaklaĢımlar çerçevesinde ele alınması
gerekmektedir. Burada tartıĢılacak olan konu söz konu yerleĢim kimliğinin geliĢimini
sağlayan en önemli kaynak olan peyzaj kavramının güncel açılımları ile tartıĢılması
ve kırsal yerleĢimlerin fiziksel karakteri üzerinde etkili olacak kararların güncel
koĢullar dikkate alınarak yeniden tanımlanmasıdır.
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3. KIRSAL YERLEġĠMLERĠN YAPISINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
3.1 Kırsal YerleĢimlerin Fiziksel Yapısı Üzerinde Etkili Olan Faktörler
Kırsal yerleĢimler her ne kadar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de bir takım ortak
prensipler doğrultusunda Ģekillenmektedir. Örneğin, kırsal yerleĢimin konumu o
yerleĢim için özel olsa da insanların belirli konumları yerleĢim için tercih etmelerine
neden olan, yerel çevrenin sunduğu potansiyeller ve insanların gereksinimleri
üzerinde etkili olan ortak prensipler söz konusudur.
Fiziksel olarak bir yerin nasıl iĢgal edildiği iklimsel veya topoğrafik koĢullara bağlı
olmakla birlikte, yerleĢim konumu üzerinde etkili olan bir çok faktör söz konusudur.
Bu nedenle kırsal yerleĢimler dünyanın farklı coğrafyalarında çok faklı çevresel
koĢulların etkisi altında geliĢmektedir. Aynı zamanda farklı insan topluluklarının
yerleĢim için tercih ettikleri coğrafik konumlar da, kültürel, sosyal ve dini değerler
doğrultusunda

dünyanın

farklı

bölgelerinde

benzerlikler

ve

farklılıklar

göstermektedir.
Kırsal yerleĢimler için tercih edilen yer, kuruluĢ yeri (site) ve konuma bağlı olarak
Ģekillenmektedir. KuruluĢ yeri, bir yerleĢmenin değiĢmeyen sabit yerini ifade
etmektedir. BaĢka bir ifadeyle kuruluĢ yeri, yerleĢimin üzerinde bulunduğu toprak
parçasını ifade etmektedir. KuruluĢ yerine yönelik önemli kriterler Ģu Ģekilde
özetlenebilir (Hill, 2009):


YapılaĢma için arazinin uygunluğu (örneğin, kayalık, bataklık veya killi olup
olmaması)



Suyun varlığı ( yeraltı suyu veya yüzey suları)



Arazinin topoğrafyası (düz, yüksek, eğimli vb.)



Arazinin yüksekliği (deniz seviyesinden yüksekliği)



Arazinin kuruluğu (sel taĢkınlarına maruz kalıp kalmaması?)



Arazinin bakısı (eğimli bir arazi üzerinde ise yerleĢimin hangi yöne baktığı)
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Topoğrafyanın soğuk kıĢlara veya fırtınalara karĢı korunaklı olup olmadığı.

YerleĢmelerin kurulduğu yerler sabittir ve değiĢmez. Oysa konum değiĢebilir bir
niteliktir. YerleĢimler, benzer kuruluĢ yerlerine sahip olsalar bile, konum itibariyle
birbirinden ayrılabilirler (Özgür, 2010). Kırsal yerleĢimlerin konumunu etkileyen
faktörler Ģu Ģekilde özetlenebilir (Hill, 2009):


Dağ, tepe, vadi veya ova gibi peyzaj içindeki topoğrafik özelliklerle iliĢkili
olacak Ģekilde nerede konumlandığı.



ĠletiĢim hatları ve doğal güzergahlarla nasıl bir bağlantı içinde olduğu.Deniz,
göl ve diğer su yüzeyleri ile nasıl bir iliĢki içerisinde olduğu.



Yerel yerleĢim hiyerarĢisi içinde nasıl bir yere sahip olduğu ve diğer
yerleĢimlerle nasıl bağlantılı olduğu.



Farklı toprak tipleri, mineraller, yakıt ve yapı malzemesi gibi çeĢitli doğal
kaynaklara ne kadar yakın olduğu.

Bunce’un (1982) aktardığı üzere, kırsal yerleĢimlerin çevresel iliĢkiler ağı
içerisindeki coğrafik konumlarına ve niçin bu konumların yerleĢim yeri olarak tercih
edildiğini açıklamaya yönelik bir çok çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Özellikle 20.yy’ın
baĢlarında Demangeon’ın Fransa’ya odaklanan ve Meitzen’in de Almanya’ya
odaklanan çalıĢmaları kırsal yerleĢimlerin tarım arazileri ile olan iliĢkilerine yönelik
olarak önem taĢımaktadır. Aynı Ģekilde Ġngiliz coğrafyacılar Michael Chisholm ve
Brian Roberts kırsal yerleĢimlerin konumlarına yönelik önemli teoriler ve fikirler
geliĢtirmiĢlerdir.
Hill’in (2009) aktardığı üzere, Chisholm 1962 yılında yayımladığı “Kırsal
YerleĢimler ve Arazi Kullanımı” baĢlıklı kitabında tarımsal yerleĢimlerin etrafında
Ģekillenen

arazi

kullanımlarını

incelemiĢtir.

Chisholm

çalıĢmasında

kırsal

yerleĢmeler için ideal konumu açıklamaya yönelik bir model önermiĢtir.
Chilshom’un modeli, su, iĢlenebilir arazi, otlatılabilir arazi, yapım malzemeleri ve
yakacak olmak üzere 5 bileĢen üzerine odaklanmaktadır. Model, 5 doğal kaynağın
her birinin hangi sıklıkla kullanıldığı ve her bir kaynağın kullanılması için ne
kadarlık bir iĢgücü yoğunluğunun gerektiği üzerine yoğunlaĢmaktadır. Modelde
belirtilen sayılar her bir kaynağın önem derecesine göre verilen matematiksel bir
ölçme sistemini yansıtmaktadır. Bu bakımdan su kaynağı iĢlenebilir araziden iki kat
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daha fazla öneme sahip olmakla birlikte, yapım malzemelerinden 10 kat daha önem
derecesine sahiptir. Bu sonucun arkasındaki mantık suyun günlük aktivitelerde
büyük miktarlarda kullanılıyor olması ve kaynaktan çekilmesi için çok fazla iĢ
gücünü gerektiriyor olmasıdır. ĠĢlenebilir arazi, özellikle hasat zamanı gibi belirli
dönemlerde yoğun iĢ gücü kullanımını gerektirirken tam tersi olarak yapım
malzemeleri oldukça seyrek kullanılmakla birlikte malzemelerin üzerinde çalıĢmak
ve malzemeleri kullanmak için çok yoğun olmayan bir iĢgücünü gerektirmektedir
(ġekil 3.1) (Hill, 2009).

ġekil 3.1 : Kırsal yerleĢimlerin konum özelliklerine yönelik Chisholm
Modeli (Hill, 2009).
Chisholm’un çalıĢmasından ayrı olarak Roberts (2006) çalıĢmalarında kırsal yerleĢim
alanlarının içsel ve dıĢsal özellikleri arasında net bir ayrım yapmıĢtır. Ġçsel nitelikler,
konumdan ziyade yerleĢimin üzerinde bulunduğu arazi ile iliĢkili özelliklerdir. Bu
özellikler; su kaynağı, bakı, korunaklı alanlar, düz arazi, serbest drenaj olanakları,
ulaĢılabilirlik gibi özellikleri ve yerleĢimde oluĢabilecek tehlikeli durumlara yönelik
algıyı kapsamaktadır. Son nitelik sadece sel taĢkınları ve fırtına gibi problemlerle
ilgili olmayıp aynı zamanda Ģeytan, hayalet gibi kavramları veya yerleĢim içinde söz
konusu varlıkların yaĢam alanı olduğu kabul edilen yerleri örneğin kara orman vb.
geçerli olan batıl inançlar sonucu geliĢen tehlikeleri de içermektedir. Bu özelliklere
ek olarak Roberts, daha ziyade sosyal boyutu olan iki faktörü de içsel özellikler
arasında eklemiĢtir; savunma ihtiyacı ve kültürel olarak algılanan nitelikler. Savunma
ihtiyacına yönelik faktörler bazı yerleĢimler için, yerleĢimin tarihsel geliĢim süreci ve
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ülke içerisindeki coğrafik konumuna bağlı olarak diğer yerleĢimlere oranla daha
önem taĢımaktadır. Kültürel nitelikler, dinin rolü gibi yerleĢime yönelik genelleme
yapılması zor olan niteliklerdir (Roberts, 1996).
Kırsal yerleĢimlerin üzerinde bulundukları içsel nitelikli araziler iki önemli noktanın
vurgulanması gerekmektedir:


Söz konusu alanlar nadiren homojen bir toprak tipi ve drenaj niteliklerine
sahip olan sadece tek bir peyzaj birimi olarak geliĢirler. Genel olarak bu tip
alanlar farklı arazi nitelikleri ile birlikte farklı eğim gruplarını ve kullanıĢlı
mikro-çevreleri içerirler.



Bu alanlar artık saf doğal çevre niteliklerine sahip değildir. Yüzyıllar
içerisinde eğim düzeyi, drenaj Ģebekesi ve toprak nitelikleri, araziyi daha
üretken ve verimli hale getirmek için kırsal yerleĢimde yaĢayanlar tarafından
büyük ölçüde değiĢtirilmiĢtir.

YerleĢim alanına yönelik dıĢsal nitelikler yerleĢimin konumu ile iliĢkilidir ve kırsal
yerleĢimin içerisinde yer aldığı bölgenin söz konusu yerleĢim için kullanılabilir
kaynaklar kapsamında sunduğu

potansiyelleri kapsamaktadır. Bu nedenle temel

nitelikler; çiftçilik aktiviteleri için çayırlık alan ve meradan oluĢan iĢlenebilir arazi,
kereste, yakacak için ormanlık alan, madencilik için taĢ, yakacak ve çatı malzemesi
için turbalıklara, dıĢ dünyaya açılmak için vadi ve diğer iletiĢim hatları Ģeklinde
belirmektedir (ġekil 3.2).
Söz konusu genel niteliklere ek olarak diğer nitelikler kıyı ve göl gibi daha bireysel
konumlarla iliĢkilidir. Bu kaynakların geliĢiminde ve de kırsal yerleĢimin ekonomik
baĢarısında önemli olan Ģey yerleĢimdeki insanların birbirine bağlılığıdır. Örneğin bir
tarım arazisini temizlemek ve araziyi üretken ve verimli tutmak için köyde
yaĢayanların birbirini desteklemesi gerekmektedir ( Roberts, 2006; Hill, 2009).
Kırsal yerleĢimlerin coğrafi konumlarını etkileyen nitelikler ve özelliklerin yanı sıra
yerleĢim tiplerini etkileyen iki faktör grubu söz konusudur. Bu faktörler Mandal
(1973) tarafından toplayıcı faktörler ve dağıtıcı faktörler olarak adlandırılmıĢtır
(ġekil3.3).
Söz konusu faktörler hem fiziksel hem de kültürel faktörlerdir ve aĢağıda belirtilen
merkezcil ve merkezden uzaklaĢan güçlerin göreceli etkisine bağlı olarak
yerleĢimlerin kompakt yada dağınık formda geliĢimine neden olmaktadır (ġekil 3.3).
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ġekil 3.2 : Kırsal arazilerin üzerinde bulundukları arazinin içsel ve dıĢsal
özellikleri (Roberts, 2006).
Eski yerleĢimler genellikle kompakt bir yapı gösterirken yeni yerleĢimler daha çok
dağınık bir karakter göstermektedir. Mandal (1973)’a göre eski yerleĢimleri etkileyen
fiziksel faktörler aĢağıdaki gibi belirmektedir;


Su kaynakları: orman köyleri, vadi köyleri, iletiĢim noktasında yer alan
köyler



Suya karĢı korunma: bataklık ve sel yatağında yer alan köyler



YerleĢim için uygun koĢullar: verimli toprak, ılıman iklim, yüksek arazi,
yerleĢim için fiziksel açıdan uygun arazi

Daha modern yerleĢimleri etkileyen ekonomik ve kültürel faktörleri ise aĢağıdaki
gibi belirtmiĢtir (Mandal, 1973);


Düğüm noktaları: kesiĢim noktaları, feribot noktaları, tren istasyonları, otobüs
garına yakın yerleĢimler ve daha küçük iĢ merkezleri



BakıĢ noktaları: Okul, üniversite, dini yapı, hastane, turistik merkezler



Sosyal gelenekler: Toplumdaki ekonomik ve kültürel etkilere neden olan din
ve sosyal sınıf sistemi.
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ġekil 3.3 : Toplayıcı ve dağıtıcı faktörler (Mandal, 1979).
3.2 Kırsal YerleĢimlerin Yapısında Gözlemlenen DeğiĢimler / Kırsal Peyzaj
DeğiĢimleri
21. yy’ da kırsal alanlar belirli faktörlerin etkisi altında önemli bir değiĢim süreci
içerisinde girmiĢtir. Söz konusu değiĢim kırsal alanların ve kırsal çevre bütünü
içerisinde yer alan kırsal yerleĢimlerin peyzaj değerleri üzerinde gözlemlenmektedir.
Kırsal peyzaj değiĢimleri olarak da nitelendirebileceğimiz süreci yönlendiren en
önemli etken kentsel alanlar ve kırsal alanlar arasındaki çok yönlü iliĢki olarak
belirginleĢmektedir. Süreç günümüzde geçmiĢ dönemlerde olduğundan daha hızlı
bir Ģekilde devam etmekte, kent ve “kent-dıĢı” alanlar olarak nitelendirilen kırsal
alan arakesitinde yeni mekânsal oluĢumları gündeme getirmektedir (Antrop, 2005).
Antrop (2005), Avrupa’daki kentsel geliĢmeye paralel olarak yaĢanan bu değiĢimin
zamanla nasıl evrimleĢtiğine yönelik bir okuma yapmıĢtır. Tarihsel geliĢim süreci
içerisinde insanların araziyi kültüre etmesi ile baĢlayan kırsal yaĢantı, ekonomik ve
ticari bir etkinlik alanı olarak belirli bölgelerde gözlemlenen bir nüfus yoğunlaĢması
ile kendine özgü bir sosyal sisteme sahip olan kentsel yerleĢimleri ortaya çıkarmıĢtır.
Savunma ihtiyacı nedeni ile kentlerin etrafının surlarla çevrilmesi belki de kent ve kır
arasındaki ayrımın ilk sinyallerini vermiĢtir. Ana kent 15. ve 17.yy’da geniĢleyen
surlarla çevrili ortaçağ kentinden baĢlayan farklı geliĢim evrelerini göstermektedir.
Bu dönemlerde kentsel yerleĢimler, ekonomik ve sosyal açıdan kentlere bağımlı olan
ancak yayılım alanı bakımından çok daha geniĢ arazileri kapsayan kırsal alanlardan
ayıran duvarlarla çevriliydi. Birçok kent duvarı yıkıldıktan sonra duvarların yerini
çevre yolları almıĢtır. 19. yy.’dan ve 20. yy’ın baĢlarını kapsayan ve ekonomik
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büyüme ile sonuçlanan endüstri devriminden sonra kentler kompakt yapılarını
kaybetmeye baĢlamıĢtır. Kentler, kırsal alanlara doğru yayılarak bu alanları istila
etmeye baĢlamıĢ ve sonuç olarak kent- kır ayrımının net bir Ģekilde yapılmasını
güçleĢtiren bir yapılanma süreci baĢlamıĢtır (Study Programme on European Spatial
Planning of the European Commission, 1999). Fabrikalar ve yeni konut alanları ve
küçük yerleĢimler çevreye yayılmıĢ ve kent dokusu içinde absorbe edilmiĢtir
(Antrop, 2005) .
Tren yolları bir çok yerleĢimi birbirine bağlayarak kırsal alanlara ulaĢım için yeni bir
kapı açmıĢtır. Tren istasyonlarının etrafında yeni kent bölgeleri geliĢmiĢtir. Ġkinci
Dünya SavaĢı’ndan sonra hareket dokusu tamamen değiĢmiĢ ve özel araç kullanımı
banliyölerin geliĢiminde birincil etken olmuĢtur. Ġlk etapta bahçe Ģehirler tipik
banliyöler olarak ortaya çıkmıĢ ve bu da bir çok örnekte iç kent çeperini
oluĢturmuĢtur (Mumford, 1961). Ġkinci aĢamada tarımsal alanların parçalanmasına
neden olan heterojen bir yerleĢim modeli ortaya çıkmıĢ ve büyük malikane ve
villalara ait büyük arazilerin yeniden kullanımı gündeme gelmiĢtir. Konut, ticaret ve
tarım yüksek derecede dinamik dıĢ kent çeperini karakterize eden farklı iĢlevlerden
ve arazi kullanımlarından oluĢan bir karıĢım sunmuĢtur.
Ana ulaĢım arteri en önemli çekim noktasını olarak farklı tiplerde kentsel kuĢak
geliĢimine neden olmuĢtur. Ġlk formlar kentsel yayılım alanı ile iliĢkili olacak Ģekilde
konut ve ana cadde ile bağlantılı küçük ölçekli endüstri ve ticaret tesislerinin
sayısında artıĢ göstermektedir. Ġki kent merkezinin birbirine bağlanması ticaret ve
küçük endüstri koridorlarının oluĢumu ile sonuçlanmıĢtır. Yollar kırsal alanların açık
konut bölgeleri Ģeklinde geliĢimine ön ayak olmuĢtur (Antrop, 2005).
Endüstriyel ve hizmet alanlarının kırsal alanlara yayılması ile kırsal alan içeriğinde
geliĢen yeni mekanlar kent ve kır arasındaki geleneksel ayrımın bulanıklaĢmasına
neden olmuĢtur. Bu noktada “kırsal”, artık tarımsal ekonomi ile temsil edilemeyen,
endüstri ve hizmet olmak üzere çok farklı ekonomilerin yer aldığı bir mekan haline
gelmiĢtir. Kırsal alana entegre olan bu yeni aktiviteler, gelir ve iĢ imkanları yaratma
potansiyelleri bakımından tarımın yerini almıĢtır. Söz konusu süreç, ulaĢım için daha
iyi eriĢilebilirliğe sahip, yeni güzergahlar sağlayan altyapıların güçlendirilmesi ve
yeni nesil iletiĢim olanakları ile hızlandırılmıĢtır (Study Programme on European
Spatial Planning of the Europen Commission, 1999).
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sınırlandırılmıĢ, konut ve endüstriyel geliĢim ile karakterize olan dıĢ kent çeperi
birincil merkez etrafında geliĢmeye baĢlamıĢtır. Yolların iyileĢtirilmesi ve
otobanların inĢası uzak mesafelerde yer alan kırsal köylere ulaĢımı olanaklı kılmıĢtır.
Bazı durumlarda lüks sitelerin geliĢimi ile sonuçlanmaktadır. Diğer köyler tam
anlamı ile kırsal karakterde kalmıĢ ve arazi boĢalması sorunu ile yüzleĢmiĢtir. Aynı
zamanda, kesiĢim noktaları, endüstri, ticaret ve restoranlar için çekim noktaları
haline gelmiĢtir. Kent merkezleri ve banliyölerdeki trafik sıkıĢıklığı ve ulaĢım
altyapıları ile kolay bir Ģekilde eriĢimin sağlanabildiği dıĢ kent çeperinde yeni
ekonomik bölgelerin geliĢimine neden olmuĢtur. GeniĢ nehir yataklarındaki sulak
alanlar kent çeperinde açık kırsal arazi ve doğa için tampon niteliğinde kalmıĢ ve
rekreasyon ve hafta sonu konaklamaları için çekici mekanlar haline gelmiĢtir
(Antrop, 2000).
3.2.1 Kent-kır iliĢkisine yönelik karakteristikler
Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki iliĢki en temel düzeyde iki farklı yaĢam alanı
arasındaki mekansal ve sosyal anlamda Ģekillenen bağlarla karakterize edilmektedir.
Kır ve kent arasındaki mekansal bağlar insan ve mal, para ve bilgi akıĢı kapsamında
değerlendirilirken sosyal bağlar sosyo-ekonomik ve kültürel değiĢimler için temel
olan sosyal alıĢveriĢi kapsamaktadır (Tacoli, 2006).
Antrop (2000) kentsel ve kırsal alan arasındaki iliĢkiye yönelik karakteristikleri 3
baĢlık altında sunmaktadır. Söz konusu karakteristiklerin anlaĢılması, kentleĢmenin
kırsal alanlar ve kırsal yerleĢimler üzerindeki mekânsal ve sosyal etkilerinin
belirlenmesi ve 21. yy’ da kırsal yerleĢimler üzerinde değiĢime neden olan
eğilimlerin tespit edilmesi bakımından önem taĢımaktadır.
Polorizasyon (kutuplaĢma)
Arazi kullanımının yoğunlaĢması ve yayılması Ģeklinde geliĢen kutuplaĢma kent ve
kır iliĢkisine yönelik önemli bir faktördür. Ġnsanlar ve aktiviteler daha çok küçük,
yoğun ve kalabalık alanlarda yoğunlaĢırken, geniĢ arazi parçaları itici bir niteliğe
sahip olmakta, hatta insanlar tarafından terk edilmektedir. Nüfus artıĢı genel olarak
düĢse de, kentler ve küçük kasabalar büyümeye yavaĢ bir Ģekilde devam etmekte
buna karĢılık kırsal alanlar da nüfus hızlı bir Ģekilde düĢmektedir (Antrop, 2000).
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Nüfusun yoğunlaĢması aynı zamanda aktivitelerin ve bu aktivitelerle iliĢkili alt yapı
sistemlerinin de yoğunlaĢması anlamına gelmektedir. Bir çok Avrupa ülkesinde tarihi
kent merkezleri çok daha geniĢ kentsel bir alan içerisinde gömülmektedir. Bu
iĢlevsel kentsel alanlarda bir çok farklı mekânsal organizasyon formları ve farklı
kent-kır karıĢımı peyzaj karakteri ayırt edilebilmektedir. Aynı zamanda, turizm ve
rekreasyon amacı ile geliĢtirilen kent merkezleri doğa ve kırsal alanlar arasında yer
almakta ve çok kısa mesafede farklı peyzaj karakterleri arasında ekstrem geçiĢler
sunmaktadır (Antrop, 2000).
Bu değiĢimler yavaĢ bir Ģekilde kademeli olarak geliĢmiĢtir. Ancak hem büyüyen
kent merkezleri yakınında hem de kırsal alanda peyzajın geri dönülemez Ģekilde
değiĢimine neden olmuĢtur. Kent merkezlerine göre çeperde kalan geniĢ alanlarda
kültürel peyzajın devamlılığı için gerekli olan minimum nüfus yoğunluğunun alt
sınırlarına kadar inen bir nüfus azalmasına sahne olmaktadır. Sonuç olarak, arazi
kullanımındaki yayılım devam etmekte ve bir çok geleneksel iĢlev kaybolmaktadır.
Yeni dokular ise daha önceki tarım alanları veya çayırlık olan alanlar üzerinde küçük
lekeler (patches) halinde ormanlık alan geliĢimi Ģeklinde olmuĢtur. Çiftliklerin sayısı
azalmıĢ, geriye kalanlar büyümüĢ ve iĢ gücü eksikliği, arazi örtüsünün ve peyzajın
değiĢimine katkı sağlayan ekstrem boyutlara ulaĢabilen mekanizasyon ile telafi
edilmiĢtir. Çiftçilikle uğraĢmayan kırsal konut sahipliği, turizm ve rekreasyon kadar
çekici hale gelmiĢtir. Endüstriyel geliĢim genel olarak toprağa bağımlı olmamakla
birlikte baĢarısı büyük ölçüde ulaĢılabilirliği ile iliĢkili olmuĢtur.
Vos ve Klijn (2000) Avrupa peyzaj dönüĢümlerindeki güncel hareketleri Ģu Ģekilde
özetlemiĢtir:


Tarımsal üretimdeki yoğunlaĢma ve ölçeğin arttırılması sulak alanların ve
doğal alanların tarım arazisine dönüĢtürülmesi (yoğun yerleĢim alanlarında
olduğu gibi)



Kentsel yayılma, alt yapı sistemlerinin geniĢlemesi ve iĢlevsel kentleĢme



Dağlık ve kıyı arazilerinde hızlanarak geliĢen turizm ve rekreasyon amaçlı
kullanımlar



Arazi kullanımının yaygınlaĢması ve arazi boĢalması, sosyal ve ekonomik
koĢulların kötüleĢtiği, ulaĢım sorunlarının olduğu daha az çekici olan uzak
mesafelerdeki kırsal alanları etkilemeye devam etmektedir.
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Wood ve Handley (2001), farklı peyzaj alanlarında ortaya çıkan iĢlevleri
değerlendirmiĢtir (örneğin kıyı bölgeleri, ova ve yayla gibi). Seçilen arazi kullanımı
arazilerin

fiziksel

kapasitesine,

coğrafi

konumuna

veya

içeriğine

adapte

edilmediğinde uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bir süre sonra iĢlev kaybı ortaya
çıkmakta ve arazi kullanımı yavaĢ yavaĢ verimsiz olmaya baĢlamaktadır. Bu
değerlendirme, peyzaj yönetimi, koruma, restorasyon ve yeni peyzajların
oluĢturulması için uygun stratejilerin seçiminde kullanılmaktadır (Wood ve Handley,
2001).
Bu kutuplaĢma sürecinde hem kent merkezleri hem de çeperde yer alan kırsal
yerleĢimlerde, miras değerleri ile birlikte birçok geleneksel peyzaj alanı kaybolmakta
veya kimliğini kaybetmektedir.
Belirsizlik / bulanıklık
Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki fark birbiri içine girmekte ve belirsizleĢmektedir.
Bu durum en çok büyük ölçekli kentsel yayılım alanlarının kent çeperlerinde
gözlemlenmektedir. Kent çeperi ve banliyö peyzajları, yoğun olarak parçalanmıĢ
farklı formlardaki arazi örtüsü mozaiğini ve yoğun ulaĢım ağını içeren, karmaĢık ve
farklı bir peyzaj karakterinin geliĢimine neden olan, çeĢitli arazi kullanım tipleri ile
karakterize edilmektedir.
KentleĢme süreci yayılmaya devam ettikçe uzak mesafelerde yer alan küçük
köylerde etkilenmeye devam etmektedir (Brandt ve diğerleri, 2001; Van Eetvelde ve
Antrop, 2001). Kırsal alanda yaĢamlarını devam ettiren topluluk gün geçtikçe kentsel
alanda yaĢayanlarla benzer alıĢkanlıklara ve değer yargılarına sahip olmaya
baĢlamıĢtır. Alt ölçeklerde, yerleĢimlerin geleneksel morfolojisini yavaĢ yavaĢ
değiĢtiren yeni iĢlevler kırsal dokuya entegre olmuĢtur. Yöresel mekanlar mimari
restorasyon çalıĢmaları ve yakın çevrelerindeki açık alanların tasarımı ile
Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Söz konusu mekanlar orada yaĢayan toplumun kendi
aralarındaki ve peyzajla olan iliĢkilerini yansıtmaktadır. Gün geçtikçe kırsal
toplumlardaki bireysellik ön plana çıkmakta ve toplum hissi geri plana atılmaktadır.
UlaĢılabilirlik / hareket
Kent merkezleri farklı iletiĢim ağları ile birbirine bağlamaktadır. UlaĢılabilirliğin iyi
olması baĢarılı bir ekonomik geliĢme için en önemli faktörlerden biridir. Kırsal
yerleĢimlerin bütünlüğü kentsel geliĢim (yayılma) ve ulaĢım sistemleri ile büyük
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ölçüde bölünmektedir. Ağ sistemleri ve koridorlar kentleĢmeyi yönlendiren ve
geliĢim zonlarını belirleyen önemli bileĢenler olarak rol almaktadır. Kentsel
alanlarda zamandan tasarruf etmek ve ulaĢımı kolaylaĢtırmak için kent çeperine
odaklanılmaktadır. Bu durum kent dıĢı sitelerin ve kenar Ģehirlerinin sayısının
artmasına neden olmaktadır. Kırsal alanda, ulaĢılabilirlik, köylerin yeniden
canlandırılmasını ve göç nedeni ile arazi boĢalmasını azaltmaktadır.
Uzak alanlara hızlı bir Ģekilde ulaĢım imkanının sunulması kentleĢme açısından bir
potansiyel olarak görülmektedir. Aynı zamanda tarım, ormancılık ve doğa koruma
alanlarına yönelik ekonomik rasyonalizasyon, motorlu olmayan kullanıcılar
açısından ulaĢılabilirliği azaltmaktadır (Antrop, 2000).
3.2.2 DeğiĢime neden olan faktörler
Kırsal alanlar üzerinde gözlemlenen değiĢimin hızı, tekrarlanma sıklığı ve önemi
20. yy ikinci yarısından itibaren daha da belirgin hale gelmiĢtir (Antrop, 2000).
Güncel alan kullanımları ile geleneksel peyzaj dokusu arasındaki gerilimli iliĢki pek
çok araĢtırmaya konu olmuĢtur. Bir çok yeni strüktür geleneksel peyzajların üzerine
eklenmiĢ ve bu peyzajların bütünlüğünü ve kimliğini kaybetmesine neden olmuĢtur
(Antrop, 2004). Peyzaj karakterinde gözlemlenen söz konusu değiĢimler kültürel,
ekonomik ve çevresel olmak üzere üç farklı alanda gözlemlenmektedir (Mücher ve
diğerleri, 2010).
Günümüzde kırsal yerleĢimler doğal ve kültürel miras değerleri ve kimlikleri nedeni
ile geçmiĢ arazi kullanım dokusunu ve geleneksel peyzaj karakterini yansıtan değerli
peyzaj alanları olarak bir çok araĢtırmaya konu olmaktadır. Ancak post-modern
toplumda gözlemlenen hızlı değiĢimler, söz konusu alanların sahip olduğu yerel
değerler için bir tehdit olarak görülmektedir. Bu alanlar tehlike altında bulunan miras
alanları olarak değerlendirilmekte ve sonuç olarak bu alanlara yönelik koruma ve
geliĢtirme politikaları gündeme gelmektedir. Avrupa konseyi tarafından geliĢtirilen
ve 2002 yılında yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj SözleĢmesi bu kapsamda ele alınan
önemli bir giriĢimdir (Palang ve diğerleri, 2004).
Le Du-Blayo (2011) araĢtırmasında güncel alan kullanımları ve yeni ekonomik
aktivitelerin geleneksel peyzaj dokusu ile nasıl çalıĢabileceğine yönelik Ġngiltere
üzerinden bir durum okuması yapmıĢtır (Le Du- Blayo, 2011). Söz konusu okumanın
bir parçası olarak yeni ekonomilerin geliĢimini ve kırsal dokunun değiĢimini

49

tetikleyen itici güç olarak yenilenebilir enerjiler, yeĢil ağların yayılımı ve
sürüdürülebilir tarıma dönüĢ gösterilmiĢtir. Bu kapsamda bölgesel geliĢimi
yönlendirmek adına rehber olarak da kullanılabilecek bir takım ilkeler önermiĢtir.
Söz konusu ilkeler; makul ölçeklerde geliĢim, arazi kaynaklarının etkin kullanımı,
çok iĢlevliliğin devamlılığı Ģeklinde belirtilmiĢ ve peyzaj uzmanlarının peyzaj
koruma ve planlamanın ötesinde ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlerin
geliĢtirilmesine hizmet edecek ve “yer hissine” adapte olacak Ģekilde, gelecekteki
geliĢimleri yönlendirici bir rol üstlenebileceklerini belirtmiĢtir. Aynı çalıĢmada kırsal
peyzaj üzerinde değiĢime neden olan faktörler her bir coğrafik ölçekte değiĢik
Ģekillerde rol oynasa da, her bir peyzajın değiĢime karĢı cevap verme kapasitesine
sahip bir kimliğe sahip olduğu belirtilmiĢtir (Le Du- Blayo, 2011).
Antrop (2002) çalıĢmasında, kırsal peyzajın bir bileĢeni olan kırsal yerleĢimlerin
fiziksel karakterinde gözlemlenen değiĢimlere neden olan üç temel etkeni,
ulaĢılabilirlik, kentleĢme ve küreselleĢme olarak belirtmiĢtir. Bu etkenlere ek olarak
dördüncü etken ve tahmin edilemeyen faktör olarak “doğal afet” etkenini
eklemektedir (Antrop 2002). Ancak çalıĢma kapsamında söz konusu etkenlerin bir
parçası olarak, teknoloji alanında gözlemlenen ilerlemeler, göç, turizm ve
endüstrileĢme de kırsal yerleĢimlerin peyzaj karakterinde gözlemlenen değiĢimleri
tetikleyen önemli faktörler olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda kırsal yerleĢimlerin
fiziksel karakteri üzerinde gözlemlenen değiĢimlere neden olan etkenler; kentleĢme
süreci, ulaĢılabilirlik / hareket, küreselleĢme, teknolojide ilerleme, göç, turizm,
endüstrileĢme ve doğal afetler olmak üzere 8 baĢlık altında incelenecektir.
KentleĢme süreci
KentleĢme, kırsal alanları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen en önemli
faktörlerden

biridir.

KentleĢme

yavaĢ

yavaĢ

geleneksel

peyzaj

dokusunu

değiĢtirmekte ve yüksek derecede dinamik bir yapıya sahip olan yeni peyzajlar
üretmektedir (Antrop, 2000).
Kentlerin çevresine doğru gittikçe yaygınlaĢması, etrafındaki bir çok küçük yerleĢim
alanının kentsel sistemin bir parçası haline gelmesine neden olmaktadır. Bu
yerleĢimlerin karakterini tanımlayan yerel ve geleneksel doku kentsel kullanımlar ve
teknolojiler ile birleĢerek kırsal kimliğinden farklılaĢan yeni bir yapı sunmaktadır.
KentleĢme, belirli bir mekânsal yayılım sürecini tarif etmektedir. KentleĢme, tarımsal
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geçim kaynaklarına dayalı ve uzmanlaĢma ve ticarete dayalı ekonominin etkin
olduğu bir çok medeniyet için karakteristiktir.
Vink (1981) kentleĢmeyi, kırsal alanları kötüye kullanan bir süreç olarak
tanımlamaktadır. Ticaretin ve market ekonomisinin yayılması, kentleĢmenin yayılmıĢ
hızını arttıran faktörlerdir. Yayılma süreci gibi, kentleĢme baĢlar ve bölgenin
coğrafik ve jeopolitik konumuna bağlı olarak farklı Ģekillerde geliĢmeye devam eder.
(Vink, 1982; Antrop, 1999).
Endüstri devriminden sonra artan ulaĢım olanaklarının kitlelerin hareket imkanını
önemli ölçüde değiĢtirmesiyle artan büyüme hızı; kentsel yayılma, sınır kentler,
banliyöleĢme, kent çeperi, kent dıĢı siteleĢme gibi kavramlar bu sürecin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıĢtır (ġekil 3.4, 3.5, 3.6) (Champion, 2001; Pacione, 2001; Antrop,
2000).
KentleĢme süreci içerisinde kentsel ve kırsal doku arasında kentsel geliĢimin etki
alanına göre kent merkezi, iç çeper, dıĢ çeper, kırsal çalıĢma bölgesi, uzak kırsal
alanlar Ģeklinde yeni yaĢam alanları geliĢmiĢtir. Kent ve kırsal alan arasında yer alan
bu bölgeler Ģu Ģekilde tanımlanabilir (Selman, 2006):


Kent Merkezi: Tarihsel süreç içerisinde kentsel büyümeye göre daha
sonradan alt bölümlere ayrılabilen, tamamen yapılaĢmıĢ alan



Ġç Kent Çeperi: Daha çok 2. Dünya SavaĢı sonrasında planlanan, konut
dokusu ile birlikte ve eski köyleri içine alarak geniĢleyen “Bahçe ġehir”
modeli



DıĢ Kent Çeperi: Yapıları gereği farklılık gösteren arazi kullanım alanlarının
oluĢturduğu mozaik yapı: konut, tarım, rekreasyon, endüstri ve ticaret
alanları. Bu alanlar “rurban landscape” olarak tanımlanmaktadır.



Demografik geçiĢlerle birlikte önemli iĢlevsel değiĢimlere uğrayan kırsal
alan, iĢ ve ev arasında seyahat edenlerin oluĢturduğu yoğun banliyö trafiği.
Lüks sitelerin geliĢimi, Bu bölge aynı zamanda kentin gölge alanı olarak veya
kırsal iç bölge olarak adlandırılır.



Eski peyzaj dokusunu yansıtan, popülasyon yoğunluğunun gittikçe azaldığı
uzak mesafelerde yer alan kırsal alanlar
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ġekil 3.4 : Belfast, Ġrlanda’da iĢçi konutarı (Bertrand, 2007).

ġekil 3.5 : Konut alanları, Kopenhag, Danimarka (Bertrand, 2007).

ġekil 3.6 : Jezreel Ovası, Nahalal Kooperatif Çiftlik (Bertrand, 2007).
Kent ve kır arasında ayırt edilen mekânsal farlılıklar baĢka bir sınıflandırmaya göre
aĢağıda belirtildiği gibidir (Çizelge 3.1) (Antrop, 2000) :


Kent merkezi



Kent çeperi



Kent Sisteminin Kırsal YerleĢimleri



Uzak mesafelerde yer alan “derin” kırsal bölgeler

Bu alanların her birinde ulaĢılabilirlik, kentleĢme ve globalleĢmeye iliĢkin itici güçler
farklı Ģekillerde etkinlik göstermektedir. Buna bağlı olarak da her bir alanın sunduğu
fırsatlar ve mekânsal nitelikler farklılık içermektedir (Antrop, 2000).
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Çizelge 3.1 : Kent ve kır arasında Ģekillenen yeni peyzaj tipleri (Antrop, 2000).
Peyzaj Strüktürü
Tarihi merkezler yeĢil yollar, açık
alan, “doğa” ve su yüzeylerini
içerecek Ģekilde yenilenmektedir.

ĠĢlev
Yüksek derecede dinamik,
Kent
hareket ve ulaĢıma yönelik
Merkezi
gittikçe artan problemler.
Yönetimsel, ticari, finansal,
kültürel ve turistik iĢlevlerde
odaklaĢma
Konut iĢlevi baskın. DıĢ çeper ve
Kent Çeperi Çok merkezli toplanma
(aglomerasyon) ve ayrıĢma. Kenar kırsal alan arasındaki arakesitinde
Ģehirlerin ortaya çıkıĢı. Su
yer alan yüksek derecede
yüzeyleri yalnızca küçük yeĢil
kuĢatılmıĢ ve ulaĢımın hızlı ve
koridorlar Ģeklinde. YapılaĢmıĢ
kolay bir Ģekilde sağlanabildiği
çevre içerisinde özel mülkiyete ait endüstriyel ve ticari alanlar
yeĢil alanlar küçük lekeler
Ģeklinde yer almakta. Peyzajın
ekolojik, tarihi ve estetik
değerinde kayıp. Genellikle “ayırt
edici” bir kimliğin olmaması
Yüksek derecede parçalanmıĢ
Arazi kullanımında yoğunlaĢma
Kent
ve çeĢitlilik, çok iĢlevli peyzajlar
Sisteminin heterojen açık mekanlar: Yoğun
alt yapı sistemi. Kent dokusuna
Kırsal
YerleĢimleri sızan yeĢil kuĢaklar
Derin
Kırsal

Geleneksel YerleĢim
merkezlerinin dönüĢümü. Lüks
sitelerin geliĢimi. Küçük lekeler
halinde ormanlık alanları içeren
bölgesel mozaikle

En alt seviyede hizmetleri içeren
iĢlevsel kurgu. Konut ve
çiftlikleri, tarımsal ve ormanlık
arazileri içeren, rekreasyonel,
turistik aktiviteler. Arazi
kullanımında yayılma, yeniden
ormanlaĢtırma ve tarımın üst
ölçekte ele alınması ile Ģekillenen
iĢlevsel kurgu

Kentlerin çepere doğru geniĢlemeleri kırsal peyzaj üzerinde gözlemlenen bir dizi
probleme neden olmaktadır. Hill (2009) bu problemleri Ģu Ģekilde özetlemektedir:


Tarım alanları ve diğer açık alanların kaybı.



Doğal yaĢam alanlarının tahribatı, biyo-çeĢitliliğin ve nadir türlerin tehlikeye
düĢmesi.



Hava ve su kalitesinin bozulmasına neden olan ve gittikçe artan kirlilik oranı.



Yeni inĢa edilen banliyölerle aradaki bağlantının sağlanabilmesi için gerekli
olan ulaĢım sistemlerinin inĢası ve yeĢil alanların kaybı.



ĠnĢa edilen yeni ulaĢım sistemleri ile kırsal çevreye daha fazla sayıda insanın
ulaĢımının olanaklı hale gelmesi.
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Hizmetler üzerindeki baskı.



Kırsal alanlara yönelik rekreasyonel aktiviteler açısından giderek artan talep (
örneğin golf sahaları, kamusal hizmet alanlar, yeni su kaynakları vb.).



Kırsal çevrelerin sahip olduğu sakin atmosferin kaybı.



Yerel fiziksel coğrafya üzerinde etkili olabilecek daha fazla yapılaĢmıĢ alan,
artan sel taĢkınları, nehir rejiminde bozukluklar, ısı adası etkileri.

Antrop (2000) yaptığı çalıĢmada kentsel ve kırsal alan arasında geliĢen yeni
mekânsal geliĢim tiplerinin her birinin sunduğu potansiyelleri ve olumsuz yanlarını
çakıĢmalar ve fırsatlar olarak nitelendirmiĢtir (Çizelge 3.2).
UlaĢılabilirlik / hareket
YerleĢimler arasında en kısa Ģekilde ulaĢımı sağlamaya yönelik alternatifler kentlerin
gittikçe çevresine doğru yayılmasına neden olmuĢtur. Bu durum özellikle en uzak
noktalarda yer alan kırsal yerleĢimleri eriĢilebilir hale getirmiĢ ve bu alanlar, kentin
kaotik çevresinden uzakta doğa ile bütünleĢik bir yaĢam sunan cazip mekanlar haline
gelmiĢtir. UlaĢım kolaylığının sağladığı alternatifler, iĢ merkezi olarak kentleri ve
yaĢam alanları olarak kent çevresinde yer alan kırsal yerleĢimleri tercih nedeni
yapmıĢtır.
YerleĢimler arasında uzanan ulaĢım sistemleri zamanla kırsal doku içerisinde
parçalanmalara neden olmuĢ ve kırsal doku bütünlüğü bozularak dağınık arazi
kullanımları ile tanımlanan arazi parçalarına dönüĢmüĢtür. UlaĢım sisteminin
beraberinde getirdiği alt yapı tesisleri, istasyonlar kırsal çevreye eklenen yeni yapılar
olarak doku içerisinde yerini almıĢtır. 19.yy’dan itibaren günlük seyahat mesafesi ve
insanların hareket alanı hızlı bir Ģekilde artmıĢtır ve hareket kabiliyetinde görülen bu
değiĢim geleneksel peyzaj dokularının modern peyzaj dokularına dönüĢümüne ve
doğal olarak kırsal yaĢam tarzının kentsel yaĢam tarzına dönüĢümüne neden olan en
önemli faktörlerden biri olmuĢtur (ġekil 3.7) (Antrop, 2000).
Bir yerin ulaĢılabilirliği insan yerleĢimleri için konum kararlarından en önemli olan
faktördür. Kontrollü ulaĢım bir yerleĢimin tasarlamasında önemli bir özelliktir
(Roberts, 1987). Bir yerin, pazar yeri, liman veya savunma yapıları gibi iĢlevsel
içeriği, farklı ölçülerde eriĢilebilirliğe ihtiyaç duyar. Bir yerin büyümesi ve o yerin
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ekonomik veya politik gücü büyük ölçüde coğrafik konumuna ve ulaĢılabilirliğine
bağlıdır (Taaffe ve diğerleri, 1996).
Çizelge 3.2 : Kent ve kır arasındaki çakıĢmaları ve fırsatlar (Antrop, 2000).
ÇakıĢma
Çevresel koĢullar ve sosyal
yapıda kötüleĢme, suç
oranında artıĢ, trafik
sıkıĢıklığı, açık alan ve yeĢil
alan eksikliği

Fırsatlar
Daha kaliteli konut çevrelerinin
geliĢimine odaklanan stratejiler ( su
kenarları, eski endüstriyel alanlar
vb.) ve yenileme çalıĢmalarına
uygun olan mevcut mekanlar

Kent Çeperi

Sosyal ayrıĢmada artıĢ, çevre
ve konut kalitesinde
bozulmalar, trafik
sıkıĢıklığında artıĢ Yüksek
derecede parçalanmıĢ
heterojen açık mekanlar:
Yoğun alt yapı sistemi. Kent
dokusuna sızan yeĢil kuĢaklar

Potansiyel sinerjileriyle birlikte,
çok iĢlevli küçük ölçekli karma
aktivitelerin büyümesi. Kırsal ve
kentsel alanlar arasındaki karmaĢık
sınırların bulanıklaĢması ve
birbirine geçmesi, tarım, ormancılık
vb. Kullanımlarla ekolojik ve
ekonomik çeĢitliliğin
yönlendirilmesi

Kent Sisteminin
Kırsal
YerleĢimleri

Kırsal yerleĢimlerde kentsel
gereksinimlere olan
bağımlılığın artması. Peyzaj
kalitesinin düĢmesi ve kimlik
kaybı. Kırsal dokuda
gözlemlenen parçalanmalar

Kent ve kır arasında yeni mekânsal
açılımlar, orman parkları ve
kentliler tarafından yoğun bir
Ģekilde kullanılan “yeni doğanın”
geliĢimi. KentleĢme baskısını
absorbe eden yeni iĢlevsel alanlar.
Kentsel etkileĢim alanı içerisinde
bulunan alanlara entegre olabilecek
ve korunabilecek niteliklerin varlığı

Derin Kırsal

Yetersiz sosyal koĢullar, Yeni
yatırımlar ve yerel olan
arasındaki çatıĢma. Peyzajda
gözlemlenen homojenlik

Yüksek derecede ekolojik değere
sahip mevut açık alanlar

Kent Merkezi

Kentsel geliĢmenin modern süreci büyük ölçüde ulaĢım dokusuna ve ulaĢılabilirliğe
bağlı olarak geliĢmektedir (Lucy ve Philips, 1997; Lewis ve Maund, 1976). Yeni
kent modelleri, ulaĢılabilirliğe bağlı olarak belirlenmektedir (Rombaut 2001). Aynı
zamanda, ulaĢım ağının belirli ekolojik özellikleri vardır (Forman, 1998) ve “yeĢil
yol” tasarımı için bir çerçeve oluĢturur (Viles ve Rosier, 2001, Antrop, 2005).
UlaĢım alt yapısının peyzaj üzerindeki etkisi çok çeĢitlidir (Stanners ve Bourdeau,
1995; Antrop, 2005).Ġnsanlar tarafından kolaylıkla ulaĢılamayan yerler stabil doğal
peyzajlar olarak nitelendirilirler.
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Yeni bir ulaĢım alt yapısının söz konusu alanlara yaklaĢması durumunda, bu alanlar
hızlı bir Ģekilde değiĢime uğramaya baĢlar. Yol kesiĢimleri, istasyonlar ve durak
noktaları gibi ulaĢım düğüm noktaları farklı içeriklerdeki modern geliĢim senaryoları
için çekim noktaları olarak değerlendirilir (Antrop, 1999).

ġekil 3.7 : Avrupa'daki kentsel dönüĢüm sürecine bağlı olarak değiĢen
kırsal yerleĢim dokusuna iliĢkin Ģemalar. (a) yaygın (b) aksiyel
olarak yaygın (c) patlayan (d) yuvarlak daiesel geliĢim (e) uydu
uzantısı. Daireler eski köy merkezini ve farklı tarama desenleri
farklı yapı tiplerini ve arazi kullanımlarını ifade etmektedir
(Antrop, 2002).
Demir yollarına yönelik ilk geliĢimler bunun tipik bir örneğini teĢkil etmektedir.
ġehirleri, limanları ve endüstriyel alanları birbirine bağlamasının yanı sıra, 20.yy’ın
baĢlarında inĢa edilen demir yolları aynı zamanda zengin kentliler için turistik
geliĢmeyi yönlendirmek adına,

tatil köylerini ve doğal anıtlarını da birbirine

bağlamaktadır (Carpenter, 1994).
KüreselleĢme
KüreselleĢme dünya ölçeğinde ekonomileri, kurumları ve sivil toplumların
bütünleĢtiren ve yeniden yapılandıran bir süreçtir. Ülkeler ve sınırlar içinde, aktörler
ve bu aktörlerin yürüttüğü sistemlere ait strüktürler arasındaki bağları arttıran,
dinamik, hız kazanan ve devam eden bir süreci tanımlamaktadır (Clapp ve
Dauvergne, 2005).
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KüreselleĢme çok daha erken dönemde baĢlayan modernleĢme ve kolonileĢme
süreçlerinin bir uzantısı olarak devam etmiĢtir. KüreselleĢme sadece eski bir olgu
için tanımlanan yeni bir kavramdan çok daha fazladır. Aynı zamanda sadece
uluslararası

platformda

ülkeler

arasındaki

ekonomi

ve

politik

bağları

güçlendirilmesine odaklanmamaktadır. Daha çok küresel ilgi alanlarına sahip küresel
toplumun varlığının önemine ve coğrafik mesafelerden ziyade uluslararası aktörlerin
ve güçlerin önemi üzerinde odaklanmaktadır (Clapp ve Dauvergne, 2005).
Kırsal yerleĢim karakterinde gözlemlenen değiĢimlerin önemli bir etkeni olarak
küreselleĢme, yerel ölçekteki kararları ve uygulamaları etkileyen genel süreçler ve
giriĢimlere referans vermektedir. Ekonomik küreselleĢme, hipermobilite, küresel
iletiĢim ve yer’in ve mesafelerin nötrlenmesi gibi konuları vurgulamaktadır (Sassen,
2000). Kentlere yönelik küresel ve bölgesel olarak yeni bir hiyerarĢi ortaya çıkmakta
ve çok geniĢ alanlar büyük ölçüde kentsel çepere dönüĢmektedir. Sıklıkla, bu süreç,
yerel toplumun arazi ile olan birebir iliĢkisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Uluslararası ölçekte, enerji piyasasının küreselleĢmesi ham madde ve iĢgücünü en
ucuz Ģekilde karĢılanması yönünde bir arayıĢ içerisinde olan ve dolayısıyla üretimde
yoğun enerji ihracatına dayalı sektörlerin geliĢimini tetikleyen ekonomileri gündeme
getirmektedir. Ekonomideki bu verimlilik, istihdamın sektöre dayalı hale gelmesine,
çevresel etkilere odaklanma ve enerji naklinde artıĢ (doğal gaz, petrol vb.) ile birlikte
sosyal yapının daha kırılgan hale gelesine neden olmuĢtur. Sonuç ise, sürdürülebilir
geliĢimin amaçları ve ilkeleri ile aynı çizgide buluĢmayan çözümler Ģeklinde
geliĢmiĢtir (Le Du- Blayo, 2011).
Teknolojide geliĢmeler
Teknolojinin kırsal doku üzerindeki dönüĢtürücü etkisi endüstriyel üretime hizmet
eden altyapılar ve bu alt yapıların arazi üzerindeki organizasyonu Ģeklinde
belirginleĢmektedir. Bu kapsamda endüstriyel peyzaj teknolojinin kırsal doku
üzerindeki dönüĢtürücü etkisine dair önemli ipuçları vermektedir.
Günümüzde kırsal dokuyu tanımlayan bileĢenlerin her biri (tarım, ulaĢım, yerleĢim,
maden, orman, enerji üretim alanları vb.) yeni teknolojik geliĢmelerin uygulama
alanı olarak değiĢmekte ve bütünde geleneksel olandan ayrılan

yeni bir kırsal

strüktür tanımlamaktadır. Bu kapsamda mekanizasyonun ve tekniğin kırsal alana
adaptasyonu ile iĢlev alanlarının arazi üzerindeki organizasyonu mekânsal olarak
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geniĢlemiĢ, yüzeyde büyük alanlar kaplayan tesisler çoğalmıĢ, megastrüktürler kırsal
doku içerisinde kendilerine yer edinmiĢlerdir (kentlere içme suyu sağlayan barajlar,
enerji üretim alanları vb.). Bölgesel ve yerel ölçekte enerji üretimi ve tarımsal üretim
amacına yönelik kararlar geleneksel peyzaj dokusu üzerine adapte olan yeni
sistemleri gündeme getirmiĢtir (Le Du- Blayo, 2011).
Endüstriyel üretime hizmet eden altyapılar, açık taĢ ocakları, petrol rafineri
istasyonları, tren yolları, enerji santralleri, çöp fırınları, elektrik direkleri, su tankları,
iletiĢim hatları, modern yaĢamın gereklilikleri doğrultusunda kırsal dokuya eklenen
ve ölçekleri itibari ile arazi üzerinde baskın bir konuma sahip olan kullanımlardır
(Hayes, 2005). Hayes (2005) endüstriyel peyzajı ortaya çıkaran aktiviteleri genel
olarak iki farklı sınıfta toplamaktadır. Bunlardan ilki doğrudan arazi üzerinde iz
bırakan madencilik ve tarımsal aktiviteler, diğeri ise strüktürel yapıları ve
kompozisyonları ile arazi üzerinde baskın bir konuma sahip olan endüstriyel
yapılardır. Bu kapsamda kayanın iĢlenmesine hizmet eden açık taĢ ocakları, suyun
kontrolünü sağlayan barajlar, taĢkın kontrolüne hizmet eden setler, drenaj kanalları,
içme suyu sağlayan kuyular, su kemerleri, filtreleme tesisleri, su tankları ve su
kuleleri, su dağıtımına hizmet eden altyapılar, kirli suyun temizlenmesine hizmet
eden tesisler, yağmur suyunun drenajına hizmet eden yapılar, tarımsal aktivitelere
hizmet eden yapılar, çitler, ahırlar, ürünlerin depolanmasına hizmet eden kuleler,
tahıl ambarları, öğütme makineleri, biyoyakıt üretim tesisleri ve soyafasülyesi, asma
bahçeleri, meyve bahçeleri, kağıt fabrikaları, Ģeker fabrikaları, pamuk üretimi,
arcılık, mandıralar, sulama kanalları, petrol kuyuları, boru hattı, pompalama
istasyonları, petrol tankları, petrol rafinerileri, gaz istasyonları, elektrik santralleri,
nükleer enerji santralleri, soğutma kulleleri, hidroelektirik güç santralleri, rüzgar
tribünleri, güneĢ kollektörleri, elektrik direklerinin oluĢturduğu ağ sistemi, güç
istasyonları, iletiĢim hatları, baz istasyonları, rasyo ve televizyon vericileri, uydu
iletiĢimi, otoyollar, köprüler, tüneller, tren hatları, iĢaretler, havaalanları, çöp yakım
tesisleri, herbiri kırsal peyzaj üzerinde etkilere sahip olan endüstriyel alt yapılardır
(ġekil 3.8, 3.9, 3.10) (Hayes, 2005).
Özellikle son yıllarda sürdürülebilir geliĢim baĢlığı altında ele alınan yaklaĢımlar,
küresel ölçekte yaĢanan ekolojik boyutlu çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak
yeni temaları gündeme getirmiĢ ve kırsal mekan da bu yeni temaların öncelikli
uygulama alanı olarak öne çıkmıĢtır.
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ġekil 3.8 : Doğal Gaz ġirketi, Gallup, New Mexico (Hayes, 2005).

ġekil 3.9 : Silindir biçimli tanklar, Cushing, Oklahama (Hayes, 2005).

ġekil 3.10 : Bakır cevheri yığma çözündürme yatakları (Hayes, 2005).
Bu kapsamda doğal kaynaklar üzerindeki baskının kontrol altına alınması ve
alternatif enerji kaynaklarının araĢtırılması kapsamında yenilenebilir enerji projeleri,
ileri teknoloji ile buluĢan ve birincil uygulama alanı kırsal arazi olan sonuçlar ortaya
koymuĢtur (rüzgar çiftlikleri, solar enerji tesisleri, biyolojik yakıt üretimi, jeotermal
enerji, barajlar vb.) (ġekil 3.11, 3.12).
Endüstriyel üretime hizmet eden alt yapılar içinde endüstriyel tarım teknolojileri,
ölçek bakımından kırsal doku üzerinde en büyük etkiye sahip olan aktivitedir.
Özellikle tarımda verimi arttırmak ve üretim giderlerini azaltmaya yönelik
geliĢtirilen teknolojiler daha önceleri insan ve hayvan gücüne dayalı olan tarımsal
üretimi ölçek açısından değiĢtirmiĢtir. Ancak söz konusu teknolojilerin neden olduğu
sosyal ve çevresel etkiler göz ardı edilmektedir.
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Geçtiğimiz 150 yıl boyunca tarımda gözlemlenen teknolojik geliĢmeler mekanik,
kimyasal, biyo-kimyasal ve genetik olmak üzere farklı aĢamalarda kendini
göstermiĢtir (Munton ve diğerleri, 1990).

ġekil 3.11 : YeĢil enerji alternatifleri (Le du Balayo, 2011).

ġekil 3.12 : GüneĢ kolektörleri, Kaliforniya (Hayes, 2005).
Teknolojik geliĢmeye paralel olarak yerel ölçekte kırsal yapılar yeni yapım teknikleri
ve malzemelerin kullanımı ile birlikte yerel karakterini kaybetmeye baĢlamıĢtır.
Özellikle içerisinde bulundukları yerel dokunun malzemeleri ile Ģekillenen
geleneksel yerleĢimler gün geçtikçe yeni yapım teknikleri ve malzemelerin kullanımı
ile standart kimliğe bürünmeye baĢlamıĢ ve yerel karakter belirli bir ölçüde değiĢime
uğramaya baĢlamıĢtır.
Göç
Göç oldugusunun kırsal alanların peyzaj yapısı üzerindeki etkileri birbiri ile çeliĢkili
iki eğilim sonucu gözlenmektedir. Bu eğilimlerden birisi kırsal alanlarda
gözlemlenen nüfus azalması yani kentsel alanlara yönelik geliĢen göç olgusu diğeri
de kentsel alanlardan kırsal alanlara yönelik gerçekleĢen göç olgusudur.
Kentlerin sunduğu sosyal ve ekonomik koĢullar kentsel yaĢantıyı çekici hale getiren
önemli faktörlerdir. Kırsal yerleĢimlerin kimlik kaybı üzerinde rol oynayan en

60

önemli etkenlerden birisi barındırdığı sosyal yaĢantının kaybolma tehlikesi ile karĢı
karĢıya kalmasıdır. Kırsal yerleĢimlerin sahip olduğu sosyal yapı ve ekonomik
canlılık barındırdığı nüfus ile iliĢkilidir. Ancak günümüzde kentlerin sunduğu
ekonomik ve sosyal olanaklar ve kent yaĢantısının çekici yanı kırsal yerleĢimlerden
kente göç olgusunu tetikleyen önemli bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Öyle
ki bazı kırsal yerleĢimler yerel ekonomik aktivitelerin devamlılığını sağlayacak bir
genç popülasyona sahip değildir. Bir çok bölgede arazi terk edilmektedir. DüĢük
popülasyon nedeni ile geliĢen sosyal boyutlu problemler kırsal yerleĢimlerde kültürel
ve sosyal hizmetlerin hızla yok olmasına neden olmakta ve bu bölgeler yeni
yatırımcılar için cazip mekanlar haline gelmektedir.
Diğer yandan, yapım teknikleri, kullanım alıĢkanlıkları, yaĢam Ģekli, sosyal iliĢkiler
ve fiziksel kurgusu ile gün geçtikçe standartlaĢan kentlere karĢılık kırsal yaĢantının
sunduğu zenginlik, doğa ile bütünleĢik yaĢam Ģekli, geleneksel ve yerel değerler ile
Ģekillenen yaĢam Ģekli ve daha sağlıklı çevre koĢulları kırsal alanları kentliler için
cazip mekanlar haline getirmektedir. Özellikle kırsal konut ve turizm ve rekreasyon
amacı ile kentten kırsal alanlara yönelik olarak gerçekleĢen göç ve kırsal alanların
sahip olduğu yeni sosyal nüfus bu alanların sosyal anlamda yeniden organizasyonunu
gündeme getirmekte ve bu sosyal değiĢimin etkileri en somut Ģekilde peyzaj
karakteri üzerinde gözlemlenmektedir. Kırsal alanlara göç eden yeni nüfus, yeni
kullanım taleplerini ve iĢlevsel bir kurguyu gerekli kılmıĢtır. Ortaya çıkan bu yeni
talepleri karĢılamak adına kırsal dokuya yeni donatıları ile birlikte yeni kullanım
alanları eklenmiĢtir (Hill, 2009; Paquette ve Domon, 2003). Söz konusu göç olgusu
“counter-urbanisation” yani kentten uzaklaĢma olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu en
geniĢ anlamı ile kentlerden kırsal alanlara yönelik gerçekleĢen nüfus hareketini
tanımlamaktadır. Scott ve diğerlerinin (2007) aktardığı üzere, Champion’a göre
kentten uzaklaĢma orta ölçekli ve küçük kentsel yerleĢimlerin hızlı büyümesi
sonucunda, kentsel alanlardaki popülasyon oranı azaldığı zaman veya kentsel
alanlarda yaĢayanların oranı azaldığı zaman gerçekleĢir.
Literatürde bu durum “kentsel-kırsal popülasyon dönüĢümü” veya “Kırsal Rönesans”
olarak adlandırılmaktadır (ġekil 3.13) ( Scott ve diğerleri, 2007).
Kentten uzaklaĢmaya iliĢkin literatür, kırsal alanlardan kentsel alanlara olan
geleneksel göç olgusunun tersine döndüğünü savunmaktadır. Bu görüĢ o kadar etkili
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olmuĢtur ki “kırsal popülasyonda gözlenen sürekli düĢüĢ” olgusunun artık daha fazla
geçerli olmadığına yönelik tartıĢmalara yön vermiĢtir.

ġekil 3.13 : Demografik geri dönüĢ (Hill, 2009).
Kentten uzaklaĢma olgusu kırsal yerleĢimler üzerinde sosyal, ekonomik ve çevresel
etkilere neden olmaktadır. Yeni kırsal nüfus kırsal çevre üzerinde ciddi baskılar
oluĢturmakta, ekonomik ve sosyal anlamada, kent ve kır arasındaki sınırların
bulanıklaĢmasına neden olmaktadır.
Michael Hill (2009) kentten uzaklaĢma hareketi sonucunda kırsal çevrede
gözlemlenen etkileri Ģu Ģekilde özetlemektedir:


Verimli kırsal araziler üzerinde konut ve diğer formdaki geliĢimler için büyük
bir talep oluĢmuĢtur.



Küçük ölçekli imalar ve hizmet sektörleri kırsal çevreye entegre olmaya
baĢlamıĢtır.



Rekreasyon amacı ile kırsal çevreler üzerinde talep artıĢına neden
olmuĢturKöyler banliyöleĢmeye baĢlamıĢtır.
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Göç dokusunun karmaĢık demografik ve ekonomik iliĢkileri bu yeni görüĢü
desteklememektedir. Kentten uzaklaĢma literatüründeki bu görüĢ öncelikli olarak
geniĢ alanlardaki veya tüm ülkedeki nüfus sayımlarından elde edilen verilere
dayanmaktadır. Bazı kırsal alanlarda kent-kır dönüĢümü gerçekleĢtiği halde diğer
kırsal alanlar kentlerden gelen popülasyonu çekecek gerekli koĢullara sahip olmadığı
için bu alanlarda popülasyonda azalma devam etmektedir.
Bu kapsamda kırsal yerleĢimler, nüfus hareketine göre üç genel kategoride ele
alınabilmektedir (Scott ve diğerleri, 2007):


Emekli kesimi çeken, gerekli konfor koĢullarına sahip alanlar



EriĢilebilir uzaklıkta olan kırsal alanlar, metropol bölgelerinin iĢ çeperi
içerisinde kalan alanlar



Metropol alanlarının veya kent merkezlerinin iĢ çeperi dıĢında kalan uzak
kırsal alanlar

Turizm
Kırsal kalkınma ve sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak kırsal turizm, kırsal
yerleĢimlerin fiziksel karakteri üzerinde etkili olan bir diğer faktördür. Sürdürülebilir
turizmin bir alt bileĢeni olarak kırsal turizm kırsal kaynaklardan faydalanan, çevre
üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahip olan kırsal üretkenlik, iĢ imkanı
sağlama, kırsal çevrenin korunması ve kültür, yerel insanların katılımı ve geleneksel
değerlerin günümüz koĢullarına adaptasyonuna yönelik sunduğu sürdürülebilir yollar
nedeni ile kırsal alanlar için önemli bir kaynaktır.
Kırsal yerleĢimlerin sahip olduğu yöresellik ve yerel sosyal yaĢantı, tarihi, kültürel ve
doğal değerler bu alanların turizm açısından birer cazibe mekanı haline gelmesine
neden olmaktadır. Söz konusu durum yerleĢimin fiziksel ve sosyal yapısı üzerinde
etkilere sahiptir. Öncelikle kırsal yerleĢime gelen turistlerin gereksinimlerinin
karĢılanabilmesi için gerekli olan tesisler çoğu zaman mevcut doku ile uyuĢmayan
yeni dokuların geliĢmesine neden olmaktadır.
Otantik köy yaĢantısı çoğu zaman turistlerin ilgisini çeken önemli bir faktör
olmaktadır. Özellikle kırsal çevrelerin sahip olduğu pastoral ve doğal nitelikler
üretim ve tüketim için odak noktası haline gelmektedir (Daugstad, 2007).
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GloballeĢme ve yerellik arasında kırsal turizm kırsal aktörler için birincil gelir
kaynağı haline gelmiĢtir (Ilbery ve diğerleri, 1998).
Kırsal turizm yerel ekonomik büyüme için kırsal yerleĢimler için önemli bir kaynak
sunmaktadır. Temel yerel ekonomik aktivitelere ek olarak turizm yerel halk için
önemli bir ek gelir sağlamaktadır (Daugstad, 2008).
Beyhan’ın (2004) belirttiği üzere kalkınma ya da bölgesel geliĢmede önemli bir alt
sektör olarak değerlendirilen turizm, çevre ve doğal kaynaklarla olan sıkı iliĢkisi
nedeni ile kalkınma ve çevre iliĢkisinin uyumluluğa dönüĢtürülmesi gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Bu noktada çevre ve ekonomi ile turizm gittikçe artan bir
önemle birbirlerinin parçası olarak geliĢtirmek, çevre kalitesini sürdürmek ve
kalkınmayı eĢitlemek temel hedeflerini içeren sürdürülebilir turizm kavramı
doğmuĢtur. Kırsal turizmin de bir parçası olduğu sürdürülebilir turizm, her
aĢamasında toplumsal sorumluluk, ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarlılığı
içermektedir ( Beyhan, 2004).
EndüstrileĢme
Kırsal peyzaj değiĢimlerinin en büyük etkenlerinden birisi daha önceleri geleneksel
üretim teknikleri ile Ģekillenen kırsal bölgelere ticari tarım tekniklerinin entegre
olması sonucunda geliĢmektedir. Ticari tarımın özellikle tarımsal yerleĢimlerdeki
baskın yapısı tarım ekonomisinde uzmanlaĢma ve yoğunlaĢma Ģeklinde kendini belli
etmektedir (Bunce,1982). Tarımda endüstrileĢme olarak tanımlanan süreç en genel
anlamda değiĢen pazar iliĢkilerine, üretim ve tüketim zincirindeki yeniliklere,
tarımsal üretimde kullanılan teknik bilgi ve teknolojilerdeki değiĢimlere referans
vermektedir. Bu süreç içerisinde geleneksel tarımsal üretimde arazi, emek ve
sermaye gibi girdiler daha ön planda iken tarımda mekanizasyon, uzmanlaĢma ve
teknik bilgi söz konusu girdilerden daha önemli hale gelmiĢtir. Gıda zincirindeki
değiĢim eski dönemlerde ayrı ayrı gerçekleĢen iĢleme, toptancılık, parakendecilik,
girdi ve ürünlerin dağıtımı gibi fonksiyonlar birleĢmeye ve tek elden toplanmaya
baĢlamıĢtır. Pazar iliĢkilerindeki değiĢim kiĢisel olmayan spot pazar iliĢkileriden,
daha çok kiĢisel ve kontrol edilen iliĢkilerle belirginleĢmiĢtir (Rehber, 2006).
Tarımda endüstrileĢme, teknolojilerin benimsenmesi, iĢletmelerin büyümesi ve
sayılarının azalması Ģeklinde devam eden bir süreç olarak da tanımlanmaktadır.
Tarımda gözlemlenen bu değiĢimin baĢlıca nedeni teknoloji ve tüketici
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tercihlerindeki geliĢmeler olarak gösterilmektedir. Yeni teknolojiler farklı ürünlerin
üretilmesini olanaklı kılarken, üreticiler de biyoteknoloji, mekanizasyon, bilgi
teknolojilerini kullanarak tüketici isteklerini daha etkin bir Ģekilde yerine
getirebilmektedir. Diğer yandan tüketici tercihlerindeki değiĢmeler de yeni ürünlerin
ortaya çıkmasını özendirmiĢtir.
EndüstrileĢme geleneksel tarımın yapısını değiĢtiren bir müdahale olarak kırsal
alanlarda belirgin hale gelmekte ve söz konusu değiĢimler endüstrileĢmiĢ ve
endüstrileĢme yolunda olan ülkelerde daha net bir Ģekilde gözlemlenmektedir.
Rehber’in (2006) belirttiği üzere, geleneksel yapıdaki ülkelerde tarımsal nüfus oranı
%80-90 düzeyine çıkarken, endüstrileĢmiĢ ve endüstrileĢme yolunda olan ülkelerde
bu oran %2-25 arasındadır. Tarımda çalıĢan aktif nüfus oranı geliĢmekte olan
ülkelerde %30-90 arasında değiĢirken endüstrileĢme ile bu oran %1-18’e düĢmüĢtür.
Az geliĢmiĢ ülkelerde tarım iĢletmeleri parçalı ve küçük ölçekli bir yapıya sahipken
endüstrileĢen ülkelerde tarım iĢletmeleri büyüklük olarak geniĢleyip sayı olarak
azalmıĢtır.
EndüstrileĢme kırsal doku üzerinde bir çok olumlu ve olumsuz etkiye sahiptir.
EndüstrileĢmenin zararlı etkilerine karĢı düzenlenen en önemli hareketlerden biri 29
ülkenin katılımı ile gerçekleĢene Vancouver Bildirgesidir. Bildirgede, tarımın çok
uluslu Ģirketlere ve kimyasallara bağlı olarak monokültür bir hale gelmesinin insan
sağlığı ve beslenmesini tehdit ettiği ve kırsal toplumu olumsuz olarak etkilediği
vurgulanmaktadır. Söz konusu etkilere ek olarak endüstriyel tarımın vazgeçilmez
unsuru olan ticari gübre ve kimyasallar su, toprak kirliliğine neden olarak çevre
kirliliği açısından önemli problemlere sebebiyet vermektedir. Öte yandan hayvancılık
iĢletmelerinin giderek büyümesi doğal olarak gübre gibi atıkların ortadan
kaldırılması sorununu da beraberinde getirmektedir (Rehber, 2006).
Doğal afetler
Kırsal yerleĢim peyzaj yapısı üzerinde gözlemlenen değiĢimlerin bir diğer etkeni
değiĢen sıklıklarla meydana gelen ve önceden herhangi bir kestirim yapılamayan
doğal afetlerdir. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgelerde ve yoğun olarak
kullanılan arazilerde ortaya çıkan afetlerin neden olduğu zararlar artmakta ve
insanlar etkilenmektedir. Doğal afetin gerçekleĢtiği her seferde, oluĢan etkilerin
minimize edilmesi ve güvenlik hissinin tekrar sağlanabilmesi adına masif araçlar
keĢfedilmektedir. Kriz anında plan geliĢtirme ve detaylı etki değerlendirmesi için
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nadir olarak vakit bulunmaktadır. Sadece afet sonrasında zarar gören peyzajın
restorasyonu görülmektedir (Antrop, 2002).
Söz konusu faktörlerin kırsal çevreler üzerindeki etkileri yerleĢimlerin peyzaj
değerleri ve yöresel kimlikleri üzerinden okunabilmektedir. Yeni market arayıĢları,
küresel

eğilimler,

endüstrileĢme

vb.

yeni

yaĢam

faktörler

tarzının
kırsal

beraberinde

alanda

peyzaj

getirdiği

beklentiler,

değiĢimleri

olarak

adlandırabileceğimiz bir süreci tetiklemekte ve kent ve kır arakesitinde Ģekillenen
yeni mekânsal oluĢumlar yeni peyzaj tiplerine referans vermektedir. Vos ve Meekes
(1999), ortaya çıkan yeni peyzaj karakterlerine iliĢkin beĢ tip belirlemiĢtir:


Endüstriyel üretim sonucu geliĢen peyzajlar



Çok iĢlevli peyzajlar



GeçmiĢe ait geleneksel peyzajlar



Yok olan peyzajlar



Tehdit altında bulunan doğal peyzajlar

Söz konusu peyzajlar, doğal süreçler ve insan aktivitelerinin sonucu belirli bir
sürekliliğe sahip olan veya sürekliliği yok olan, oldukça dinamik bir yapı
sunmaktadır (Wood ve Handley, 2001). Peyzaj dinamikleri, insanın doğal çevre ile
olan etkileĢimini izleyen peyzaj geliĢim sürecine referans vermektedir. Peyzaj
dinamiklerini kapsayan çalıĢmalar daha çok arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki
değiĢimlerle iliĢkilidir ve peyzajı fiziksel ve kültürel etkiler sonucu geliĢen bir bütün
olarak değerlendirir (Antrop, 1998; Marcucci, 2000).
Antrop (1998) “değiĢim” üzerinde çalıĢabilmek için en azından dört sorunun
düĢünülmesi gerektiğini belirtmektedir: neyin değiĢtiği, değiĢimin sıklığı, değiĢimin
etki derecesi ve zamana bağlı kullanımlar. Kırsal alanlardaki peyzaj değiĢimine
yönelik basit bir model sürekli değiĢimin veya sürekli olmayan değiĢimin birçok
kırsal alan için tipik bir durum olduğunu göstermektedir (Wood ve Handley, 2001).
Kırsal alanlarda değiĢime neden olan iki önemli etken; “iĢlev kaybı” ve
“uyumsuzluk” olarak tanımlanmıĢtır (Çizelge 3.3). Söz konusu terminoloji kırsal
alanlardaki peyzaj karakterindeki bozulmaları ifade etmek için kullanılmaktadır
(Wood & Handley 2001).
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ĠĢlev Kaybı: ĠĢlev kaybı veya değer kaybı, ekonomik ve toplumsal geliĢime bağlı
olarak peyzaj dokusuna meydana gelen değiĢimlerle iliĢkilidir. Söz konusu
değiĢimler, örneğin, endüstriyel yeniden yapılanma, hizmet ekonomisinin geliĢimi ve
geleneksel arazi yönetim uygulamalarından uzaklaĢılması Ģeklinde gözlemlenen
tarımdaki değiĢimler gibi güçleri içermektedir (Harvey, 1997). 1960’lardan bu yana
Batı Avrupa’daki geleneksel imalat ve mühendislik sektörünü güçlü bir Ģekilde
etkileyen

endüstriyel yeniliklerin oluĢturduğu yeniden yapılanma süreci, kanal

sistemlerinin, çok geniĢ alanlara yayılan demir yolu ağ sistemlerinin iĢlevsiz hale
gelmesine neden olan teknolojik değiĢimler için vde itici bir güç olmuĢtur. Peyzaja
karakterini kazandıran, ormanlık alanların, ağaç çitlerinin ve gölet gibi peyzaj
elemanlarının kaybına neden olan tarımsal yoğunlaĢtırma gibi etkin olan değer yitimi
/ iĢlev kaybı kırsal alanlarda tarımsal ekonomi için önemli bir faktördür.
Uyumsuzluk: Uyumsuzluk, peyzaj karakteri ile alan kullanımı arasındaki
uyumsuzluktan kaynaklanan bozulmaya referans vermektedir. BanliyöleĢme ve özel
otomobil kullanımına dayalı ulaĢım, daha büyük ölçekte rekreasyonel alanlar ve
telekomünikasyona ait alt yapılar özellikle peyzaj karakterini tehdit etmektedir
(Wood and Handley, 2001).Yaptıkları çalıĢmada Wood ve Handley, sistem
perspektifi, girdiler, çıktılar ve süreç arasındaki lineer iliĢkiyi tamamlayan bir geri
besleme sürecinin anlaĢılmasını konu edinen veya baĢka bir deyiĢle, grubu oluĢturan
parçaların çoklu bir süreç içerisindeki etkileĢimlerini tanımlayan sistem perspektifi
yolu ile peyzaj dinamiklerinin anlaĢılması için yardımcı bir yöntem olarak
önerilmiĢtir (Wood ve Handley, 2001). Bu kapsamda peyzaj , kendini sürekli veya
sürekli olmayan değiĢim süreci içerisinde yeniden geliĢtiren interaktif bir “denklem”
olarak görülebilmektedir (ġekil 3.14).

ġekil 3.14 : Kırsal alanlardaki peyzaj dönüĢümüne
yaklaĢımı (Wood ve Handley, 2001).
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yönelik sistem

Çizelge 3.3 : Farklı peyzaj tiplerine göre iĢlev yitimi ve uyumsuzluğun karakteristikleri ve güçleri (Wood and Handley, 2001).
ĠĢlev Kaybı
Peyzaj Alanı
Kıyı

Güç(ler)
EndüstrileĢmenin
etkisinden kurtulma,
Turizm piyasasının
değiĢimi

EndüstrileĢmenin
etkisinden kurtulma
Tarımda düĢüĢ, zayıf
Kent Çeperi
arazi yönetimi
Tarımda değiĢim
Kırsal Ovalar
Ormanlık alanların
azalıĢı
Kırsal Dağlık
Ağaç çitlerinin
Bölgeler
kaldırılması
Göletlerin doldurulması
Tarımda değiĢim
Kent merkezi

Karakteristik
ĠliĢkisiz liman tesisleri
Kıyı yerleĢimlerinde azalma

Güç (ler)
KentleĢme, Rekreasyon
Kirlilik, Madencilik
Ġklim değiĢikliği (deniz
seviyesinin yükselmesi
YoğunlaĢtırma

TerkedilmiĢ, kirlenmiĢ
alanlar
Zayıf görsel kalite

GeliĢim baskısı, kaynak
kullanımı
KentleĢme, Yol yapımı
Madencilik
Rekreasyon/ turizm
Sulak alanların
kurutulması
Ticari ağaçlandırma
Madencilik
AĢırı otlatma

Parsel yapısı ve sınırların
bozulması
Görsel kalite kaybı
Parsel yapısı ve sınırların
Görsel kalite kaybı
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Uyumsuzluk
Karakteristik (ler)
Sulak alanların kaybı,
Kumul sisteminin
bozulması, Deniz bariyerleri
neden ile habitatlara yapılan
baskı, Görsel Kalitede düĢüĢ
Habitat Kaybı
BozulmuĢ peyzaj karakteri,
BiyoçeĢitlilikte azalma,
Habitat kaybı ve
parçalanması
BiyoçeĢitliliğin değiĢimi
Habitat kaybı ve
fragmantasyon
Görsel kalitede düĢüĢ
Toprak erozyonunun hız
kazanması

3.3 Bölüm Değerlendirmesi
Kırsal yerleĢimler her ne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında iklimsel ve
topoğrafik koĢullara, farklı sosyal ve kültürel özelliklere bağlı olarak Ģekillense de
söz konusu yerleĢimlerin genel karakteri üzerinde etkili olan bir takım ortak ilkeler
söz konusudur. Bu ilkeler özellikle yerleĢimin kuruluĢ yeri ve konum nitelikleri
üzerinde kendini belli etmektedir.
YerleĢimler için uygun konumların seçimi üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmalar
yerleĢimlerin tesadüfi yerlerde kurulmadıklarını, her bir yerleĢimin arazi nitelikleri
ve çevresel iliĢkiler kapsamında stratejik yerlerde kurulduğunu göstermektedir. Bu
kapsamda yerleĢimlerin arazi özellikleri (arazinin yüksekliği, bakısı, su yüzeyleri,
topoğrafik yapı vb.) ve yakın çevre iliĢkileri bakımından kuruluĢ yeri (ana
jeomorfolojik özelliklere olan yakınlık, doğal kaynaklara yakınlık, iletiĢim
kanallarına olan yakınlık, diğer yerleĢimlere olan yakınlık vb.) yerleĢimler için
belirleyici kriterler olmaktadır. Söz konusu çalıĢmalar aynı zamanda eski yerleĢimler
için savunma ve kaynaklara olan yakınlığın öncelikli ilkeler olduğunu, söz konusu
ilkelerin modern yerleĢimler için iletiĢim hatlarına ve düğüm noktalarına olan mesafe
Ģeklinde belirginleĢtiğini savunmaktadır.
Kırsal yerleĢmelerin yere bağlı olarak geliĢen yapıları özgün niteliklerinin geliĢmesi
üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Ancak günümüzde kırsal yerleĢimlerin belirli bir
süreç içerisinde kazandığı karakteristiklerini yitirdiği, daha büyük ölçekte de kırsal
alanların belirli bir değiĢim süreci içerisine girdiği gözlemlenmektedir.
Söz konusu değiĢim süreci için kırsal alanların kentsel alanlarla olan iliĢkileri büyük
ölçüde belirleyici olmaktadır. Kentsel ve kırsal alanlar arasında arazi kullanımının
yoğunlaĢması ve yayılması Ģeklinde geliĢen kutuplaĢma kent ve kır iliĢkisine yönelik
önemli bir özelliktir. Bu kapsamda insanlar ve aktiviteler dolayısıyla hizmet alanları
daha kompakt ve küçük alanlarda yoğunlaĢırken, geniĢ arazi parçaları itici bir
karaktere sahip olmakta ve insanlar tarafından terk edilmektedir. Bu noktada
hizmetlerin yoğunlaĢtığı kentsel alanlar çekim noktası olma özellikleri ile yavaĢ da
olsa nüfus büyümesine sahne olsa da kırsal arazide nüfus azalması dikkat
çekmektedir. Kent ve kır arasındaki iliĢkide diğer bir önemli özellik iki yaĢam alanı
arasındaki sınırların ve iki yaĢam alanı arasındaki farkların bulanıklaĢmasıdır. Bu
durum özellikle kent çeperinde kendini daha da belirginleĢtirmekte sonuç olarak kent
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ve kırsal alan arakesitinde yeni peyzaj tipleri geliĢmektedir. Bu kapsamda kent çeperi
ve banliyö peyzajları, yoğun olarak parçalanmıĢ farklı formlardaki arazi örtüsü
mozaiği ve yoğun ulaĢım ağını içeren, karmaĢık ve farklı bir peyzaj karakterinin
geliĢimine neden olan, çeĢitli arazi kullanım tipleri ile karakterize edilmektedir.
Kent kır iliĢkisine yönelik bir diğer özellik ulaĢılabilirlik olgusu üzerinden
geliĢmektedir. Bu kapsamda kent merkezlerini birbirine bağlayan yol sistemleri
kırsal peyzajın parçalanmasına neden olmaktadır. Kentsel alanlarda ulaĢımı
kolaylaĢtırmak ve zamandan tasarruf etmek için kent çeperleri odak noktası haline
gelmiĢ ve kent dıĢı sitelerin ve banliyölerin geliĢimine neden olmuĢtur.
Söz konusu iliĢkiler kırsal alanların karakteri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Genel
olarak kentleĢme süreci baĢta olmak üzere globalleĢme, ulaĢılabilirlik ve hareket,
teknolojide geliĢmeler, turizm, göç olgusu ve doğal afetler değiĢimi tetikleyen itici
güçler olarak ön plana çıkmaktadır. Her bir faktör kırsal alan bütünü içerisinde yer
alan kırsal

yerleĢimlerin karakterini farklı ölçülerde ve farklı Ģekillerde

etkilemektedir. Söz konusu etkenlerin bir sonucu olarak geleneksel peyzaj kimliği ile
Ģekillenen alanlarda yeni ve geleneksel olandan farklı peyzaj tipleri ortaya
çıkmaktadır. Söz konusu yeni peyzaj tipleri geleneksel olandan farklı yöresel kimlik
yerine endüstriyel kimliği yanıtan, çok iĢlevli peyzajları gündeme getirirken gündelik
yaĢantının bir parçası olan geleneksel peyzajlar yok olma tehlikesi altında bulunan
peyzaj alanları olarak yeni bir kategoride değerlendirilmektedir.
Kent ve kır arasında kalan alanlar küresel market arayıĢları, çağdaĢ yaĢam stilinin
gereksinimleri doğrultusunda yeni mekânsal içerikler sunacak Ģekilde yeniden
Ģekillenme süreci içerisinde girmiĢtir. Söz konusu Ģekillenme süreci ve etkenlerin
fiziksel karakter üzerindeki etkileri düĢünüldüğünde sonuçlar bir yandan kırsal
yerleĢimlerin kimliğini tehdit eden, yöresel niteliklerle örtüĢmeyen içeriklerin
geliĢmesine neden olurken diğer yandan kırsal alanların tehdit altında olan yöresel
nitelikleri nedeni ile kentsel uzaklaĢma sürecinin geliĢmesi de kendi içinde çeliĢkili
bir durumu yansıtmaktadır.
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4. KIRSAL YERLEġĠM PEYZAJ KĠMLĠK ÖZELLĠKLERĠ
Kimlik kavramı daha çok kentsel çevreler için tartıĢılan bir konu olmakla birlikte
kentlerin karĢılaĢtığı “kimlik kaybı” problemi, kentsel mekan üzerine yürütülen
çalıĢmaların önemli bir parçası haline gelmiĢtir. Buna karĢılık yerleĢim sisteminin bir
diğer halkasını oluĢturan kırsal yerleĢimlerin kimliği üzerine yapılmıĢ çalıĢmaların
sayısı sınırlı olmakla birlikte konuya gereken önem verilmemiĢtir. Yerel değerlerin
ve doğal koĢulların belirleyici olduğu, fiziksel yapı ve bu yapıyı üreten, destekleyen
ve devamlılığını sağlayan önemli bir bileĢen olarak sosyal yaĢantı örüntüleri ile kırsal
yerleĢimlerin her biri özgün kimliklere sahiptir. Ġdari statü ve demografik özelliklerin
yanı sıra kırsal yerleĢimleri tanımlayan en belirgin nitelikler yerleĢimin peyzaj
özellikleridir. Ancak, küreselleĢme, kentsel geliĢim ve bu iki ana faktöre bağlı olarak
geliĢen diğer eğilimler kırsal yerleĢimlerin kendi dinamikleri ile uyuĢmayan
içeriklerin ve müdahalelerin geliĢmesine ve kırsal yerleĢimlerin belirli bir değiĢim
süreci içerisine girmesine neden olmuĢtur. Söz konusu değiĢimler, en etkin Ģekilde
doğası gereği kırsal yerleĢimleri tanımlayan en belirgin unsur olarak peyzaj değerleri
üzerinde gözlemlenmektedir. Bu kapsamda peyzaj özellikleri kırsal yerleĢimleri
içerik olarak tanımlayan, yerleĢimi hayatta tutan ekonomik etkinlikler ve sosyal
yaĢantı ile Ģekillenen fiziksel karakteri tanımlamaktadır. Bu bakımdan, kırsal
yerleĢimlerin farklı kimlikleri, yerleĢimin çevre ile olan iliĢkilerini yansıtan,
mekânsal ölçekten, yerleĢim ölçeğine ve bölge ölçeğine kadar değiĢen bir aralıkta
değerlendirilebilen peyzaj kimliği ve bu kimliği algılanabilir kılan özellikler ile
açıklanabilir.
AraĢtırmanın dördüncü kısmında kırsal yerleĢim peyzaj kimlik özelliklerine dair
tanımlayıcı bilgiler verilecektir. Bu bakımdan araĢtırma kapsamında önerilen “peyzaj
kimliği” kavramının algılanması açısından kimlik ve yerleĢim kimliği kavramlarına
yönelik açıklayıcı bilgiler verilecektir.
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4.1 Kimlik Kavramı
Kimlik kelime anlamı itibariyle, bir kiĢinin veya nesnenin ayırt edici özelliklerini
veya durumunu ifade eden bir terimdir (Url-17).
Lynch (1960) kimliği, doğa tarafından oluĢturulmuĢ ya da insan tarafından üretilmiĢ
tüm varlıkların benzerlerinden ayırt edilmesini sağlayan özelliklerin tümü; bir
varlığın diğer varlıklardan farklılığı ve özgün olma durumu olarak tanımlamıĢtır.
BaĢka bir tanımlamaya göre kimlik; doğadaki herhangi bir canlıyı veya objeyi baĢka
canlı veya objelerden ayıran, görsel, iĢitsel, vb. diğer duyularla algılanan, kendi özgü
olma durumudur. Kendine özgü olma durumu, diğer canlı veya cansız varlıklarla
kurulan iliĢkilerle anlaĢılabilir. Bu yüzden “iliĢki” kimliğin ortaya çıkmasındaki
gerekli eylem biçimi olarak tanımlanmaktadır (Ocakçı,1996).
Bir kimliğin oluĢumu, belirli koĢulların sürekliliği ile gerçekleĢmektedir. Bu
koĢulları Gürsel (1993) kültürel miras veya gelenekler, toplumun gereksinmelerinin
nitelik ve karakteri, coğrafya, topoğrafya, iklim ve doğadan meydana gelen faktörler,
teknolojik geliĢim, değiĢen Ģartlara uyabilme yeteneği olarak belirtmiĢtir.
Kimlik, küçük toplumların yapısında mevcut olan ancak soruna dönüĢmemiĢ bir
özelliktir. Ancak evrensel değerler üzerinden Ģekillenen modernleĢme, beraberinde
kimlik sorununu da gündeme getirmiĢ ve kimliğin bireyler veya gruplar arası
farklılıklar ve ortaklıklar olarak da tanımlanmasına neden olmuĢtur. Modern yaĢam,
geleneksel olandan farklılaĢarak kendi kimliğini tanımlamıĢtır ve her zaman için
kimlik farklılıklarla temsil edilmiĢtir (Beyhan 2004).
Kimlik kavramı insanların yaĢam çevreleri ile olan iliĢkilerinin tanımlanmasında
çevresel kimlik ve alt birimleri olarak yerleĢim kimliği, mimari kimlik ve mekânsal
kimlik olarak temsil edilmektedir. AraĢtırma kapsamında yerleĢim kimliği ve kimlik
bileĢenlerine dair açıklayıcı bilgiler verilecektir.
4.1.1 YerleĢim kimliği
Kimlik kavramı planlama ve tasarım literatüründe kentsel kimlikle özdeĢleĢtirilen bir
kavram olarak ele alınmaktadır. Niteliği ne olursa olsun, kentsel veya kırsal içerikte,
kimliğin, yerleĢimi diğer yerleĢimlerden ayırt edilmesini sağlayan özelliklerin bir
arada oluĢturduğu bütüncül bir yapı olarak ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda
önemli olan nokta, fiziksel ve sosyo-kültürel anlamda birbirinden farklılık gösteren
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kentsel ve kırsal içerikte yerleĢimlerin ön plana çıkan özellileridir. Bu bakımdan
yerleĢim kimliği, toplumun sosyo-kültürel özelliklerine ve değiĢen içeriklere bağlı
olarak kentsel kimlik veya kırsal kimlikle temsil edilebilmektedir. AraĢtırmanın bu
bölümünde, kimlik kavramının planlama ve tasarım alanlarındaki karĢılığınının
algılanabilmesi için literatürde yer alan kentsel kimlik kavramına yönelik
tanımlamalar verilecektir.
Lynch (1960) kent kimliğini, bir kenti diğerlerinden ayırt etmeye, bir anlamda
baĢkalaĢtırmaya yardımcı olan nitelikler ve herhangi bir kente özgü olduğu tartıĢma
götürmeyen öğeler olarak tanımlanmaktadır.
Bir diğer tanımlamaya göre kent kimliği, kentin imajını etkileyen; her kentte farklı
ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taĢıyan; fiziksel, kültürel, sosyoekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle Ģekillenen, kentliler ve onların yaĢam
biçiminin oluĢturduğu, sürekli geliĢen, geçmiĢten geleceğe ulaĢan büyük bir sürecin
ortaya çıkardığı anlam bütünlüğü olarak tanımlanmaktadır (Çöl, 1998).
Kimlik,, çevrenin doğal ve yapay elemanları ve sosyo- kültürel özellikleriyle
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kimlik uzun bir süreç içerisinde biçimlenmektedir.
YerleĢimin coğrafi içeriği, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaĢam biçimi,
niteliklerin karıĢımı olarak kente biçim verir (Suher, 1995, Beyhan, 2004). Kent
profilini, doğal profili, sosyo-ekonomik profili ve insan eliyle yapılmıĢ mekanın
profili ile bir bütünleĢmenin değerlendirilmesi oluĢturur (Suher, 1995).
YerleĢim kimliği karmaĢık yapıya sahip olmasına karĢın yerleĢimlerin kimliği öne
çıkan özelliklerle belirginleĢmektdir. Bazı kentsel yerleĢimler coğrafi özellikleri ile
kimlik kazanırken (örneğin Ġstanbul Boğazı), bazı yerleĢimler anıtsal yapıları veya
binaları ile (örneğin New York Özgürlük Anıtı, Manhattan gökdelenleri) veya
meydan, park caddeleri veya folklorik değerler (örneğin Viyana Valsleri, Rio
Karnavalı vb.) gibi sosyo-kültürel özellikleri ile kimlik kazanırlar (Hacıhasanoğlu,
1996).
Kentlere özgün kimliklerini kazandıran kimlik belirleyicileri / öğeleri bazı
araĢtırmalarda sadece doğal ve yapma çevreden kaynaklanan elemanlar olarak
değerlendirilebileceği gibi, kentsel kimliğin doğal, beĢeri ve insan eliyle yapılmıĢ
çevreden kaynaklanan elemanlar açısından değerlendirilmesi daha gerçekçi bir
yaklaĢım sunmaktadır (Ocakçı, 1994).
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Kentlerin doğal çevreden kaynaklanan kimlik bileĢenleri topoğrafik durum jeoloji,
iklim koĢulları, su öğesi, bitki örtüsü ve genel konum gibi doğal çevreye ait verileri
kapsamaktadır (Ocakçı, 1994; Önem, 2004).
BeĢeri çevreden kaynaklanan kimlik elemanları en genel anlamda birey ve
toplumdur. “Bireyin kimliği yaĢadığı çevre içinde olgunlaĢır. Bireyin kendi
geçmiĢiyle ilgili bilinçli-bilinçsiz tüm algıları, bilgileri, birikim ve deneyimleri,
düĢünceleri, davranıĢları, gelecek ile ilgili beklenti ve tahminleri, gereksinim ve
istekleri ayrıca içinde yaĢadığı topluluğun adet ve gelenek, inanç ve beklentileri
kimliğini biçimlendirir. Bireysel kimlik grup ve toplum kimliğini oluĢturur. Bunlara
bağlı olarak, beĢeri çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, demografik yapı (nüfus
büyüklüğü, yapısı, yoğunluğu, yaĢ grupları…), kurumsal yapı (politik, yönetsel,
hukuksal, ekonomik…) ve kültürel yapıya yönelik alt elemanlardan oluĢur”
(Ocakçı,1994).
Yapma çevreden kaynaklanan kimlik elemanları ise kentlerde süregelen insan
gereksinimlerinden kaynaklanan eylem alanları ve bu eylem alanlarının karĢılıklı
iliĢkileri ile biçimlenen, insan eliyle yapılmıĢ objelerden oluĢur (Ocakçı, 1994).
Farklı ancak benzer bir yaklaĢım Örer (1993) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Örer
(1993) çalıĢmasında kentsel kimliğin çevresel kimlik ve toplumsal kimliğin bir
bileĢkesi olarak geliĢtiğini vurgulamıĢtır. Bu kapsamda çevresel kimlik bileĢenlerini
doğal çevre özellikleri ve yapay çevre özellikleri olarak tanımlarken toplumsal
kimlik bileĢenlerini sosyo-kültürel kimlik, sosyo-ekonomik kimlik ve psikolojik
kimlik bileĢenleri olarak kentsel kimliğin birey ve topluma dayalı bileĢenlerini
tanımlamıĢtır (ġekil 4.1).

ġekil 4.1 : Kentsel kimlik oluĢum Ģeması (Örer, 1993).
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4.1.2 Peyzaj kimliği
Kırsal çevre, doğal unsurların ön planda olduğu, insanların kırsal arazi üzerindeki
ekonomik etkinlikleri sonucu geliĢen dokuların ve süreçlerin etkisi altındadır. Bu tip
alanlarda doğal sistemler ön planda olmakla birlikte insanlar tarafından üretimi
desteklemek amacı ile manipüle edilebilmektedir. Farklı ekonomik etkinlikler sonucu
üretilen dokular ve süreçler tarım, ormancılık, hortikültür gibi üretken arazi kullanım
tipleri ile iliĢkilidir (Hernandez, 2007). Söz konusu nitelikler, kırsal yerleĢimlerin
yere ve geleneksel değerlere bağlı olarak Ģekillenen özgün yapılarını kazanmalarına,
özgün peyzajların geliĢimine neden olmaktadır. Bu bakımdan kırsal yerleĢimlerin her
biri kendine öz dinamikleri ile birbirinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları
yansıtan en önemli gösterge yerleĢimin "peyzaj kimliğidir". Kırsal yerleĢime özgün
niteliklerini kazandıran değerler bütünü araĢtırma kapsamında “peyzaj kimliği”
olarak nitelendirilmektedir. Peyzaj kimliği kavramının tam olarak anlaĢılabilmesi
için “peyzaj” kavramına dair farklı yaklaĢımlar ve günümüzde peyzaj kavramını
tanımlayan içeriklerin irdelenmesi gerekmektedir.
Peyzaj kavamına yönelik farklı yaklaĢımlar
Peyzaj günümüzde çok daha bütüncül bir kavram olarak ele alınmaktadır. Her ne
kadar peyzajın anlamına yönelik tartıĢmalar devam etse de peyzajı, insanların arazi
ile olan iliĢkisi olarak ifade eden yaklaĢımlar günümüzde geçerlilik kazanmıĢtır
(Swanwick, 2003).
Peyzaj insanların “yer” le olan iliĢkisini tanımlamakla birlikte, objektif ve subjektif
bakıĢ açılarına göre farklı Ģekillerde tanımlanmakta ve yorumlanmaktadır. Objektif
bakıĢ açısı peyzajı ekolojik dokular ve süreçler olarak tanımlama eğilimindedir,
dolayısıyla peyzaj ölçülebilir bir Ģekilde değerlendirilmektedir. Buna karĢılık
subjektif bakıĢ açısı peyzajı algılayıcının gözünden yorumlar, bu nedenle insanların
tercihlerine göre değiĢen bir çok peyzaj söz konusudur (Marengo, 2010). 2000
yılında yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj SözleĢmesi bu iki farklı yaklaĢım arasında
duran yeni bir tanım geliĢtirmiĢtir. Buna göre peyzaj; “karakteri doğal faktörler ve
insan eylemleri arasındaki etkileĢim sonucu geliĢen ve insanlar tarafından
algılanabilen bir alan” olarak tanımlanmaktadır (Url-18).
Peyzajların

korunması

ve

geliĢtirilmesi

konusu

uluslararası

politikaların

geliĢtirilmesinde ancak son yıllarda ilgi odağı olmuĢtur. Bu durum, Dünya Miras
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SözleĢmesi (1972 yılında kabul edilen ve 1992 yılında kültürel peyzajları içerecek
Ģekilde değiĢtirilen) ve Avrupa Peyzaj SözleĢmesi (2000) ile değiĢmiĢ ve "peyzajın
uluslararası politika aracı olarak değerlendirilmesi fikri gündeme gelmiĢtir (Phillips
and Clarke, 2004). Peyzajın bu Ģekilde vurgulanması, birbiri ile iliĢkili iki yaklaĢımı
gündeme getirmiĢtir. Bunlardan birincisi peyzajı bir kaynak olarak değerlendirirken
diğeri peyzajı sürdürülebilir geliĢim için bir amaç olarak değerlendirmektedir
(Selman, 2000).
Sürdürülebilir geliĢimin bir parçası olarak değerlendirilen peyzaj anlayıĢının geliĢimi
oldukça yakın tarihlidir. Sürdürülebilir geliĢimi konu alan ve 1987 yılında
yayımlanan Brundtland raporu ve 1992 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından
düzenlenen ve Rio’da (Agenda 21) gerçekleĢtirilen çevre ve geliĢim konferansındaki
uluslararası tartıĢmalar sürdürülebilir geliĢim üzerine odaklanmıĢtır. Söz konusu
tarihlerden bu yana peyzaj kendi haklarına sahip bir alan olarak tanımlansa da
günümüzde peyzaj kavramı değiĢmiĢtir. Peyzaj sadece görsel bir kavram olmaktan
çıkıp “insan ve yer” arasındaki iliĢkileri tanımlayan bir alan olarak geliĢmiĢtir
(Countryside Agency and Scottish Natural Heritage, 2002).
Öte yandan, Le Du-Blayo (2011) çalıĢmasında peyzajı, yer’le iliĢkili bir uygulama
alanı olmasının ötesinde insanların içerisinde yaĢadığı çevrenin potansiyellerinin,
kültürel kimliklerin, coğrafi bölgelerin mekansallık ve geçicilik mantığının
anlaĢılabilmesi adına fırsat sunan bir labortauar olarak değerlendirilebileceğini
belirtmiĢtir (Le Du Blayo, 2011).
Son 60 yıl içerisinde peyzajların tespiti ve değerlendirilmesine yönelik bir dizi metot
geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu metotlar birbirileri ile iliĢki olsa da her birinin savunduğu
peyzaj anlayıĢı birbirinden farklılık göstermektedir. Peyzajın farklı içerikleri ve
değiĢen anlamının irdelenmesi amacı ile peyzajın değerlendirilmesi için kullanılan
üç temel metot; peyzaj değerlendirmesi, peyzaj tespiti ve peyzaj karakter
değerlendirmesi; içinde yer alan peyzaj tanımlamaları açıklanacaktır.
Peyzaj tespiti yönteminde peyzaj kavramı
Peyzaj tespiti yöntemi peyzajların tanımlanması adına üretilen metotlardan biri
olmakla birlikte peyzajın kalitesini ve değerini belirlemek için, örneğin bir peyzajı
diğerinden daha iyi yapan özelliklerin tespiti için, kullanılan çeĢitli adımları
içermektedir. Metot, 1949 yılında Ġngiltere’de korunan peyzaj alanları kapsamında
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yüksek görsel kaliteye sahip kırsal alanların tespitine yönelik olarak geliĢtirilmiĢtir.
Ancak 1968 yılında kurulan Kırsal Alan Komisyonu ile yaklaĢım kırsal alanlara
eriĢim ve koruma üzerine odaklanmıĢtır. Kırsal Alan Komisyonu’nun hazırladığı
rapor söz konusu yöntem içerisinde peyzajın nasıl tanımlandığına yönelik ipuçları
vermektedir (Adams, 2003).
Bu rapor peyzaj değerlendirme metotlarına iliĢkin ilk rapordur ve çeĢitli yaklaĢımları
gündeme getirmiĢtir. Rapor incelediği bütün metotlardaki farklı peyzaj tanımlarını
içerecek Ģekilde geniĢ kapsamlı bir tanımlama önermiĢ ve peyzajın bölgesel içerikten
kırsal alan içeriğe kadar değiĢen çok farklı içeriklerle anlaĢılabileceğini göstermiĢtir.
Rapora göre; “mevcut peyzaj tespiti tekniklerinin incelenmesi sonucu bir çok
çalıĢmada peyzajın basit bir Ģekilde kırsal alana yönelik görsel bir kaynak olarak ele
aldığı –sadece genel görünümüne göre değerlendirildiği” tespit edilmiĢtir (Robinson
ve diğerleri, 1976). Bu sınırlandırılmıĢ ilgi alanı raporda sorgulanmıĢ ve görsel
nitelikler kadar, arazi yeteneği, arazi kullanım ihtiyaçları, iklim, hidrolojik rejimler,
habitat çeĢitliği, bitki örtüsü vb. ekoloji ilkelerine dayanan geniĢ bir skalada
kaynaklara daha fazla önem verilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır (Robinson ve
diğerleri, 1976).
Bu yaklaĢım o zaman

geçerliliği olan peyzaj koruma anlayıĢından çok daha

kapsamlı bir yaklaĢım sunmuĢ ve peyzajı yönetebilmek için peyzajın yalnızca görsel
niteliklerinin yeterli olmayacağı vurgulanmıĢtır. Rapor, peyzaj tespitini desteklemiĢ
ve planlama otoritelerinin, plan geliĢimi ve koruma politikalarını geliĢtirebilmeleri
için peyzajın değerine yönelik daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmiĢtir
(Robinson ve diğerleri, 1976). Bu nedenle rapor hala, yüksek kaliteli alanların
koruması gerekliliğine ancak sadece belirli alanlar için değil koruma politikalarının
kırsal alan bütününü kapsayacak Ģekilde ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
Rapor aynı zamanda, manzara güzelliğinin değerlendirilmesi amacı ile kullanılan
peyzaj tespiti metotlarında matematik ve istatistik yöntemlerinin kullanımını
desteklemiĢtir. Bu metotlar peyzajı gridal parçalara bölmekte ve grid içindeki belirli
tip peyzaj niteliklerinin, örneğin ormanlık alan, koru vb., belirli bir puana sahip
olduğu sayısal bir değerlendirme sistemi önermektedir. En yüksek puana sahip olan
alanlar peyzaj değeri en yüksek olan alanlar olarak belirmektedir (Jensen, 2005).
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Peyzaj değerlendirmesi yönteminde peyzaj kavramı
Peyzaj Değerlendirmesi yönteminde peyzaj kavramı, “öncelikle arazi formu, rengi ve
Ģekli gibi özelliklerin yansıtıldığı, arazinin görünümü olarak tanımlanmıĢtır. Aynı
zamanda, bu bileĢenlerin bir araya gelerek, yerel koĢullara özgü belirli dokular ve
resimsel

görünümler

oluĢturma

biçimlerini

yansıtmaktadır”

(Countryside

Commission, 1993). Aynı zamanda, jeoloji, topoğrafya, toprak, ekoloji, arkeoloji,
tarih, arazi kullanımı, mimari ve kültürel değerler gibi farklı peyzaj özellikleri daha
ön planda tutulmaktadır.
Peyzaj tespiti yöntemi peyzajın ekolojik boyutunu ön plana çıkarırken, peyzaj
değerlendirmesi peyzaj kavramına yönelik çok yönlü bir anlayıĢ sunmaktadır. Buna
göre peyzaj bir çok yönden önem taĢımaktadır. Öncelikle peyzaj doğal kaynakların
önemli bir parçasıdır. Dünya üzerindeki yaĢama iliĢkin kalıntıları taĢıyan önemli
kanıtlardır ve bitki ve hayvanlar için yaĢam alanı oluĢturmaktadır. YaĢam alanı
olarak bir çok insan için önemli anıları ve deneyimleri anımsatan anlamsal bir özellik
taĢımaktadır. Bu anıların bir çoğu görseldir ama zamanla peyzaj duyusal, kültürel ve
ruhsal

tepkileri

uyandırabilir

(Countryside

Commission,

1993).

Peyzaj

değerlendirmesinde, peyzaj fiziksel bir kaynak değeri olarak görülmesinin yanı sıra,
manzara niteliğine ek olarak tarih, doğa ve anılarla iliĢkili olarak yeni bir anlam
kazanmıĢtır.
Peyzaj karakter değerlendirmesinde peyzaj kavramı
Peyzaj “insan ve yer” arasındaki iliĢkilerle ilgilidir. Günlük yaĢantılarımız için bize
gerekli olan fiziksel kurguyu sağlar. Kelime sadece özel peyzaj alanlarını
içermemektedir ve sadece kırsal alanları tanımlamak için kullanılmamaktadır.
Çevreyi tanımlayan farklı bileĢenlerin- doğal (jeoloji, toprak, iklim, flora ve fauna),
kültürel (arazi kullanımı üzerinde etkili olan tarihi ve güncel etkiler, yerleĢimler, ve
diğer insan yapısı ürünler)- etkileĢimi sonucunda geliĢir ve insanlar tarafından
algılanır. Ġnsanların arazi algısı peyzaj olarak dönüĢür. Bu sadece görsel bir algılama
veya araziyi nasıl gördüğümüzle ilgili değildir. Nasıl duyduğumuz, kokladığımız ve
hissettiğimizle, anılarla ve insanlar üzerinde uyandırdığı duygularla ilgilidir. Farklı
bileĢenlerin bir araya geliĢi ile oluĢan peyzaj karakteri, çevremizde yer hissi
uyandıran önemli bir niteliktir (Countryside Agency and Scottish Natural Heritage,
2002).
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Peyzaj Karakter Değerlendirmesi’nin diğer metodolojilerden farkı ilk cümlede
belirtilmektedir. Peyzajı “iliĢkiler ağı” olarak görmek peyzajı sadece görsel bir
malzeme olarak görmekten çok farklıdır. Peyzaj değerlendirmesinde, peyzaj bir çok
kaynaktan

sadece

biri

olarak

nitelendirilmektedir.

Peyzaj

Karakter

Değerlendirmesi’nde ise peyzaj diğer bütün kaynakların üzerinde yer aldığı iliĢkilere
dayalı bir temel olarak ele alınmaktadır. Bu kaynaklar arasındaki özel etkileĢimler ve
insanların belirli bir yerde bu iliĢkileri algılama Ģekli peyzajı “eĢsiz” kılan Ģey olarak
tanımlanmaktadır.
Peyzajın insan ve yer’le iliĢkili olarak yeniden kavramsallaĢtırılması ile, peyzaj
karakter değerlendirmesinde kırsal alanların sosyal ve ekonomik konularının
yönlendirildiği bir araç olarak da görülebilir (Rogers, 1999).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi’nin kılavuzunda peyzajın tanımına iliĢkin
gözlemlenen bir diğer değiĢim Ģu Ģekilde belirmektedir: peyzaj algı yolu ile
Ģekillenmektedir. Diğer bir deyiĢle, peyzajı artık objektif olarak uzakta yer alan bir
nesne olarak görmek mümkün değildir, farklı bireyler peyzajı farklı Ģekilde
algılayabilir. Teorik olarak söz konusu durum, peyzaj değerlendirmesine yönelik
uzman temelli yaklaĢımların artık geçerliliği olmadığını, yerel insanların peyzajı,
uzmanlardan çok daha farklı Ģekilde algıladığı gerçeği vurgulamaktadır. Bu nedenle,
peyzajın yerel halkın katılımı vasıtasıyla değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde
durulmaktadır. Özellikle sürdürülebilir geliĢim politikaları ile ilgili konularda, yerel
ölçekte karar verme mekanizmasına yerel halkın katılımı merkez hükümette öncelikli
konumdadır. Bu nedenle, Ġngiltere’ de Kırsal Alan Ajansı kırsal alanlara yönelik
sosyal, ekonomik, çevresel ve peyzaja iliĢkin konulularla ve bu alanlara yerel halkın
katılımını da içerecek Ģekilde çok yönlü bir araçla, kırsal alan planlaması ile iliĢkili
olacak Ģekilde sürdürülebilir geliĢimi desteleyecek güçlü bir konuma gelmiĢtir
(Jensen, 2006).
Söz konusu metotlar peyzaja dair farklı yaklaĢımlar üzerinden geliĢmiĢtir.
Günümüzde geçerliliğe sahip olan en güncel tanımlama Peyzaj Karakter
Değerlendirmesi Metodolojisi içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda peyzaj doğal
ve yapay çevreye dair bileĢenlerin yanı sıra insanların yer’le olan iliĢkilerini
tanımlayan sosyal bir içeriğe sahiptir. Bu bakımdan peyzaj; doğal (arazi formu,
jeoloji, iklim, toprak, fauna ve flora), kültürel /sosyal içerikler (arazi kullanımları,
yerleĢimler, sınırlandırıcılar) ve algısal ve estetik değerleri (anılar, tercihler, iliĢkiler,

79

sesler, koku, dokunma duyusu, doku, form, renk, tekstür vb.) içeren bir bütün olarak
tanımlanmaktadır (ġekil 4.2).

ġekil 4.2 : Peyzaj karakter değerlendirmesi yöntemi kapsamında peyzaj tanımını
gösteren diyagram (Swanwick ve Land Use Consultants, 2002).
Burada özellikle peyzajın sosyal içerikle olan bağları kırsal yerleĢim özelinde önem
taĢımaktadır. Çünkü peyzaj niteliklerinin bir çoğu yerleĢimin sosyal içerikleri ile
Ģekillenmektedir. Bu bakımdan peyzaj, fiziksel olduğu kadar sosyal bir içerik
sunmakta ve kültürlere ve toplumlara göre farklı değer yargılarını içermektedir. Her
toplumun farklı bir peyzaj algısı vardır ve peyzaja yönelik değer yargıları da farklılık
göstermektedir. Toplumsal yapı, yaĢam Ģekli ve gelenekler peyzaja yönelik değer
sistemlerinin de farklılaĢmasına neden olmaktadır. Örneğin; Doğu Afrika’da yerel
halk peyzajı çalıĢan, üreten bir peyzaj olarak değerlendirirken, Avrupalılar peyzajı bu
Ģekilde göremez. Peyzaj yerel halk için besin ve su kaynağı olarak önem taĢırken
peyzajın pitoresk özellikleri onlar için önem taĢımamaktadır. Bu bakımdan iki
kültürün peyzaja yönelik geliĢtirdikleri değer yargıları ve algıları birbirinden çok
farklıdır (Phillips and Clarke, 2003).
Peyzaj kavramının içeriğine yönelik baĢka bir tanımlama Landscape Institute (2002)
tarafından geliĢtirilen ve "peyzaj ve görsel etki değerlendirmesi " kapsamında
hazırlanan rehberler çerçevesinde tanımlanmıĢtır. Bu kapsamda kentsel ve kırsal
içeriklerde peyzaj;
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Doğal kaynakaların temeli olarak,



Arkeolojik ve tarihi kanıtları içeren önemli bir kaynak olarak,



Bitki ve hayvanlar için yaĢam alanı oluĢturması bakımından



Duyusal, kültürel ve ruhsal tepkilerin geliĢimine neden olan ve kentsel ve
kırsal yaĢam kalitesine katkı sağlayan bir kaynak olarak



Değerli bir rekreasyon kaynağı olarak önem taĢımaktadır.

Bu kapsamda peyzaj sadece arazi formu, bitki örtüsü ve yapıların bir araya gelmesi
ile oluĢan yapının görsel olarak algılanmasını değil aynı zamanda tarihi arazi
kullanımlarını, insan kültürünü, yaban hayatını ve belirli bir alanın mevsimsel
değiĢimini içeren çok daha kapsamlı bir yapıyı ifade etmektedir. Bu bileĢenler
birbirinden ayırt edilebilen yerel kimlikler üretmek üzere bir araya gelmekte ve
peyzajın nasıl deneyimleneceği ve değer kazanacağını etkilemektedir. (The
Landscape Institute & Institute of Environmental Management and Assessment,
2002).
Ġrdelenen farklı yaklaĢımların ıĢığı altında, kırsal yerleĢimleri tanımlayan peyzaj
kavramı araĢtırma kapsamında; doğal koĢullar ve bu koĢullara adapte olan üretim
tekniği ve geleneksel yaĢam Ģeklinin bir bileĢkesi olarak tanımlanmakta ve peyzaj
bileĢenlerinin bir arada farklı peyzaj kimlikleri ürettiği savından hareketle kırsal
yerleĢimlerin peyzaj kimlik özellikleri üzerinde odaklanılmaktadır.
Peyzajı tanımlayan bileĢenler peyzajların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan
farklılıkları kazandırmaktadır ki söz konusu farklılıklar yere bağlı yaĢantısı nedeni ile
kırsal yerleĢimlerde ön plana çıkmaktadır. Kırsal peyzajların insanlar tarafından
kolaylıkla ayırt edilebilen nitelikleri vardır. Örneğin; Güney Ġngiltere’nin çitlerle,
bordürlerle, çevrelenmiĢ parsellerle kimlik kazanan 18.yy tarımsal peyzajı veya
Ġtalya’nın Toskana bölgesinin bağları ile özdeĢleĢen kırsal dokusu veya Fransa’nın
Loire vadisi her biri birinden farklı kimliklere sahip olan ayrıcalıklı kırsal peyzaj
alanlarıdır. Söz konusu peyzajlar sahip oldukları insan ölçeği, stabil karakterleri ve
görünüĢleri ile birbirinden ayırt edilebilen özelliklere sahiptir ve her biri mekânsal,
görsel ve duyusal anlamda farklılık yaratan kültürel ve doğal güçlere verilen bir
cevap niteliği taĢımaktadır (Hough, 1990).
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Peyzaj karakteri ve kimlik üzerine söylemler
Peyzaj kimliği tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir metodolojinin
terminolojisinde peyzaj karakteri (landscape character) ve kırsal alan karakteri olarak
ifade edilmektedir. Ancak kimlik ile karakter arasında kelime anlamı olarak fark
bulunmaktadır. Bu kapsamda;
Karakter; bir kiĢiyi, grubu veya nesneyi diğerinden ayırt eden nitelikler ve özellikler
olarak veya belirli bir nesneye ait ayırt edilebilir özellikler olarak tanımlanırken,
(Url-19, Url-20), kimlik; belirli bir objeyi veya varlığı tanımlanabilir ve ayırt
edilebilir kılan karakteristiklerin bir arada oluĢturduğu kolektif yapı olarak
tanımlanmaktadır (Url-19).
Ancak pratikte peyzaj karakteri ile ifade edilen belirli bir alanı diğerlerinden farklı
kılan özelliklerin bir arada oluĢturduğu bütüncül yapıdır. ÇalıĢma kapsamında yaygın
olarak kullanılan bir metodoloji olan peyzaj karakter değerlendirmesi ile olan
çakıĢmaları önlemek adına “peyzaj kimliği” terimi ve bu kimliği tanımlayan
bileĢenlerin de “peyzaj kimlik özellikleri” olarak ifade edilmesi önerilmektedir.
Peyzaj karakteri birbirini takip eden özelliklerin bir arada oluĢturduğu bütünlüktür.
Bu kapsamda peyzaj elemanlarının her birinin farklı süreçler sonucu ayırt edici bir
karakteri olabilir. Örneğin bir dağın jeomorfolojik olarak üst yamaç, orta yamaç ve
alt yamaç kesimleri birbirinde farklı karakterlere sahip olabilir. Karakterdeki bu
değiĢim bitki ve hayvanlar üzerinde de veya suyun varlığı veya yokluğu veya toprak
niteliği üzerinde de gözlemlenebilir. Aynı zamanda bütün bu bileĢenler bir arada
yamacı karakterize etmektedir. Bu bakımdan karakter, herkesin peyzaj hakkında
bildiği Ģeylerdir. Yani yerel halk bir dağın kuzey yamacı ve güney yamacı arasındaki
farkı bilir.
Pedroli ve diğerleri (2007) çalıĢmasında karakteri, peyzajı tanımlamak için kullanılan
bir kavram olarak değerlendirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, peyzaj kimliğin yer kimliği
(genius loci) ile tanımlanmakta ve kimliği peyzaj elemanlarının karakteri ile oluĢtuğu
savunulmaktadır. Peyzaj kimliğinin geliĢimi büyük ölçüde kültürel içeriklerle
iliĢkilidir. Bu bakımdan toplumun mu peyzajı etkilediği veya peyzajın mı toplum
üzerinde etkisi olduğu çözümlenememiĢ bir sorudur. Bu kapsamda peyzaj kimliği
(landscape identity) fiziksel görünüĢ ve insan algısının bir arada oluĢturduğu
bütüncül bir yapı olarak geliĢmektedir. Aynı çalıĢmada peyzajın kimliğini peyzaj
bileĢenlerinin karakteri üzerinden bir örnekleme ile açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Genel
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olarak, kuzey yamaçlar ağaç örtüsü daha yoğunken güney yamaçlar daha çıplaktır.
Yamacın bu karakteri ile

aynı zamanda su bakımından zengin olan vadi

yamaçlarında su değirmenleri inĢa etmeleri için cazip mekanların geliĢimine neden
olmuĢtur. Bu durum elbette ki gün içindeki saate, yıla ve detay ölçeğine bağlıdır ve
tüm peyzaj bileĢenleri için geçerlidir. Bu durum peyzaj bileĢenlerinin bir bütün
olarak yönetimine iliĢkin hedeflerin belirlenmesinde önemli bir özellik olabilir. Bu
örnekle hareketle çalıĢmalarında peyzajın kimliğinden hareketle peyzajın geliĢimine
dair bir yaklaĢım önermiĢlerdir. Söz konusu yaklaĢım peyzajın görünüĢünden
baĢlayarak, süksesyona yani birbirini takip eden geliĢim evreleri ve karaktere doğru
geliĢen bir akıĢı kabul eden

peyzaj kimliğine yönelik sistematik bir yaklaĢım

önermektedir (Pedroli ve diğerleri, 2007) (ġekil 4.3).
Literatürde peyzaj karakterini açıklamak için geliĢtirilen tanımlamalar çeĢitlilik
sunmakla beraber hepsi karakteri, doğal ve yapısal unsurları içeren ve belirli bir
alanı diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan özellikler bütünü olarak
tanımlamaktadır.

ġekil 4.3 : Peyzaj kimliğini değerlendirme süreci (Pedroli ve diğerleri 2007).
BaĢka bir deyiĢle, belirli bir peyzajda tekrar eden, farklı ve

tanımlanabilen

unsurların bir arada oluĢturduğu dokudur. Jeoloji, arazi formu, toprak yapısı, bitki
örtüsü, arazi kullanımı, parselasyon sistemi ve insan yerleĢmelerinin farklı
biçimlerdeki kombinasyonu sonucu geliĢmektedir (Countryside Agency, 2003;
Swanwick, 2003, Url-1). Hernandez (2007) çalıĢmasında, belirli bir bölgeye ait
karakteristik özellikleri tanımlayan peyzaj kimliğini oluĢturan birbiri ile iliĢkili üç
temel bileĢen olduğunu ve bunların arazi formu (jeoloji, topoğrafya ve erozyon,
hidroloji ve aĢınma vb. doğal süreçler ), arazi örtüsü (bitki örtüsü, su yüzeyleri ve
bitki süksesyonu, ve toprak yapısı gibi biyolojik faktörler) ve alan kullanımı (tarım,
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turizm ve ulaĢım gibi kültürel ve sosyal süreçler ve yere anlam kazandıran manevi ve
tarihsel olaylar) Ģeklinde sınıflandırılabileceğini önermiĢtir (Hernandez, 2007).
Hough (1990), peyzaj kimliğini bölgesel içerikte değerlendirmekte ve kültürel
anlamda bölgesel kimlik olarak gördüğümüz Ģeyin aslında insanları belirli bir yere
bağlayan ve belirli davranıĢ biçimlerinin geliĢmesinde rol oynayan sosyal ve
geleneksel bağlarla tanımlandığını savunmaktadır. Peyzaj kimliği, bir peyzajı
diğerlerinden farklı kılan özelliklerin bir arada oluĢturduğu ve insanlar üzerinde
güçlü bir yer hissi uyandıran bütüncül bir yapı sunmaktadır (Hough, 1990; Jackson,
1984). Bu kapsamda her yer, kendine özgü bir peyzaj kimliğine ve ayırt edici
niteliklere sahiptir.
Ancak peyzaj kimliği her bir peyzaj bileĢeninin sahip olduğu karakterlerin bir arada
oluĢturduğu bütüncül yapıyı temsil etmektedir. Bu kapsamda peyzaj kimliği, belirli
bir

kırsal

yerleĢimi

diğerlerinden

farklı

kılan

karakteristikler

bütününü

tanımlamaktadır. Peyzaj kimliği bir yerleĢimin tanımlanabilir özgün niteliklerinin
yanı sıra yerleĢime ait sosyal yaĢantıyı ve bu yaĢantının Ģekillendirdiği çevreye ait
bütüncül bir yapı sunmaktadır.
4.2 Kırsal YerleĢim Peyzaj Kimliği
Ġçerisinde bulunduğumuz küresel çağda, toplumların yüzleĢtiği en önemli
problemlerden birisi evrensel değerler üzerine kurulu bir yaĢam tarzının getirdiği
kimlik sorunu olmaktadır. Nitekim günümüzde kentsel yaĢantı ve bu yaĢantının
süregeldiği kentsel mekanlar dünyanın farklı coğrafyalarında benzer içerikler
sunacak Ģekilde Ģekillenmekte ve yere özgün değerler silinmektedir. Kitlesel göç
hareketleri, küresel ekonomi, bilgi ve iletiĢim teknolojileri insanların yer ile olan
bağlarını kesen yeni bir küresel düzen önermektedir (Alsayyad, 1995). Bu düzen
içerisinde toplumların kendilerine yer edinme çabaları dikkat çekicidir. Aynı
zamanda, yaĢanan kimlik kaybı ulusların sahip oldukları farklı etnik kökenlerine
yönelik farkındalığın geliĢimine neden olmuĢ (Alsayyad 1995), yöresellik veya
yerellik gibi kavramlar gelecek senaryoları için üzerinde önemle durulan konular
haline gelmiĢtir.
Kimlik üzerine geliĢtirilen çalıĢmaların bir çoğunun kentsel mekan ve kent odaklı
olması dikkat çekicidir. Özellikle günümüzde kırsal alanların yüzleĢtiği değiĢim
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süreci dikkate alındığında kırsal yerleĢimlerin barındırdığı özgün kimlik değerlerinin
korunması ve geliĢtirilmesine odaklanan yaklaĢımların gerekliliği açıktır.
Günümüzde gittikçe birbirine benzeyen kentlerin tek düze yapılaĢmalarına karĢılık;
fiziksel çevre ve kendilerine özgü yaĢam biçimleri ile Ģekillenen kırsal yerleĢmeler
Anadolu toplumunun kültürel zenginliği içinde bölgeden bölgeye, hatta aynı bölgede
köyden köye farklılık göstermektedir. YerleĢimler topoğrafik yapı, kültürel ve
fiziksel çevre koĢulları ile biçimlenmektedir. Genellikle tecrübeye dayalı yapım ve
yerleĢim ilkeleri özgün peyzajların geliĢimi ile sonuçlanmaktadır (Eminağaoğlu ve
Çevik, 2006).
Bu bakımdan sahip olduğu yerel değerler ve özgün nitelikleri ile birbirinden farklılık
gösteren bu yerleĢimlerin sahip olduğu kimlik değerlerinin belirlenmesi ve
devamlılığının sağlanması söz konusu alanlarda gerçekleĢtirilecek geliĢim planları
için kritik bir konudur.
Kültürel peyzajın önemli bir parçası olan kırsal peyzajları ilginç kılan ve güzel yapan
değerler “verneküler” olma durumu Ģeklinde tanımlanmaktadır (Hough, 1990).
Verneküler kelime anlamı ile geleneksel olan, el yapımı olan ve köylüye ait olan
anlamlarını taĢımaktadır (Jackson,1984). Mimari ile iliĢkili olarak kullanıldığında
verneküler, kırsal yerleĢim ve küçük kasaba konutlarını, çiftçinin veya zanaatkarın
konutunu ifade eden bir terimdir. Verneküler olanı tanımlamaya yönelik geliĢtirilen
güncel tanımlamalarda verneküler yapı, yerel tekniklerle ve yerel materyallerle iklim,
gelenekler ve daha ziyade tarımı kapsayan yerel ekonomi gibi yerel koĢulları göz
önünde bulundurarak inĢa edilen ve mimar tarafından değil usta tarafından üretilen
yapılar olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu tanımlama, mimarlar ve tarihçiler
tarafından önerilen bir tanımlama olmakla birlikte verneküler olanı mimari formlar
ve yapılar üzerinden tanıtmaktadır. Ne var ki, verneküler, kırsal yerleĢimleri ve
peyzajlarını, yaĢam alıĢkanlıkları ifade eden kapsamlı bir kavramdır. Bu kapsamda
kırsal kimlikle iliĢkilenen verneküler peyzajlar, “yerel alıĢkanlıklar, değiĢen
koĢullara karĢın geliĢtirilen pragmatik adaptasyonlar” olarak ifade edilmektedir
(Jackson,1984).
BaĢka bir tanımlamaya göre verneküler; belirli bir yerde yaĢayan insanların
gereksinimlerinin ve yere dair sınırlayıcı koĢulların ve iklimin etkisi sonucu
geliĢmektedir. Verneküler formlar, bir çok faktör tarafından Ģekillendirilmektedir:
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doğal özellikler (biyofiziksel süreçler ve iklim); kültür ve tarih; peyzajın
organizasyonel yapısı üzerinde etkili olan önemli bir faktör olarak merkezi
otoritelerin rolü, her biri kırsal peyzajları tanımlayan verneküler yapının oluĢumunu
sağlamaktadır. Bütün bu yapılar insanların barınma ve yaĢamlarını araziye bağımlı
bir Ģekilde devam ettirme gereksinimleri sonucu geliĢmektedir (ġekil 4.4., 4.5, 4.6)
(Hough, 1990).
Kırsal yerleĢimlerin verneküler yapıları daha çok endüstri öncesi peyzajlarla
iliĢkilendirilmektedir. YerleĢimler için besin ve hammadde üreten arazi, insanlar
tarafında kültüre edilerek, dönüĢtürülerek, özgün dokular üretmektedir. Gereklilikler
sonucunda geliĢen fiziksel, sosyal ve ekonomik iliĢkileri içermekte ve dönemin
teknolojisi ve gelenekleri tarafından sınırlı ölçüde değiĢtirilmektedir. Ġnsanın arazi ile
olan bu etkileĢimi sonucunda, içeriğinde olan doğal karakterin nesiller boyu insan
aktiviteleri ile kültürel peyzajlar olarak Ģekillendirildiği farklı bölgesellikler
oluĢturmaktadır. Sonuç olarak peyzaja özgün “yer hissini” kazandıran nitelikler ve
kırsal alana yönelik farklı kimlik temsillerinin, arazinin doğal nitelikleri ve bu
niteliklerin

insanlar

tarafından

gereklilikleri

doğrultusunda

değiĢtirilmesi,

dönüĢtürülmesi sonucunda geliĢmektedir (Hough, 1990).
4.3 Bölüm Değerlendirmesi
GeliĢim politikaları ve küreselleĢme ile gündeme gelen dinamikler, etkilerini en açık
Ģekilde yaĢam çevreleri üzerinde göstermektedir. ÇağdaĢ insanın gereksinimlerine
cevap verecek Ģekilde biçimlenen yaĢam çevreleri en genel anlamda barındırdıkları
doğal, yapay ve sosyo-kültürel bileĢenleri ile birbirinden ayrıt edici özellikler yani
kimlik kazanmaktadır. Ancak günümüzde kentler, dünyanın farklı coğrafyalarında
küresel eğilimlerin etkisi ile benzer nitelikler sergilemeye yani özgün kimliklerini
kaybetmeye baĢlamıĢtır. Buna karĢın geleneksel dokusunu koruyan, sosyal bağları
kuvvetli, yerel değerleri mekânsal kurgusunda yaĢatan yerleĢimler ise barındırdıkları
özellikleri ile “kimlikli” yerleĢimler olarak nitelendirilmektedir. Bu bakımdan kimlik
sorunu günümüzde baĢarılı kentsel geliĢim senaryolarının önemli bir parçası haline
gelmiĢtir. Ancak kimlik daha çok kentsel çevreler için üzerinde durulan bir konu
olmakla birlikte kırsal kimlik üzerine yürütülen çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Halbuki
geleneksel değerlerin mekan organizasyonunu yönlendirdiği, doğal özelliklerin ve
insanın arazi ile olan iliĢkisinin ön planda olduğu kırsal yerleĢimlerin her biri
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ġekil 4.4 : Loire Vadisi, Fransa (Url-2).

ġekil 4.5 : Toskana Vadisi, Ġtalya (Url-2).

ġekil 4.6 : Hollanda (Url-3).
birbirinden farklı ve baskın kimliklere sahiptir. Bu kapsamda kırsal yerleĢimlere ait
kimlik kırsal yerleĢimin doğası gereği peyzaj niteliklerinin tanımladığı peyzaj kimliği
ile açıklanabilir. Peyzaj kimliğinin anlaĢılabilmesi için günümüzde peyzajın nasıl
tarif edildiğinin netleĢtirilmesi gerekmektedir. Günümüzde peyzaj insanın yer’le
olan iliĢkisini tanımlayan kapsamlı bir kavramı ifade etmektedir. Peyzaj belirli bir
coğrafyada, bölgede veya mekânsal sınırlar içerisinde insanın içerisinde yaĢadığı
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çevreyi sahiplenmesi ve aidiyat duygusunun ve yer hissinin geliĢebilmesi adına çok
büyük bir potansiyel sunmaktadır.
AraĢtırma kapsamında peyzaj’ın kapsadığı farklı anlamların anlaĢılabilmesi için,
peyzaj’ın değerlendirilmesi üzerine geliĢtirilen 3 önemli metot, peyzaj tespiti, peyzaj
değerlendirmesi ve peyzaj karakter değerlendirmesi içinde kullanılan peyzaj
tanımları açıklanmıĢtır.
Söz konusu tanımlamalar çerçevesinde çalıĢma kapsamında peyzaj; doğal koĢullar ve
bu koĢullara adapte olan üretim tekniği ve geleneksel yaĢam Ģeklinin bir bileĢkesi
olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bileĢenler bir arada farklı peyzaj kimliklerini
üretmekte ve kırsal yerleĢimlerde söz konusu peyzaj kimliği ile Ģekillenen mekânsal
içerikler sunmaktadır.
Peyzaj kimliğini tanımlamak üzere geliĢtirilen çalıĢmalar ağırlıklı olarak günümüzde
sürdürülebilir geliĢim planları için önemli bir araç haline gelen, kırsal alanların
peyzaj karakterinin tanımlanması ve belirlenmesi konularına odaklanmaktadır.
Karakter ve kimlik kelime anlamı açısından birbirinden farklılık göstermektedir. Bu
kapsamda kimlik karakteri de bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Ne var ki
peyzaj kimliği ile ifade edilmek istenen kimlik özellikleri olsa da, bir çok literatürde
peyzaj karakteri olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda peyzaj karakteri; karakteri,
doğal ve yapısal unsurları içeren ve belirli bir alanı diğerlerinden ayırt edilebilmesini
sağlayan

özellikler

bütünü

olarak

tanımlamaktadır

ve

sosyal

bir

içerik

sunmamaktadır. Buna karĢın peyzaj kimliği her bir peyzaj bileĢeninin sahip olduğu
karakterlerin bir arada oluĢturduğu bütüncül yapıyı temsil etmektedir.
AraĢtırma kapsamında kırsal yerleĢimlerin her birine ayırt edici niteliklerini
kazandıran özellikler bütünü peyzaj kimlik özellikleri ile açıklanmaktadır. Söz
konusu durum özellikle günümüzde birer cazibe mekanı haline gelen kırsal
yerleĢimler kapsamında ele alındığında, peyzaj kimliğinin korunması, geliĢtirilmesi
ve gelecek stratejilerinin bu doğrultuda geliĢtirilmesi gerekliliği gündeme
gelmektedir.
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5. PEYZAJ KARAKTERĠSTĠKLERĠNĠN TESPĠTĠNE YÖNELĠK METOT
VE ARAÇLAR
Son beĢ yılda peyzaj kimliğinin tespiti özellikle peyzaj ve çevre planlama çalıĢmaları
için bir önemli bir odak haline gelmiĢtir. Özellikle, peyzaj kimliği, sürdürülebilir
planlama yaklaĢımları için önemli bir kaynak olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢ ve
karakter tespitine yönelik

metodolojiler ve araçlar geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu

metodolojiler, peyzaj tespiti (landscape evaluation) ve peyzaj değerlendirmesi
(landscape assessment) yaklaĢımları temeline dayanmakla beraber sürdürülebilir
geliĢim için geliĢtirilen planlama yaklaĢımlarında peyzaj karakterinin / kimliğinin
tespitine dayalı adımlar bütünü olarak peyzaj mimarlığı kuramı ve pratiğinde önemli
bir yer edinmiĢtir (Swanwick, 2003).
Günümüzde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaĢabilmek adına katkı sağlayan karar
verme araçları mevcuttur. Örneğin köylerin karakterini incelemeye öncelik olarak
geliĢtirilen ve Avrupa’da bir süredir pratikte uygulanan, Köy Tasarım Raporları
(Village Design Statements) söz konusu araçlardan biridir. Diğerleri, örneğin YaĢam
Kalitesi Kazancı (Quality of Life Capital), yeni yeni uygulamaya konulan ve
sonradan eklenen bir araç olarak geliĢmeye devam etmektedir (Swanwick, 2003).
Söz konusu metodolojiler ve yaklaĢımların her biri temelinde, peyzajların sahip
olduğu kimlik özelliklerinin, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli geliĢim planlarında
devamlılığının sağlanması ve geliĢtirilmesi adına en uygun kararların alınması
yolunda yardımcı bir araç olarak ele alınması fikri yatmaktadır. Bu kapsamda her biri
“peyzaj” odaklı geliĢim senaryolarına veri sağlayan önemli yaklaĢımlardır. Söz
konusu metodolojilerin bazıları tarihi ve arkeolojik değerlere odaklanmakta diğer
nitelikleri göz ardı etmekte veya bazıları köy ve kasabaların mevcut karakterinin
devamlılığının sağlanması adına izlenmesi gereken ilkeleri sunmakta, bazıları daha
büyük ölçekte bölgesel peyzaj karakterinin tespit edilmesine yönelik ulusal
sınıflandırma yaklaĢımları sunmaktadır.
Metodolojilerin içeriği ve temel odak noktası ne olursa olsun kimlik tespitinde
önemli olan nokta, sadece peyzajı tanımlayan tekil elemanların tanımlanmasını değil
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aynı zamanda bu tekil elemanların tanımlanabilir bir kimlik oluĢturmak üzere nasıl
bir arada çalıĢtıklarının da anlaĢılması gerekliliğidir. Bu da kimliğin iyi bir Ģekilde
yapılandırılmıĢ sistematik bir yaklaĢımla değerlendirilmesinin gerekliliğini gündeme
getirmektedir.
AraĢtırmanın beĢinci bölümünde öneri değerlendirme matrisine veri oluĢturması
bakımından önemli olduğu düĢünülen metotlar ve araçlar açıklanacaktır.
5.1 Peyzaj Değerlendirmesine Yönelik Metot ve Araçlar
Peyzaj değerlendirmesine yönelik olarak son yıllarda bir çok metot geliĢtirilmiĢtir.
Söz konusu metotlar bir yandan peyzajın bireyler ve gruplar tarafından subjektif
olarak değerlendirilmesine dayanan teknikleri, diğer yandan peyzajın fiziksel
özelliklerini kullananan teknikleri temsil eden farklı yaklaĢımları sergilemektedir. Bu
amaç için kullanılan modeller bir kaç alt sınıf altında incelenebilir. Arthur ve
diğerleri (1977) söz konusu metotları tanımlayıcı envanterler ve toplumsal tercih
modelleri olacak Ģekilde iki ana grupta değerlendirmiĢtir. Her iki metotta kendi
içinde kalitatif ve kantitatif metotlara ayrılmaktadır. Birggs ve Franse (1980)
modelleri alt kategorilere ayırmak için direkt ve direkt olmayan metotları
kullanırken, Crofts (1975) tercih ve temsil bileĢenleri teknikleri olmak üzere iki tip
teknik tanımlamaktadır. Daniel ve Vining (1983) metoları ekolojik, formal estetik,
psikofizik, fizyolojik ve fenomolojik modeller olacak Ģekilde sınıfandırmıĢtır. Söz
konusu yaklaĢımlar ıĢığında metotlar genel olarak tanımlayıcı envanter ve toplumsal
tercih metotları ve kantitatif bütüncül teknikler olacak Ģekilde üç ana baĢlık altında
incelenebilir (The Macaulay Land Use Research Institute, 2010).
Tanımlayıcı envanterler uzmanlar tarafından daha çok objektif bir Ģekilde uygulanan
metotlar olan ekolojik ve biçimsel estetik modellerini içerir. Toplumsal tercih
modelleri objektif ve subjektif metotları kullanmakla birlikte genellikle anket
çalıĢmalarını kapsamakta dolayısıyla toplum içindeki fikir birliğine yönelik
problemlerle iliĢkilendirilmektedir. Kantitatif holistik teknikler subjektif ve objektif
metotları kullanır ve psikofizik ve temsil bileĢenleri modellerini içerir.
AraĢtırma kapsamında yararlanırlan bir metot olarak tanımlayıcı envanter metodu
açıklanacaktır.
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Tanımlayıcı envanterler
Tanımlayıcı envanterler görsel kaynakların değerlendirilmesi amacı ile kullanılan en
geniĢ kategoriyi sunmaktadır. Peyzajların analiz edilmesi ve bileĢenlerinin
tanımlanması yolu ile değerlendirilmesine yönelik hem kalitatif hem de kantitatif
metotları içermektedir (Arthur ve diğerleri, 1977). Sınıflandırma yöntemleri, survey
birimlerini genel benzerliklerine göre sınıflandırmak ve derecelendirmek veya sonuç
gruplarını değerlendirmek için geliĢtirilen metotları kapsamaktadır. Ekolojik modeler
gibi, herhangi bir sınıflandırma yapmayan metotlar, seçilen peyzaj bileĢenleri
arasındaki iliĢkileri ve çevresel kaliteyi tanımlaması ve bu iliĢkileri peyzaj kalitesinin
tahminine yönelik kullanılması için geliĢtirilmiĢtir (Briggs ve France, 1980).
Tanımlayıcı envanter metotları, bireysel uzmanlar veya uzmanlar ekibi tarafından
tanımlanan ve ölçülen peyzaj bileĢenlerini değer verme, karĢılaĢtırma ve birleĢtirme
gibi kombinasyonel iĢlevlere (örneğin toplama, çıkarma ve çarpma) dayanmaktadır.
Envanterin bileĢenleri fiziksel peyzaj elemanlarını veya tasarım elemanlarını
içermektedir (Tandy, 1971).
Kantitatif tasarım envanterlerinde peyzaj değerlendirme yaklaĢımları tüm peyzajın
görsel kalitesinin peyzaj bileĢenlerinin bir araya gelmesi yolu ile açıklanabileceği
varsayımına dayanmaktadır. Peyzaj değerlendirmesinde kullanılan bu metotlar
peyzaj kalitesine yönelik genel değerlendirmenin yapılmasını ve subjektif olarak
seçilen ancak objektif olarak uygulanan kriterlere dayanan peyzaj envanterini sağlasa
da, uygulamanın objektifliği ve hassasiyeti ve sonuçların temelinde yatan
subjektifliği gizlemektedir (Crofts ve Cooke, 1974).
Tanımlayıcı envanter yaklaĢımı bir kaç varsayımı içermektedir. Bu varsayımlardan
bir tanesi peyzaj değerinin peyzaj bileĢenlerinin değerinin anlaĢılması yolu ile
açıklanabileceği varsayımıdır. Diğeri ise, doğal güzelliğin peyzaj bileĢenlerinin
içinde saklı olduğu varsayımıdır. Bu peyzaja ait fiziksel bir özelliktir ancak doğal
güzellik aynı zamanda gözlemcinin algısına da bağlıdır (Arthur ve diğerleri, 1977).
Biçimsel estetik modeller
Biçimsel estetik modelin temeli estetik değerlerin peyzajın biçimsel özelliklerinde
gizli olduğu düĢüncesi oluĢturmaktdır. Bu özellikler temel Ģekiller, çizgiler, kontürler
ve dokular ve bunlar arasındaki iliĢkilerdir. Bu özellikler arasındaki iliĢkiler her bir
peyzaj alanının çeĢitlilik, birlik ve diğer karmaĢık biçimsel karakteristikler
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doğrultusunda sınıflandırması için incelemeler yapmaktadır. Bu iĢlem için formal bir
eğitim gerekli olduğu için bu metot hemen hemen her zaman uzmanlar tarafından
özellikle peyzaj mimarları tarafından uygulanmaktadır (Daniel ve Vining, 1983).
Peyzaj kalite değerlendirmelerinin sonuçları belirli kategoriler çerçevesinde
düzenlendiği için ve belirli aralıklarla yapılan ölçümleri içermediği için bu
değerlendirmeleri ekonomik değerlendirme süreçleri ile iliĢkilendirmek oldukça
güçtür. Bu nedenle, peyzaj nitelikleri diğer sosyal değerlerle sınırlı ölçüde
iliĢkilendirilebilmektedir (Daniel ve Vining, 1983).
Ekolojik modeller
Ekolojik modeller içinde, peyzaj kalitesi ile iliĢkili çevresel özellikler öncelikli
olarak biyolojik ve ekolojik kökenlidir. Bu kapsamda peyzaj bitki ve hayvan türleri,
ekolojik bölgeler, süksesyon basamakları ve ekolojik sürece iliĢkin diğer göstergeler
ile karakterize edilmektedir. Böyle bir yaklaĢım kapsamında insanlar peyzajın
kullanıcıları olarak karakterize edilmektedir (Daniel ve Vining, 1983). Ekolojik
modeller belirli alanlar için tasarlanma eğilimindedir ve bu nedenle peyzajın
bütününe uygulamak oldukça zordur; daha çok doğal ve insan etkisi altında bulunan
çevreleri birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır.
Ekolojik modellerin altında yatan temel varsayım, peyzaj kalitesinin direkt olarak
doğallık veya ekosistem bütünlüğü ile iliĢkili olmasıdır. Bu modelin geçerliliği
insanlar arafından zarar görmemiĢ doğal alanların en yüksek düzeyde peyzaj
kalitesine sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu metodun güvenilebilirliği
değerlendirme olarak kullanılan metodun genellikle ekoloji uzmanı tarafından
yürütülüyor olmasıdır (Daniel ve Vining, 1983).
ÇalıĢma kapsamında, peyzajın görsel kalitesini değerlendirmeye yönelik tanımlayıcı
envanter metotlar içinde yer alan peyzajın manzara kalitesinin ancak peyzaj
bileĢenlerinin anlaĢılması yolu ile açıklanabileceği varsayımına dayanan yaklaĢım
üzerinde durulacaktır.
Bu yaklaĢıma göre peyzaj bileĢenlerinin, peyzajın manzara / doğal kalitesinin
iskeletini oluĢturan temel ve kalıcı belirleyicileri olduğu fikrine dayanmaktadır. Söz
konusu

yaklaĢımda

arazi

formu

ve

jeomorfolojik

süreçlerin

peyzajın

değerlendirilmesi adına birincil bileĢenler olduğunu vurgulamaktadır. BileĢen
yaklaĢımı; peyzajın fiziksel karakteristiklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
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peyzajın manzara kalitesinin tespitine yönelik temel adımı oluĢturduğu düĢüncesine
odaklanmaktadır (Rogers, 1975).
Bu kapsamda peyzajın manzara kalitesini etkileyen peyzaj bileĢenleri: arazi formu,
su, arazi örtüsü ve insan yapısı ürünler olarak tanımlanmıĢtır. Özellikle arazi formu
ve su yüzeylerinin söz konusu karakterin geliĢiminde birincil rol oynadığı
belirtilmiĢtir (Rogers, 1975).
Tanmlayıcı envanter metotlarının bir parçası olarak değerlendirilecilecek bir diğer
ifade “çevre karakterinin analizi” Ģeklinde belirmektedir. Literatüre göre çevre
karakterinin analizi tanımlayıcı bir süreçtir. Bu bakımdan “sözlü anlatım” çevre
karakterinin analizinde baĢvurulan en temel tekniktir (Yürekli, 1977). AĢağıdaki
sözlü tanımlamalar örnek olarak verilebilir:
“YalıtılmıĢ ağaç grupları ve kayın dizileri, dar vadi diplerinde ağaçlar içine
yuvalanmıĢ, taĢtan inĢa edilmiĢ küçük köyler, bozulmamıĢ nitelikleriyle, açık
peyzajda değer veren elemanlardır” (Fines, 1968; Yürekli, 1977).
“…. Bu birlik bireysel stil ve ayrıntıların ilgi çekicilik ve heyecan veren kontrastı ile
sağlanmaktadır. Sonuç güçlü bir insanca karakterdir. Üç belirgin yapı tipi:
restorasyon görmüĢ, genellikle üçgen alınlı ahĢap karkas cepheler; daha yalın, kat
hizaları parapeterle belirlenmiĢ, Georgian cepheleri; ve genellikle yüksek kaliteli,
restore edilmiĢ Victorian ve Edwardian cepheler, Rows boyunca yürüyüĢ, değiĢken
kat hizaları, yükseklik ve geniĢlikler dizisi ilei eĢsiz bir görsel izlenim verir” (Insall,
1968; Yürekli, 1977).
AraĢtırma kapsamında peyzaj değerlendirmesi metodolojilerinin konu alanına giren
peyzaj karakter değerlendirmesi, tarihi içerikli peyzaj karakter değerlendirmesi,
görsel peyzaj değerlendirmesi gibi metorlarla, kırsal yerleĢimlerin kimliğinin
tespitine yönelik önemli ipuçlarını sunan köy tasarım raporları ve köy tasarım
rehberleri olmak üzere iki temel araç tartıĢılacaktır.
5.1.1 Peyzaj karakter değerlendirmesi
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi (LCA), peyzajları farklı kılan özgün niteliklerinin
tespiti, analizi ve açıklanması fikrine dayalı bir yöntem olarak 20. yy’ın sonuna
doğru ortaya çıkmıĢtır. Söz konusu yöntem herhangi bir peyzajı diğerlerinden ayıran
karakteristiklerin tespit edilmesinin yanı sıra kırsal alanlar üzerinde etkili olan
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değiĢimleri incelemek üzere geliĢtirilen bir araç niteliğini taĢımaktadır (CA,
SNH,2002; CPRE, 2003).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesinin temeli, hiçbiri bir diğerinden öne çıkmayan bir
dizi metotlar serisi olan peyzaj değerlendirmesine dayanmaktadır. Peyzaj Karakter
Değerlendirmesi, strüktür planları, agro-çevresel Ģemalar, peyzaj değiĢimleri için
planlama ve koruma gibi alana özgü politikaların altını çizmektedir (Jensen, 2005)
Belirli niteliklere sahip peyzaj alanlarının korunması ve iyileĢtirilmesi temeline
dayanan yöntem daha çok peyzajın görsel kalitesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda
peyzajın görsel kalitesine yönelik üç temel eğilim geliĢtirmiĢtir (CA,SNH, 2002):
1. Karakter veya belirli bir alanı tanınabilir ve uyumlu yapan yapay ve doğal
özellikler
2. Ayırt edicilik, veya belirli bir alanı diğer alanlardan farklı kılan özellikler
3. Değer, kiĢisel fikirler ve duygusal bağlar yerine, belirli bir alanın karakterine ve
ayırt edilebilen özelliklerine ait gözlemlenebilen ve genelleĢtirilebilen özellikler
Bu kapsamda Peyzaj Karakter Değerlendirmesi bir yandan karakterin ve her bir alana
ait ayırt edici özelliklerin tespit edilmesine hizmet ederken diğer yandan değerinin
tanımlanabilmesi için yapısal bir temel sağlamaktadır (CA, SNH, 2002; Swanwick,
2004).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi (LCA), belirli bir yeri özel yapan bileĢenler
tanımlamak üzere kullanılan bir araçtır ve yerel farklılıkları göz önünde
bulundurarak karar verme süreci için uygun bir altyapı sağlamaktadır. Aynı zamanda
yerel çevrelerin karakteri üzerinde etkili olan karar verme mekanizmasına, yerel
halkın ve yatırımcıların katılımını desteklemektedir (Tudor, 2009).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi peyzaj karakterini Ģu Ģekilde açıklamaktadır
(CA/SNH, 2002);


Jeoloji, arazi formu, toprak, vejetasyon, arazi kullanımı, yerleĢim dokusu gibi
faktörlerin kombinasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır



GeçmiĢ, bugün ve geleceğe yönelik içerikler sunmaktadır



Biyofiziksel

ve

kültürel

faktörler

geliĢmektedir.
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arasındaki

içsel

iliĢkiler

sonucu

Peyzaj Karakteri karasal ekosistemlerin doğal ve kültürel bileĢenlerinin belirli
ekolojik, ekonomik ve sosyal iĢlev ve değer içeren özellikli yerler üretmek üzere bir
araya geldiği yöntemleri ifade etmektedir.
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi, çevre koruma ve doğal kaynakların akılcı
kullanımı olmak üzere iki temel amaca hizmet etmektedir. Ana hefleri (CA/SNH,
2002; CPRE, 2003):


Yerel ölçekte çevresel ve kültürel özelliklerin tanımlanması



Çevredeki değiĢimin takip edilmesi



Konut alanı, rüzgar çiftlikleri, iletiĢim direkleri vb. yeni geliĢimler için uygun
konum, ölçek ve niteliklerin belirlenmesi için gerekli kararın alınması



GeliĢim ve değiĢim için peyzaj duyarlılığının anlaĢılması



Arazi yönetimi Ģemaları için hedefin belirlenmesi



Ġnsanların içinde yaĢadığı, çalıĢtığı ve boĢ zamanlarını geçirdiği peyzajlarla
ilgili konularda kamu bilincinin arttırılması.

Peyzaj Karakter Değerlendirmesi yaklaĢımının (LCA) sonucu arazi yüzeyinin
“peyzaj karakter tipleri” ve “peyzaj karakter alanları” olarak belirli parçalara
ayrılmasına neden olmaktadır. Peyzaj karakter tipleri doğası gereği “genel” bir
nitelik taĢır, bu nedenle ülkenin farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir. Ortaya çıktıkları
yerde, jeoloji, topografya, drenaj, vejetasyon, tarihi arazi kullanım ve yerleĢim
dokusu gibi kombinasyonları kapsamlı bir biçimde paylaĢırlar. Nitelendirmenin son
ürünü, peyzaj tiplerini ve/veya alanlarını gösteren ve karakterlerini ifade eden
tanımlamaları içeren haritalardır (Selman, 2006).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi 2 aĢamalı bir süreci içermektedir (CPRE, 2003):


Nitelendirme (Characterisation): Nitelendirme aĢaması değerlendirmenin
amacını tanımlar. Bir yere kimlik kazandıran,

farklı kılan özelliklerin

anlaĢılması sürecidir (CPRE, 2003). Masa baĢı çalıĢma, alan surveyi ve
peyzajın tanımlanması aĢamalarını içerir. Peyzajı ortak karakter alanlarına
ayırır, haritalar, niteliklerini ve temel konularını tanımlar.


Karar Verme (Judgement): Arazi yönetim kararları temelinde kamu sahipleri,
politikacılar, arazi yöneticileri, yerel topluluklar ve bir çok hissedarla
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bağlantılı olarak çalıĢır. Eğer aldıkları kararlar peyzaj karakter değerlendirme
süreci sonunda toplanan bilgiye dayanıyorsa, gelecek için mantıklı olacaktır.
Hisse sahiplerinin peyzaj karakter değerlendirme sürecine katılımı etkili bir
yatırım olacaktır. Çok daha iyi yönlendirilmiĢ sonuçlar üretilecek ve daha iyi
geliĢim ve daha ile arazi yönetim kararlarının alınasına teĢvik edici
giriĢimlere ön ayak olacaktır.
Peyzaj Karakter Değerlendirilmesinde kullanılan genel kavramlar ise Ģu Ģekilde
tanımlanmaktadır (CA,SNH, 2002):


Karakter: Bir peyzajı diğerinden iyi veya kötü özelliklerinden ziyade tamamı
ile farklı kılan, ayrı, tanınabilir ve süreklilik gösteren bileĢenlerin oluĢturduğu
doku.



Nitelik: Farklı bir karaktere katkı sağlayan bileĢenler veya bileĢenler bütünü.



BileĢen: Ağaç veya çit gibi, peyzajı tanımlayan tekil elemanlar.



Özellikler: Ağaç grubu, kilise kulesi veya orman silüeti gibi belirgin ve göze
çarpan elemanlar.

Peyzaj Karakter Değerlendirmesi farklı ölçeklerde uygulanmaktadır ve bu ölçeklerin
iç içe geçmiĢ seriler Ģeklide birbirine uyması gerekmektedir. Sonuç olarak, peyzaj
karakter tipleri ve alanlarına yönelik her bir sevideki değerlendirmenin bir üst
seviyeye daha çok katkı sağladığı bir hiyerarĢi ortaya çıkmaktadır (ġekil 5.1).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesinde kullanılan ve her biri bir öncekinden daha
detaylı bir çalıĢma gerektiren 3 temel seviye Ģu Ģekildedir:


Ulusal ve bölgesel ölçek: Ekolojik etkenler ve yerleĢime yönelik temel
faktörlerin etkisi ile birlikte genel jeolojik ve arazi formunun etkisi ile oluĢan
dokuları

kapsamaktadır.

Ülkedeki

tüm

bölgeler

arasındaki

peyzaj

farklılıklarını göstermek için kullanılır.


Yerel Otorite Ölçeği: Belirli bir arazi formu ve arazi örtüsünün
kombinasyonu ile tanımlanan bütüncül karakter ve elemanların oluĢturduğu
ayırt edici karakter. Yer hissini sağlayan ayrı coğrafik alanları örneğin, nehir
sel yatağı, plato bozkırlarını veya belirli sınırlarla tanımlanan çiftlik alanlarını
içerebilir. Belirli bir bölgenin, ilçenin peyzaj karakterini belirlemek için
kullanılır.
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Yerel Ölçek: Peyzaj tiplerini ve/veya küçük ölçekli alanları haritalamak için
detaylandırılmıĢ bir değerlendirme yapılabilir veya çit, iĢlenebilir tarım
arazileri, ve çiftlik yapıları gibi belirli bir alanın kimliğine katkı sağlayan
tekil elemanları haritalamak ve tanımlamak için detay eklenebilir. Yerel
değerlendirmeler alanın yakın çevrenin kimliğine veya yakın çevreye doğru
olan manzaraya olan katkısı olarak da düĢünülebilir. Küçük alanların, büyük
çiftlikler, milli park veya önerilen geliĢim bölgesi gibi küçük alanların peyzaj
karakterinin tanımlamak için kullanılır. (CA,SNH, 2002; Selman, 2006).

ġekil 5.1 : Peyzaj karakter değerlendirmesinde mekansal hiyerarĢi (Swanwick ve
Land Use Consultants, 2002).
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi Metodolojisi genel olarak nitelendirme ve karar
verme olmak üzere iki temel adımı içermektedir. Metodolojinin akıĢ diyagramında
gösterildiği üzere değerlendirme sürecinin ilk adımını nitelendirme aĢaması
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içermektedir. Nitelendirme aĢaması, amacın belirlenmesi, maĢa baĢı çalıĢması, arazi
survey’i, sınıflandırma ve tanımlama olmak üzere birbirini takip eden 4 temel
aĢamayı içermektedir.
Birbirini izleyen bir dizi adımdan oluĢan Peyzaj Karakter Değerlendirmesi
metodolojisi çalıĢma alanının özgün niteliklerinin tespit edilmesi ve bu tespitler
sonucunda alanın potansiyellerine en uygun geliĢim planlarının yönlendirilmesi
amacına hizmet etmek üzere kullanılan bir araçtır (ġekil 5.2). Söz konusu metodoloji
sonucu elde edilen bilgiler peyzaj kılavuzlarının ve stratejilerinin üretilmesi,
planlama politikalarının yönlendirilmesi, peyzajın güçlendirilmesine yönelik
önerilerin geliĢtirilmesi adına önemli taĢımaktadır. Bu bakımdan peyzaj karakter
değerlendirmesi metodolojisi alanın özgün peyzaj karakteristiklerinin tespitini ve bu
karakteristikleri belirli sınıflar ve kategoriler altında haritalandırılmasına dayanan
kapsamlı bir süreçtir. Söz konusu süreç içerisinde peyzaj alanına iliĢkin bilgilerin
toplanmasını içeren ofis çalıĢmaları ve arazi survey çalıĢmaları sonucunda alana
özgün niteliklerini kazandıran unsurlar tespit edilmektedir.
Ofis çalıĢmaları kapsamında, çalıĢma alanının doğal ve sosyo-kültürel yapısının
belirlenmesine yönelik tespitleri içermektedir. Jeolojik yapı, arazi formu, drenaj
dokusu, toprak tipleri ve arazi örtüsü / vejetasyon doğal yapı kapsamında irdelenen
özellikler olmakla birlikte, arazi kullanımı, yerleĢim, kapalılık ve zaman, kültürel /
sosyal faktörler kapsamına irdelenmesi gereken özellikler olarak ele alınmaktadır.
Araziye özgün niteliklerin belirlenmesi aĢamasının diğer bir ayağı olan arazi survey’i
çalıĢmaları alanın algısal ve estetik değerlerinin belirlenmesini hedeflemektedir.
Peyzaj karakter değerlendirmesi kapsamında kullanılan arazi survey formu, bakıĢ
noktası, konum, tarih gibi bir takım bilgilerin yanı sıra çalıĢma alanının jeolojisi,
topoğrafik yapısı, baskın arazi örtüsü ve peyzaj elemanları (yapılar, miras, çiftlik,
arazi örtüsü, orman / ağaçlar, hidroloji, iletiĢim) baĢlıkları altında yapılan tespitleri
içermektedir (ġekil A.1). Söz konusu tespitler ana baĢlıklar altında sunulan alt
kategorilerden hangisi çalıĢma alanı karakteristiklerini yansıtıyorsa o baĢlığın form
üzerinde iĢaretlenmesine dayalı bir tespit yönetimi olarak yer almaktadır. Belirli
baĢlıklar altında sunulan seçeneklerin yanı sıra survey formu özel niteliklerin yazılı
olarak ifadesini içeren baĢlıklara da sahiptir. Bu kapsamda çalıĢma alanının ana
karakteristikleri veya ayırt edici özellikleri veya özel durumlar yazılı ifadelerle form
üzerinde vurgulanmaktadır.
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ġekil 5.2 : Peyzaj karakter değerlendirmesi metodolojisi akıĢ diyagramı (Swanwick
ve Land Use Consultants, 2002).
Arazinin fiziksel niteliklerinin belirlenmesinin yanı sıra arazi survey’i formu görsel
değerlendirme ve algıya yönelik bir dizi kriteri içermektedir. Görsel değerlendirme
kriterleri olarak; doku, ölçek, tekstür, renk, karmaĢıklık, uzaklık, birlik, form,
kuĢatılmıĢlık, görsel dinamikler olmak üzere belirlenen kriterler doğrultusunda alanın
hangi ölçüde (baskın, zayıf, güçlü vb.) söz konusu kritere sahip olduğunun form
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üzerinde iĢaretlenmesine dayanmaktadır. Görsel değerlendirmenin dıĢında survey
formunda mimari özellikler ayrı bir baĢlık olarak değerlendirmekte ve yerel
materyaller, verneküler stil, kombinasyonlar ve yerleĢim formu, mimari karakter
baĢlığı altında yazılı ifadeler tespit edilmesi gereken baĢlıklar olarak belirmektedir.
AraĢtırmanın ana problem alanını oluĢturan “kırsal yerleĢim peyzaj kimliği”
kapsamında peyzaj karakter değerlendirmesi metodolojisi, önerilen matris için
önemli bir kaynak olarak değerlendirilmekle birlikte, söz konusu metodoloji
içerisinde peyzaj kırsal alan bütünü olarak ele alınmakta ve “yerleĢim” bu bütünlük
içerisinde yer alan bir alan kullanım Ģekli olarak tanımlanmaktadır. Metodoloji
içinde kullanılan arazi survey formunda “yerleĢim”e ait nitelikler mimari karakter,
yapılaĢma tekniği, yerleĢim formu gibi baĢlıklar altında değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda metodoloji kırsal yerleĢime ait, tespit edilmesi gereken özellikleri gerekli
detay ölçeğinde yansıtamamaktadır.
Formda yer alan baĢlıkların birbiri ile iliĢkileri zayıf olmakla birlikte yerleĢim ve
kırsal kimliğin önemli bir bileĢeni olan sosyal ve ekonomik yaĢantıya dair verilerin
tespitine yönelik baĢlıkları içermediği gözlemlenmiĢtir. Bunun yanı sıra survey
form’u alanın yaĢamsal özellikleri yerine estetik ve görsel nitelikleri üzerinde
durmakta ve arazi ve insan iliĢkilerini göz ardı etmektedir. Bu bakımdan metodoloji
kırsal yerleĢim ölçeğinde peyzaj kimliğinin tespiti anlamında yetersiz kalmaktadır.
Bunun yanı sıra survey formunun alanın doğal yapısı, kırsal çevreye özgün nitelikleri
tespit etmeye yönelik önerdiği baĢlıkları ve formun alana yönelik skeç ve fotoğrafları
içeren genel kurgusu ile, araĢtırma kapsamında önerilen değerlendirme matrisi için
önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.
5.1.2 Tarihi içerikli peyzaj karakteristiklerinin tespiti
Tarihi peyzaj değerlendirmesi (historic landscape assessment)
Tarihi Peyzaj Değerlendirmesi geçmiĢten kalan materyal kalıntıları ve günümüz
peyzajını anlamamıza izin veren yorumları içerir. Ġngiltere’de Tarihi Peyzaj
Karakterizasyonu (HLC) ve Ġskoçya’da Tarihi Arazi Kullanım Değerlendirmesi
(HLA) ortak bir çok özelliği bulunan birbirinden farklı programlardır. Her iki
programında temel amacı tarihi çevrede gözlemlenen değiĢimleri özellikle peyzaj
ölçeğinde tespit etmek ve yönetimini sağlamaktır. Her iki program benzer teori ve
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yaklaĢımlara dayanmakta ve her ikisi de diğer tipteki bütün tarihi çevre kaynakları
için içerik ve çerçeve olarak kullanılmaktadır (The Countryside Agency, 2002).
Tarihi Peyzaj Karakteri, Tarihi Arazi Değerlendirmesi ve Peyzaj Karakter
Değerlendirmesi arasında yakın bir iliĢki vardır. HLC / HLA de kullanılan metotlar
kısmen Peyzaj Karakter Değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Bu metotlar
HLC/HLA sonuçlarını Peyzaj Karakter Değerlendirmesi ile iliĢkilendirmektedir.
HLC/HLA, ancak insan aktivitesinin peyzaj üzerindeki etkisini sonuçlara
eklemektedir. Ġnsan aktivitelerine uygun zemin sağlamasının dıĢında, jeoloji, toprak
veya topoğrafya gibi konulara daha az önem vermekle birlikte daha çok arazi
örtüsüne, insanların doğa ile olan etkileĢim yollarına bakmakta ve çevresel açıdan
belirlenen perspektifleri Peyzaj Karakter Değerlendirmesine bırakmaktadır (The
Countryside Agency, 2002).
Tarihi peyzaj karakter değerlendirmesi (HLC), Ġngiltere Kırsal Alan Komisyonu’nun
“GeçmiĢten Görünümler” adlı çalıĢmasında da benimsenen, bir dizi ilkeyi takip
etmektedir. Bu ilkeler Ģu Ģekilde özetlenebilir (Url-4):


GeçmiĢ peyzajlara değil, günümüz peyzajına odaklanmak, günümüz peyzajını
materyal kültürü bağlamında okumak; HLC/HLA tarafından gerçekleĢtirilen
çalıĢma ve koruma çalıĢmalarının temel amacı insan aktiviteleri ve algısı
tarafından yaratılan günümüz peyzajıdır.



Coğrafya yerine tarihe odaklanmak; HLC/HLA kapsamında en önemli peyzaj
karakteristiği peyzaja yönelik gerçekleĢen ilk değiĢimlerin günümüz
peyzajında hala görülebilir olmasıdır.



HLC/HLA temelli araĢtırmalarda temel odak alanlar değil, peyzajlardır;
sadece tarihi yapıların dağılımını ve odak noktalarının haritalanması veya
peyzaj içerisindeki temel binaların yerlerinin gösterilmesi değildir.



Tüm alanlar ve peyzaja ait bütün konular, ne kadar modern veya sıradan
olduğuna bakmaksızın tarihi peyzaj karakterinin bir parçası olarak
değerlendirilir, odak yalnızca özel alanlara yönelik değildir.



Tüm çevre insan aktivitelerinden ciddi Ģekilde etkilenmektedir. Yarı-doğal ve
canlı bileĢenler (orman, arazi örtüsü, çitler vb.) arkeolojik bileĢenler kadar
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tarihi peyzaj karakterinin bir parçasıdır; biyo-çeĢitlilik de benzer Ģekilde insan
aktivitelerinden ciddi Ģekilde etkilenmektedir.
Tarihi Peyzaj Değerlendirme (HLA) peyzajın tarihsel geliĢim süreci içerisinde,
zaman faktörüne bağlı olarak, kazanmıĢ olduğu özellikleri değerlendirmek ve bu
alanları belirli peyzaj tiplerine göre karakterize etmek için geliĢtiriliĢ bir metottur.
Metot, özellikle kültürel peyzaj mirasının tanımlanması ve değerlendirilmesi
gerekliliğini üzerine odaklanmaktadır.
HLA peyzajların, doğal ve antropojenik güçlerle sürekli bir değiĢim süreci içerisinde
olduğu göstermektedir. HLA, peyzaj geliĢim süreci hakkında bilgi sahibi olmak
adına, peyzaj içindeki görünen tarihsel bileĢenleri tespit etmeye çalıĢır. GeçmiĢteki
peyzaj

değiĢimlerimin

modelini

üreterek,

peyzaja

yönelik

gelecekte

gerçekleĢtirilecek müdahaleleri ve karar verme sürecine yönelik gerekli bilgileri
sağlayabilir.
HLA çeĢitli konuların tanımlanması için kullanılmaktadır (Bruce, 2003):


Yerel, bölgesel ve tarihi peyzaj dokuları



Kronolojik dokular- zamana bağlı peyzaj nitelikleri



Peyzaj değiĢiminin tanımlanması



Peyzaj yönetimi



Arkeolojik ve tarihi kaynakların yönetimi



AraĢtırma hedeflerinin tanımlanması



Planlama konularının geliĢimi ve kontrolü



Arkeolojik Survey çalıĢmalarına yönelik bilginin sağlanması



Peyzaj Karakter Değerlendirmesine yönelik bilginin sağlanması



Bölge Planlama



Yerel Planlama

HLA metodolojisi, daha çok ofis çalıĢmalarını gerektiren bir yaklaĢımdır. Öncelikle
tarihsel bilginin toplaması, haritalanma, hava fotoğrafları, belgesel kaynakları vb.
incelenmesini içerir (ġekil 5.3) (Bruce, 2003).
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ġekil 5.3 : Doğal ve antropojenik faktörlerle iliĢkili peyzaj karakteri (Bruce, 2003).
HCL /HLA tarihi alan kullanımlarının kaydedilmesi sürecini kapsamaktadır. Ancak
bu süreç sadece veri toplama olarak değerlendirilmemektedir. Toplanılan verilerin
yorumlanması sürecin önemli bir parçasıdır ve uygun yorumlama yeteneklerine sahip
olan arkeoloji uzmanları tarafından sağlanan girdiler yaklaĢımın önemli bir
parçasıdır.
Metot, daha detaylı analizler ve araĢtırmalar için bir baĢlangıç olabilecek hızlı bir
gözden geçirme sürecini kapsamaktadır. HCL çalıĢmaları Milli Parklar veya bölgeler
gibi daha çok geniĢ alanları kapsamaktadır. Metot ağırlıklı olarak dijital haritaları
içermektedir. Haritalar, güncel hava fotoğrafları ile desteklenmektedir. HCL aynı
zamanda tarihi haritaları da kullanmaktadır. Bu haritalar daha çok mevcut modern
haritalara yardımcı ve tamamlayıcı olarak kullanılır çünkü HCL arkeoloji
çalıĢmalarından farklı olarak günümüz peyzajında hala gözlemlenebilir olan unsulara
yönelik tarihsel içerikle ilgilenmektedir.
Tarihi karakterizasyonu üretmek için modern peyzaja ait bütün alanlar, haritalar ve
hava fotoğrafları ile, alana, karakteri yansıtacak Ģekilde farklı tipler atanmaktadı
(ġekil 5.4). Bu da genellikle, alana bir veya daha fazla tip atanmasına izin veren
gözlemlenebilir göstergelerin kayıt edilmesi yoluyla gerçekleĢmektedir. Söz konusu
göstergeler; keskin sınırlar, parsellerin büyüklüyü veya morfolojik iĢaretler olabilir
(The Countryside Agency, 2002).
Tarihi Peyzaj Değerlendirmesi günümüz kırsal alanlarının, insanların fiziksel
çevrelerini nasıl tükettikleri, değiĢtirdiklerini ve zaman içindeki adaptasyonun nasıl
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gerçekleĢtiğini yansıttığı farklı yolların irdelenmesini konu edinmektedir. Bu durumu
yaĢama dair farklı sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel bakıĢ açılarına paralel
olarak irdelemekte ve coğrafya, tarih ve geleneksel değerlerin peyzaj üzerindeki
etkilerini araĢtırmaktadır (Fairclough ve diğerleri, 2002 ; Owen ve Herlin, 2009)
Turner (2006), tarihi peyzaj karakterizasyonunun peyzajın materyal kültürü olarak
anlaĢılması temeline dayandığını vurgulamaktadır. Fairclough ve diğerleri (2002),
yerleĢimlerin tarihi peyzaj değerlendirmesi metodolojisinde ayrı bir önemi olduğunu
vurgulamıĢtır. Özellikle uzun ömürlü olması, antik kökene dayanması ve direkt
olarak kırsal yerleĢimin fiziksel karakterini Ģekillendiren, sosyo-ekonomik süreçlerle
iliĢkili olması kırsal yerleĢimleri tarihi peyzaj değerlendirmesi kapsamında özel bir
yere konumlandırmaktadır.
Tarihi kırsal peyzaj tespiti ve değerlendirmesi ( the rural historic landscapes)
Tarihi peyzaj alanlarının karakteristiklerinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik
geliĢtirilen bir diğer metot, Amerika Ġç ĠĢleri Bakanlığı, Ulusal Park Servisi (Url-5 )
kapsamında geliĢtirilen Ulusal Kayıt (National Register) sistemine dahil olmaya
uygun tarihi kırsal peyzajların tespiti, belgelendirilmesi ve değerlendirilmesi amacı
ile bir araç olarak kullanılabilecek bir sınıflandırma sistemidir. Bu kapsamda kırsal
peyzajın okunabilmesi ve kırsal peyzajı Ģekillendiren doğal ve kültürel güçlerin
anlaĢılmasına yönelik olarak 11 karakteristikten oluĢan bir sınıflandırma sistemi
geliĢtirilmiĢtir. Sınıflandırma sitemi kapsamında peyzaj karakteristikleri, kırsal
peyzajı iĢgal eden, geliĢtiren, kullanan ve araziyi insan ihtiyaçlarına hizmet edecek
Ģekilde Ģekillendiren aktivitelerin ve insan davranıĢlarının somut kanıtları olarak
tanımlanmıĢ ve insanların inançlarını, davranıĢlarını, geleneklerini ve değer
yargılarını yansıttığı vurgulanmıĢtır (Url-5). Sistemde önerilen ilk dört karakteristik
arazinin Ģekillendirilmesinde bir araç olarak değerlendiren süreçleri kapsamaktadır.
Geriye kalan yedi karakteristik, arazi üzerinde belirgin olan fiziksel bileĢenleri
kapsamaktadır. Örneğin, çiftlikler veya meyvelikler gibi.
Süreçler tarihi geliĢim üzerinde etkisi olan, örneğin süt çiftliği veya Belçika
yerleĢimi gibi belirli temaları tanımlamaktadır. Fiziksel bileĢenler, mülkiyet tiplerini
ve Ulusal Kayıt sistemine girme potansiyeline sahip olan mülkiyetlerin tanımlanması
için kullanılabilecek, peyzaja ait tarihi özellikleri tanımlamaktadır. Söz konusu araç
öncelikle kırsal alanların tarihi içeriğini keĢfetmek üzere geliĢtirilmiĢtir.

Ġkinci

olarak, sistem belirli bir kırsal alanın önemli özelliklerinin tanımlanması ve

104

değerlendirilmesi veya belirli bir kırsal peyzajın Ulusal Kayıt sistemine kaydının
uygunluğunun tespit edilmesine yönelik kullanılmaktadır. Arazi survey çalıĢmaları
ve tarihsel araĢtırmaları yolu ile tespit edilen karakteristikler, örneğin parsel dokusu
veya yollar, ve belirli bir mülkiyetin veya alanın tarihi alan kullanımları ve fiziksel
evriminin anlaĢılmasını sağlamaktadır. Üçüncü olarak, belirli bir coğrafik alan için
tarihi içerikle iliĢkili mevcut karakteristikler hakkında bilgilerle, alanın önem
derecesi, bütünlüğü ve sınırları değerlendirilebilir. Bilgiler, belirli bir kırsal peyzaj
alanı veya içerisinde yer alan büyük bir tarihi alanın veya bireysel mülklerin Ulusal
Kayıt listesine dahil olup olamayacağına yönelik değerlendirilmektedir. GeçmiĢ ve
günmüzdeki karakteristiklerin karĢılaĢtırılması ile mülkiyetin tarihsel bütünlük içerip
Desk study

içermediği ve Ulusal Kayıdın sınırlarınn ne olması gerektiği belirlenmektedir.
Figure 4.2: H istoric Landuse Assessment, Ayrshire
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Crown Copyright: RCAHMS; HS; OS.

The Historic Landuse Assessment of the central part of Ayrshire, highlighting the historic landuse categories
into which the historic landuse types are grouped, and the modern changes (depicted in yellow) in the
pattern of rectilinear improvement period fields.
Source: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (RCAHMS) with the help of the
West of Scotland Archaeological Services and the Joint Ayrshire Structure Plan Team (2001).

27
ġekil 5.4 : Tarihi
peyzaj karakter değerlendirmesinde
Countryside Agency, 2002).
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Sınıflandırma sistemi içerisinde ilk dört karakteristiği içeren süreçler ve fiziksel
bileĢenler aĢağıda belirtildiği gibidir (Url-5):
Süreçler;


Arazi kullanımı ve aktiviteler



Mekansal organizasyona ait dokular



Doğal çevre ile iliĢki



Kültürel gelenekler

Fiziksel BileĢenler;


Sirkülasyon ağı



Sınırlar



Vejetasyonla iliĢkili arazi kullanımları



Yapı birimleri, strüktürler ve objeler



Kümeler



Arkeolojik alanlar



Küçük ölçekli elemanlar

Ulusal kayıt sistemi tanımlama ile baĢlayan ve değerlendirme aĢamasından sonra
kayıt ile sona eren bir süreci kapsamaktadır. Tanımlama aĢamasındaki peyzaj
survey’i kapsamında belirli bir alanının tarihi karakteristiklerinin tespiti için yukarıda
belirtilen 11 karakteristik doğrultusunda bilgiler elde edilmektedir. Peyzaj alanının
veya özel mülkiyetin Ulusal Kayıt Sistemine uygunluluğunun belirlenmesinden
sonra kayıt formları tamalanarak kayıt iĢlemi sona ermektedir (ġekil A.2) (Url-5).
5.1.3 Görsel peyzaj değerlendirmesi (visual landscape assessment)
Görsel Peyzaj Değerlendirmesi peyzaj karakteri üzerindeki değiĢimleri tespit etmek
üzere kullanılan bir diğer yöntemdir. Amacı, alanın mevcut görsel karakteristiği
hakkında bilgi elde etmek ve olası değiĢimlere karĢı duyarlılığı saptamaktır. Görsel
peyzaj değerlendirmelerinde, planlama, tasarım ve yönetim amaçları doğrultusunda,
peyzajın görsel özelliklerinin envanteri ve değerlendirmesi yapılmaktadır (Palmer ve
Hoffman, 2000).
Görsel değerlendirme sürecinde ön çalıĢma, mevcut arazi ve yakın çevresine yönelik
tanımlama ve değerlendirme sağlanmaktadır. Ön çalıĢmalarda alanın jeolojisi, arazi
formu, drenaj dokusu, toprak tipi, iklim gibi fiziksel özellikler, kültürel özellikler,
peyzaj tarihi, yapılar ve yerleĢimler, peyzaj üzerindeki insan etkileri ve peyzaj
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karakterine yönelik algı gibi yapısal çevreye dair özellikler ve görünümler, görsel
nitelikler ve görsel karakter gibi estetik özellikler tespit edilir (Environmental
Protection Department, 2011).
Diğer bir deyiĢle bir peyzaj kendini oluĢturan alt parçalarla tanımlanabilir; arazi
formu, arazi yüzeyi , kayaçlar, toprak yüzeyler, su yüzeyleri ( göller, nehirler, ıslak
alanlar…), kar, buz örtüsü, bitki örtüsü ( ağaçlar, çalılar…), yapısal unsurlar (insan
yapımı unsurlar) (Url-6).
Bu kapsamda süreç, peyzaj dokusuna, peyzaj karakterine ve arazinin yakın çevreden
görünebilirliğine yönelik ilgili bilgiyi toplamak üzere ofis çalıĢmalarını kapsar.
Bilgiler arazi gezileri ile desteklenir. Peyzaj dokusu, vejetasyon, arazi formu ve
yapısal elemanlar gibi özellikleri içerir. Görsel peyzaj değerlendirmesinde “peyzaj
karakteri” belirli bir peyzajda sürekli olarak tekrarlayan ve “yer” hissi oluĢturan
unsurların oluĢturduğu ayırt edici doku olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliklerin ve
genel karakterin değerlendirilmesi geliĢim üzerindeki hassasiyeti ve sınırlayıcı
koĢulları ortaya çıkarır. Belirlenen değer, peyzajın görsel kalitesi, tarih, yaban hayatı
veya mimari özellikleri, kültürel bileĢenler ve peyzajın geçmiĢteki ve Ģimdiki algısı
gibi faktörlere dayanmaktadır.
Görsel Peyzaj Değerlendirmesinde 3 temel değerlendirme düzeyi temel alınmaktadır:
“Yüksek kaliteli” bir peyzaj yakın çevredeki bölgenin içeriğinde önemli olan, ayırt
edici bileĢenleri ve yapıları içerir. Bu peyzajlar koruma için özellikli ve önemli
alanlar olarak değerlendirilir ve genel olarak değiĢime karĢı duyarlı bölgelerdir.
“Orta derecede” kaliteli peyzaj yerel bölge ölçeğinde ayırt edilebilen peyzajlardır ve
tanınabilir ve sürekliliği olan yapıları içemekle birlikte belirli ölçüde değiĢim
geçirmiĢ olabilirler.
“DüĢük kaliteli” peyzajların herhangi bir ayırt edici özelliği veya karakteri yoktur ve
genellikle kötü koĢulları içermektedir.
Peyzajın kalitesi ve geliĢimle iliĢkili değiĢimleri tolere edebilme yetisi o peyzajın
duyarlılığını tanımlar. Örneğin, belirli bir geliĢimle iliĢkili olan bir değiĢim eğer
peyzaj kalitesi üzerinde önemli bir değiĢime neden oluyorsa o peyzaj duyarlı olarak
nitelendirilir. Tam tersi olarak, düĢük duyarlılığa sahip bir peyzaj değiĢimden
minimum derecede etkilenir ve değiĢimi tolere edebilme yeteneğine sahiptir.
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Belirli bir peyzaj alanı için görsel değerlendirme yerel ve bölgesel bir bakıĢ
noktasından alınan görüntüler doğrultusunda hazırlanır. BakıĢ noktası olarak, kırsal
peyzaj içerisindeki temel bakıĢ platformları olarak ulaĢım güzergahları ve gözetleme
istasyonları seçilir. Yerel ölçekte bakıĢ noktaları çalıĢma alanının yakınından geçen
kamusal araç yollarından alınmalıdır.
Görsel değerlendirme, belirli bir alanın ve yakın çevresinin görsel özelliklerini
değerlendirir ve potansiyel hassas görsel alıcıları ve geliĢimin yaklaĢık olarak
görülebilirliğini belirler.
Görsel alıcıların duyarlılığı ve görünümler alıcı tipine ve kullanım sıklığına, hıza,
bakıĢ noktasının peyzaj kaynağına, peyzajın kalitesine ve peyzajın ölçeğine ve
içeriğine bağlıdır (Shepperton Studios, 2004).
Görsel peyzaj değerlendirmesi belirli bakıĢ açılarından alınan fotoğraflar üzerinden
gerçekleĢtirilen değerlendirme süreci ve yerinde gözleme dayalı arazi gezileri ile
tamamlanan bir süreçtir. Arazi üzerinde tespit edilmesi gereken nitelikler survey
çalıĢmasına temel oluĢturan kontrol listeleri (check list) sağlanmaktadır.
Ġskoçya Doğa Mirası Çevresel Değerlendirme manuelinde yayımlanan survey
formları ( ġekil A. 3,4,5,6,7) görsel peyzaj değerlendirmesi metodolojisine yönelik
geliĢtirilen alan çalıĢmalarının kapsamı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Görsel
peyzaj değerlendirmesinde kullanılan survey formları genel olarak peyzajın
gözlemlenmesi ve tanımlanmasına yönelik kriterleri ve peyzaj etkilerinin
değerlendirilmesi olmak üzere iki genel baĢlık altında toplanan kriterleri
içermektedir.
5.1.4 Köy tasarım raporları (village design statements)
Köy Tasarım Raporları 1996 yılında Ġngiltere’de Kırsal Alan Ajansı tarafından
ortaya konulan ve köy ve kasabaların mevcut karakterinin tespitine yönelik olarak
hazırlanan kılavuzlardır. Köy Tasarım Raporlarının amacı, diğer bir çok yerel ölçekli
uygulamadan farklı olarak, yasal planlama sistemi üzerinde etkili olmak ve yeni
geliĢimleri yönlendirmek üzere, “yer hissi” ve “yerel karakter” temeline dayalı
içerikler oluĢturmaktır.
Köy Tasarım Raporlarının amacı, ister yeni bir yatırım olsun ister mevcut doku
içerisinde gerçekleĢen küçük ölçekli müdahaleler olsun, yerleĢim ölçeğinde
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gerçekleĢen değiĢimi kontrol etmektir. Söz konusu raporlar geliĢim için karar verici
bir mekanizma değildir. Asıl amacı önerilen planlı geliĢimin, mevcut yerleĢim
karakteri ile uyumlu olacak Ģekilde nasıl uygulanacağının belirlenmesi ve eğer
yerleĢim koruma altında ise koruma planlarına nasıl katkı sağlayacağı ve
destekleyeceği konularının belirlenmesidir. Bu kapsamda Köy Tasarım Raporlarının
amaçları aĢağıda belirtildiği gibi özetlenebilir (WYE Village Design Group, 2000):


Kırsal yerleĢim ve yakın çevresinin belirgin, farklı ve ayırt edilebilir
özelliklerinin tanımlanması.



Karakteri üç farklı seviyede nasıl tanımlanabileceğinin gösterilmesi.



YerleĢimin peyzaj kurgusu.



YerleĢimin Ģekli.



Binaların yapısı.



Belirgin yerel karakteristikler doğrultusunda tasarım ilkelerinin ortaya
koyulması.



Mevcut yerel planlama politikaları kapsamında, yerel planlama otoriteleri ile
ortaklaĢa çalıĢmak ve gelecekte ortaya konulacak politikalar için yönlendirici
olmak .

Köy Tasarım Raporlarının etkili olabilmesi için (Url-7):


Yerel halk tarafından geliĢtiriĢmiĢ, araĢtırılmıĢ, yazılmıĢ olmalıdır.



Kasabanın görünüĢünü bir bütün olarak temsil etmeli ve ürün olarak yerel
halka ulaĢmalıdır.



Kasabanın görsel karakterini tanımlamalı ve yerel karakterin nasıl
korunabileceğine ve geliĢtirilebileceğine yönelik önerileri içermelidir.



Yasal planlama sistemi ile uyumlu olmalıdır.



Her ölçekte ve içerikte geliĢim planları için uygulanabilir olmalıdır.



Kasaba içindeki değiĢimi kontrol etmeli, engellememelidir.

Köy Tasarım Raporları büyük ölçüde yerel halkın raporun hazırlanma sürecine
katılımını gerektirmektedir. OluĢturulan tasarım danıĢma komitesi tarafından gerekli
bilgilendirmelerin yapılmasından sonra gerçekleĢtirilen toplantılarla yerel halkın
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sürece katılımı desteklemektedir. Bu kapsamda uzman görüĢünün yanı sıra yerel
halkın yerleĢimin kimlik özelliklerine yönelik tespiti, fiziksel çevrede gözlemlenen
problemlerin yerel halkın gözü ile tespit edilmesi önem taĢımaktadır.
Köy Tasarım Raporlarının içeriği hazırlandığı yerleĢim özelinde farklılık
göstermekle birlikte genel olarak yerleĢimin karakteristik özelliklerinin tespitine
yönelik baĢlıkları, yerleĢimin mevcut durumda yüzleĢtiği problemleri ve çözüm
önerilerini, kimlik üzerinde olumsuz etkisi bulunan niteliklerin tespiti gibi baĢlıkları
içermektedir. Bu kapsamda yerleĢimin peyzaj kurgusu, tarihi, büyüme dinamikleri,
nüfus profili, korunan alanlar, koruma altındaki binalar, tarihi yapılar, yerleĢimin
mevut karakterine eklenen yeni binalar, yerleĢimde gözlenen problemler, yerleĢimin
görsel karakteri, kent mobilyaları, yaya yolu karakteri gibi baĢlıklar altında yapılan
tespitlerden sonra yerleĢim özeline yönelik tasarım ilkeleri geliĢtirilmektedir. Söz
konusu ilkeler ve öneriler belirli baĢlıklar altında sunulmaktadır (tasarım,
kullanılacak materyaller, yerleĢimin genel planı, ulaĢım ve hareket olanakları, peyzaj
vb.) (WYE Village Design Group, 2000). Söz konusu tespitler yerinde gözlem ve
fotoğraflar üzerinden yapılan incelemelerle desteklenmektedir.
Köy Tasarım Raporları genel olarak Ġngiltere’de Kırsal Alan Ajansı tarafından
hazırlanan “Köy Tasarımı” baĢlıklı kitapçığın kılavuzluğunda hazırlanmaktadır.
Sürecin iĢlemesi Kırsal Alan Ajansı tarafından yerel yönetimlere gönderilen
kılavuzlar doğrultusunda her bir kasabaya özgün köy tasarım raporlarının
hazırlanmasını talep etmektedir.
Köy Tasarım raporları, peyzaj karakterinin tespitine yönelik kullanılan diğer
metodolojilerden farklı olarak kimlik bileĢenlerinin tespiti ve bu tespit sonucunda
uyulması gereken tasarım ilkelerini önermektedir. Peyzaj karakterinin tespitine
yönelik

herhangi

bir

metodoloji

sunmamakla

birlikte

yerleĢim

ölçeğinde

gerçekleĢtirilecek tasarım ve planlama müdahalelerini yönlendirici bir nitelik
taĢıması bakımından önem taĢımaktadır.
5.1.5 Köy tasarım rehberleri (village design guidelines)
Kırsal yerleĢimlerde yapılaĢmayı kontrol altına almak ve mevcut kimliği korumak
adına kullanılan bir diğer önemli araç köy tasarım rehberleridir. Genellikle köy halkı
tarafından geliĢtirilen ve geliĢmenin köy yerleĢimi ile nasıl uyum içinde
gerçekleĢtirileceğini gösteren danıĢma dökümanlarıdır. Kırsal yerleĢmelere yönelik
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geliĢtirilen tasarım rehberlerinde amaç yöresel farklılığı olan yerleĢmelerdeki
geliĢme için mevcut yapıya uyum gösterebilme gerekliliği etrafında Ģekillenmektedir
(Eminağaoğlu ve Çevik, 2007).
Ġngiltere’de planlama uzmanları ve yerel halk teĢvik edilerek kır komisyonları
tarafından, köy tasarım raporları hazırlanmakta; bu konunun sınanması için pilot
köyler seçilmektedir. Plan ne kadar yaratıcı, ne kadar doğru zamanda ve ne kadar
anlaĢılır olursa olsun bu raporlarda temel prensip bölge halkı ile iletiĢim kurarak,
halkın yaĢamlarını sürdürebilecekleri “kiĢisel mekanlar” oluĢturmaktır (Owen, 1999;
Eminağaoğlu ve Çevik, 2007). Köy tasarım rehberlerinde kır çevresi ve karakterini
tanımlamak için bazı kriterler kullanılmaktadır. Bu kriterlerin bazıları; yöresel
karakterde temel alınan tasarım prensiplerini belirlemede yardımcı olan peyzaj
konumu, yerleĢmenin fiziksel biçimi, yapılar ve doğal malzeme, alanlar ve sınırlar,
silüet ve bakıĢlardır. YerleĢme karakteri, yerel farklılık, değiĢim, yapılar ve çevreyle
uyum, yerin anlamı rehberde yer alması gereken önemli kriterlerdir.
Ġklim, arazi yapısı, bitki örtüsü, jeoloji, su kaynakları gibi doğal çevreye ait özellikler
bazı tasarım rehberlerinde yer alsa da rehberlerde daha çok yerleĢmelerin yapısal
özelliklerine

odaklanmaktadır.

YerleĢimin

peyzaj

içerisindeki

öneminin

vurgulanmasının yanı sıra rehberler sosyal olanaklar ve ekonomik koĢulları da içine
almaktadır. Daha çok planlama aracı olarak kullanılan köy tasarım rehberleri bazı
ülkelerde yasal statü kazanmaktadır. Ġçerik olarak farklılıkları barındırmakla birlikte
köy tasarım rehberlerinin hepsinin ortak amacı yöresel karakterin devamlılığının
sağlamak ve peyzaj kalitesini korunmak üzere politikaları benimsemeleridir (Çizelge
5.1, 5.2).
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Çizelge 5.1 : YurtdıĢında Köy Tasarım Rehberi Önekleri (Eminağaoğlu ve Çevik,
2007).
Köy
Tasarım
Rehbeleri

BelbrookOhio USA

Manhattan
BeachKalforniya
USA

MT.
Shasta
MountainKalforniya
USA

Amaç

Politikalar

Ġçerik

Yasal Çerçeve

Hazırlayan
Grup

Köyün
geliĢiminde
mimarinin
tarihi
karakterini
ve
yapılaĢma
geleneğini
korumak.

Bir yapının
bir bölümü
veya tümün
yıkılması
DıĢ cephenin
yeniden
yapılması
Yeni
yapılaĢma
ĠĢaretler

GiriĢ
Eski köy
bölgesi
Köye genel
bakıĢ
Uygunsuz
konum
Yok etme
DeğiĢiklik
-Yeni
yapılaĢma

Ġmar Yasası’nın
14.maddesinde
yer alır.
GeliĢmelere
göre
güncelleĢtirilir
(Bellbrook
Zoning Code
Article:14)
(PlanlamaAracı)

Arazi
sahipleri,
yerleĢme
sakinleri,
mimarlar,
ilgili yöre
halkı, Köy
Ġnceleme
Kurulu

Mevcut
sokak
görünüĢleri
korumak
ve bölgenin
karakterine
uygun
geliĢmeyi
sağlamak.

Küçük köy
karakterini
korumak.
Yaya yolunu
korumak,
güçlendirmek
ve
iyileĢtirmek
Sokağın
ferahlığını
korumak ve
teĢvik
etmek

ġehir Meclisi
tarafından,
ġehir
GeliĢim
Planı’nda
temel faaliyetler
olarak kabul
edilir.
(Planlama
Aracı)

ġehir
Planlama
Komisyon
u

Yerel
yapıların
tarihi
geçmiĢin
yansıtan, dağ
mimarisine
uygun
çekici,
konforlu,
çağdaĢ, doğa
uyumlu bir
köy
oluĢturmak

Köyün silüet
karakteri
korunmalı.
Görsel açıdan
iyi
görünümlü
çevreye
hakim yaya
yolu
çözümleri
teĢvik
edilmeli.
Yapıların
birbiri ile
ve doğal
çevre ile
uyumu
korunmalı ve
teĢvik
edilmeli.

Bölge-site
tasarım
KomĢuluk
geliĢimi
Mimari
karakter
Yaya yolu
Peyzaj
ĠĢaretler
Ticaret
bölgesi
GeliĢmenin
tanımlandığ
ı
bölgeler
GiriĢ
Yasal
çerçevesi
PeyzajYapıl
aĢma ve
kamusal
alanlar.
YapılaĢma
ve
peyzaj
detayları

Mt. Shasta
ġehrinin Mimari
Ġnceleme Yasası
olarak kabul
edilir.
Bölüm: 18.60
(City of Mt.
Shasta’s
Architectural
Review
Ordinance
Chapter: 18.60)

ġehir
Planlama
Komisyon
u
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Çizelge 5.2 : YurtdıĢında Köy Tasarım Rehberi Örnekleri (devam) (Eminağaoğlu
ve Çevik, 2007).
Köy
Tasarım
Rehbeleri

East
MeonHampshire
BirleĢik
Krallık

Mancheste
r-Ġngiltere

RollestonĠngiltere

Amaç

Politikalar

Köydeki
kötü
görüntüleri
iyileĢtirmek
ve
yöresel
karakteri
sürdürebilir
liğini
sağlamak.

Bölgenin
geliĢimini
ve
sürdürülebil
rliğini
tarihi çevre
içinde
sağlamak.

GeliĢme
sürecinde,
bölgenin
tarihini,
yöresel
yaĢam ve
çevresini
ortaya
çıkarmak.

Ġçerik

Yasal Çerçeve

Hazırlayan
Grup

YeĢil doku
korunmalı
Yeni çiftlik
yapılaĢma
etkileri
düĢünülmeli
Meon nehri
doğal hali
vadi ile
korunmalı.
Açık ve
kapalı
alanlar
arasındaki
dengenin
sürekliliğini
sağlamak.
Köyün tarihi
yapısını
korumak.
Tarihi küçük
yerleĢme
özelliklerini
korumak.
YapılaĢmaları
n tarihi
görüntüye
zarar
vermesini
önlemek.

GiriĢ
Yasal
çerçevesi
Peyzaj
YapılaĢma
ve
kamusal
alanlar
YapılaĢma
ve
peyzaj
detayları

Bölge
DanıĢma
Kurulu, Bölge
Konseyi
(EHDC)
tarafından
planlama
aracı olarak
benimsenmiĢ
ve
yıllık toplantı
gündemine
alınmıĢtır.

Planlama
Grubu:
BaĢkan
Veznedar
Sekreter
Dört parti
baĢkanı
Iki vatandaĢ
Tanıtım
sorumlusu
Iki bölge
meclisi üyesi

GiriĢ
Köy için
hedefler
Tasarım
kontrol
bölgesi
Tarihi
merkez
bölge
Tarihi
koruma
bölgesi
Bölgeye
genel
bakıĢ

Vermant Arazi Bölge
Kullanım
uzmanları
Yönetmeliği
altında yer alır
(Act.250). Her
beĢ
yılda bir
güncelleĢtirilir.
Planlama
aracı olarak
Yönetmelikte
yer alır.

Yöresel
karaktere
uygun,
çağdaĢ
çevreler
oluĢturmaya
rehberlik
etmek.

GiriĢ
Toplum,
Ekonomi,
Çevre,
YerleĢim,
ĠletiĢimgeliĢ
meler,
Sokak
mobilyaları
- iĢaretler ve
Rehberleri
Harita
Sonuç

East
Staffordshire
Bölge Meclisi
Yerel
Planı’nda,
ek planlama
rehberi (SPG)
olarak kabul
edilir.
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- Kırsal Çevre
Komisyonu
- Rolleston
Bölge
Konseyi
- Rolleston
Methodist
Kilisesi
- Köy Halkı

5.2 Bölüm Değerlendirmesi
Peyzaj karakteristiklerinin tespitine yönelik olarak kullanılan metot ve araçlar; peyzaj
karakter değerlendirmesi, tarihi peyzaj karakter değerlendirmesi, tarihi kırsal peyzaj
değerlendirmesi, görsel peyzaj değerlendirmesi, köy tasarım raporları ve köy tasarım
rehberleri, her birinin temel amacı peyzaja ayırt edici özelliklerini kazandıran
bileĢenlerin tespiti ve bu tespit doğrultusunda planlama ve tasarım kararlarının
yönlendirilmesidir. Söz konusu metotlar arasında, temel amaç ve hedefler
bakımından benzerlikler olsa da izledikleri yöntem ve odaklar arasında farklılıklar
bulunmaktadır. AraĢtırma kapsamında önerilen değerlendirme matrisine kılavuzluk
etmesi bakımından önemli birer kaynak olarak görülen metotların özellikle peyzaj
karakterinin tespiti için kullandıkları arazi survey formları incelenmiĢtir.
Bu

kapsamda

peyzaj

karakter

değerlendirmesi

tüm

peyzaj

alanlarının

karakteristikleri ile ilgilenirken, Avrupa kökenli olan Tarihi Peyzaj Değerlendirmesi
ve Amerika kökenli olan Tarihi Kırsal Peyzaj Değerlendirmesi özellikle belirli bir
süreç içerisinde geliĢen ve tarihi değeri olan kültürel peyzaj alanları ile
ilgilenmektedir. Tarihi Peyzaj Karakter Değerlendirmesi, zaman faktörünü peyzaj
karakterini Ģekillendiren önemli bir girdi olarak değerlendirmekte ve önemini
vurgulamakta, doğal ve antropojenik etkilerin peyzaj karakteri üzerindeki etkilerini
dikkate almaktadır. Bu bakımdan insan faktörünü ve zaman faktörünü doğal
bileĢenlerle bir arada değerlendirip peyzaj karakterinin belirli bir zaman dilimi
içerisinde geliĢen bir yapı sergilediğini savunmaktadır.
Amerikan yaklaĢımını vurgulan Tarihi Kırsal Peyzaj Değerlendirmesi ise Ulusal
Kayıt Sitemine girmeye uygun olan tarihi içerikli peyzajların 11 temel karakteristik
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sınıflandırma sistemi
içerisinde yer alan karakteristikler araĢtırma kapsamında önerilen değerlendirme
matrisine veri sağlayan önemli bir kaynak olarak düĢünülmekte ve kırsal alanların
mekansal niteliklerinin tespitine yönelik gereken detay seviyesinde tespitlerin
yapılmasına yönelik olarak diğer metotlardan daha olumlu bir tavır sergilediği
düĢünülmektedir.

Görsel

peyzaj

değerlendirmesi

peyzaj

alanları

üzerinde

oluĢabilecek etkilerin görsellik ve algı boyutu ile ilgilenmekte, mekansal ve sosyal
iliĢkileri göz ardı etmektedir.
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Söz konusu metodolojilerden farklı olarak Köy Tasarım Raporları bir metot olarak
ele alınmasa da köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasında kullanılan önemli bir
araçtır. Söz konusu raporlar ve rehberler, yatırımların mevcut yerleĢimin karakteri ile
uyumu bir Ģekilde geliĢimini yönlendirecek ilkeleri belirlemesi ve sürece yerl halkın
katılımını desteklemesi bakımından önem taĢımaktadır.
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi ve Görsel Peyzaj Değerlendirmesi kırsal
yerleĢimlerden ziyade kırsal alanların karakterine odaklanmaktadır. Bu kapsamda
kırsal yerleĢim sadece kırsal alan bütünü içerisinde yer alan bir arazi kullanım Ģekli
olarak

değerlendirilmekte ve metolar kapsamında kırsal yerleĢimlere yönelik

tespitler yerleĢimin genel fiziksel karakteri, doğal çevreye ait veriler ve mimari stil’in
belirlenmesi ile sınırlandırılmaktadır. Bu bakımdan söz konusu metotlarla,
barındırdığı dinamikler açısından detaylı bir çalıĢma gerektiren kırsal yerleĢimlerin
peyzaj kimlik özelliklerinin belirlenmesine yönelik, gerekli detay seviyesindeki
tespitlere ulaĢamayacağı düĢünülmektedir. Diğer taraftan söz konusu metotlar kırsal
peyzajı Ģekillendiren en önemli faktörlerden biri olan sosyo-kültürel yaĢantı ve
ekonomisine iliĢkin verileri survey aĢamasında göz ardı etmekte ve bu konularla
ilgili detaylı tespitleri içermemektedir. Ayrıca söz konusu metotlar alanın fiziksel
yapısının yanı sıra algısal ve görsel niteliklerin tespiti ile iliĢkili olarak daha çok
manzara kalitesine odaklanan bir yapı sunmaktadır.
Her bir metodun içerisinde yer alan bir aĢama olarak arazi survey formları, doğal
bileĢenlerin tespiti için önerilen baĢlıklar, kırsal alan bileĢenlerinin tespitine yönelik
önerilen baĢlıklar, formların içerdiği bilgi düzeyleri, formun düzeni ve ölçme
kriterleri tez çalıĢması kapsamında önerilen değerlendirme matrisi için önemli birer
referans olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan köy tasarım raporları ve
rehberleri özellikle kırsal yerleĢim özeline odaklanan yapısı nedeni ile diğer
metotlardan farklılık kazanmaktadır. Söz konusu raporlar ve rehberler herhangi bir
metot sunmasa da köy kimliği ve kimlik özelliklerinin tespitine yönelik aĢamaları
içermesi ve sürece yerel halkın katılımını destekleyen yapısı ile yerleĢim kimliği
üzerinde etkili olan sosyal yaĢantının, kimlik üzerindeki olumsuz etkilerin tespiti ve
söz konusu kimliğin devamlılığının sağlanması için izlenmesi gereken kriterleri
sunması

bakımından

araĢtırma

kapsamında

değerlendirilmektedir.
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önemli

bir

kaynak

olarak
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6. KIRSAL YERLEġĠMLERE AĠT FARKLI PEYZAJ KĠMLĠKLERLĠNE
YÖNELĠK ENVANTER OKUMASI
Kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliğinin tespitinde kullanılabilecek yaklaĢımlar söz
konusu yerleĢime ait özgün niteliklerin belirlenmesi ve bu karakteristikler
doğrultusunda planlama ve tasarım yaklaĢımlarının yönlendirilmesine yönelik bir
araç olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu metotların yanı sıra kırsal yerleĢimlere
yönelik gerçekleĢtirilen tipolojik sınıflandırma çalıĢmaları, araĢtırma kapsamında,
yerleĢimlerin farklı koĢullara göre morfolojik olarak nasıl değiĢiklik gösterdiğini
ortaya koyan farklı bir yaklaĢım olarak değerlendirilmektedir.
Ġçerik ve mekansal örgütlenme kapsamında geniĢ bir çeĢitliliğe sahip olan kırsal
yerleĢimleri, sahip oldukları benzerlikler ve farklılıklar doğrultusunda belirli
kriterlere göre sınıflandıran, farklı tipleri gruplandıran çalıĢmalar tüm dünya
ölçeğinde geçerlilik kazanmıĢtır. Söz konusu sınıflandırma çalıĢmalarının bazıları
yerleĢimlerin morfolojik özelliklerine göre Ģekillenirken diğerleri yerleĢimin iĢlevsel,
sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerine göre Ģekillenmektedir. AraĢtırmanın
bu bölümünde kırsal yerleĢimlere yönelik geliĢtirilen tipolojik sınıflandırma
çalıĢmaları açıklanacak ve Türkiye’den seçilen 60 adet kırsal yerleĢim gösterdikleri
mekansal benerlikler ve farklılıklar doğrultusunda peyzaj kimliğini temel alan bir
sınıflandırma dahilinde incelenecektir.
6.1 Kırsal YerleĢimlere Yönelik GeliĢtirilen Tipolojik Sınıflandırma ÇalıĢmaları
Kırsal yerleĢimler bir dizi yapısal elemanın bir araya gelmesi ile tanımlanmaktadır.
YerleĢimin temel bileĢeni, tekil yapılar ve yapıların değiĢik Ģekillerde bir araya
gelmesi ile tanımlanan mekânsal kurgudur. Bu kapsamda kırsal yerleĢim birimleri
yaygın olarak toplanma ve dağılma derecesine göre belirlenir. Bu yaklaĢım
yerleĢimlerin toplu (mezra, köy ve küçük kasaba ) ve dağınık formda (çiftlik) olacak
Ģekilde iki genel sınıflandırmaya ayrılmasına neden olmaktadır (Brunce, 1982). Söz
konusu birimlerin birbirinden ayıran tek kriter yapıların sayısı ve birbirleri arasındaki
mesafedir. Ancak yerleĢime ait bu bileĢenler çok daha karmaĢık bir yapı
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sunmaktadır. Tarımsal bir yerleĢimde yapı birimleri bir dizi elemanla iliĢkilidir. Bu
bakımdan tarımın birincil ekonomik aktivite olduğu yerleĢimlerde yerleĢim birimleri
tarım parsellerinden, bordürlerden, çitlerden ve yollardan ayrı düĢünülemez. Bu
elemanlar kırsal yerleĢimin parçasıdır. Ek olarak temel birimlerin yapısı iĢlevlerine,
formuna, mimari stile, yapım materyaline ve mekânsal düzenlerine göre değiĢir
(Brunce, 1982).
Kırsal yerleĢimlere yönelik geliĢtirilen tipolojik sınıflandırma çalıĢmaları içerik
olarak farklılık taĢımaktadır. Söz konusu sınıflandırma yaklaĢımlarının her biri kırsal
yerleĢimlerin farklı karakteristikleri üzerine odaklanmakta ve her biri kendi içinde alt
sınıflara ayrıĢabilecek kategoriler sunmaktadır. Bu sınıflandırma çalıĢmalarının bir
çoğu tipolojik analizleri ön plana çıkaran çalıĢmalarda bilimsel bir yaklaĢımı savunan
Alman ve Fransız coğrafyacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu yaklaĢımların
temelini, 19.yy’da Almanya’da gerçekleĢtirilen ve insan coğrafyası kapsamında ele
alınan “insan yerleĢim peyzajları”na yönelik geliĢtirilen çalıĢmalar oluĢturmaktadır.
Mandal (2001) ve Bunce’ın (1982) aktardığı üzere, söz konusu çalıĢmalar
kapsamında 1845 yılında Kohl, kırsal yerleĢimlere yönelik, günümüzde de geçerliliği
olan tipolojik bir sınıflandırma önermiĢtir. Bu kapsamda en basit Ģekliyle kırsal
yerleĢimler toplu ve dağınık olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır (Mandal, 2001;
Bunce1982). Bu sınıflandırma, yapı birimlerinin birbirine olan mesafesi temel
alınarak gerçekleĢtirilmektedir. Buna göre, tipoloji yerleĢimin büyüklüğüne ve
yoğunluğuna bağlı olarak geliĢmektedir. Yüksek yoğunluğa sahip olan ancak yapı
birimleri arasındaki mesafenin az olduğu yerleĢimler “kompakt yerleĢimler” olarak
nitelendirilmektedir.
Yapı birimleri arasındaki mesafenin uzak olduğu ve daha az yoğunluğa sahip
yerleĢimler “dağınık yerleĢim” olarak nitelendirilir. Toplu veya kompakt
yerleĢimlerde yollar oldukça dar olmakla birlikte, dolambaçlı yollar evleri
birbirinden ayırmaktadır. Sokaklar, köy merkezlerini yerleĢimin çeperine bağlar, aynı
Ģekilde çeperi de merkeze bağlar. YerleĢim merkezinde genellikle konut birimlerinin
etrafında yer aldığı dini bir yapı, sarnıç, ağaç, kale gibi çekim noktaları yer alır.
Dağınık yerleĢimlerde ise yapı birimleri arazi üzerinde birbirinden uzak ve dağınık
bir Ģekilde yer almaktadır ve daha çok tarım parselleri ve çiftlik üniteleri ile
tanımlanmaktadır. Dağınık yerleĢimler engebeli arazilerin bulunduğu, yoğun sel
taĢkınlarının yaĢandığı, suya doygun olan arazilerin karakteristik özelliğidir. Toplu /
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kompakt yerleĢimler belirli bir sürekliliği olan tarımsal aktivitenin, verimli
toprakların ve ılıman iklim koĢullarının sonucu olarak geliĢirken, dağınık kırsal
yerleĢimler, peyzajın kendi içerisinde çeĢitli faktörlere bağlı olarak parçalara
ayrıldığı engebeli arazilerin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iki yerleĢim tipi
arasında toplumun sosyal, ekonomik ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak yarı-toplu
ve yarı-dağınık tipte yerleĢimler yer almaktadır (Mandal, 2001).
Yarı-kompakt yerleĢimler, kompakt benzeri yerleĢimler olarak da adlandırılır. Bu tip
yerleĢimlerde birbirine patika sistemiyle veya yolla bağlı bulunan bir veya iki uydu
yerleĢimi mevcuttur. Yarı-kompakt yerleĢimler nadiren meydana gelen sel
taĢkınlarına maruz kalır, ulaĢım göreceli olarak zayıftır (Mandal, 2001).
Yarı-dağınık kırsal yerleĢimler, taban suyu seviyesinin yüksek olduğu, belirli bir
nehir sisteminin yer aldığı dağlık arazilerin ve arazinin tamamen parçalara ayrıldığı
yüksek kotlarda yer alan ormanlık alanların karakteristik yerleĢim tipidir (Mandal,
2001).
YerleĢimlerin hangi ölçüde toplu veya dağınık bir yapı sergilediği ancak bu
yerleĢimlerin fiziksel ve kültürel karakteristiklerine göre tespit edilebilir (Mandal,
2001). YerleĢimlerin toplu ve dağınık olmak üzere iki temel grup altında
sınıflandırma sistemi büyük ölçüde kabul görse de, söz konusu sınıflandırma
yaklaĢımı, yapı birimlerinin bir araya gelmesi ve dağılması temeline dayanan bir
kavram olmaktan öteye gidememiĢtir. Bu nedenle, bir yerleĢimi dağınık olarak
nitelendirilmesine neden olan minimum mesafenin ne olması gerektiği veya toplu bir
yerleĢim için minimum yapı sayısının ne olması gerektiği gibi konularda fikir birliği
sağlanamamıĢtır (ġekil 6.1) (Bunce, 1982). Toplu ve dağınık yerleĢimler Ģeklindeki
bu genel sınıflandırma yaklaĢımının yanı sıra tipoloji çalıĢmalarında dikkate alınan
temel kriterler değiĢmekle birlikte söz konusu kriterler aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir
(Bunce, 1982; Mitkovic ve diğerleri, 2002):


Boyuta iliĢkin tipolojiler



YerleĢimin formu veya morfolojisi



Fiziksel çevre ile iliĢkili olarak yerleĢimin konumu



YerleĢimin kökeni



YerleĢimlerin iĢlevi
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ġekil 6.1 : Köy morfolojisi örnekleri (Bunce 1982).
Boyuta iliĢkin tipolojilerin temelini yerleĢimde yaĢayan nüfus sayısı oluĢturmaktadır.
Söz konusu tipoloji ülkelerin kırsal yerleĢim ayrımında kullandıkları nüfus
büyüklüğü temel alındığında ülkelere göre değiĢmektedir. Örneğin Nis bölgesi için
belirlenen tipolojide; kırsal yerleĢimler, küçük köy yerleĢimler (0-500 kiĢi), orta
büyüklükteki köy yerleĢimleri (500-2000 kiĢi) ve büyük köy yerleĢimleri (2000
kiĢiden fazla) olarak sınıflandırılmıĢtır (Mitkovic ve diğerleri, 2002).
Bir çok tipoloji, farklı tipteki yerleĢimleri morfolojileri, konum ve kökenine göre
tanımlarken, iĢlev kriteri açısından tipoloji, yerleĢim ve yerleĢimin iliĢkili olduğu
tarımsal arazi ile olan iliĢkisi kapsamında değerlendirir.
Bunce (1982)’un aktardığı üzere, yerleĢimin morfolojisine yönelik temel konular
Christaller ve Demangeon tarafından önerilen sınıflandırma ile gösterilmiĢtir.
Christaller toplu yerleĢimlerin yalnızca iç yapılarını değil aynı zamanda mezraların
ve

çiftliklerin

mekânsal

organizasyonundaki

farklılıkları

da

çalıĢmıĢtır.

Demangeon’un sınıflandırması Christaller’ınkinden daha basit bir yaklaĢım
sunmaktadır ve Fransa’daki kırsal yerleĢimleri lineer yerleĢimler, meydanlı köyler,
yıldız Ģeklindeki yerleĢimler olmak üzere üç kategoriye ayırmıĢtır (Bunce, 1982).
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Christaller’ın sınıflandırmasında yer alan lineer köyler, yerleĢimin içinde yer aldığı
fiziksel çevre ile iliĢkili olarak sınıflandırmaktadır. Söz konusu yaklaĢım Alman
yerleĢim tipolojileri için de geçerli bir yaklaĢım olmuĢ ve orman köyleri, bataklık
köyleri, tepe köyleri geleneksel yerleĢim coğrafyası için bir standart olmuĢtur.
YerleĢimlerin

formları

aynı

zamanda

diğer

peyzaj

nitelikleri

tarafından

belirlenmektedir. Bu nedenle Demangeon’un lineer yerleĢimleri bir yol veya nehir
boyunca

konumlanmakta

veya

dar

vadilerdeki

konumları

nedeni

ile

sınırlandırılmaktadır.
Yıldız Ģeklindeki köyler, birden fazla güzergahın birleĢme noktasındaki konumları
nedeni ile yıldız Ģeklinde geliĢir. Morfolojinin fiziksel çevre ile olan iliĢkisi çok
farklı yerleĢim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu faktör, yerleĢim
formlarını arazi sistemi ile iliĢkilendiren taksonomiler için temel bir kabul
oluĢturmaktadır. Meitzen toplu yerleĢimleri tarım arazileri ile olan iliĢkilerine göre
değerlendirmiĢtir. Toplu yerleĢimlerdeki çeĢitli tipler morfoloji, yerleĢimin konumu
ve açık arazi sistemlerindeki farklılıkların bir sonucu olarak geliĢir. Meitzen’in
yerleĢim formu ve tarımsal parselasyon sistemi arasındaki iliĢkiye yönelik geliĢtirdiği
hipotezi kuĢku uyandırsa da, bir sonraki sınıflandırmalar tarımsal parselasyon
sisteminin yerleĢim formu üzerindeki etkisini vurgulamıĢtır (Bunce, 1982).
Demangeon Fransa’daki kırsal yerleĢimleri sınıflandırmaya yönelik üç tip yerleĢim
ayırt etmiĢtir (Bunce, 1982) :
Açık tarım arazisi ile iliĢkili yerleĢimler
Tarım arazisine bitiĢik yerleĢimler
Tarım arazisinden ayrı olan yerleĢimler
Aynı zamanda dağınık yerleĢimleri, birincil, ikincil ve yakın zamandaki dağılma
eğilimlerine bakarak tarihsel geliĢim eğilimlerine göre incelemiĢtir. Kırsal
yerleĢimlerin fiziksel karaktere bağlı olarak sınıflandırılmasına yönelik Ġngiltere’de
yapılan çalıĢmalar mevcut sınıflandırma çalıĢmaları arasında önem taĢımaktadır.
Sharp’ın 1946 yılında gerçekleĢtirdiği “The Anatomy of a Village” adlı çalıĢmasında
köy yerleĢimlerini genel fiziksel karakterleri açısından ele alarak Ġngiltere’deki köy
yerleĢimlerini 4 temel gruba ayırmıĢtır (ġekil 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) (Sharp, 1946):


Yol kenarı Köyü
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Meydan Köyü



Kıyı köyü



Planlı köy

ġekil 6.2 : Lineer Köy (Sharp, 1946).

ġekil 6.3 : Meydanlı Köy (Sharp, 1946).

ġekil 6.4 : Meydanlı Köy (Sharp, 1946).
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ġekil 6.5 : Yıldız Köy (Sharp, 1946).

ġekil 6.6 : Yol kenarı köyü (Sharp, 1946).
Sharp (1946) tarafından geliĢtirilen sınıflandırma çalıĢmalarını takiben öne atılan iki
önemli sınıflandırma çalıĢması Hoskins ve Roberts’in sınıflandırma çalıĢmalarıdır.
Hoskins çalıĢmasında Ġngiliz köylerini üç gruba ayırmıĢtır (Hill, 2009):


Belirli bir merkezi yeĢil alan veya meydan etrafında toplanan yerleĢimler
(örneğin, Finchingfield, Essex ve Easington, Co. Durham)



Tek bir cadde üzerinde yayılan yerleĢimler (örneğin, Long Melford, Suffolk
ve Henley- in- Arden, Warwickshire)



Konutların geliĢigüzel dağıldığı, birbiri ile herhangi bir iliĢkisinin
bulunmadığı yerleĢimler (örneğin, Middle Barton, Oxfordshire).

Roberts’in sınıflandırma çalıĢması Ġngiltere’deki köy yerleĢimlerine yönelik, Ģimdiye
kadar yapılmıĢ en detaylı çalıĢmayı sunmakla birlikte önerdiği taksanomi üç temel
ilke üzerinden yerleĢmeleri sınıflandırmaktadır: yerleĢimin temel Ģekli, düzeni ve
yeĢil alanın varlığı veya eksikliği (ġekil 6.7) (Roberts, 2006). Temel Ģekil, ister
yerleĢim bir cadde üzerinde geliĢsin, ister yapı birimleri sıra halinde bir araya gelsin
veya grid, dairesel veya ıĢınsal bir dokuda bir araya gelsin, yerleĢim lineer olarak
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sınıflandırılmaktadır. Düzen derecesi yerleĢimin ilk kuruluĢ aĢamasında hangi ölçüde
bir plan dahilinde geliĢtiği ve belirli bir plana sahip yerleĢimlerin güncel
müdahalelerle planlı yapısını hangi ölçüde koruduğunu tespit etmektedir. Köyde
yeĢil alan varlığı genel olarak köyün yerel ekonomik etkinliğinin bir yansımasıdır.
Özellikle kırsal ekonomiye sahip olan yerleĢimlerde güvenlik açısından veya belirli
aktiviteler için ortak mekanlara ihtiyaç duyan yerleĢimlerde yeĢil alan varlığı önem
taĢımaktadır (ġekil 6.8) (Roberts, 2006; Hill, 2009).

ġekil 6.7 : Tek yapı üzerinden geliĢen farklı yerleĢim düzenleri (Roberts, 1996).

ġekil 6.8 : Roberts’in geliĢtirdiği taksanomi çalıĢması (Roberts, 1996).
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Türkiye’de kırsal yerleĢimleri sınıflandırmaya yönelik gerçekleĢtirilen çalıĢmalar söz
konusu yerleĢimleri, ekonomik yapı, nüfus büyüklüğü, toplumsal yapı, yaĢam
düzeyi, tarihsel kökenleri, kuruluĢ yeri gibi farklı kriterlere göre sınıflandırmaktadır
(Kurt, 2003; Çetiner, 1980; Boran, 1993). Bu özellik ve ölçütler çoğu zaman birbiri
ile iliĢkilidir. Örneğin, bir köyün dağ köyü olduğunu söylemek bu yerleĢim biriminin
kuruluĢ yeri yanında ekonomik yapısı, yaĢam düzeyi, kentler ve dıĢ dünya ile
iliĢkileri hakkında bilgiler vermektedir.
Köy tiplerini sınıflandırırken en çok kullanılan ölçütlerden biri kuruluĢ yeridir.
KuruluĢ yerlerine göre köyleri sınıflandıranların çoğu iki ana köy tipini kabul
etmektedirler ve köyleri ova köyleri ve dağ köyleri olmak üzere iki ana gruba
ayırmaktadırlar. Boran (1993), bu iki ana köy çeĢidine dağların eteklerinde olan ve
önlerinde uzanan ovalarda arazileri olan üçüncü bir köy tipini ekleyerek coğrafi
olarak kuruldukları yer açısından köyleri üç kategori altında toplamıĢtır. Köylerdeki
kuruluĢ yerine bağlı olan bu farklılaĢma aynı zamanda yaĢama Ģartları ve sosyal
yapıdaki farkları da yansıtmaktadır (Boran, 1993; Kurt, 2003).
Kurt’un (2003) aktardığı üzere, Tankut, Türkiye’nin kendine özgü yapısından dolayı
köy tiplerinin çok çeĢitli olduğunu belirterek, bunları coğrafya ve iklime tabi
olmaksızın çeĢitli gruplar altında toplanabileceğini belirtmiĢtir. Tankut’a göre köyler;
beĢ on haneden oluĢan köycükler; bir anayolun iki yanında yol boyunca yayılmıĢ
olan cadde köyleri; geniĢ bir çayırlığın etrafında hilal veya daire biçiminde kurulmuĢ,
genellikle hayvancılık yapan köyler; su boyu köyleri; sebzecilikle uğraĢan bostanlı
köyler; orman veya çıplak dağ eteklerinde kurulmuĢ olan etek köyleri ve bir tür
kasaba taslağı olan kümeleme köyleri olarak tanımlamıĢ ve iklim karakterine ve yapı
malzemesine bağlı olarak bu köy tiplerinin karma tiplerinin de olabileceğini
vurgulamıĢtır. Köyleri fiziksel yerleĢme özellikleri bakımından toplu köyler, dağınık
köyler, seyrek köyler olarak ayrılabilir (Kurt, 2003).
Toplu köyler: konutlarla, köyün meydanı, cami, okul, çeĢme vb. gibi birimleri
arasındaki uzaklığın az olduğu, bu birimlerin belli bir alanda sıkıca toplandığı, köyün
oturma alanıyla tarla gibi iĢletmeler arasındaki uzaklığın görece büyük olduğu tolu
yerleĢmelerdir.
Dağınık köyler: yapı birimleri ve tarlaların bir arada bulunduğu, buna karĢın
konutlarla okul, cami, çeĢme gibi hizmet birimleri arasındaki mesafenin fazla olduğu
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yerleĢmelerdir. Bu tür köylerde, konutlar, köye ait tarlalar üzerine dağılmıĢ
durumdadır.
Seyrek köyler: konut ve eklentileriyle tarla arasındaki mesafenin toplu köylere göre;
konutlarla okul, cami, çeĢme, köy meydanı gibi hizmet birimleri uzaklığının da
dağınık köylere göre görece daha az olduğu köylerdir (Kurt 2003).
Tankut köylere yönelik olarak, baskın ekonomik aktivite ve uğraĢı alanına göre ayrı
bir sınıflandırma önermiĢtir. Buna göre köyler, kuru ziraat yapanlar, sulu ziraat
yapanlar, sanayi ziraatı yapanlar, meyveci, sebzeci ve bostancı köyler, bağcılar, çerçi
köyler, gezginci sanatkarlar, gurbetçiler, büyük ziraat yarıcıları, maden iĢçileri,
davarcı köyleri, nakliyeci köyler olmak üzer 13 gruba ayırmıĢtır (Kurt, 2003).
Boran, köyleri kuruluĢ tarihi bakımından da ayırmaktadır. Anadolu’daki köyler bu
kapsamda yerinden hiç kıpırdamamıĢ en eski köyler; Selçukiler zamanında kurulan
köyler; Osmanlılar zamandı kurulmuĢ köyler olarak üç sınıfa ayırmıĢtır. Boran yine
köyleri, etnik köken açısından da köyleri yerli köyler, aĢiret köyleri ve göçmen
köyleri olmak üzere sınıflandırmaktadır (Boran, 1993).
Türkiye’ye yönelik gerçekleĢtirilen bir baĢka sınıflandırma çalıĢması da tarımsal
yerleĢimlere odaklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de tarımsal yerleĢme tipleri,
toplu ve dağınık olmak üzere iki genel grup altında toplanmaktadır (Çetiner, 1980).
Toplu Tarımsal YerleĢimler: Türkiye’de hakim olan yerleĢme tipidir. Kuru tarıma
dayalı kırsal yerleĢmelerde esas ürün tahıl olup , barınma ve çalıĢma alanları
birbirinden belirgin olarak ayrılmaktadır.
Dağınık Tarımsal YerleĢimler: Dağınık tarımsal yerleĢmelerin özelliği sulu tarıma
dayalı bir yerleĢme türü olmasıdır. Bu yerleĢmeler; büyük çiftlikler halinde, aile
iĢletmeleri Ģeklinde dağınık yerleĢimler olarak farklılık göstermektedir. Büyük
çiftliklerden meydana gelen yerleĢmelerde yaĢam düzeyi diğerlerine göre daha
yüksek, tarımsal eylemler daha verimlidir. Her ne kadar alıĢ-veriĢ merkezi uzakta ise
de, taĢıt araçları ile bu uzaklığı azaltmak olanaklıdır. Bunların yanı sıra alt-yapı
harcamaları büyüktür. Ġster istemez dıĢarıdan iĢçi kullanarak iki sosyal sınıfın
yaratılmasına neden olmaktadır. Küçük aile iĢletmeleri ise büyük çiftlikler ile toplu
yerleĢimler arasında yer almaktadır. Örnek olarak Alanya, Antalya’daki portakal
bahçelerini gösterebiliriz. Bu tür toplumlarda yaĢam stabildir. DıĢarıdan genellikle
iĢçi çalıĢtırılmaz. Yine servis merkezlerine uzaklık fazladır. Ekonomik ve sosyal
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dayanıĢma birbirlerine uzaklıktan ötürü güçtür. Tarımsal yerleĢimler yerleĢme
Ģekline göre farklı tiplerde geliĢmektedir (Çetiner, 1980):


Yol kenarı köyleri: Konutların bir yolun iki tarafında konumlanması ile
Ģekillenen köy tipidir. Yol, yerleĢimi yöredeki diğer yerleĢmelere ve çalıĢma
alanlarına bağlayan temel unsurdur. Yol üzerinde alıĢ-veriĢ yerleri,
dükkanlar, dini yapı, okul, muhtarlık ve misafirhane gibi tesisler yer alır.



Meydan civarında oluĢan köyler (yuvarlak köy): Bu tip yerleĢimlrde yapı
birimleri genellikle bir meydan çevresinde toplanmıĢtır. Meydan birkaç yolun
kesiĢimi ile geliĢebileceği gibi, bir yolu geniĢlemesi ile de geliĢebilmektedir.
Dükkanlar, bir büyük ağaç, kahve, bir köĢede cami ve çeĢme bu meydanı
tanımlayan temel unsurlardır.



Yıldız köy: Ġki yolun birbirini kestiği yerde veya bir noktadan çeĢitli köylere
veya çalıĢma alanlarına ayrılan yolların üzerinde geliĢen yerleĢim tipidir.



Küme Köyleri: Türkiye’deki geleneksel köy tipi olmakla birlikte yerleĢim
serbest bir düzende geliĢmektedir. Bu tip yerleĢmeler genellikle vadilerde ve
nehir ağızlarında konumlanmaktadır.



Dağınık Köyler: Bu tür kırsal yerleĢmeler serbest düzende birbirinden uzak
mesafelerde konumlanan konut birimlerinden oluĢmaktadır. Bu dağınıklık,
her

köylünün

kendi

çalıĢma

alanı

içerisinde

oturma

isteğinden

kaynaklanmaktadır. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi kırsal yerleĢimleri bu tip
yerleĢime örnektir.
Kırsal yerleĢim morfolojileri iki temel güce bağlı olarak Ģekillenmektedir. Bu
faktörlerden birincisi yerleĢimin içerisinde yer aldığı doğal çevre tarafından empoze
edilen güçler, diğeri ise insanlar tarafından empoze edilen organizasyon seviyesine
bağlı olarak geliĢen güçlerdir.
Doğal peyzaj yerleĢim için hem bir potansiyel hem de sınırlayıcı ve zorlayıcı bir
faktördür. Örneğin, düzenli olarak sel taĢkınlarına maruz kalmayan düz veya hafif
eğimli alanlar, denize yakın hafif bir yüksekliğe sahip olan araziler veya nehir
teraslarında yer alan araziler yerleĢim için ideal alanları oluĢtururken, dağlık, çok
eğimli, derin vadiler, bataklık alanlar ve kayalık kıyı alanları yerleĢim için bir takım
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zorlayıcı koĢullar sunmakta ve farklı yerleĢim morfolojilerinin geliĢimine neden
olmaktadır.
Kırsal yerleĢimler üzerindeki insan etkileri farklı yerel ekonomilere, sosyal ve
kültürel yapıya bağlı olarak tüm dünyada çeĢitlilik sunmaktadır. Ġnsan faktörüne
dayalı bazı kriter Ģu Ģekilde özetlenebilir:


Arazi sahipliği



Dini yapı, ritüeller, batıl inançlar ve gelenekler



YerleĢimin savunma ihtiyacı



Tarım tipi veya diğer ekonomik aktiviteler

Kırsal yerleĢimleri sınıflandırmaya yönelik geliĢtirilen bu yaklaĢımlar, tipolojik
yaklaĢımların kullanılabilirliğini sınırlandıran bir yapı sunmaktadır. Öncelikle söz
konusu yaklaĢımlar belirli coğrafi bölgeleri temel alarak geliĢtirilmiĢtir. Christaller’in
çalıĢmaları Doğu Almanya’yı, Demangeon’un çalıĢmaları Fransa’yı, Thorpe, Roberts
ve Hoskin’ in çalıĢmaları Ġngiltere kırsalını kapsamaktadır. Ġkinci olarak, 19. yy ve
20.yy’ın arazi kullanım dokusu içeriğinde konumlanan tarımsal yerleĢimlere yönelik
yapılan sınıflandırmalar daha çok tarihsel bir okuma niteliği sunmaktadır. Üçüncü
olarak yerleĢimlerin morfolojisi üzerine odaklanan yaklaĢımlar modern kırsal
yerleĢmelerin iĢlevsel özelliklerini göz ardı etmektedir.
Working Group for the Geographic Terminology of the Agricultural Landscape
bütün kırsal yerleĢimleri kapsayabilecek, sınıflandıracak bir çerçeve oluĢturmuĢ ve
mevcut terminoloji yeniden tanımlanmıĢ ve düzenlenmiĢtir. Ağırlıklı olarak mevcut
sınıflandırma sistemine yönelik yaklaĢımlar üzerine odaklanan 4 temel kriter Ģu
Ģekilde özetlenmiĢtir (Bunce, 1982):


ĠĢlev



Fizyonomi ve topoğrafya (morfoloji ve konum)



Köken



Gelecekteki geliĢimler

Bu temel kriterler hemen hemen bütün kırsal yerleĢimleri sınıflandırabilecek 66 alt kritere ayrılmaktadır. Söz konusu sistemin, herhangi bir bölgedeki kırsal yerleĢim
çalıĢmalarına uygulanması karmaĢık sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, tek bir
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yerleĢimin iĢlevsel olarak, topolojik ve kronolojik konumuna, sürekliliğine, istihdam
durumuna, endüstriyel, ticari ve sosyal yapısına ve sosyo-ekonomik geliĢme seviyesi
kapsamında tanımlanması gerekmektedir. Fizyonomi ve topoğrafya açısından
büyüklüğü,

geliĢimin

morfolojik

ve

iĢlevsel

geliĢimleri

kapsamında

değerlendirilmesi ve sonunda gelecek için sunduğu geliĢim olanaklarına paralel
olarak sınıflandırılması gerekir (Bunce, 1982).
Kırsal alanlara yönelik geliĢtirilen taksonomik yaklaĢımlar , teknik ve soyut kalmakta
ve insanların yaĢam alanı olan kırsal yerleĢimlerin çeĢitlilik sunan yapısını
yansıtamamaktadır. En detaylı olanları bile, kırsal yerleĢim tipolojilerinde temel bir
takım bileĢenlerin tanımlanmasına dayanmaktadır; köy, küçük kasaba, mezra,
çiftlikler ve tekil konutlar. Bu bileĢenler tüm dünyada kırsal yerleĢimlere çeĢitlilik
kazandırmakta ve kırsal yerleĢim çalıĢmalarının temelini oluĢturmaktadır (Bunce
1982). Kırsal YerleĢimlere yönelik geliĢtirilen sınıflandırma çalıĢmaları ġekil 6.9'da
belirtildiği gibi özetlenebilir.
Sonuç olarak önerilen sınıflandırma çalıĢmaları üretildikleri ülkenin, coğrafi
koĢulların etkilerini yansıtmasının yanı sıra kırsal yerleĢimin canlılığını sağlayan
sosyal yaĢantı ve bu yaĢantının fiziksel çevreyi Ģekillendirici etkilerini göz ardı
etmektedir.
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ġekil 6.9 : Kırsal yerleĢimleri sınıflandırmaya yönelik farklı yaklaĢımlar.
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6.2 Kırsal YerleĢimlere Ait Farklı Peyzaj Kimlikleri Üzerine Envanter
Okuması/ Türkiye Örneği
AraĢtırmanın bu bölümünde Türkiye’deki kırsal yerleĢimlere yönelik, geliĢtirilen
Ģematik çizimler üzerinden bir okuma yapılacaktır. Söz konusu okuma yerleĢimlerin
peyzaj kimliklerine göre nasıl biçimlendiklerinin anlaĢılması ve yerleĢimin yakın
çevre iliĢkilerinin tespit edilmesine yönelik, araĢtırmada önerilen değerlendirme
matrisine önemli veriler sağlaması bakımında bir envanter çalıĢması olarak
değerlendirilmektedir.
Kırsal yerleĢimlere yönelik bir önceki bölümde irdelenen tipolojik sınıflandırma
çalıĢmaları, farklı kimliklerle Ģekillenen kırsal yerleĢimlere yönelik önemli ipuçları
vermektedir. Ancak söz konusu tipoloji çalıĢmaları, yerleĢimleri belirli kriterlere
göre gösterdikleri benzerlikler ve farklılıklar doğrultusunda belirlenen “tip” lere göre
değerlendirme eğilimleri nedeni ile yerleĢimlerin karakteristiklerinin belirlenmesi
adına tek baĢına yetersiz kaldığı düĢünülmektedir. Nitekim, söz konusu yaklaĢımlar,
kırsal yerleĢimlere özgünlük kazandıran niteliklere yönelik gereken hassasiyet
derecesine sahip değildir.
Ancak,

içerisinde

bulundukları

coğrafya,

çevresel

koĢullar

ve

yöresel

karakteristiklere bağlı olarak farklılık gösteren kırsal yerleĢimlerin barındırdığı
çeĢitliliğin okunabilir kılınması bakımından, peyzaj kimlik özelliklerini göz önünde
bulunduran bir gruplamanın yapılması daha detaylı çalıĢmalara önemli bilgiler
sağlaması bakımından, üst ölçekli değerlendirmeler anlamında önem taĢıdığı
düĢünülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin barındırdığı kırsal yerleĢim çeĢitliliğinin
tespit edilmesi ve yerleĢimlerin farklı coğrafi bölgelere, doğal koĢullara, ekonomik
ve sosyal yapıya göre nasıl Ģekillendiklerinin anlaĢılmasına yönelik olarak
Türkiye’deki farklı coğrafi bölgelerinde yer alan 60 adet yerleĢim için çizimler
üretilmiĢ (ġekil B.1, 2, 3 ,4, 5, 6) ve her bir yerleĢime özgü morfolojik biçimlenme
tavırları deĢifre edilmiĢtir. Söz konusu envanter okumasının devamı olarak
yerleĢimlerin peyzaj kimliği çerçevesinde sunduğu farklılıkları yansıtan yerleĢim
Ģemaları üretilmiĢtir ( ġekil 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, B.7).
Seçilen yerleĢimlere yönelik üretilen çizimler en basit anlamda yerleĢim içerisindeki
doluluk ve boĢlukların tespit edilmesi ve yerleĢim yakın çevresindeki doğal
özelliklerin eklenmesi ile elde edilmiĢtir. Bu bakımdan üretilen çizimler,
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yerleĢimdeki yapı gruplarının bir araya gelme ve dağılma durumlarının yanı sıra
yerel ekonomi sonucunda Ģekillenen araziye ait dokuları ve doğal özellikleri
yansıtmaktadır. ġemaların altında yer alan açıklayıcı bilgilerle, bu niteliklerin
yerleĢimin fiziksel karakteri üzerindeki biçimlendirici etkileri tartıĢılmaktadır.
ġematik çizimlerin üretilmesinde, kent formunun anlaĢılabilmesi için kullanılan
teorilerden biri olan Ģekil-zemin (figure and ground) teorisi üzerine odaklanılmıĢtır.
ġekil- zemin iliĢkisine dayalı olan bu yaklaĢım, yerleĢim içimdeki dolulukların yani
yerleĢim içindeki yapı gruplarının açık alanlarla (yollar, patikalar, meydanlar,
parklar, bahçeler, lineer açık alanları, binaların arasında kalan boĢluklar) olan
iliĢkisine odaklanmaktadır (Trancik, 1986). Bu kapsamda Ģekil-zemin analizleri
yerleĢim dokusunun ve mekânsal iliĢkilerin tanımlanabilmesi için kullanılan güçlü
bir araçtır. Aynı zamanda Ģekil-zemin yaklaĢımı, yerleĢimlerin karakterini
tanımlamasının yanı sıra belirli tiplere göre sınıflandırılmasına da hizmet etmektedir
(Trancik, 1986). Seçilen örnekler barındırdıkları nüfus büyüklüğü, coğrafi konum,
aktif yerel ekonomik etkinlik bakımından Türkiye’nin barındırdığı çeĢitliliği
yansıtacak Ģekilde seçilmiĢtir (ġekil 6.10) (Çizelge 6.1, 6.2).

ġekil 6.10 : AraĢtırmaya konu olan kırsal yerleĢimlerin Türkiye'deki dağılımı.
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Çizelge 6.1 : Envanter çalıĢması yapılan kırsal yerleĢimler.
YerleĢim
Adı

Ġl

Bölge

2010 yılı
nüfus
verileri
543
2000

Hayvancılık
Hayvancılık

510

Tarım, Hayvancılık

Akdoğan
TaĢkent

Isparta
Konya

Dereiçi

Rize

Köprülü

Antalya

Akdeniz

776

Mahmutlu

Antalya

Akdeniz

128

ġirince

Ġzmir

Ege

534

Kemaliye

Trabzon

Yağcılar

Düzce

TaĢağıl
Kozağaç
Maden Köyü

Konya
Muğla
Bursa

Akdeniz
Ġç Anadolu
Doğu
Karadeniz

Doğu
Karadeniz
Batı
Karadeniz
Ġç Anadolu
Ege
Marmara

Yerel Ekonomi

Ormancılık,
Hayvancılık
Tahıl tarımı, Sebze
tarımı, Hayvancılık
Bağcılık,Zeytincilik,
Turizm

293

Ormancılık, Tarım

305

Ormancılık

314
304
786

Bozburun

Muğla

Ege

2038

HoĢköy

Tekirdağ

Trakya

1938

KurĢunlu
Tepeboz
Seyrek
Balıkova
Garipçe
Karasu
Gaziköy
Kaleköy

Bursa
Ġzmir
Kocaeli
Ġzmir
Ġstanbul
Sakarya
Tekirdağ
Kekova

Marmara
Ege
Karadeniz
Ege
Marmara
Karadeniz
Trakya
Akdeniz

382
269
450
897
340
1103
477
120

Ildır

Ġzmir

Ege

605

Ahmediye
Gökçe Köyü
Turgut Köyü
Söğütçük
ġipali

Muğla
Muğla
Muğla
Aydın
Bursa

Ege
Ege
Ege
Ege
Marmara

966
456
641
128
674

Tarım
Tarım, Ormancılık
Ormancılık, Tarım
Balıkçılık,
Arıcılık,Tarım
Balıkçılık, Tarım
Hayvancılık, Tarım,
Madencilik
Hayvancılık, Tarım
Tarım, Turizm
Tarım
Hayvancılık, Tarım
Tarım
Tarım
Bağcılık
Turizm
Balıkçılık, Tarım,
Turizm
Bostan Tarımı
Bağ-Bahçe Tarımı
Bahçe Tarımı
Tarım , Hayvancılık
Bostan Tarımı

Düdenköy
Doğanbey

Antalya
Aydın

Akdeniz
Ege

588
381

Buğday tarımı
Tarım, Hayvancılık

Gemiciler Köyü Kastamonu

Karadeniz

317
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Çizelge 6.2 : Envanter çalıĢması yapılan kırsal yerleĢimler (devam).
YerleĢim
Adı

Ġl

Bölge

2010 yılı
nüfus
verileri
901
873

Yerel Ekonomi

Zeytin Köyü
Bozhöyük

Ġzmir
Antalya

Dara

Mardin

Alaybeyköyü

Tekirdağ

Trakya

452

Karacaören

Ankara

513

Yukarıkuluca

GümüĢhane

217

Tarım

Tuzakçıköyü
YeĢilköy
Eymir
Çotlu
Selcen

Balıkesir
Çorum
Amasya
Adana
Denizli

1295
522
334
607
834

Çeltik Tarımı
Çeltik Tarımı
Bağcılık
Pamuk Tarımı
Bağcılık

Maden Köyü

Elazığ

1500

Madencilik

Saimbeyli
Uçmakdere

Adana
Tekirdağ

1098
207

Madencilik
Tarım

Kocabey

Artvin

383

Tarım

Oğdar

Elazığ

Ġç Anadolu
Doğu
Karadeniz
Marmara
Ġç Anadolu
Karadeniz
Akdeniz
Ege
Doğu
Anadolu
Akdeniz
Marmara
Doğu
Karadeniz
Doğu
Anadolu

Zeytincilik, Tarım
Sebze Tarımı
Hayvancılı, Buğday
tarımı
Tahıl Tarımı,
Hayvancılık
Tahıl Tarımı

100

Tarım

TaĢkale

Karaman

Ġç Anadolu

800

Halıcılık,
Hayvancılık, Tarım

Kozluca

Malatya

1260

Tarım, Hayvancılık

Behramkale
ĠkiztaĢ
Cumalıkızık
Çevreli

Çanakkale
Muğla
Bursa
Antalya

610
702
121
668

Tarım ve Hayvancılık
Tarım ve Hayvancılık
Bahçe Tarımı
Seracılık

Çeltikdüzü

Artvin

415

Çeltik Tarımı

Ushum

Artvin

174

Tarım, Ormancılık

542
668

Madencilik, Tarım
Hayvancılık,
Dokumacılık, Tarım
Meyve Tarımı,
Mantarcılık
Meyve Tarımı
Meyve-Tahıl Tarımı

Eskihisar
Muğla
Çomakdağkızıla Muğla
ğaç
Yazır
Antalya
Değirmenözü
Esenyurt

Antalya
Antalya

Ege
Akdeniz
Güneydoğu
1181
Anadolu

Doğu
Anadolu
Marmara
Ege
Marmara
Akdeniz
Doğu
Karadeniz
Doğu
Karadeniz
Ege
Ege
Akdeniz

1619

Akdeniz
Akdeniz

362
454

134

Google Earth görüntülerinden elde edilen imajların Autocad ortamında çizilmesi ile
elde edilen Ģematik çizimler yerleĢimlerin coğrafik konumu temel alınarak
oluĢturulan bir sınıflandırma sistemine göre 5 grup altında irdelenmiĢir. YerleĢimler
için araĢtırma kapsamında belirlenen seçim kriterleri aĢağıda belirtildiği gibidir:


Seçilen yerleĢimler Türkiye’nin 7 bölgesinden seçilmiĢtir.



YerleĢimlerin nüfusu 100 ve 2000 kiĢi arasında değiĢmektedir.



YerleĢimlerin kent merkezine olan uzaklıkları 10-100 km. arasında
değiĢmektedir.



Söz konusu yerleĢimler sahip oldukları farklı ekonomik etkinlikler
doğrultusunda seçilmiĢtir.



YerleĢimlerin her biri Google internet motoru aramasında bilgilerine
ulaĢılabilen yerleĢimlerdir. Dolayısıyla bilgiye eriĢme anlamında birinci
filtreyi geçen yerleĢimlerdir.

ÇalıĢma kapsamında Türkiye’deki kırsal yerleĢimler, farklı peyzaj kimlikleri
doğrultusunda jeomorfolojik açıdan farklılaĢan 5 grup dahilinde irdelenmiĢtir:


Dağ köyleri



Kıyı köyleri



Ova köyleri



Vadi köyleri



Etek köyleri

Önerilen yerleĢim grupları üst ölçekte peyzaj kimliğinin tanımlanmasına yönelik
olarak aĢağıda belirtilen baĢlıklar dahilinde irdelenmiĢtir:


Baskın peyzaj özellikleri



Fiziksel yapı (morfoloji, binaların arazi ile olan iliĢkisi, açık mekan iliĢkileri)



Üretim peyzajı



Sosyal yapı

60 adet kırsal yerleĢimin analiz edilmesi sonucunda farklı peyzaj kimliklerini
referans veren yerleĢim tiplerine yönelik Ģemalar üretilmiĢtir (bkz. ġekil B.1). Ancak
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üretilen Ģemalar çalıĢma kapsamında ele alınan 60 adet yerleĢimin gösterdiği benzer
nitelikler ve farklılıklar doğrultusunda ele alınmıĢtır.
6.2.1 Dağ köyleri
a. Baskın peyzaj özellikleri
Dağ köylerinde baskın peyzaj özellikleri coğrafi koĢullara bağlı olmakla birlikte
arazinin jeomorfolojisi, engebeli ve kayalık arazi formasyonu ve bu arazi üzerinde
geliĢen bitki örtüsü yerleĢim için baskın doğal bileĢenlerdir. Bazı dağlık araziler,
örneğin Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi, yükselti basamaklarına bağlı olarak
orman kapalılığına sahipken, bazı dağlık araziler seyrek bitki örtüsü ile karakterize
olmaktadır. Kayalık arazinin Ģekillendirdiği

yerleĢim kurgusunda hareketli

topoğrafya ve bu topoğrafyaya uyum sağlayan yapılaĢma biçimi yerleĢim karakteri
içerisinde ön plana çıkan unsurlardır (ġekil B.1).
b. Fiziksel yapı
b.1. Morfoloji: Dağ köyleri üretim tekniği, coğrafi konum ve doğal koĢullara bağlı
olarak toplu ve dağınık olmak üzere iki farklı Ģekilde biçimlenmektedir. Orman
dokusunun baskın olduğu ve ekonomik aktivitenin tarım ve ormancılığa dayandığı
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan dağ köyleri, yapı birimlerinin arazi üzerinde
birbirinden uzak mesafelerde yer aldığı dağınık bir karakter sergilerken (ġekil B.1,
No.7, 8), daha kıraç bir yapıya sahip olan Ġç Anadolu Bölgesi'ndeki dağ köyleri daha
kompakt bir yapıya sahiptir (ġekil B.1, No.2). Akdeniz Bölgesi'nde Toros
Dağları'nda yer alan köyler baskın orman karakterine karĢın toplu bir forma sahip
olabilmektedir. Kompakt bir yapıya sahip olan dağlık yerleĢimlerde kayalık arazi,
topoğrafik yapı ve orman varlığı yerleĢimin yayılımını sınırlandıran birincil
faktörlerdir. Bu bakımdan orman sınırı ve yerleĢim sınırı net bir Ģekilde birbirinden
ayrılmaktadır. Dağınık formdaki dağ yerleĢimlerinde ise yerleĢim orman dokusu
içinde erimektedir. Bu bakımdan yerleĢim sınırı net değildir. Köyün nerede baĢladığı
ve nerede bittiği hakkında net bir Ģey söylenemez. Ekonomik aktivitenin ormancılığa
dayandığı dağ köylerinde orman sınırı yerleĢimin sınırını belirleyen önemli bir
etkendir. Ġklimsel yapı ve su varlığı dağ yerleĢimlerinin dağınık veya toplu olarak
geliĢen karakteri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bol yağıĢ alan ve su ile ilgili
herhangi bir sıkıntının yaĢanmadığı Karadeniz Bölgesi'nde söz konusu durum dağ
köylerinin dağınık Ģekilde geliĢmesini etkileyen önemli bir unsurdur.
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b2. Yapı birimlerinin arazi ile olan iliĢkisi: Dağ köylerinde konut birimleri engebeli
arazi ve iklim nedeni ile iki Ģekilde geliĢmektedir. Bazı dağ köylerinde engebeli arazi
nedeni ile yapı birimleri birbirinde oldukça uzak mesafelerde dağınık bir Ģekilde
arazi üzerinde konumlanırken (ġekil B.1, No.7, 8), bazı dağ köylerinde yapılar, sert
iklim koĢulları nedeni ile kompakt bir form oluĢturacak Ģekilde birbirine yakın bir
Ģekilde konumlanmaktadır. Bazı dağ yerleĢimlerinde yapı ve arazi arasındaki iliĢki
kademelenme

ve

teraslama

Ģekilde

geliĢebilmektedir

(ġekil

B.1,

No.3).

Hayvancılığın ön planda olduğu dağ yerleĢimlerinde yapı birimleri yapı ve eklentisi
olacak Ģekilde biçimlenmekte ve genellikle hayvanların yaĢam alanı konut
birimlerinin alt kısmında veya yan tarafında konuta bitiĢik olarak yer alan kısımlarda
bulunmaktadır. Hayvancılıktan elde edilen ürünlerin saklandığı depolar önemli
yapısal elemanlardır. Karadeniz bölgesinde üretim alanları ve yaĢam alanları bir
arada bulunmaktadır. Yapı ve yapı ile iliĢkili tarımsal parsel birlikteliği dağınık
yerleĢim dokusunu tarifleyen temel birimdir.
b3. Açık mekan iliĢkileri: Yapı gruplarının birbirine yakın konumlandığı dağ
köylerinde tanımlı bir dıĢ mekan kurgusu mevcutken (ġekil B.1, No.6), dağınık
yerleĢimlerde tanımlı bir dıĢ mekan kurgusu geliĢememektedir. Küçük ölçekli tarım
parselleri bireysel konut birimleri ile iliĢkili olacak Ģekilde konumlanmaktadır.
Dağınık yerleĢimlerde, konut birimlerini birbirine bağlayan geliĢmiĢ bir patika ve yol
sistemi bulunmaktadır (ġekil B.1, No.7). Bu bakımdan dağınık morfolojiye sahip dağ
yerleĢimlerinde doğal unsurlar dıĢ mekan kurgusu içerisinde baskınlığını korurken
eğimli arazi dağınık yapı birimleri arasındaki sürekliliği sağlayan temel bileĢendir.
Kompakt yerleĢimlerde yerleĢimin kademeli yapısı içerisinde ulaĢım dar, kıvrımlı ve
eğimli sokak sistemi ile sağlanmaktadır. Dağ köylerinde doğal doku sık yapı dokusu
içine nadiren sızmakta daha çok yerleĢimin sınırlarını ve üretim parsellerinin
sınırlarını tanımlayan bir bariyer olarak iĢlev görmektedir. Toplu yerleĢimlerde cami
yerleĢim merkezini belirten önemli bir kamusal mekan olarak hizmet verirken,
dağınık yerleĢimlerde söz konusu merkezi bir toplanma mekanı bulunmamaktadır.
c. Üretim peyzajı / aktif ekonomik etkinlik
Dağ köyleri çoğunlukla kendine yeten kapalı bir ekonomiye sahiptir. Halk kendi
geçimi için üretimde bulunmaktadır. Pazarla ve Ģehirle iliĢkileri geliĢmemiĢtir. Dağ
köyleri yerel koĢullara bağlı olarak farklı tiplerde ekonomik aktivite ile karakterize
edilmektedir. Bazı dağ yerleĢimlerinde engebeli arazinin tarım için elveriĢli
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olmaması nedeni ile ekonomik aktivite hayvancılığa ve ormancılığa dayanmaktadır.
Ancak bir çok dağ köyünde tarım arazisi teraslamalar Ģeklinde düzenlenerek tarıma
(ġekil B.1, No.3) elveriĢli hale getirilmekte veya tarım için uygun olan düz araziler
üzerinde geliĢmektedir. Bu tip yerleĢimlerde genel olarak tarım parselleri ve yaĢam
alanları birbirinden ayrı olacak Ģekilde konumlanmakla birlikte dağınık yerleĢimlerde
yaĢam alanları ve üretim alanları bir arada bulunmakta ve dağınık yerleĢim
kurgusuna genel karakteristiğini kazandırmaktadır. Engebeli arazi ve üretilen
ürünlerin korunma gerekliliği Karadeniz bölgesinde tarım parsellerinin parçalı ve
küçük olacak Ģekilde yapı birimine bitiĢik olarak geliĢmesine neden olmuĢtur.
Karadeniz Bölgesi’nde yapıya bitiĢik geliĢen tarım parseli eğim yönünde uzanmakta,
konut birimi ise eğimin üst kısmında yer almaktadır.
Dağ yerleĢimleri ve sundukları peyzaj karakteri insanların kültürel etkinlikler amacı
ile çevreyi biçimlendirme giriĢimlerinin en iyi örneklerini teĢkil etmektedir. Bazı
dağ yerleĢimleri dağ turizmi ve yaylacılık açısından cazip mekanlar sunmakla
birlikte (ġekil B.1, No.6), turizm yerleĢimin ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Örneğin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan dağ yerleĢimlerinin bir çoğu yayla
olarak turizm açısından önemli bir potansiyele sahipken bir çoğunda temel ekonomi
ormancılığa ve tarıma dayanmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde tarım ve ormancılığın ön
planda olduğu Toros Dağları aynı zamanda yayla turizmi açısından da önem
taĢımaktadır.
d. Sosyal yapı
Dağ yerleĢimleri coğrafi konuma bağlı olarak sosyal yapı bakımından farklı
özelliklere sahiptir. Dağ köyleri genellikle merkezden uzak, ulaĢımın güç olduğu,
kendi içine kapalı izole yerleĢimlerdir. Zorlayıcı koĢulların neden olduğu bir
gereklilik olarak bir arada olma duygusu toplum yapısını Ģekillendiren önemli bir
faktördür. Bu bakımdan yerleĢimler evlerin birbirine yakın mesafede konumlanması
ile tanımlanan kompakt/ toplu bir yapı sergilemektedir. Ancak söz konusu durum
Türkiye’de bölgesel farklılıklara bağlı olarak değiĢmektedir. Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde yer alan dağ yerleĢimlerin engebeli arazi yapısı nedeni ile dağınık bir
yapı sergilemektedir. Tarım arazileri, bireysel konutlarla iliĢkili olacak Ģekilde
küçük ve parçalı bir yapı sergilemekte ve bireysel üretimin ön planda olduğu bir
üretim sistemi dahilinde Ģekillenmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde köylü
tarlasının baĢında olmayı tercih etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri
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mısır,

çay,

fındık

kaynaklanmaktadır.

gibi

yetiĢtirlen

Toplumsal

yapı

ürünlerin

içerisinde

aile

korunma
Ģahsiyet

gerekliliğinden
olarak

önem

kazanmaktadır. Bu bakımdan köylü dağ baĢında ailesi ile birlikte tek baĢına doğa ile
iç içe yaĢama alıĢkanlığına sahiptir.
Akdeniz Bölgesi ve Ġç Anadolu Bölgesi'nde yer alan dağ köylerinde ise
Karadeniz’den farklı olarak toplumsal yapı bir arada olma gerekliliği doğrultusunda
Ģekillenmektedir. Bu bakımdan Karadeniz’de gözlemlenen bireysel yaĢantı anlayıĢı
zorlu koĢullara karĢı dayanlıklı olma güdüsünden kaynaklanan bir arada yaĢama
alıĢkanlığını gündeme getirmektedir.
Dağ köyleri kentlerden uzak kendi içine kapalı doğa ile birlikte yaĢayan, kendi
kendine yeten yerleĢimlerdir. Bu bakımdan toplum yapısı yenilikler daha uzun
sürede ve zor kabul etmektedir.
6.2.2 Kıyı köyleri
a. Baskın peyzaj özellikleri
Kıyı köyleri, deniz ve kara arakesitinde Ģekillenen mekânsal özelliklere sahiptir.
Deniz dalgalarının Ģekillendirdiği kayalık kıyı hattı ve kara iç kesimlerinde yer alan
makilikler veya çam ormanı dokusu kıyı yerleĢimlerinde ön plana çıkan doğal peyzaj
özellikleridir. Arazinin kayalık formasyonu, engebeli yapısı ve denize uzanan
iskeleler kıyı köylerini diğer yerleĢimlerden farklı kılan ayırt edici niteliklerdir (ġekil
B.2).
b. Fiziksel yapı
b1. Morfoloji: Kıyı köyleri bulundukları coğrafyaya ve etkin ekonomiye bağlı olarak
farklı Ģekillerde biçimlenmekle birlikte bir takım ortak niteliklere de sahiptirler.
Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yer alan kıyı köylerinde yerleĢim genellikle
kompakt bir özellik göstermekle birlikte yerleĢim yoğunluğu kıyı kesimine doğru
artmakta, kara iç kesimlerine doğru azalmaktadır (ġekil B.1, No.13, 14, 15, 16).
Bunun yanısıra Karadeniz kıyısında yer alan balıkçıl yerleĢimleri kıyıya dik uzanan
yollar boyunca dağınık ve seyrek bir yapılaĢma göstermektedir niteliklerdir (ġekil
B.2, No.12). YerleĢim kıyıya dik uzanan sirkülasyon hattı boyunca seyrekleĢerek iç
kesimlere doğru uzanmaktadır. Kıyı köylerinin tipik özelliği olan iskeleleĢme kara ve
deniz iliĢkisini kuran en önemli mekânsal özelliktir. Turizm’in önemli bir ekonomik
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etkinlik olduğu kıyı köylerinde kıyı küçük bir liman iĢlevi görecek Ģekilde
biçimlenirken (ġekil B.2, No. 13, 16, 18, 23), balıkçılıkla geçinen kıyı köylerinde
küçük ölçekli iskeleler (ġekil B.2, No. 19, 22) kıyı hattını Ģekillendiren önemli
unsurladır.
Kıyı köylerinde kıyı karakteri yerleĢim alanı içerisinde yapısal bir nitelik taĢırken
yerleĢim sınırları dıĢında doğal karaktere dönmektedir. Bazı kıyı yerleĢimlerinde kıyı
hattı doğal haliyle korunmakta (ġekil B.2, No. 15, 19), iskele oluĢumlarına
rastlanmamaktadır. Kıyı köylerinin diğer bir karakteristik özelliği, kıyıya uzanan ana
yol ve bu yola bağlanan dik yollardır. Kıyı köylerinin kıyı ardı bölümleri topoğrafik
yapısına bağlı olarak toplu ve dağınık olmak üzere farklı morfolojilere sahip
olabilmektedir. Kıyı köylerinde yerleĢimin yayılımını sınırlandıran en önemli faktör
kıyı ardı kesimlerde yer alan orman varlığı ve topoğrafik yapıdır. Kıyı köylerinde
yerleĢim kıyıya paralel olarak geliĢebileceği gibi daha çok kıyıya dik olarak inen ana
sirkülasyon hattı boyunca geliĢmektedir.
b2.

Yapı birimlerinin arazi ile olan iliĢkisi: Kıyı köylerinde yapı birimleri ön

cepheleri denize bakacak Ģekilde konumlamaktadır. Düz bir topoğrafyaya sahip olan
kıyı yerleĢimlerinde yapılar daha çok sirkülasyon hattı boyunca konumlanmaktadır.
Eğimli arazilerde ise yapı grupları birbirinin manzarasını kapatmayacak Ģekilde
kademeli bir Ģekilde eğime oturmaktadır.
b3. Açık mekan iliĢkileri: Kompakt kıyı köylerinde yapılar tarafından tanımlanan
açık mekan kurgusuna sahipken dağınık tipte geliĢen kıyı köylerinde kıyı hattına
yakın olan ve yerleĢimin yoğunlaĢtığı kısımlarda meydan, sokak ve kıyıdan oluĢan
tanımlı bir açık mekan kurgusu söz konusudur. Kıyı köylerinin en tipik özelliği kıyı
hattının birincil kamusal açık mekan olarak değerlendirilmesidir. Bir çok kıyı
köyünde kıyı hattında kesintisiz bir yaya aksı ve denize doğru uzanan iskeleler açık
mekan kurgusunun önemli öğeleridir (ġekil B.2, No. 13, 18).
c. Üretim peyzajı / aktif ekonomik etkinlik
Kıyı köylerinin büyük bir çoğunda temel ekonomik aktivite balıkçılığa dayanmakla
birlikte, tarımsal üretim ve orman varlığının söz konusu olduğu yerleĢimlerde
ormancılık ve bunlara ek olarak turizm temel ekonomik etkinlik olarak ön plana
çıkmaktadır. Tarımsal üretimin ön planda olduğu kıyı köylerinde tarım parselleri
kara iç kesimlerinde yapılaĢma alanı dıĢında yer almaktadır (ġekil B.2, No.14, 15,
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19, 20). YerleĢim tarım parselleri ve kıyı arasında konumlanmaktadır. Tarım
parselleri konut birimlerinden bağımsız olarak yer almaktadır.
d. Sosyal Yapı
Kıyı köyleri turizmin etkisi ile farklı dönemlerde yerleĢime akın eden geçici nüfus
gruplarına sahne olan karma bir sosyal yapıya sahiptir. Bu bakımdan yerleĢime gelen
ziyaretçiler ve yerel halk arasındaki etkileĢimin de etkisi ile diğer kırsal yerleĢim
tiplerine nazaran sosyal yapı bakımından karma ve geleneksel yapıdan farklılaĢan bir
karaktere sahiptir. Bunun yanı sıra turistik amaçlı yatırımlar nedeni ile geliĢmiĢlik
seviyesi bakımından daha ileri bir düzeyde olan kıyı yerleĢimlerinin sahip olduğu
etnik yapı ve yöresel değerler yerleĢimi cazip hale getiren önemli unsurlardır.
6.2.3 Ova köyleri
a. Baskın peyzaj özellikleri
Ova köyleri, düz veya hafif eğimli arazi ile karakterize edilen düz peyzajlardır.
Büyük ölçekli düzlükler dağ, tepelik veya ormanlık alanlarla sınırlandırılmaktadır.
Step veya ormanlıklarla karakterize edilen bitki örtüsü, yerleĢimdeki yapı birimleri
ile birlikte peyzaj kimliğini tanımlayan önemli bileĢenlerdir. Düz peyzajlar daha çok
insanların tarımsal aktiviteler amacı ile oluĢturdukları parselasyon sistemi, su
kanalları, bordür bitkileri gibi

tarım

peyzajının

karakteristik

özelliklerini

yansıtmaktadır (ġekil B.3,4).
b. Fiziksel yapı
b1. Morfoloji: Ova köyleri farklılık gösteren ekonomik yapıya bağlı olarak fiziksel
yapı bakımından çeĢitlilik göstermekle birlikte yerleĢimler toplu / kompakt ve
nadiren de olsa seyrek veya parçalı bir morfolojiye sahiptir. Ova yerleĢimlerinin
toplu bir biçimde geliĢmesine neden olan faktörler arazinin düz olması ve su ve/veya
doğal bitki örtüsünün varlığıdır. Toplu yerleĢimin bir formu olan lineer yerleĢimler
ova yerleĢimleri için önemli bir karakteristiktir (ġekil B.3, No. 24, 25, 26). Bu tip
yerleĢimler, ana bir yol boyunca kurulu olan veya yerleĢim içinden geçen bir
akarsuyu takip eden ve bu referanslar doğrultusunda lineer olarak uzanan
yerleĢimlerdir. Söz konusu yerleĢimlerde ana yolun her iki tarafında yapı birimleri
yola paralel olacak Ģekilde konumlanmaktadır. Tarımsal üretim ile geçinen lineer
yerleĢimlerde tarım parselleri konut birimlerinin arka kısmında lineer Ģekilde
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uzanmaktadır (ġekil B.3, No. 24, 25). Bazı yerleĢimlerde konutlarla iliĢkili küçük
ölçekli bahçeler yapı biriminin uzantısı olacak Ģekilde yer almaktadır. Ġçinden akarsu
geçen lineer yerleĢimlerde genellikle akarsu yatağı (ġekil B.3, No. 25)
kanallaĢtırılmıĢ olmakla birlikte yerleĢim su hattının her iki tarafında geliĢmektedir.
Meyve-sebze yetiĢtiriciliği ile uğraĢan bostan köylerinde tarım parselleri konut
birimleri ile iliĢkili olacak Ģekilde gridal bir formda biçimlenmektedir. Parseller
bordür bitkileri ile birbirinden ayrılmaktadır. Tahıl üretiminin ön planda olduğu ova
köylerinde ise yerleĢim kompakt bir formda geliĢmektedir (ġekil B.3, No. 34). Konut
birimleri ve tarım parselleri birbirinde ayrı Ģekilde konumlamakta ve yerleĢim dört
bir yandan organik formda geliĢen tarım parselleri ile kuĢatılmaktadır. Tarım
parsellerinin merkezinde yer alan yerleĢim içinde yapı birimleri birbirine yakın bir
Ģekilde konumlanmakta ve sık bir doku oluĢturmaktadır. Tarım parselleri birbirinden
bordür ağaçları ve sirkülasyon hatları ile ayrılmaktadır. Doğal bitki örtüsü söz
konusu tarım parselleri için bir sınır teĢkil etmekte ve nadiren yerleĢim içine
sızmaktadır. Pirinç üretimi ile geçinen çeltikçi köylerinde yerleĢim alanı ve pirinç
tarlaları birbirinden ayrı konumlanmaktadır (ġekil B.4, No. 36, 37). BaĢka bir
ifadeyle yaĢam alanı ve üretim alanları arasında net bir ayrım vardır. Çeltikçi köyleri
bölgeye göre değiĢmekle birlikte parselasyon sistemi farklı Ģekilde geliĢebilmektedir.
Örneğin Gönen Ovası’nda (ġekil B.4, No.36) yer alan yerleĢimlerde pirinç parselleri
oldukça düzenli bir Ģekilde sulama kanalları ile birlikte düzenli bir Ģekilde
biçimlenirken, Çorum’da parseller daha organik bir Ģekilde biçimlenebilmektedir
(ġekil B.3, B.4). Eğimli topoğrafyalarda pirinç parselleri teraslamalar Ģeklinde
biçimlenerek yerleĢime ayırt edici bir nitelik kazandırmaktadır.
Ormancılığın ekonomik etkinlik olduğu ova yerleĢimlerinde yerleĢim sirkülasyon
hattı boyunca uzanan dağınık bir morfolojiye sahip olabilmektedir. Tahıl ve meyvesebze üretiminin birlikte yapıldığı yerleĢimlerde ise bostanlıklar konutlara yakın,
konut birimleri ile iliĢkili olacak Ģekilde konumlanırken, tahıl parselleri konut
birimlerinden uzakta yer almaktadır (ġekil B.3,4).
Bazı yerleĢimler sirkülasyon hatları doğrultusunda farklı noktalarda kümeleĢecek
Ģekilde geliĢebilmektedir (ġekil B.3, No. 29, 33). Bu tip yerleĢimlerde üretim
parselleri yerleĢim kümeleri arasına girebilmektedir. Tahıl üretimi ile geçinen
köylerde kolektif çalıĢmaya açık yapı nedeni ile tarım parselleir daha büyük olmakla
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birlikte bostancı köylerinde bireysel bahçe sahipliğine dayalı küçük ölçekli parseller
yaygın konumdadır.
Bazı tahıl üretimi yapılan yerleĢimler, merkezi bir yapıya sahip olmakla birlikte
dairesel bir morfoloji sergilerler. Bu tip yerleĢimlerde yerleĢim merkezinden çıkan
ıĢınsal yollar yerleĢim çeperinde yer alan tarım parsellerine doğru uzanır (ġekil B.3,
No.4). Ova yerleĢimlerinde, tarım parselleri daha çok doğal su yüzeylerinin etrafında
Ģekillenmektedir. Bu bakımdan akarsu, dere, nehir gibi akan bir su varlığının söz
konusu olduğu ova köylerinde söz konusu su yüzeyi yerleĢim ile mekânsal anlamda
iliĢkili bir unsur olmaktansa tarım parselleri için önemli bir kaynak olarak
değerlendirilmektedir (ġekil B.3, No.32, ġekil B.4, No. 40).
YerleĢim yakın çevresinden geçen akarsu kendi doğal yatağında tutulmakla birlikte
yerleĢim içinden geçen akarsu kanallaĢtırılmakta ve yerleĢim akarsu paralelinde
geliĢmektedir. Ova köylerinde yerleĢimlerin sınırını belirleyen temel faktör tarımsal
parseller veya orman sınırıdır. Düz arazi nedeni ile topoğrafya herhangi bir engel
oluĢturmamaktadır. Sirkülasyon hattı yerleĢimin yayılımı anlamında önemli bir
faktör olmakla birlikte yerleĢim genellikle ana bir sirkülasyon hattı etrafında
odaklanmaktadır.
b2. Yapı birimlerinin arazi ile olan iliĢkisi: Düz bir arazi üzerinde yer alan konut
birimleri ova yerleĢimlerinde sirkülasyon hattı ve üretim alanları doğrultusunda
genellikle kompakt bir doku oluĢturacak Ģekilde birbirine yakın mesafede
konumlanmaktadır.
b3. Açık mekan iliĢkileri: Kompakt bir Ģekilde geliĢen ova köylerinde açık mekan
iliĢkileri yapı birimlerinin arasındaki mesafe belirleyici olmaktadır. Birbirine yakın
konumlanan yapı birimleri sokaklar için tanımlayıcı olmakla birlikte, meydan, sokak
iliĢkileri temel açık mekan iliĢkilerini tanımlamaktadır. Ova yerleĢimlerinde cami
merkezin yerini belli etmektedir. Merkezin bittiği yerden hemen konut birimleri
baĢlar, merkez ile evler arasında sıkı bir bağlantı vardır. Meydan, cami, kahvehane
ve pazar yeri yerleĢim için önemli buluĢma mekanlarıdır. YerleĢim merkezinden
çepere dağılan sokak sistemleri düz arazi üzerinde yer alan tarım parsellerine
açılmaktadır. Ova yerleĢimlerinde doğal doku yerleĢim içine sızmamakta, yerleĢim
içinde bitki varlığı daha çok bireysel bahçelerle tanımlanmaktadır.
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c. Üretim peyzajı / aktif ekonomik etkinlik
Ova köylerinde ekonomi öncelikle tarıma dayanmaktadır. Yerel halk pazar için
üretimde bulunmaktadır. Bu nedenle ekonomik durumları geliĢmiĢtir. Tarımsal
faaliyetlerle birlikte ormancılık ve hayvancılık gibi etkinlikler yerel ekonomiye katkı
sağlamaktadır. Aktif üretim tekniği sonucu Ģekillenen arazi üzerinde yer alan
yerleĢim büyük ölçüde tarım dokusu ile tanımlanmaktadır. Arazinin düz olması
nedeni ile ova köylerinde geniĢ düzlüklerde gerçekleĢtirilen tarımsal etkinlik sonucu
geliĢen dokular üretim tekniğinin gerektirdiği koĢullar dahilinde büyük parçalar
halinde düzenli veya düzensiz Ģekilde geliĢebilmektedir.
Ormancılığın temel ekonomik aktivite olduğu ova köylerinde, yerleĢim orman içinde
yer alan açıklıklar üzerinde konumlanabilmektedir. Karadeniz bölgesinde olduğu gibi
ova köylerinde köylünün ürününü koruma gibi bir endiĢesi yoktur. Bunun sonucu
olarak da tahıl üretiminin yapıldığı köylerde yaĢam alanları ve üretim alanları
birbirinden ayrı konumlanmaktadır. Tarım ve ormancılığın bir arada yürütüldüğü
yerleĢimlerde, yerleĢim tarım ve orman dokusu arasında dağınık bir Ģekilde
biçimlenmekte ve doğal orman dokusu tarım parsellerinin içine sızmaktadır.
d. Sosyal yapı
Ova yerleĢimlerinin toplu / kompakt formu doğal koĢullar sosyal ve ekonomik
koĢullar nedeni ile birarada olma gerekliliğinin bir sonucu olarak geliĢmiĢtir.
Karadeniz’de yer alan yerleĢimlerdeki aile Ģahsiyeti ova yerleĢimlerinde köy halkına
dönüĢür. Üretimde kooperatifleĢmeye dayalı sistemlerin iĢlerlik kazandığı ova
yerleĢimlerinde yaĢam alanlarından ayrı olacak Ģekilde geliĢen büyük ölçekli tarım
parselleri bireysellikten kurtulup yardımlaĢma ve ortaklaĢa üretimin geçerlilik
kazandığı bir üretim sistemine dönüĢür. Topluluk hissinin daha baskın olduğu ova
yerleĢimlerinde köy halkı içerisindeki komĢuluk iliĢkileri aile yaĢantısını temel olan
dağınık dağ yerleĢimlerine kıyala daha geliĢmiĢtir.
6.2.4 Vadi köyleri
a. Baskın peyzaj özellikleri
Vadi köyleri genellikle vadi yamacında kurulan köylerdir. Söz konusu yerleĢimlerde
eğimli topoğrafya ve bu topoğrafyanın oluĢumunu tetikleyen doğal süreçler
yerleĢime ayırt edici peyzaj niteliklerini kazandırmaktadır. Genellikle vadi tabanında
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yer alan akarsu ve bu akarsu boyunca geliĢen nehir kenarı vejetasyonu vadi
yerleĢimleri için karakteristik bir özelliktir. Coğrafi koĢullara ve iklimsel karaktere
bağlı olarak Ģekillenen vadi peyzajı, kurak iklimlerde kıraç ve kayalık arazı ve vadi
tabanında geliĢen nehir kenarı vejetasyonu veya yağıĢlı iklimlerde geliĢen orman
dokusu, vadi tabanı boyunca devamlılık gösteren bir peyzaj karakterini
tanımlamaktadır (ġekil B.5).
b. Fiziksel yapı
b.1. Morfoloji: Vadi yamaçlarında kurulu olan yerleĢimler vadi tabanına doğru
yayılan bir yapı sergilemektedir (ġekil B.5, No. 42, 47). Bu bakımdan vadi köyleri,
vadi tabanı boyunca akan akarsu veya ana sirkülasyon hattını referans alan lineer bir
morfolojiye sahiptir. Vadi yamacına oturan yerleĢimlerde, yerleĢim yamaç boyunca
farklı kotlarda geliĢmektedir. Bu bakımdan vadi köyleri genellikle lineer uzanımlı ve
kademeli bir yapı sergilemektedir (ġekil B.5, No. 42, 47, 48). Vadi tabanını takip
eden ana sirkülasyon hattına paralel olacak Ģekilde farklı kotlarda uzanan yollar ve
patikalar yapı birimlerinin arazi üzerinde konumlanması bakımından referans
oluĢturmaktadır. Yapı birimleri arasındaki bağlantı yatay bağlantı dıĢında düĢey
yönde geliĢen merdiven ve rampalı sokaklarla sağlanmaktadır. Bazı vadi yerleĢimleri
dağınık bir yapıya sahip olurken (ġekil B.5, No. 42), bazı yerleĢimler de yol
sistemine ve topoğrafyaya bağlı olarak yerleĢim vadinin her iki yamacında
kümeleĢmeler Ģeklinde geliĢmektedir (ġekil B.5, No. 45). Bazı vadi yerleĢimlerinde
de yapı birimleri birbirine yakın konumlanmakta ve sık bir doku oluĢturmaktadır.
Bazı yerleĢimlerde, vadi tabanı boyunca belirli bir sürekliliğe sahip olan doğal doku
kademeli bir kurguya sahip olan yerleĢimin içine sızmaktadır. Tarım yapılan vadi
köylerinde tarım, oluĢturulan teraslar üzerinde gerçekleĢtirilmektedir (ġekil B.5, No.
46). Vadi köylerinde yerleĢimin yayılımı etkileyen faktör vadi yamacının eğimi,
ulaĢım aksları ve doğal bitki örtüsünün varlığıdır. Bu bakımdan yüksek eğim
derecelerine sahip olan vadi yamaçlarında yerleĢim eğimin derecesinin azaldığı
kesimde geliĢmektedir (ġekil B.5).
b2. Yapı birimlerinin arazi ile olan iliĢkisi: Vadi köylerinde yapı birimleri arazi
eğimine uyacak Ģekilde kademeli bir yapı oluĢturmaktadır. Yapı grupları arasındaki
bağlantı vadi tabanına paralel bir Ģekilde geliĢen patika ve yollarla sağlanmaktadır.
Eğimli arazi nedeni ile sokaklar birbirine yakın bir Ģekilde konumlanan yapı
birimlerini

birbirinden

ayıran

dar,

merdivenli
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ve

rampalı

bir

Ģekilde

biçimlenmektedir. Üretim alanları ile yapı birimleri arasında mekânsal anlamda bir
iliĢki bulunmayıp yaĢam alanları ile üretim alanları birbirinden ayrılmaktadır (ġekil
B.5, No.49). Yapı grupları arazi eğiminin uygunluğu ölçüsünde ve ulaĢım
güzergahına bağlı olarak belirli yerlerde kümeleĢebilmektedir.
b.3. Açık mekan iliĢkileri: Vadi köylerinde arazinin jeomorfolojik yapısı yapı
birimlerinin arazi üzerinde konumlamasını ve dıĢ mekan iliĢkilerini belirleyen en
önemli etkendir. Bu kapsamda biçimsel olarak eğime uyacak Ģekilde kademeli bir
yapı sergileyen vadi yerleĢimlerinin dıĢ mekan kurgusu yapı birimleri arasında kalan
açık mekanlar ve bu mekanları birbirine bağlayan eğimli sokak dokusu ile
tanımlanmaktadır. Orman dokusuna sahip olan vadi yerleĢimlerinde doğal doku
yerleĢim içine sızmaktadır (ġekil B.5, No. 43). Vadi yerleĢimlerinde tanımlı bir dıĢ
mekan kurgusu mevcut olmamakla birlikte açık mekan iliĢkileri daha çok sokak ve
binalar arasında kalan boĢluklar Ģeklinde geliĢmektedir (ġekil B.5).
c. Üretim peyzajı / aktif ekonomik etkinlik
Vadi köylerinde ekonomik aktivite madencilik, tarım ve ormancılığa dayanmakla
birlikte arazi söz konusu ekonomik etkinlik doğrultusunda Ģekillenmektedir.
Madenciliğin temel ekonomik etkinlik olduğu vadi yerleĢimlerinde maden kaynağı
genellikle yerleĢim alanı dıĢında yer almakta ve yerleĢime ana yol ile bağlanmaktadır
(ġekil B.5, No.43). TaĢ ocağına yakın konumlarda madencilikle ilgili tesisler
bulunabileceği gibi söz konusu tesisler farklı bir yerleĢim alanı içinde de
bulunabilmektedir. Maden köylerinde arazinin jeolojik yapısı yerleĢime ayırt edici
bir peyzaj niteliği kazandırabilirken aktif olarak iĢletilen açık maden ocaklarında
degrade olmuĢ bir peyzaj karakteri söz konusudur. Bu tip yerleĢimlerde, yerleĢim
yoğunluğu vadinin bitki dokusunun seyrek olduğu kısmında yoğunlaĢmaktadır. Bu
tip yerleĢimlerde çıplak arazi dokusu üzerinde gözlemlenen seyrek bitki dokusu vadi
üzerindeki su akıĢ hattı boyunca geliĢmektedir.
6.2.5 Etek köyleri
a. Baskın peyzaj özellikleri
Dağ eteklerinde kurulu olan köyler eğimli arazi ve etek alt kısımlarında uzanan düz
arazinin bir arada oluĢturduğu peyzaj kimliğine sahiptir. Üretim alanları daha çok
düz arazi üzerinde geliĢirken yerleĢim eğimli olan arazi üzerinde konumlanmaktadır.
Ancak eteğin bittiği, eğim derecesinin azaldığı arazi kesimlerinde de yerleĢim
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geliĢebilmektedir (ġekil B.6, No. 51). Etek yerleĢimleri, yerleĢim için görsel ve
fiziksel bir sınır oluĢturan bir dağ veya tepenin etki alanı içerisinde olan
yerleĢimlerdir. Bu bakımdan söz konusu yerleĢimler bitki dokusu ile birlikte
etkileyici bir dağ manzarasına veya etek ardı kısımlarında uzanan düz arazilerin
sunduğu farklı peyzaj kimliklerine sahiptir. Bu tip yerleĢimler geçiĢ zonunda yer
aldığı için fiziksel olarak hareketli ve çok iĢlevli bir yapılanmaya sahiptirler (ġekil
B.6).
b. Fiziksel yapı
b.1. Morfoloji: Etek yerleĢimleri topoğrafik yapıya ve sirkülasyon hatlarına bağlı
olarak toplu ve seyrek olmak üzere iki farklı morfolojiye sahip olabilmektedir.
Eğimli kesime oturan yerleĢimlerde yapı birimleri eğime uygun Ģekilde kademeli bir
yapı sunacak Ģekilde arazi üzerinde konumlanmaktadır (ġekil B.6, No. 51).
Ormancılık, tarım ve hayvancılık üzerinden geliĢen ekonomik yapı etek köylerinde
arazinin farklı biçimlerde organizasyonuna neden olmaktadır. Tarımın ön planda
olduğu yerleĢimlerde tarım parselleri yaĢam alanından ayrı olarak arazinin düz
kesimlerinde yer almaktadır (ġekil B.6, No. 53, 60). Muğla tarafında yer alan etek
yerleĢimlerinde tarım ve hayvancılığa ek olarak madencilik de ön planda olan
ekonomik aktiviteler arasındadır. Ancak maden alanı ile yerleĢim alanı arasında
doğrudan bir iliĢki bulunmamakta, yerleĢimin fiziksel karakteri üzerinde belirleyici
bir etkiye sahip bulunmamaktadır. Bu tip yerleĢimlerde topoğrafik yapı ve üretim
alanları yerleĢimin fiziksel karakterinin belirleyicileri konumundadır. Ormancılığın
önemli bir geçim kaynağı olduğu yerleĢimlerde orman sınırı yerleĢimin fiziksel
yapısı üzerinde etkiye sahip önemli bir faktördür (ġekil B.6, No. 57). Etek sınırında
yer alan yerleĢimlerde büyük ölçekte jeomorfolojik olarak yerleĢime sınır oluĢturan
dağ

kütlesinden

gelen

yağıĢ

ve

kaynak

sularının

sunduğu

potansiyeli

değerlendirmektedir. Bu tip yerleĢimlerde yağıĢ sularının organizasyonu adına yerel
ölçekte farklı çözümler sunacak Ģekilde biçimlenmektedir (ör. Sokak dokusunun
geliĢimi).
Eğimli araziler üzerinde yer alan etek yerleĢimlerinde arazinin eğimi yerleĢimin
geliĢimini sınırlandıran önemli bir faktörken, etek düzlüklerinde yer alan
yerleĢimlerde üretim parselleri veya doğal orman dokusu yerleĢimin yayılımını
sınırlandıran faktörlerdir. Dağınık yerleĢimlerde yerleĢimin baĢlangıç ve bitiĢ
noktaları belli olmamakla birlikte yerleĢimin içinde bulunduğu doğal çevre
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özellikleri yerleĢimin peyzaj kimliğini belirleyici bir unsur olmaktadır (ġekil B.6,
No. 51).
b2. Yapı birimlerinin arazi ile olan iliĢkisi: Etek yerleĢimlerinde yamaca oturan yapı
birimleri

topoğrafya

ile

uyumlu

olacak

Ģekilde

kademeli

bir

yapılaĢma

sergilemektedir. Etek sınırında yer alan yerleĢimlerde yapı birimleri birbirine yakın
konumlanacak Ģekilde organize olmaktadırlar. Üretim alanları yerleĢim çeperinde yer
almakta ve bahçe formunda yerleĢim alanı içine sızmaktadır. Eğimli arazi üzerinde
yer alan yerleĢimlerde yapı birimleri genellikle düz ovaya bakacak Ģekilde
yerleĢmekle birlikte açık bir düzen okunamamaktadır. Ġklimsel verilere bağlı olarak
Akdeniz ve Ege gibi sıcak iklim bölgelerinde yer alan etek yerleĢimlerinde yapı
birimleri rüzgardan faydalanmak üzere seyrek bir Ģekilde arazi üzerinde yer
almaktadır (ġekil B.6).
b.3.Açık mekan iliĢkileri: Etek köylerinde açık mekan iliĢkisi yerleĢimin kompakt
veya seyrek olma durumuna bağlı olarak değiĢmektedir. Kompakt yerleĢimlerde açık
mekanlar birbirine yakın konumlanan yapı grupları tarafından tanımlanan dar sokak
dokusu ve bahçelerle Ģekillenirken, dağınık yerleĢimlerde doğal nitelikler ön
plandadır ve tanımlı bir açık mekan kurgusu geliĢememektedir. Kompakt
yerleĢimlerde cami, çeĢme veya okul vb. hizmet alanları ile iliĢkili açık mekanlar
toplanma mekanı olarak iĢlev görmektedir (ġekil B.6).
c. Üretim peyzajı / aktif ekonomik etkinlik
Etek yerleĢimlerinde ekonomik yapı genel olarak tarım, hayvancılık ve ormancılığa
dayanmakla birlikte bazı yerleĢimler sahip oldukları doğal, kültürel ve mimari
değerler nedeni ile turizm açısından cazip mekanlar olabilmektedir.
Tarımın önemli bir etkinlik olduğu etek yerleĢimleri daha çok sebze-meyve üretimi
ile ilgilenen bahçe köyleri Ģeklinde geliĢmektedir. Bu tip yerleĢimlerde üretimin
yapıldığı parseller düzensiz bir Ģekilde geliĢmektedir. Parseller yoğunluklu olarak
yerleĢim

çeperinde

yer

almakta

ve

bahçe

formunda

bireysel

konutlarla

iliĢkilenmektedir. YerleĢim içindeki genel peyzaj karakteri söz konusu bahçelerin
oluĢturduğu tarımsal bir nitelik taĢımaktadır. Ormancılığın önemli bir ekonomik
aktivite olduğu etek yerleĢimlerinde yerleĢim orman içi yerleĢim karakterine sahiptir
ve orman dokusu yerleĢim için karakteristik bir özelliktir (ġekil B.6, No. 55).
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Pirinç üretiminin ön planda olduğu çerçi köylerinde üretim alanları arazinin düz olan
kesimlerinde su kaynağı ile iliĢkili olacak Ģekilde geliĢmektedir. Hayvancılığın ön
planda olduğu yerleĢimlerde yerleĢim dağınık bir yapıya sahiptir (ġekil B.6, No. 54).
d. Sosyal Yapı
Etek yerleĢimleri ister toplu ister seyrek bir morfolojiye sahip olsun toplu yaĢama
gereksinimleri sonucunda Ģekillenen bir sosyal yapıya sahiptir. Ova düzlüklerinde
büyük parseller üzerinde geliĢen tarımsal üretimde kollektif fayda ön plandadır. Köy
halkı sosyal yapının temelini oluĢturmaktadır. Etek köyleri dağ ve ova arasında yer
aldığı için bu tip köylere geçiĢ köyleri de denmektedir. Ekonomik ve toplumsal yapı
bakımından bu köyler dağ ve orman köyleri arasında yer alır. Ancak ağırlıklı olarak
ova köylerine benzemektedirler.
6.3 Bölüm Değerlendirmesi /Peyzaj Kimliğine Göre ġekillenen Kırsal YerleĢim
ġemaları
60 adet kırsal yerleĢime yönelik gerçekleĢtirilen envanter çalıĢması sonucunda, her
bir yerleĢim sınıfına ait ortak mekansal özellikler ve çevre iliĢkilerini yanısıtan ve
peyzaj kimliklerine referans veren yerleĢim Ģemaları üretilmiĢtir. Üretilen Ģemalar
Türkiye genelinden seçilen 60 adet kırsal yerleĢimin üst ölçekte çevresel koĢullara
bağlı olarak Ģekillenen morfolojileri üzerinden geliĢtirilmiĢtir ve farklı yerleĢim
tiplerini temsil etmektedir (ġekil 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, ġekil B.7, B.8).
Üst ölçekte kırsal yerleĢimlerin morfolojisini ve çevre iliĢkilerini belirleyen en
önemli unsur tek yapı ve yapıların bir araya gelme ve ayrılma durumlarıdır. Bu
kapsamda önerilen envanter okumasında yerleĢimlerin birincil öğesi olan yapı
gruplarının topoğrafik yapı ve etkin ekonomik aktivite doğrultusunda bir araya gelme
durumlarına göre geliĢen fiziksel yapıyı sunan Ģemalar üzerinden farklılıklar ve
benzerlikler deĢifre edilmiĢtir. Bu kapsamda farklı coğrafyalarda yer alan 60 adet
kırsal yerleĢimin, baskın peyzaj özellikleri, fiziksel yapı, üretim peyzajı ve sosyal
yapı kapsamında irdelenmesi sonucu elde edilen veriler Ģu Ģekilde özetlenebilir:


Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde yer alan kırsal yerleĢimlerin fiziksel
örgütlemesi farklı ekonomik aktivitelere bağlı olarak farklılık gösterse de
mekânsal anlamda asıl farklılık topoğrafik yapı ve iklimsel koĢullara bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır.
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ġekil 6.11 : Peyzaj kimliğine göre Ģekillenen dağ köyü yerleĢim Ģemaları.

150

ġekil 6.12 : Peyzaj kimliğine göre Ģekillenen kıyı köyü yerleĢim Ģemaları.
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Günümüzde yerleĢimlerin ekonomik yapısını belirleyen faktörler çok iĢlevli
bir yapı sunmaktadır. Bu kapsamda yerleĢimleri sadece tek bir baskın
ekonomik etkinlik doğrultusunda değerlendirmek gerçekçi olmayan bir
yaklaĢım sergilemektedir. Bu bakımdan yerleĢimlerin peyzaj kimlikleri üst
ölçekte söz konusu çeĢitli ekonomik etkinliklerin bir bileĢeni olarak
geliĢmektedir. Örneğin ormancılığın ön planda olduğu yerleĢimlerde tarım ve
hayvancılık ve turizm de ormancılık kadar önemli bir ekonomik uğraĢı alanı
olabilmektedir. Bu bakımdan Türkiye kırsalı çok iĢlevliliğe doğru bir
yapılanma sunmaktadır.



Tarımsal aktivitenin ön planda olduğu yerleĢimlerde, buğday tarımı, pirinç
tarımı, pamuk tarımı, meyve-sebze tarımı ve bağcılıkla iliĢkili aktivitelere
bağlı olarak peyzaj nitelikleri söz konusu ürünlerin ve üretim tekniklerinin bir
parçası olarak, arazinin farklı Ģekillerde organizasyonuna neden olmaktadır.
Bu kapsamda bostan köylerinde yaĢam alanları ve üretim alanları “bahçeler”
Ģeklinde iç içe geliĢirken (örneğin Ege bölgesi ve Marmara bölgesi), tahıl
üretiminin ön planda olduğu köylerde yaĢam alanları ve tarım parselleri
arasında net bir ayrım söz konusudur. Bu kapsamda yerleĢim geniĢ tarım
parselleri ile çevrelenmektedir. Çeltik köylerinde ise üretimin organizasyon
sitemine dayalı bir Ģekilde geliĢmesi, sınırları tanımlı ve sulama kanalları ile
ayrılan düzenli bir peyzaj niteliğinin geliĢmesine ve yaĢam alanları ve üretim
alanlarının birbirinden ayrıĢmasına neden olmaktadır (Gönen Ovası).



Bölgesel ve topoğrafik farklılık aynı üretim tekniğinin araziyi farklı Ģekillerde
biçimlendirmesine neden olmaktadır. Örneğin Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım
parselleri eğimli arazi nedeni ile eğim yönünde ve parçalı olacak Ģekilde
geliĢirken, Ege Bölgesi'nde düz arazi üzerinde daha düzensiz ve organik
dokular veya grid sistemlerin ürettiği dokular karakteristiktir.



Karadeniz Bölgesi’nde dağınık yerleĢim motiflerinin bir sonucu olarak
bireysel konut ile iliĢkili küçük ölçekli tarım parselleri yerleĢimin peyzaj
kimliğini tanımlarken Ġç Anadolu Bölgesi’nde tahıl tarımı yapılan yerlerde
ovaya yayılan daha büyük ölçekli kolektif parseller önemli bir kimlik bileĢeni
olarak öne çıkmaktadır.
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Akdeniz Bölgesi’nde dağ köylerinde ormancılık ve hayvancılıkla uğraĢan
yerleĢimlerin peyzaj kimliği daha çok jeolojik formasyon ve orman varlığı ile
nitelendirilirken söz konusu unsurlar yerleĢimin fiziksel karakterinin
belirleyicileri olmaktadır. Bu tip yerleĢimlerde zorlu yaĢam koĢullarının bir
gerekliliği olarak yerleĢimler kompakt bir Ģekilde geliĢmekte ve üretim
alanları yerleĢimden bağımsız olarak arazinin uygun olduğu yerlerde
geliĢmektedir.



Dağ köyleri silüet etkisinin (Akdeniz, Ege, Ġç Anadolu ) ön planda olduğu
sarp, dik, kayalık bir peyzaj karakterini vurgularken ova köyleri düz arazinin
(Ġç Anadolu, Trakya) baskın yapısı söz konusudur. Ova köylerinde tarım
parselleri, parseller arasındaki bordür bitkileri, sulama kanalları, ağaç grupları
ile

tanımlanan

tarımsal

peyzaj

baskın

bir

kimlik

özelliği

olarak

belirginleĢmektedir.


Kıyı köyleri, kıyı ile iliĢkili mekansal organizasyon Ģekli ile diğer
yerleĢimlerden peyzaj karakteristikleri açısından farklılık göstermektedir. Söz
konusu yerleĢimlerde kıyıyı Ģekillendirme biçimi ekonomik aktiviteye bağlı
olarak değiĢiklik göstermektedir. Turizmin önemli bir geçim kaynağı olduğu
kıyı yerleĢimlerinde kıyı limanlaĢma Ģeklinde biçimlenirken, balıkçılığın ön
planda olduğu kıyı köylerinde kıyının doğal yapısına eklemlenen iskeleler
peyzaj kimliğinin önemli bir bileĢeni olmaktadır.



Bazı kıyı köylerinde kıyı hattında geçen ulaĢım hattı kıyının yapısal bir
karaktere bürünmesine neden olmaktadır. Balıkçılığın önemli bir etkinlik
olmadığı kıyı köylerinde de kıyı kayalık veya kumsal Ģeklinde geliĢen doğal
hatlarını korumaktadır. Nehirle ilikisi olan kıyı köylerinde ise yerleĢim nehir
hattı boyunca seyrek bir Ģekilde geliĢmektedir. Nehrin denize açıldığı
kesimdeki delta oluĢumu kıyı için önemli bir karakteristiktir. Tarım yapılan
kıyı köylerinde tarım parselleri deniz etkisinden uzak, kara iç kesimlerinde
konumlanmaktadır. Kumul etkisinin söz konusu olduğu kıyı yerleĢimlerinde
tarım parselleri doğal bitkisel tamponlarla kumul alandan ayrılmaktadır.
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ġekil 6.13 : Peyzaj kimliğine göre Ģekillenen ova köyü yerleĢim Ģemaları.
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ġekil 6.14 : Peyzaj kimliğine göre Ģekillenen vadi köyü yerleĢim Ģemaları.
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Kıyı köyleri genelinde yerleĢimin yoğunluğu kıyı hattına doğru artmakta kara
iç kesimlerine doğru azalmaktadır. Kara iç kesimlerinde ulaĢım aksları yapı
gruplarının arazi üzerindeki konumlanmasına yönelik önemli bir referanstır.



Tarımsal üretimin etkin olduğu kıyı köylerinde tarım parselleri yaĢam
alanında ayrı olarak kıyı ardı kesimlerde yer almaktadır.



Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yer alan kıyı köylerinde kıyı ardı kesimin
kayalık yapısı ve kayalıklar üzerinde geliĢen makilikler yerleĢimin kıyı ardı
kesiminin kimliğini belirleyen önemli kimlik göstergeleridir.



Vadi köyleri topoğrafik açıdan kademeli ve hareketli bir fiziksel yapılanma
sunmaktadır. Madenciliğin önemli bir ekonomi aktivite olduğu maden
köylerinde, arazinin kayalık yapısı yerleĢimin peyzaj kimliği üzerinde etkili
birincil faktördür. Bu tip yerleĢimlerde taĢ ocağı yerleĢim sınır dıĢında yer
almakla birlikte yerleĢim geçici bir karakter taĢıyabilmektedir.



YerleĢimler mevut doğal doku içindeki konumlarına göre, doğal dokunun
yerleĢim içine sızma derecesine ve yapı gruplarının birbirlerine olan
mesafesine göre farklı derecelerde “doğallık” özelliğine sahiptir.



Seracılık faaliyeti ile uğraĢan köylerde düzenli tarım parselleri içerisinde yer
alan seralar peyzaj kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bazı yerleĢimlerde
seralar yaĢam alanları ile doğrudan iliĢkili olmakla beraber genel olarak ayrı
bir konumda tarım parsellerinin içinde yer almaktadır.



Bağ köylerinde yerleĢim içindeki konut birimlerinin yanı sıra bağların
arasında yer alan bağ evi tarımsal peyzajın önemli bir parçasıdır. Bu tip
yerleĢimlerde yaĢam alanları ve bağlar birbirinden ayrı konumlanmakla
birlikte bağların içinde yer alan bağ evleri yerleĢime dağınık bir yapı
kazandırmaktadır (ġekil B.7).
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ġekil 6.15 : Peyzaj kimliğine göre Ģekillenen etek köyü yerleĢim Ģemaları.
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7. KIRSAL YERLEġĠM PEYZAJ KĠMLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN TESPĠTĠ,
KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK DEĞERLENDĠRME
MATRĠSĠ ÖNERĠSĠ
AraĢtırma kapsamında ”peyzaj” yerleĢime ait doğal ve yapısal unsurlar gibi fiziksel
özellikleri ve bu özelliklerin Ģekillenmesinde önemli rol oynayan sosyo-kültürel
değerlerin bir arada oluĢturduğu bütüncül bir yapı olarak ele alınmaktadır. Doğal
koĢulların sınırlayıcı ve tanımlayıcı faktör olduğu, insan eylemlerine ait
müdahalelerin arazi üzerindeki izlerinin net bir Ģekilde okunabildiği, geleneksel
yaĢam biçimi ile Ģekillenen yapı kültürü ve sosyo-kültürel verilerin bütünü kırsal
yerleĢimlerin peyzaj kimliğinin Ģekillenmesini sağlayan dinamiklere ait bileĢenlerdir.
Bu

bakımdan,

kırsal

yerleĢimlere

iliĢkin

geleceğe

yönelik

stratejilerin

yönlendirilmesi ve özgün nitelikleri koruma ve geliĢtirme temeline dayalı
yaklaĢımların yerleĢimin “peyzaj kimlik özellikleri” çerçevesinde ele alınması
gerekmektedir.
AraĢtırma kapsamında önerilen değerlendirme matrisi, kırsal içerikte yerleĢimlerin
sahip olduğu peyzaj kimlik özelliklerinin tespitine ve kimlik seviyesinin kalitatif
olarak temsil edilmesine yönelik tanımlayıcı bir yaklaĢım önermektedir. Bu
kapsamda önerilen metot, kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliğinin, peyzajı tanımlayan
bileĢenlerin tespitine dayanması nedeni ile, peyzaj değerlendirme metotlarından
tanımlayıcı envanterler kapsamında değerlendirilebilir.
Peyzaj değerlendirmesinde kullanılan tanımlayıcı metotlar, peyzajın görsel ve estetik
öazelliklerine odaklanmaktadır. AraĢtırmanın temel problem alanı olan peyzaj kimlik
özelliklerinin tespiti kapsamında önerilen yaklaĢım, diğer peyzaj değerlendirme
metodolojilerinden farklı olarak, peyzajın görsel ve estetik özelliklerinden ziyade,
tanımlanabilir bir kimlik geliĢtirmek üzere, peyzajı tanımlayan bileĢenler arasında
mekansal, ekolojik ve sosyal etkileĢimlere odaklanmakta ve bu hedefe yönelik
tanımlayıcı bir sistem önermektedir.
Peyzaj değerlendirmelerine yönelik bahsedilen metotların yanı sıra bu metotlar
arasında yer alan ve peyzaj kimlik özelliklerinin tespitine yönelik olarak geliĢtirilen
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ve diğer bölümlerde irdelenen metodolojilerin ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden
seçilen 60 adet kırsal yerleĢimin peyzaj kimliğinin deĢifre edilmesine yönelik
üretilen Ģemaların yorumlanması sonucunda elde edilen bulgular, araĢtırma
kapsamında önerilen değerlendirme matrisine veri sağlayan birincil kaynaklardır.
Mevcut yöntemlerin irdelenmesi ve 60 adet kırsal yerleĢim Ģemasından elde edilen
envanter okuması sonucunda geliĢtirilen değerlendirme matrisi, kırsal yerleĢimlerin
sahip olduğu peyzaj kimlik özelliklerinin üç temel değerlendirme baĢlığı altında
kimlik bileĢenlerinin tespit edilmesine hizmet etmek üzere önerilmektedir (ġekil
C.1). Bu kapsamda yerleĢimin peyzaj kimliği “belirli bir coğrafik bölgeyi karakterize
eden ve koĢullara uyum sağlamıĢ doğal bileĢenlerin, insan eylemleri sonucu geliĢen
yapısal unsurların ve yerleĢimi canlı tutan sosyo-kültürel özelliklerin bir arada
oluĢturduğu bütüncül yapı” olarak tanımlanmakla birlikte, peyzaj kimliğini
tanımlayan üç temel bileĢen aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir:


Doğal Kimlik BileĢenleri



Yapma Kimlik BileĢenleri



Sosyo-Kültürel Kimlik BileĢenleri

7.1 Önerilen Matrisin Ġçeriği ve Düzeni
AraĢtırma kapsamında önerilen matris yerleĢime iliĢkin tanımlayıcı bilgiler, yazılı
ifadeler, skeç, siluet, Ģema ve fotoğrafları içerecek bir kurguya sahiptir. Bu kapsamda
matrisin ana kurgusunu Ģekillendiren üç temel bölüm söz konusudur.
Ġlk bölüm, peyzaj kimlik tespiti yapılacak olan yerleĢime iliĢkin tanımlayıcı bilgilerin
yer aldığı kısımdır. Söz konusu tanımlayıcı bilgiler yerleĢimin hangi bölgede yer
aldığı, rakım, merkeze olan uzaklığı ve nüfus gibi bilgilerin yanı sıra yerleĢimin
peyzaj kimlik bileĢenleri üzerinde etkili olan faktörleri kapsamaktadır. Söz konusu
etkenler, fiziksel yapı üzerinde etkili olan iklim karakteri ve zaman faktörü olarak
yerleĢimin geçmiĢine dair bilgilerin yer aldığı tarihsel geliĢim sürecidir. Ġkinci
bölüm, doğal kimlik bileĢenleri, yapma kimlik bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik
bileĢenleri olmak üzere, üç ana baĢlık ve bu baĢlıklar altında yer alan bileĢenleri
kapsamaktadır. Üçüncü bölüm ise yerleĢime iliĢkin görsellerin, çizimlerin, planların
yer aldığı imaj bölümüdür.
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Matrisin Ģematik düzeni baĢlıklar, alt baĢlıklar ve yanlarında yer alan boĢ hücreler,
incelenecek alanın Ģematik planı, silueti, skeçleri ve fotoğrafların yer alacağı
boĢlukları içermektedir. Bu kapsamda matris bu üç temel baĢlık kapsamında tespit
edilmesi gereken alt kimlik bileĢenlerini / kimlik göstergelerini içeren hücrelerden
oluĢmaktadır.
Uzman tarafından yapılacak olan tespitler matriste yer alan kimlik göstergelerinin
yan tarafındaki boĢ hücrelerin iĢaretlenmesi ve iĢaretli bileĢene iliĢkin detaylı sözlü
tanımlamanın yapılması Ģeklinde geliĢen bir sistemi içermektedir. Bu kapsamda
matris, peyzaj kimlik bileĢenlerinin tespit edilmesinin yanı sıra matrisin uygulayan
uzmanın görüĢlerini ve yorumlarını aktarabileceği bir araç olarak hizmet etmektedir.
Matrisin amacı; peyzaj kimliğinin bileĢenlerine ayrılması yolu ile tanımlanmasına
dayanan bir derecelendirme önermektedir. Bu bakımdan matris kimlik bileĢenlerinin
tespit edilmesinin yanı sıra söz konusu yerleĢimin hangi ölçüde kimlikli olduğunu ve
bu kimlik özelliklerinin hangi bileĢenlere bağlı olarak kazandığının tespitine yönelik
skalaları içermektedir. Bu kapsamda matris, her bir kimlik üst bileĢen grubuna
atanabilecek üç temel derece sınıfını içermektedir. Derece sınıfları kimliğin baskın,
orta ve zayıf olacak Ģekilde ifade edilmesine hizmet etmektedir. Derecelendirmede,
kimlik bileĢenlerinin bütün içerisindeki oranı temel alınmaktadır. Bu yaklaĢıma göre
yerleĢim peyzaj kimliğinin doğal kimlik bileĢenleri bakımından “baskın” olarak
nitelendirilmesi yerleĢimin genel kimliğini oluĢturan öğeler arasında doğal
bileĢenlerin oranının ağırlıklı olduğu ifade edilmektedir. Aynı Ģekilde doğal, yapma
ve

sosyo-kültürel

kimlik

bileĢenlerinden

herhangi

birinin

“orta”

olarak

nitelendirilmesi de söz konusunu bileĢen grubunun yerleĢimin genel kimliğini
oluĢturan öğeler arasındaki oranının orta değerlerde olduğu aynı Ģekilde “zayıf”
olarak nitelendirilmesi de genel içerisindeki oranının çekinik olduğu ifade
etmektedir. Kimlik dereceleri her bir bileĢenin üst baĢlığı için atanan renk kodlarını
içermektedir. Söz konusu derecelendirme sistemi, matrisi uygulayan uzmanın
görüĢlerini yansıtması bakımından subjektif bir yapıya sahiptir (ġekil C.1).
Bu bölümde matrisin iskeletini oluĢturan peyzaj kimlik özelliklerine iliĢkin açıklayıcı
bilgiler verilecektir. Bu kapsamda peyzaj kimlik özellikleri doğal kimlik bileĢenleri,
yapma kimlik bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri olmak üzere üç baĢlıkla
temsil edilmektedir.
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7.1.1 Doğal kimlik bileĢenleri
Doğal kimlik bileĢenleri yerleĢimin içerisinde bulunduğu doğal koĢulları tanımlayan
bileĢenlerdir. YerleĢimin doğal nitelikleri, araziyi kullanma biçimi, yapı birimlerinin
araziye yayılıĢ biçimi, yapı birimleri arasındaki mesafe, üretim tekniği, mimari
karakterin

biçimlenmesi,

kullanılan

materyaller

kapsamında

belirleyici

ve

sınırlandırıcı bir faktördür. Kırsal yerleĢimlerin söz konusu doğal koĢullara cevap
verecek Ģekilde biçimlenmesi, “doğa ile birlikte çalıĢma” prensibi kırsal
yerleĢimlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan en belirgin özelliktir. Kırsal
yerleĢimlerde doğal koĢulların manipule etme derecesi sınırlı olmakla birlikte
yerleĢimin kimliği üzerinde baskın bir etkiye sahiptir (Hough, 1990; Hart, 1998;
Owen, 1991; Roberts, 1996, Url-5). Doğal bileĢenler;


YerleĢim için yer seçimi.



YerleĢimin fiziksel yapılanması üzerindeki sınırlayıcı ve yönlendirici etkileri.



Binaların arazi üzerindeki konumlanması, arazi ile kurduğu iliĢkiler.



YerleĢim içerisindeki yaĢamın sürdürülebilirliği için sunduğu kaynak değeri.



YerleĢimin ekonomik yapısını Ģekillendirme potansiyeli.



YerleĢimin açık mekan kurgusu.



YerleĢim silüeti üzerindeki etkisi.



YerleĢimin dıĢ mekan organizasyonu üzerindeki biçimlendirici etkisi.



YerleĢim yakın çevresi için hayvan topluluklarına yaĢam mekanı sağlama
potansiyeli ile yörenin biyolojik çeĢitliliğine katkısı.

ile kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliğini Ģekillendiren önemli bir bileĢendir. Bu
bakımdan kırsal yerleĢim peyzaj kimlik özelliklerinin tespitinde doğal kimlik
bileĢenlerine yönelik elde edilmesi gereken verilerin 6 farklı baĢlık altında
toplanması önerilmektedir. Söz konusu baĢlıklar ve bu baĢlıklar altında tespit
edilmesi gereken alt baĢlıklar aĢağıda belirtildiği gibidir:
Topoğrafya: Topoğrafya peyzaj kimlik özelliklerini tespit etmeye yönelik olarak
geliĢtirilen arazi surveyi çalıĢmalarının hemen hepsinin birincil basamağını
oluĢturmaktadır

(örnek

peyzaj

karakter

değerlendirmesi,

görsel

peyzaj

değerlendirmesi vb.). Bu kapsamda söz konusu çalıĢma alanının hangi topoğrafik
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özelliklere sahip olduğunun tespit edilmesi ile peyzaj kimlik analizi süreci
baĢlamaktadır.
YerleĢimin üzerinde yer aldığı arazinin morfolojisi, diğer doğal bileĢenlerin yapısı
üzerinde tanımlayıcı bir etkiye sahip olduğu için, peyzaj kimliği üzerinde etkili olan
en önemli doğal kimlik bileĢenidir. Topoğrafyanın devamlılık arz eden yapısı, ölçeği,
değiĢmez yapısı ve insan yapısı ürünler arasındaki bağlayıcı olma özelliği topoğrafik
yapının kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliği üzerinde baskın bir etkiye sahip olmasına
neden olmaktadır.
Topoğrafyanın en belirgin karakter belirleyicileri ölçek, eğim ve onlara bağlı olarak
geliĢen siluettir (Yürekli 1993). Arazi biçimlerinin ana bölümleri; tepe (yüksek
yerler), çukur (alçak yerler) ve yamaçtır (eğim). Söz konusu biçimler arazi
morfolojisi ve coğrafik konum kapsamında ele alındığında dağ, ova ve vadiler kırsal
alanları için temel arazi biçimlerini oluĢturmaktadır. Dağ etekleri ve vadi yamaçları
eğimli yüzeyler olmakla birlikte karakter belirleyicileri biçim ve dikliktir (Yürekli
1993).
Topoğrafyanın kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliği üzerindeki tanımlayıcı etkileri Ģu
Ģekilde özetlenebilir (Kruckeberg 2004; Bell 1999, Aran 2000):


Arazi formu veya topoğrafik yapı yerleĢimin yakın çevre iliĢkileri
kapsamında belirleyicidir. Arazinin düz veya engebeli bir yapıya sahip olması
yerleĢimin çevreye yayılma potansiyelini etkilemektedir. Bu kapsamda
engebeli araziler yerleĢim sınırlarını belirleyen bir sınır etkisine sahip olurken
düz arazilerde yer alan tepelik alanlar veya dağ, yerleĢimler için görsel ve
fiziksel bir sınır oluĢturmaktadır.



Topoğrafik yapı yerleĢim içindeki yapı gruplarının birbirine olan mesafeleri
açısından belirleyici olmakla birlikte, yerleĢimin toplu / kompakt veya
dağınık bir Ģekilde geliĢimi yani yerleĢimin morfolojisi üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir.



YerleĢim içinde yer alan yapı gruplarının arazi ile olan iliĢkileri, yerleĢimin
kimliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yapı birimlerinin topoğrafik
yapıya uygun olacak Ģekilde arazi üzerinde konumlanma biçimleri yerleĢimin
farklı kotlarda kademeli olarak geliĢimine neden olmaktadır.
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Topoğrafik yapı yerleĢimin yakın çevresinde yer alan doğal kaynaklara eriĢim
ve kullanım potansiyeli üzerinde etkiye sahiptir.



Üzerindeki bitki örtüsü ile yerleĢim için önemli olan doğal kaynak değerini
sağlaması bakımından dolaylı bir etkiye sahiptir.



UlaĢım imkanlarını etkilemesi bakımından kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliği
üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir.



Topoğrafik yapı mikro ölçekte iklim üzerinde etkili olması nedeni ile
yerleĢimin konumu, yapı birimlerinin biçimleniĢi üzerinde de etkiye sahiptir.



Topoğrafik yapı yerleĢimin yerel ekonomik yapısını Ģekillendiren önemli bir
etkendir. Ġnsanların toprağı iĢleme biçimleri, araziyi Ģekillendirme biçimleri
topoğrafik yapıya bağlı olarak değiĢmektedir.



Topoğrafik yapı yerleĢimin konumundan baĢlayarak, yakın çevre iliĢkilerinin
belirleyicisi olarak sunduğu potansiyeller çerçevesinde yapı kültürünün,
yapılaĢma tekniğinin geliĢmesi ve yere özgü olarak topraktan faydalanma ve
araziyi biçimlendirme Ģeklinin belirleyicisi olarak insanın arazi ile olan
iliĢkilerinde yönlendirici olmaktadır.



YerleĢimin belirli bir mesafeden algılanan siluet etkisinin geliĢiminde
topoğrafya ölçek ve biçimlenme Ģeklini etkilemesi bakımından önem
taĢımaktadır. Topoğrafya aynı zamanda üzerindeki doğal örtüyü ve iklimi
etkilemesi bakımından önem taĢımaktadır.

ÇalıĢma kapsamında önerilen matris düzeni içerisinde yer alan doğal kimlik bileĢeni
olarak topoğrafya baĢlığı altında tespit edilmesi gereken özellikler;

ana

jeomorfolojik oluĢumlar olarak dağ, vadi, ova, yamaç, kıyı olarak belirlenmiĢtir.
Ayrıca yerleĢimin önemli bir peyzaj kimlik belirleyicisi olarak topoğrafik yapının
yerleĢim silueti üzerinde etkisinin tasvir edilmesi için matrisi değerlendirmesinin
skeçlerle desteklenmesi gerekmektedir.
Jeolojik Yapı: Doğal kimlik bileĢenleri kapsamında tanımlanması gereken bir diğer
önemli bileĢen yerleĢimin yer aldığı bölgedeki jeolojik durum ve gözlemlenebilir
jeolojik formasyonlardır. YerleĢim alanı ve yakın çevresinin jeolojik yapısı
yerleĢimin morfolojisi ve yapılaĢma biçimini etkileyen önemli bir faktör olmasının
yanı sıra yerleĢim içerisinde veya yakın çevresinde yer alan kayaç yapısı ve jeolojik
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oluĢumlar sundukları yapısal ve görsel özellikleri ile kırsal yerleĢimlerin peyzaj
kimliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, kalker ana kayasına sahip olan
yerleĢimlerde söz konusu jeolojik yapı karst topoğrafyası olarak adlandırıan yer
altında mağara oluĢumları ve yüzeyde de hareketli bir topoğrafyayı temsil eden
oluĢumlar sunmaktadır (Kruckeberg, 2004).
Tarihsel geliĢim süreci içerisinde de bir çok kırsal yerleĢimde insanlar kayaların
oyulması ile kendilerine yeni yaĢam mekanları oluĢturmuĢlar veya bu alanları
narenciye ve süt ürünlerinin saklanmasına yönelik depo olarak kullanılmıĢlardır.
Görsel etkilerinin yanı sıra jeolojik yapı mekânsal kullanım alanları sunması nedeni
ile de önemli bir doğal yapı bileĢenidir. Bu bakımdan yerleĢimin üzerinde kurulu
olduğu ana kayanın jeolojik yapısı, kolay aĢınabilir olup olmaması önemli bir
tespittir.
Ayrıca yerleĢim alanı ve yakın çevresinin jeolojik durumu söz konusu çevrede
bulunan toprak yapısını dolayısıyla bölgenin doğal bitki örtüsünü ve yetiĢtirilebilecek
ürün çeĢitliliğinin belirleyicisi olarak da önem taĢımaktadır (Hart, 1998). Bu
bakımdan yerleĢimin üzerinde yer aldığı zeminin magmatik, tortul veya volkanik
kayaç türlerinden hangi sınıfa dahil olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir (Lyle,
1985; Owen, 1991).
Su yüzeyleri: Su varlığı ilk çağlardan beri insan yerleĢimlerinin lokasyon seçiminde
etkili birincil etkenlerden biri olmuĢtur. Suyun gerek kaynak olarak değerlendirilmesi
gerekse önemli bir iletiĢim hattı olması insanları su yüzeylerinin yakın çevresine
yerleĢme kararları almalarına neden olmuĢtur (Mandal, 2001; Roberts, 1996).
Kırsal yerleĢimlerin içinde veya yakın çevresinde yer alan su yüzeylerinin peyzaj
kimliği üzerindeki etkileri farklı Ģekillerde belirmektedir;


Su yüzeyleri kırsal yerleĢim için kaynağa dayalı ekonomik etkinliklerin
Ģekillenmesinde

dolayısıyla

yerleĢimin

peyzaj

kimliğinin

geliĢimi

bakımından önem taĢımaktadır. Örneğin deniz kenarı veya göl kenarı
yerleĢimleri balıkçılıkla uğraĢan yerleĢimler olmakla birlikte yerleĢimin
morfolojisi “balıkçı köyü” özelliklerini yansıtacak Ģekilde su ile iliĢkili
mekânsal açılımlar sunmaktadır.


YerleĢimin yakın çevresinde yer alan su yüzeyleri önemli bir ulaĢım ve
iletiĢim hattı olmakla birlikte, yerleĢimin kara ve kıyı arakesitinin liman,
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iskele vb. kıyı kullanımları ile iliĢkili olacak Ģekilde biçimlenmesine neden
olmaktadır.


YerleĢim yakın çevresinde yer alan su yüzeyleri, rekreasyonel aktiviteler
bakımından yerleĢimin cazip bir mekan haline gelmesine neden olmaktadır.



YerleĢimin içinden veya yakın çevresinden geçen akarsu, dere, çay gibi akar
su yüzeyleri, özellikle tarımsal üretim üzerine odaklanan kırsal yerleĢmelerde
tarımsal aktiviteler için önemli bir kaynaktır. Bu tip yerleĢimlerde su yüzeyi
tarım peyzajının önemli bir parçası olmakla birlikte iĢlevsel özellikleri
bakımından önem taĢımaktadır.



Akarsu, dere, çay gibi su yüzeylerinin yakın çevresi verimli topraklar olarak
değerlendirilmekte ve tarım parsellerinin Ģekillenmesinde önemi bir rol
oynamaktadır. Bu tip yerleĢimlerde akan su yatağı doğal olarak bırakılmakta
ve suyun tarım parselleri içerisindeki dağılımı hendeklerle sağlanmaktadır.



YerleĢim

içinden

geçen

akan

su

yüzeyinin

yatağı

genellikle

kanallaĢtırılmaktadır. Yakın çevrede yer alan tarım parsellerinde kullanılmak
üzere su kanalları oluĢturulmaktadır. Söz konusu durum özellikle tarımsal
yerleĢimlerin peyzaj kimliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.


Su varlığı iĢlevsel özelliklerin yanı sıra görsel nitelikleri ve manzara etkisi ile
de yerleĢimin peyzaj kimliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.



Su varlığı yerleĢimin turizm açısından da bir çekim noktası olarak değer
kazanmasına yol açan önemli faktörlerden biridir. Bu kapsamda kıyı
kullanımları, plaj tesisleri veya sezonluk kullanımları beraberinde getiren
çözümler yerleĢim peyzaj kimliğini olumlu ve/veya olumsuz yönde
etkileyebilmektedir.

Bu kapsamda yerleĢim içinde veya yakın çevresinde yer alan su yüzeyinin; deniz,
göl, akarsu, dere, kuru dere, çay, havza, delta, lagün, haliç, Ģelale olarak tespit
edilmesi gerekmektedir. Çünkü her bir su yüzeyi, formu, Ģekli, yerleĢim alanı ile olan
iliĢkisi, yakınlığı, görsel değerleri ile yerleĢimin peyzaj kimliğinin geliĢimi
üzerindeki etkileri birbirinden farklı olmaktadır. Kimi yerleĢimlerde su yüzeyleri
görsel nitelikleri bakımından önemli bir kimlik elemanı olarak değerlendirilirken
kimi yerleĢimlerde üretim peyzajının önemli bir parçası olması bakımından veya kıyı
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ile iliĢkilerle yerleĢimin fiziksel karakteri üzerindeki tanımlayıcı etkisi nedeni ile
önemli bir kimlik elemanı olmaktadır.
Flora / Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü belirli bir bölgeyi, yöreyi, mekanı karakterize eden
en önemli doğal bileĢenlerden biridir. Bitki toplulukları iklimsel verilere ve coğrafik
koĢullara bağlı olarak geliĢen değiĢikliği ve çeĢitliliği en iyi Ģekilde yansıtan gösterge
elemanlarıdır. Peyzaj kimlik özellikleri kapsamında da topoğrafya, iklim ve jeolojik
karaktere bağlı olarak değiĢen bitki örtüsü her bir yerleĢime ayırt edici nitelikler
kazandırması bakımından yerleĢimin kimliği üzerinde tanımlayıcı bir etkiye sahiptir
(Hart 1998; Bell 1999).
Bitki örtüsü aĢağıda belirtilen dört farklı seviyede temsil edilmektedir (Yürekli,
1977):


Ağaç seviyesi (kitle, grup, tek)



Çalı seviyesi (kitle, grup, tek)



Tarla seviyesi



Yüzey seviyesi

Bitki örtüsün en genel anlamda açıklıklar (yüzey ve tarımsal alanlar ) ve kapalı
alanlar ( ağaç grupları, kitlerler ) formunda değerlendirilebilir. Matris kapsamında
üretim amacı ile insanlar tarafından sonradan alana entegre edilen tarımsal amaçlı
bitki örtüsü kültürel bitki dokusu olarak yapma kimlik bileĢenleri kapsamında
irdelenecektir.
Bitki örtüsü, yoğunluğu, sıklığı, kapladığı alanın boyutu, yerleĢim alanının
morfolojisini etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin ormanlık alanlarda genellikle
yerleĢim

alanının

yayılım

alanı ormanlık alanın sınırlarına bağlı

olarak

Ģekillenmektedir. Aynı Ģekilde tarımsal aktiviteler ormanlık alanların dıĢında kalan
verimli toprakların bulunduğu düz arazilerde gerçekleĢtirilmektedir. Arazi kullanımı
üzerinde etkisi olan bitki topluluğu aynı zamanda önemli bir kaynak olarak da hizmet
etmektedir (Örneğin orman köyleri).
Bitki örtüsü aynı zamanda topoğrafya ile birlikte yerleĢimin silueti üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir. Topoğrafyayı takip eden yayılım alanı, su varlığına ve yüksekliğe
bağlı olarak değiĢen karakteri, iĢlevsel anlamda ve kaynak olarak yerleĢimi
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destekleme potansiyeli ile bitki örtüsünün tespiti, tasarım ve planlama kararlarını
yönlendirici önemli verilerden biridir.
Akarsuyu takip eden su kenarı bitki örtüsü, özellikle kurak ve karasal iklimlerde
yerleĢimi karakterize eden ve farklılık yaratan önemli bir yapıyı teĢkil etmektedir.
Bitki örtüsünün yerleĢim alanı içine ve tarım parsellerine sızma Ģekli ve oranı
yerleĢimin yakın çevre ile bütünleĢmesi kapsamında önem taĢımaktadır. Tarım
parselleri içerisinde yer alan izole ağaçlar veya ağaç kümeleri, altında oturulan, gölge
sağlayan, tarım parsellerinin düzlemsel özelliklerine karĢın üçüncü boyutta mekansal
etkiyi kuvvetlendiren, odak oluĢturan unsurlar olarak kırsal dokunun önemli
bileĢenleridir.
Bu kapsamda yerleĢim yakın çevresinde yer alan ve insan müdahalesi ile zarar
görmeden varlığını sürdürebilen bitki toplulukları karıĢık orman, ibreli orman,
yapraklı orman, makilikler, step, ağaç kümeleri, izole ağaçlar farklı biçimlerde, söz
konusu alanın bölgesel ve yerel özelliklerine bağlı olarak geliĢen farklı
karakterlerdeki bitki gruplarını temsil etmektedir.
Hayvan Toplulukları

(Fauna): Belirli

bir bölgeye

adapte olmuĢ

hayvan

topluluklarının varlığı söz konusu yörenin ekolojik döngüsü açısından büyük bir
öneme sahiptir. Kırsal yerleĢimleri bir diğer önemli karakteristikleri yöreyi
karakterize eden bitki örtüsü ve iklimine adapte olmuĢ kırsal yaĢantı içerisinde yer
alan hayvan topluluklarıdır. Yöreye özgün bir hayvan topluluğu yerleĢimin peyzaj
kimliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Söz konusu topluluklar belirli bir
yöreye özgün türleri içerebileceği ve yörenin o türle anılmasına neden olabileceği
gibi (ör: kuĢ cenneti ) varlığı tehlike altında olan türleri de içerebilir.
Bu kapsamda koruma planlarının söz konusu türlerin varlığını devam ettirebilmesi
adına gerekli müdahaleleri içermelidir. Kırsal çevre içerisinde yer olan doğal alanlar,
tarım arazileri, sulak alanlar, bahçeler çeĢitli hayvan toplulukları için önemli yaĢam
alanlarıdır. Söz konusu doğal yaĢam alanları ve kaynaklar arasında hareket halinde
olan hayvan topluluklarının devamlılığının sağlanması, söz konusu yaĢam alanlarının
ekolojik kalitesinin devamlılığına ve sürekliliğine bağlıdır. Bu kapsamda kırsal çevre
içerisinde alınacak arazi kullanım kararlarının söz konusu hayvan topluluklarının
yaĢam mekanları ve hareket olanakları göz önünde bulundurularak herhangi bir
kesintiye neden olmayacak Ģekilde sağlanması gerekmektedir. Bu Ģekilde kırsal
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yerleĢimlerin ekolojik açıdan sürdürülebilir olması ve biyo-çeĢitlilik anlamında sahip
olduğu potansiyelleri koruması mümkün kılınabilir (Lyle, 1985).
7.1.2 Yapma kimlik bileĢenleri
Yapma kimlik bileĢenleri kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliğini belirleyen bir diğer
bileĢen olarak, belirli bir yaratım süreci sonunda insan eylemlerine bağlı olarak
üretilen tüm yapısal unsurları içermektedir.
Yapma kimlik bileĢenleri, insanların doğayı kullanıĢ faaliyetlerinin sonucu olarak
doğa üzerindeki fiziksel etkilerini tanımlamaktadır. Yapma kimlik bileĢenleri
tamamen insan eliyle üretilmiĢ mimari ve yapısal objeleri kapsadığı gibi yerleĢimde
geçerli olan üretim sistemine hizmet eden insan eliyle oluĢturulmuĢ tarım
parsellerini, korulukları, çeĢitli amaçlara hizmet eden plantasyon alanlarını, yerleĢim
içindeki açık mekan kurgusunu, her türlü iletiĢim ve ulaĢım Ģebekelerini ve çevresel
kontrol sistemlerini de kapsamaktadır. Söz konusu üretimler, yerleĢimin peyzaj
kimliğinin Ģekillenmesinde doğal bileĢenlerle birlikte önemli rol oynamaktadır.
Kırsal yerleĢimleri diğer yerleĢim sistemlerinden ayıran en önemli özelliklerinden
biri yerleĢimin yapısal karakterini Ģekillendiren unsurların büyük ölçüde yere,
konuma ve yakın çevrenin doğal koĢullarına uyum sağlayacak Ģekilde biçimleniyor
olmasıdır. Söz konusu durumun en önemli örneği olarak, mimari karakterin iklim
koĢulları ve topoğrafyaya bağlı olarak Ģekillenme durumu gösterilebilir. Yapma
kimlik bileĢenleri insanın doğa ile birlikte çalıĢarak, doğal verileri kılavuz olarak
kullanarak ürettikleri ürünlerdir. ÇalıĢma kapsamında kırsal yerleĢimlerin yapma
kimlik bileĢenlerini tanımlayan alt baĢlıklar; yerleĢimin fiziksel yapısı, üretim
peyzajı, mimari karakter, dıĢ mekan kurgusu, ulaĢım, kültürel bitki dokusu ve
çevresel kontrol yöntemleri olarak belirlenmiĢtir.
YerleĢimin fiziksel yapısı: YerleĢimin fiziksel yapısı ile kırsal yerleĢimin genel
morfolojisini tanımlamaktadır. Kırsal yerleĢimlerin morfolojisi genel olarak yerleĢim
içerisindeki yapı birimlerinin birbirine olan mesafesine göre geliĢmektedir (Roberts,
1996). YerleĢimin en alt ve en temel birimi olan yapı birimlerinin topoğrafyaya bağlı
olarak bir araya gelme durumları yerleĢimlerin morfolojisi belirleyen en temel
etkendir (Mandal 1973, Roberts 1996). UlaĢım hatları, topoğrafya ve iklimsel yapı da
yerleĢimlerin morfolojisi üzerinde etkili olan faktörlerdir. Bu kapsamda yerleĢimler
yapı gruplarının birbirilerine olan mesafesine ve bir araya gelme biçimlerine bağlı
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olarak dağınık, toplu, seyrek, merkezi, lineer, parçalı bir Ģekilde geliĢebilmektedir.
YerleĢimin bir nehir veya yol gibi lineer uzanımlı bir oluĢum etrafında Ģekillenmesi
durumunda, yerleĢim karakteri de lineer bir Ģekilde geliĢebilmektedir. Belirli
ekonomik aktiviteler ve farklı yaĢam alıĢkanlıkları arazinin farklı biçimlerde
organizasyonuna ve yaĢam ve üretim alanlarının bir arada geliĢmesine veya
ayrılmasına, yerleĢimlerin toplu veya dağınık bir biçimde Ģekillenmesine neden
olmaktadır. Bu kapsamda yerleĢimin morfolojisi yakın çevre iliĢkileri, doğal çevre
ile olan iliĢkiler kapsamında üst ölçekli değerlendirmelerde peyzaj kimliği üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir.
Üretim peyzajı: Üretim peyzajı, yerleĢim içinde geçerli olan yerel ekonomik aktivite
sonucunda Ģekillenen fiziksel yapıyı ifade eden, yerleĢim ve yakın çevresindeki
arazinin organizasyonunu tanımlayan önemli bir kimlik bileĢenidir. Kırsal
yerleĢimler

üretim

peyzajlarına

göre

adlandırılabilecek

tematik

açılımlar

sunmaktadır.
Tematik açılımdan kasıt yerleĢimin içeriğine iliĢkin ipuçlarını vermesidir. Söz
konusu temalar yerleĢimlerin orman köyü, balıkçı köyü, bostan köyü, bağ köyü,
çeltik köyü, pamukçu köyü, madenci köyü, tahıl köyü, seracı köyü, turistik köy vb.
baskın ekonomiye göre farklı içerikler sunacak Ģekilde geliĢmesi ve söz konusu
içerik doğrultusunda mekan organizasyonun ve arazi iliĢkilerinin Ģekillenmesine
neden olmaktadır. YerleĢimin doğal yapısı, üretim peyzajının geliĢiminde tanımlayıcı
olan birincil faktördür (Hough, 1990). Bu bakımdan topoğrafyaya, iklim koĢullarına
ve bitki dokusuna bağlı olarak değiĢen ve farklılık gösteren üretim peyzajları kırsal
yerleĢimler için önemli bir kimlik belirleyicisidir. Bu bakımdan üretim alanlarının
yerleĢim alanı ile olan iliĢkileri, biçimleri, kırsal peyzajı temsil eden, insanların arazi
ile olan iliĢkilerini tanımlayan önemli göstergelerdir (Hough, 1990).
Mimari karakter: Kırsal yerleĢim peyzaj kimlik özelliğini Ģekillendiren en önemli
yapma kimlik bileĢenlerinden biri yerleĢimin mimari karakteridir. Mimari karakter
yöresel değerlerin, alıĢkanlıkların, yapım tekniğinin yöreye özgün farklılıkların,
iklim

ve

topoğrafya

ile

Ģekillenen

biçimsel

tavırların

en

açık

Ģekilde

gözlemlenebildiği, yerleĢim ölçeğindeki en küçük temel birimlerdir. Aran (2000)
kırsal mimariyi varlıklarını sürdüren özgün örnekler olarak değerlendirmekle birlikte,
“kentli insanın üslup baskılarından ve yaĢadığı değiĢim süreçlerinden uzakta oluĢmuĢ
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bu yapıları, kır insanının doğa olaylarını yıllarca gözleyerek elde ettiği deneyimiyle
aklı arasındaki eĢsiz etkileĢimin ürünü” olduğunu vurgulamıĢtır.
Kırsal yerleĢimlerde mimari karakter, verneküler mimarinin özgün örneklerini
sunmaktadır. Söz konusu yapılar mevcut kaynakların sunduğu kullanım potansiyeli
çerçevesinde sınırlı koĢulların ürünleri olarak yere bağlı üretim tekniğinin en önemli
göstergeleridir (Hough, 1990; Alsayyad, 2005; Council of Europe, 2008).
AraĢtırma kapsamına önerilen değerlendirme matrisinde kır yapılarını temsil eden
mimari karakterin; yapı tipi, fiziksel biçimleniĢ, yapının arazi ile olan iliĢkisi ve yapı
malzemesi Ģeklinde önerilen alt baĢlıklar dahilinde tespit edilmesi önerilmektedir.
Yapı tipi: Kırsal yerleĢim içerisinde yer alan, farklı iĢlevlere sahip yapı tiplerinin
tespiti, söz konusu yerleĢimin mimari karakterinin tanımlanabilmesi için önem
taĢımaktadır. Bu kapsamda kırsal yerleĢimin genel mimari karakterini aynı teknik ve
materyal kullanımı ile inĢa edilen konutlar yani kır yapıları oluĢturmaktadır. Kır
yapılarına ek olarak belirli bir arazi kullanımını gerektiren çiftlik yapıları, mimari dil
açısından diğer konutlardan farklılık gösterebilir. YerleĢim içerisinde yer alan tarihi
yapılar, anıtsal yapılar, dini yapılar, arkeolojik kalıntılar, kale, sur gibi unsurlar
özellikli mimari nitelikleri ile yerleĢimin peyzaj kimliğine olumlu katkılar sağlayan
yapma kimlik bileĢenleri olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra yerleĢim
içerisinde yer alan endüstri yapıları, yerleĢim tarihinde önemli bir üretim tekniği
veya ekonomik aktiviteye referans veren yapılar olarak önemli olabileceği gibi
sonradan alınan kararlar doğrultusunda geliĢim amaçlı yatırım planlarının bir parçası
olarak yerleĢim içine veya yakın çevresine inĢa edilen endüstri yapıları, yerleĢim
kimliği üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
Bu kapsamda kırsal yerleĢim peyzaj kimliğinin geliĢiminde etkili olan yapı tipleri tek
yapılar ya da yapı grupları olarak; konut yapıları, çiftlik yapıları, turizm yapıları,
endüstri yapıları, kurumsal yapılar, ticari yapılar (Yürekli, 1977), dini yapıların yanı
sıra arkeolojik kalıntılar, kale, sur, anıtsal yapılar Ģeklinde tespit edilmelidir.
Fiziksel biçimlenme: Kırsal yerleĢim içerisinde yer alan yapılar ve yapıların bir araya
geliĢ

düzenleri,

fiziksel

anlamda

iklime

ve

topoğrafyaya

bağlı

olarak

biçimlenmektedir. Bu kapsamda kırsal yerleĢimlerde yapı grupları tek yapı Ģeklinde
olabileceği gibi yapı ve ahır ve ambar gibi bir eklentiye sahip olacak Ģekilde de
biçimlenebilmektedir. Bazı kırsal yerleĢimlerde akrabalık iliĢkilerine göre yapı
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birimlerinde gruplaĢmalar olabileceği gibi genelde yapı grupları birbirine yakın
bitiĢik nizamda konumlanmaktadır. Konut birimlerinin kat yüksekliği, çatı karakteri,
pencere açıklıkları, avlu ve bahçe varlığı iklimsel parametrelere bağlı olarak
Ģekillenmekle

birlikte

yerleĢimin

mimari

karakterinin

belirleyici

unsurları

olmaktadır. Aynı zamanda kırsal yerleĢim içerisinde belirli bir biçimin tekrarı ile
geliĢen mimari karakterin tanımlayıcıları olarak yapıların çatı özellikleri, pencere,
kapı nitelikleri, teraslı olup olmaması, kat yüksekliği gibi özelliklerin de tespit
edilmesi gerekmektedir. Yürekli’nin (1977) aktardığı üzere, R.W. Brunskill yöresel
yapıların

(evler,

çiftlikler,

kahve

ve

dükkanlar,

köy

değirmenleri

vb.)

karakteristiklerinin aĢağıdaki özelliklere bağlı olarak araĢtırılabileceğini belirtmiĢtir ;


Duvarda; konstrüksiyon Ģekli ve malzeme ve bitirmeler



Çatıda; biçim, konstrüksiyon ve kaplama malzemesi, mahya, alın ve saçak
ayrıntıları, baca, çatı pencereleri



Plan ve kesitte; biçim, merdiven yeri



Mimari detaylarda; pencere biçimi, pencere kayıtları, kapı biçimi, kapı
kayıtları

Tek yapının karakteristikleri; yapının yüksekliği, kat adedi, insan ölçüsü ile iliĢkisi,
kapı ve pencere boyutları ve bunların cephe yüzeyine oranları gibi boyutsal ve çatı
formu, kapalı ya da açık çıkma ve girintilerin varlığı ve cinsleri, kapı ve pencere
tipleri, saçak, parapetler, cephe süsleri, gibi biçimsel özellikleri ile tanımlanır. Yapı
gruplarının karakteristikleri ise; tek tek yapıların bir araya geliĢ modeli ve mekânsal
iliĢkilerine bağlıdır (Yürekli, 1977).
Bu kapsamda kırsal yerleĢim içinde yer alan yapıların, tek yapı, yapı ve eklentisi ve
yapı grubu olarak yukarıda belirtilen niteliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Arazi ile olan iliĢki: Kırsal yerleĢim içerisinde yer alan yapıların arazi ile olan
iliĢkileri yerleĢimin peyzaj kimliğini tanımlayan ve bir yerleĢimin diğer bir
yerleĢimden farklı kılan önemli niteliklerden biridir. Arazi üzerinde konumlanan
binaların bir arada oluĢturduğu yapı arazinin eğim derecesine bağlı olarak insanların
değiĢik çözümler üretmesine neden olmuĢtur. Ġlk çağlardan beri insanlar yerleĢim
alanı olarak vadi yamaçlarını tercih etmiĢlerdir. Tepeler savunma amacına yönelik
olarak tercih edilen stratejik noktalar olmuĢtur. Ġklimsel veriler doğrultusunda sıcak
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iklim bölgelerinde kuzey yamaçlar, soğuk iklim bölgelerinde güney yamaçlar tercih
edilmiĢtir (Roberts, 1996). Kırsal yerleĢimlerde topoğrafyanın en belirgin etkisi
iĢlevsel alan kullanım Ģemalarının geliĢtirilmesi, yapıların birbirinin manzarasını
kesmeyecek Ģekilde araziye konumlanması Ģeklinde belirginleĢmiĢtir. Bu kapsamda
yapı birimleri yöreye özgü ana kayadan elde edilen materyalin kullanılma durumuna
ve araziye uyum sağlayacak Ģekilde konumlanmasına göre arazi içinde gizlenme,
yapı birimlerinde tekrarlayan ancak ana kayadan farklılaĢan bir materyal kullanımı
(örneğin kiremit çatı) ile arazide farklılaĢma, arazi eğimine bağlı olarak aynı
formdaki tek katlı yapıların kademeli bir Ģekilde konumlanması veya arazi eğimini
tamamlayacak topoğrafik müdahalelerle araziyi tamamlayacak Ģekilde, kesitte
arkadan gömme, arkadan dolgu, arkadan köprü, önde dolgu ve önde kolon Ģekilde
geliĢmektedir (Yürekli, 1993).
Yapı malzemesi: Mimari yapılarda kullanılan ve tekrarlayan yapı malzemesi peyzaj
kimlik özelliklerinin Ģekillenmesinde önemli bir diğer kimlik bileĢenidir. Bu
kapsamda kullanılan materyalin tipi, yöresel kaynaklı olup olmaması doğal olup
olmaması, taĢ, ahĢap, tuğla, kiremit, beton, alüminyum vb. hangi materyallerin
ağırlıklı olarak kullanıldığının tespit edilmesi gerekmektedir (Hough, 1990).
DıĢ mekan kurgusu: Kırsal yerleĢim peyzaj kimlik özelliklerini tanımlayan önemli
bileĢenlerden biri yapısal doluluklarla birlikte geliĢen ve genellikle yapı birimlerinin
arazi üzerinde biçimlenmesine bağlı olarak Ģekillenen dıĢ mekan kurgusudur.
Önerilen matris kapsamında dıĢ mekan kurgusu; açık mekan bileĢenleri, sokak ve
diğer peyzaj unsurları olmak üzere üç alt baĢlıkta incelenmesi önerilmektedir.
Kırsal yerleĢimlerde dıĢ mekanlar, bireysel kullanıma hizmet eden alanlardan
kamusal kullanıma hizmet eden alanlara doğru değiĢen bir yelpazede iĢlevsellik
kazanmaktadır. Bu kapsamda meydan, pazar yeri, çay bahçeleri, park ve sokaklar
kamusal kullanım için özelleĢen açık mekanlar iken, avlu ve bahçeler ev içi
yaĢantının açık mekana taĢtığı, mahremiyetin ön planda olduğu açık mekan tipleridir.
Özellikle sokaklar komĢuluk iliĢkilerinin geliĢtiği kamusal mekanlar olarak önemli
bir buluĢma noktasıdır. Meydanlar, yöresel ölçekli kutlamalar, buluĢmalar için
hizmet eden ve genellikle merkezde bir cami ile birlikte çekim noktası olarak iĢlev
görmektedir. Pazar yeri olarak kullanılan sokaklar veya meydan, yerleĢime gelen
ziyaretçilere yöresel ürünlerin tanıtıldığı, yerel halk ile ziyaretçilerin etkileĢime
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geçtiği, alıĢveriĢ yapılan bir kamusal mekan olarak yerleĢim içinde önemli bir yere
sahiptir.
Sokak: Kırsal yerleĢim içindeki sokaklar sadece yerleĢim içinde hareketi sağlayan
önemli kanallar değil aynı zamanda yerel halkın bir araya geldiği, paylaĢımda
bulundukları buluĢma noktası olarak önemli bir sosyal içeriğe sahiptir. Kırsal
yerleĢimlerde sokaklar genellikle yapı birimleri ile sınırlandırılmakta ve topoğrafyayı
referans almaktadır. Bu kapsamda sokak dokusunun yapılaĢma biçimine ve
topoğrafyaya göre dar-kıvrımlı, düz ve sürekli olup olmaması, sokak ağaçlarının olup
olmaması, kuĢatıcıları niteliği, çıkmaz sokaklar yerleĢim kimliğini tanımlayan açık
mekan kurgusu içerisinde tespit edilmesi gereken niteliklerdir.
Diğer peyzaj unsurları: Kırsal yerleĢim açık mekan kurgusu içerisinde yer alan
peyzaj unsurları yerleĢimin peyzaj kimliği üzerinde etkisi olan önemli kimlik
elemanlarıdır. Söz konusu unsurlar noktasal ölçekli olmakla beraber, sahip oldukları
materyal dili, yerleĢim içerindeki tekrarlanma durumu ve iĢlevsel yapıları ile yöresel
yaĢantının önemli bileĢenleridir. Bu kapsamda tarım parselleri, Ģekli, nitelikleri,
topoğrafya ile olan iliĢkileri, çitler, sarnıçlar, yel değirmenleri, ambarlar, duvarlar,
kanal, hendek, köprü ve aydınlatma elemanlarının hepsi tekil elemanlar olarak
yerleĢiminin peyzaj kimliği üzerinde etkisi olan önemli peyzaj unsurları olarak tespit
edilmesi gereken niteliklerdir.
UlaĢım: UlaĢım sistemi yerleĢimin ulaĢılabilirliği ve geliĢimi üzerinde etkisi olan
önemli bir bileĢendir (Yürekli, 1977). Kırsal yerleĢim içinde ve yakın çevresinde yer
alan ulaĢım tipi ve beraberinde getirdiği mekansal açılımlar yerleĢimin peyzaj
kimliğini üzerinde olumlu ve/veya olumsuz etkilere sahiptir. UlaĢım sistemi ayrıca
kırsal yerleĢimin fiziksel biçimlenmesi üzerinde de etkiye sahiptir. Yol kenarında
kurulan yerleĢimler genellikle yolun lineer karakterini takip eden bir yapılanma
sunmaktadır. YerleĢime paralel olarak da tarım parselleri lineer formu takip
etmektedir. Birden fazla yolun kesiĢim noktasında ise yerleĢim yıldız Ģeklinde
geliĢmektedir. YerleĢim eğer kıyı ile iliĢkili ise kıyıda yer alan iskele yerleĢimin
deniz ile olan bağlantısını kurmakta ve denizle iliĢkili mekansal açılımlar
sunmaktadır. Kırsal yerleĢim içine uzanan toprak yol karakteri ise kırsal dokunun bir
parçası olarak kullanıcılar tarafından belirlenen güzergahlara göre Ģekillenmektedir.

174

Kırsal yerleĢimler özellikle alt yapı koĢullarının ıslah edilmesi kapsamında ulaĢımın
desteklenmesi, yatırım planlarında ele alınan birincil konulardan biridir. Bu
kapsamda kırsal yerleĢim yakın çevresinde yer alan asfalt yol, toprak yol, stabilize
yol, tren hattı ve iskele bulunup bulunmaması ulaĢım kapsamında tespit edilmesi
gereken özelliklerdir.
Kültürel bitki dokusu: Kırsal yerleĢimin içinde ve yakın çevresinde yer alan doğal
bitki dokusunun yanı sıra insan faaliyetleri sonucunda geliĢen, ekim-dikim yolu ile
üretilen kültürel bitki dokusu kırsal yerleĢim peyzaj kimliğini tanımlayan önemli bir
yapma kimlik bileĢenidir.
Üretim peyzajının önemli bir parçasını oluĢturan kültürel bitki dokusu en temelinde
yöre insanının toprağı iĢleme biçimine bağlı olarak, iklimsel koĢullarına uyum
sağlayan tarım bitkileri ve meyve bahçeleri gibi ürün yetiĢtiriciliğine dayanan bir
peyzaj karakterini yansıtmaktadır. Kültürel bitki dokusu aynı zamanda tarım
parselleri arasında uzanan bordür bitkileri, çit ağaçları gibi tarım parsellerini bölme
ve bariyer oluĢturma iĢlevine sahip bitki dokusunu da içermektedir (Hart, 1999).
Bunun dıĢında baltalık ormanları gibi odunundan faydalanmak üzere tesis edilen
ormanlar da kırsal peyzaj içerisinde yer alan önemli bir kültürel bitki dokusudur.
Otlatma amacına yönelik kullanılan meralar da barındırdığı otsu türlerle kırsal
yerleĢimin peyzaj kimliğini tanımlayan diğer bir bileĢendir.
Kültürel bitki dokusunın peyzaj kimliğine olan katkıları aĢağıdaki nitelikler
kapsamında tespit edilmelidir;


Açıklıklar ( meralar, tarımsal yüzeyler)



Kapalı Alanlar (korular, meyve bahçeleri, zeytinlikler, baltalık ormanları )



Ağaç kümeleri



Ağaç ve çalı dizileri (bordürler, çitler)



Tek ağaç

Çevresel kontrol önlemleri: Çevresel kontrol önlemleri kırsal yerleĢim ve yakın
çevresinde uygulanan çevre kalitesinin arttırılmasına yönelik uygulamaları
içermektedir. Toprak stabilizasyonu için kullanılan yöntemler, teraslamalar, tel örgü,
kaya örtüsü, bitkilendirme çalıĢmaları oluĢturdukları doku ile yerleĢim peyzaj kimliği
üzerinde olumlu ve/veya olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sel kontrolü için nehir
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yataklarında ve kıyısında uygulanan setleme çalıĢmaları veya bitkilendirme
çalıĢmaları tanımladığı yeni dokularla yerleĢim kimliği üzerinde etkili olan ve tespit
edilmesi gereken önemli bir yapma kimlik bileĢenidir. Söz konusu kontrol
yöntemlerinin tespit edilmesi, çevresel kaliteyi arttırmak üzere yapılan müdahalelerin
doğru Ģekilde yönlendirilmesi adına önem taĢımaktadır.
7.1.3 Sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
Ġnsan ve çevre arasındaki iletiĢimin önemli bir bileĢeni kültür ya da kültürel
değiĢkenlerdir. Fiziksel çevreler kendilerine özgü kültürel birikim ve sembollerle
bezenmiĢ, bu durum konutlara, mahallelere, yerleĢime ve peyzaj karakterine
yansımıĢtır (Ünlü, 1986; Url-5).
Kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliğinin en önemli parçası yerleĢimde süregelen, belirli
bir canlılığa sahip sosyal yaĢantı ve bu yaĢantıya bağlı olarak geliĢen ekonomik
aktivitedir. Ancak günümüzde kırsal yerleĢimler üzerinde gözlemlenen en önemli
sorunlardan biri nüfus azalmasıdır (Tezcan, 1970). Söz konusu problemin
önlenebilmesi, kırsal yerleĢimlerin ekonomik canlılığın ve geleneksel değerlerle
Ģekillenen sosyal yaĢantının sürekliliğine bağlıdır. Bu kapsamda sosyo-kültürel
kimliğin devamlılığının sağlanması adına alınacak kararların, yerleĢime özgün olarak
geliĢen sosyal yaĢantının ve davranıĢ biçimleri doğrultusunda geliĢtirilmesi önem
taĢımaktadır.
Kırsal yerleĢimlerin sosyal yapısı toplumsal yapı ve etkileĢim sisteminin bir sonucu
olarak geliĢmektedir. Tezcan (1970) kırsal yerleĢimlerin sosyal yapısının aĢağıdaki
Ģekilde özetlemiĢtir:


Kırsal yerleĢimler, geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Örf ve adetler gündelik
yaĢantıyı biçimlendirmektedir.



Geleneklere bağlı toplumsal yapı muhafazakarlığı beraberinde getirir. Bu da
geleneklere

bağlılıktan

ve

toplumsal

yaĢantıdan

kaynaklanmaktadır.

Dünyanın her yerinde köylü, kentlilere nazaran yenilikleri çok geç kabul eder
ve alıĢır. Teknik yeniliklere çoğu zaman Ģiddetli reaksiyonlarla karĢılar.


KiĢiliğinin bütünlüğünü aile, akran, din ve iĢ gruplarındaki yüz yüze
iliĢkilerle kazanır.
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Köylü, köy kültüründeki adetler, örfler, normlar, görenekler ve geleneklere
bağlı kalarak kültür kapsamını öğrenir ve bunları benimseyerek köy
dayanıĢmasını kuvvetlendirir



Köylünün içerisinde bulunduğu doğal koĢullarla olan mücadelesi, köylünün
pratik bir insan olmasını sağlar. Aynı zamanda bu coğrafi faktörler onu daha
çok dindarlaĢtırmıĢ, boĢ insanlara daha fazla inandırmıĢtır. Doğaya bağlı
insan oluĢundan fırtına, hastalık, ölüm gibi olaylara karĢı tutumu kaderci bir
yaklaĢımı savunur. Etrafında gerçekleĢen doğal ve toplumsal olayların
açıklanamayacağı,

kendisi

tarafından

denetime

tabi

olunamayacağı

inancındadır. Bu olaylara insanüstü kuvvetlerin yön verebileceğini zanneder.
Büyü, bu inançla baĢvurulan, insan-üstü güçleri memnun etme hareketidir.


Bireylerin bazıları belirli özellikleri nedeni ile hiyererĢik bir toplumsal yapı
oluĢtururlar. Köylü, mahiyetini anlayamadığı çeĢitli toplumsal, doğal ve doğa
üstü olayların içinde en fazla tecrübelinin en iyi kılavuz olacağı inancı ile
yaĢlı kimselere büyük saygı gösterir ve bu yüzden böyle kiĢilerin sözü
dinlenir.



Köylü, tahsilli kimselere, toplumu yönetenlere, çeĢitli liderlere karĢı derin bir
saygı ve itaat duyguları besler.

Yapılan bir çalıĢmaya göre geleneksel çevrelerde uygulanacak tasarım çalıĢmalarına
dair veri tespit edilmesi adına ortaya konulan modelde, modelin ilk aĢamasını
oluĢturan veri toplama aĢamasında “kültürel öz elemanların” tespit edilmesi yer
almakta ve söz konusu kültürel öz elemanları iki bölümde incelemektedir. Birincisi,
fiziksel çevredeki kültürel öz elemanlar, ikincisi ise sosyo-kültürel çevredeki kültürel
öz elemanlardır. “Bu iki çevredeki kültürel öz elemanları arasındaki temel fark, bu
iki tür çevrenin farklı koĢullarda irdelenmesidir. Fiziksel çevredeki kültürel öz
elemanları boyutsal, biyo-klimatik, iĢitsel vb. fiziksel koĢullarla ele alınırken, sosyokültürel çevredeki kültürel öz elemanları mahremiyet, yoğunluk, mekansal davranıĢ,
sözsüz iletiĢim vb. değiĢkelerle ele alınmaktadır” (Ünlü, 1986). Aynı çalıĢmada
kültürel içeriklerin değiĢiminde rol oynayan kültürel öz elemanları Ģu Ģekilde
sınıflandırılmıĢtır (Ünlü, 1986):


budunsal (etnik), dil, ve din benzeri nitelikler



aile ve akrabalık strüktürleri ve çocuk yetiĢtirme yöntemleri
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yerleĢme örüntüleri, toprak bölünmeleri, toprak sahipliği ve tapu sistemleri



yiyecek alıĢkanlıkları



dinsel ve sembolik sistemler



statü belirtme, statü kurma yöntemleri ve sosyal kimlik



tavırlar ve sözsüz iletiĢim



biliĢsel Ģema



mahremiyet, yoğunluk ve bölgesel davranıĢlar



konuttaki davranıĢlar ve davranıĢ ağları



çalıĢma, kooperatifleĢme, ortak iĢ yapma, ticaret

AraĢtırma

kapsamında

önerilen

matriste,

sosyo-kültürel

kimlik

bileĢenleri

kapsamında yerel halkın toprakla iliĢkisinin, geleneksel yaĢam Ģeklinin, yönetim
kararlarının fiziksel çevre üzerindeki Ģekillendirici etkilerinin tespit edilmesine
yönelik olarak önerilen baĢlıklar; yerel ekonomik aktivite, etnik köken, ritüeller,
folklorik değerler, yönetim politikaları, arazi yönetimi ve sosyal yapı Ģeklinde
belirlenmiĢtir. Söz konusu bileĢenler kırsal yerleĢim peyzaj kimliği üzerinde
doğrudan veya dolaylı olarak etkiye sahiptir.
Yerel ekonomik yapı: Kırsal yerleĢime özgün olarak belirli bir süreç içerisinde
geliĢen yerel ekonomik yapı yerleĢimin canlılığı ve var olan sosyal yaĢantının
sürdürülebilmesi için gerekli olan birincil etkendir. Kırsal yerleĢimlerde yerel
ekonomik aktivite yerleĢim yakın çevresinde bulunan kaynaklara, yerleĢimin
konumuna, yakın çevre iliĢkilerine bağlı olarak geliĢmektedir. Söz konusu ekonomik
aktivitelerden bazıları kaynağa bağlı olmakla birlikte bazıları da yerleĢimin turizm
potansiyeli üzerinden geliĢmektedir. Kaynağa ve yöreye bağlı iĢletme tekniklerine
bağlı olarak geliĢen en önemli ekonomik faaliyetler tarımsal aktiviteler, ormancılık,
balıkçılık ve madenciliktir. YerleĢimler söz konusu ekonomik aktiviteye göre kimlik
kazanmakla birlikte yerleĢimin fiziksel kurgusu da söz konusu aktiviteleri
destekleyecek Ģekilde geliĢmektedir (tarımsal yerleĢimler, orman köyleri, balıkçık
köyler, maden köyleri gibi). Bunun yanı sıra bazı yerleĢimler barındırdıkları doğal
güzellikleri veya nitelikli tarihsel mimari karakterleri, tarihi geçmiĢi ile doğa turizmi
ve kültür turizminin önemli bir mekanı haline gelebilir. Bu kapsamda yerleĢim
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içindeki konutların turizm amacına yönelik olarak pansiyon olarak değerlendirilmesi,
yerleĢim içinde restoran, kafevb. iĢletmeler yöre halkı için önemli bir ekonomik
etkinlik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yöresel değerlerin ziyaretçilere tanıtılması
amacıyla geliĢen ev yapımı ürünlerin sergilenmesi ve satıĢı yerleĢim için önemli bir
ekonomik etkinlik olmasının yanı sıra geleneksel motiflerin, desenlerin, ürünlerin
tanıtılması ve devamlılığının sağlanması adına da önem taĢımaktadır
Etnik köken: Kırsal yerleĢimin etnik kökeni yerleĢimin fiziksel Ģekillenmesinde, yapı
birimlerinin bir araya geliĢinde etkili olan önemli bir faktördür. Aynı bölgede
birbirine çok yakın mesafede yer alan etnik köken açısından farklılık gösteren iki
yerleĢimin fiziksel yapısı farklılık göstermektedir. Din ve mezhepler, konuĢulan
farklı

lehçeler

de

kırsal

yerleĢim

içeriğinde

bölgelere

göre

farklılık

gösterebilmektedir. Bu kapsamda yerleĢimler; Yörük köyü, Türkmen Köyü, Osmanlı
Köyü, Göçmen Köyü, Alevi Köyü olarak hangi etnik kökene sahip olduğunun tespit
edilmesi, yerleĢimin peyzaj kimliğinin söz konusu gruplara özgün farklıkları
yansıtması bakımından önem taĢımaktadır.
Kırsal toplumları Ģekillendiren önemli bir faktör olarak din, toplumsal denetim
açısından güçlü bir araçtır. Kırsal toplumlar genel olarak dindar olarak nitelendirilir.
Burada dindarlık daha çok bağlı olunan dinin gereksinimlerini yerine getirme
biçiminde anlaĢılmalıdır. Dinsel inançlar ve gerekleri özellikle ihtiyarlar tarafından
daha fazla benimsenmiĢtir. Din aynı zamanda kuvvetli bir toplumsal denetim
aracıdır. Dini yapılar genellikle yerleĢimin merkezinde, bir meydan ile bütünleĢik
konumlanır. Önemli günlerde bu mekanlar toplanma mekanı olarak hizmet görür
(Tezcan, 1970).
Ritüeller / folklorik değerler: Ritüeller ve folklorik değerler kırsal yaĢantının önemi
bir bileĢeni olarak yerleĢim kimliğini tamamlayan önemli bir sosyo-kültürel kimlik
bileĢenidir. Kırsal yerleĢime özgü festivaller, yöresel kutlamalar, yöresel kıyafetler,
beslenme alıĢkanlıkları, yerel halk oyunları folklorik değerlerin bir parçası olarak
yerel halkın alıĢkanlıkları hakkında önemli bilgiler vermekte ve yöresel farklılıkları
ortaya koymaktadır
Sosyal yapı: Kırsal yerleĢimlere sosyal yapı genel itibari ile komĢuluk iliĢkisi,
yardımlaĢma, seçkinler grubu ve aile yapısı ile temsil edilmektedir. KomĢuluk kırsal
topluluklarda gözlemlenen önemli bir sosyal iliĢki biçimidir. KomĢuluk her coğrafi
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bölgede görülse de uygulanma derecesi farklılık gösterir. Uygulama derecesi
bakımından en kuvvetlisi köy topuluklarında görülür. Bu kuvvetlilik derecesi aileler
arasındaki maddi ve manevi yardımlaĢma ihtiyacından doğmuĢtur. KomĢuluk
birbirinin alet ve malzemelerini kullanarak, ödünç alıp vererek, gerekli durumlarda
birbirinin yardımına koĢarak, sıkı bir iliĢki kurmuĢ çok fazla sayıda aileden ibaret
olmayan küçük bir çevrede cereyan eden bir bir iliĢki biçimidir. KomĢuluk kavramı
grup içi dayanıĢmayı kuvvetlendiren bir öğedir. Çünkü içinde “biz” duygusu
hakimdir. KomĢuluk iliĢkilerinde geleneklere dayalı bir takım normlar mevcuttur
(Tezcan, 1970).
Kırsal toplumların bir diğer özelliği topum arasındaki karĢılıkĢız yardımlaĢmadır.
Fakirlere, ihtiyarlara, askere ve asker ailelerine, yabancı ve gariplere, kimsesizlere,
öksüzlere, yetimlere yapılan yardımlar köy ortak mallarından, vakıflardan veya
kiĢiler tarafından doğrudan doğruya yapılır. KomĢular arasındaki iĢ bölümü de bir
diğer önemli karakteristiktir. Kırsal topluluklardaki iktidar sahipleri ve belirli
görevleri nedeni ile önem taĢıyan kiĢiler toplumsal yapıda öne çıkmaktadırlar.. Söz
konusu kiĢiler prestij ve statüsünü toprak sahibi olmasında bulur. Köyde bu
geleneksel toprak sahibi seçkinler dıĢında belirli görevleri dolayısıyla seçkin veya
lider durumunda olan kimseler vardır. Bunlar, öğretmen, dini lider, siyasal lider,
serbest meslek sahipleri ve doğal liderlerdir (Tezcan, 1970).
Kırsal toplumlarda aile yapısı geniĢ aile tipi Ģeklinde karakterize edilir. ĠĢgücü
genellikle babadan oğula geçer. Tarım bütün aile üyeleri için ortaklaĢa bir ekonomik
uğraĢı alanıdrı. Bütün aile bireyleri kendi güçleri doğrultusunda üretime katılır. Baba
otorites daha kuvvetlidir. Köy ailesi oturduğu yere ve eve çok bağlıdır. Kadın,
toplumdal statü bakımından erkekten daha aĢağı bir mevkidedir. Geleneklere de sıkı
sıkıya bağlıdır (Tezcan, 1970).
Yönetim Politikaları: Kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliği büyük ölçüde üst ölçekte
alınan politik kararların ve uygulamalarının sonuçlarından etkilenmektedir (Hough,
1990). Politik kararların bir kısmı mevcut yerleĢimin peyzaj kimliğinin korunması
adına olumlu etkilere sahip olsa da söz konusu politikaların mevcut yapıyı göz ardı
eden tutumları, çevresel hassasiyeti yansıtmayan uygulamaları da gündeme
getirmektedir.
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Bu bakımda kırsal yerleĢime yönelik ortaya konulan yasal hükümler, devlet
politikaları, yerel yönetim politikası, kalkınma planları, ve söz bu planlar
doğrultusunda geliĢtirilen yatırım planlarının yerel ölçekli etkilerinin tespit edilmesi
mevcut peyzaj kimliğin korunması ve geliĢtirilmesi adına önem taĢımaktadır.
7.2 ġirince (Ġzmir), Bozburun (Muğla), Yazır Köyü (Antalya), TaĢkale
(Karaman), Cumalıkızık (Bursa) YerleĢimleri Peyzaj Kimlik Özellikleri
AraĢtırma kapsamında kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimlik özelliklerinin tespitine
yönelik

önerilen

matris,

yerleĢimleri

özgün

kılan

kimlik

göstergelerinin

belirlenmesine yönelik bir araç olarak değerlendirilmekdir. Söz konusu matriste yer
alan bileĢenler bir yerleĢimi diğerlerinden farklı kılan temel bileĢenler olup
yerleĢimlerin tanımlayıcı özelliklerine referans vermektedir. Matris arazi survey
çalıĢmalarının bir parçası olarak kullanılabileceği gibi, araĢtırma kapsamında
yerleĢimlere yönelik peyzaj kimlik kartlarının hazırlanması için önemli bir araç
olarak da kullanılabilmektedir. Bu kapsamda analizleri yapılan 60 yerleĢim içerisinde
yer alan, ġirince-Ġzmir ( dağ köyü), Bozburun-Muğla (kıyı köyü), Yazır KöyüAntlaya (ova köyü), TaĢkale-Karaman (vadi köyü), Cumalıkızık- Bursa (etek köyü)
olmak üzere, farklı kimlik değerlerine ve doğal, kültürel ve sosyal yapı bakımından
özgün niteliklere sahip beĢ yerleĢime yönelik peyzaj kimlik kartları hazırlanmıĢtır.
Kimlik kartları ve her bir yerleĢim için yapılan tespitler sonucunda önerilen peyzaj
stratejileri araĢtırmanın kapsamının belirlenmesi ile baĢlayan ve ofis çalıĢmaları ve
alan çalıĢması ile devam eden bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırmada
kullanılan metoda dair akıĢ diyagramı ġekil 7.1’de belirtildiği gibidir. AraĢtırmanın
kapsamı, araĢtırmanın amacı ve hedeflerin, ölçek ve detay seviyesinin ve gerekli olan
kaynakların belirlenmesini kapsayan ilk aĢamadır. Aratırmanın amacı seçilen beĢ
farklı kırsal yerleĢim örneğinin herbirinin sahip olduğu peyzaj kimlik öz
bileĢenlerinin tespit edilmesi ve söz konusu tespitler doğrultusunda peyzaj kimliğinin
korunması ve geliĢtirilmesine yönelik peyzaj stratejilerinin geliĢtirilmesi Ģeklinde
belirlenmiĢtir. Bu kapsamda araĢtırma, yerleĢimin çevre iliĢkilerinin anlaĢılabilmesi,
yerleĢimin içerisinde bulunduğu doğal içerikle olan iliĢkilerinin okunabilir
kılınmasına yönelik yerleĢim ölçeğinde ele alınmakla birlikte mimari ve mekansal
özelliklerin tespit edilebilmesine yönelik gerekli detay çalıĢmalarını içermektedir.

181

Söz konusu araĢtırmanın gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak gerekli olan kaynaklar
yerleĢimlerin bağlı olduğu ilçe belediyeleri ve muhtarlıklar Ģeklinde belirlenmiĢtir.

ġekil 7.1: Alan çalıĢması için kullanılan yöntem Ģeması.
AraĢtırmanın ikinci adımını içeren ofis çalıĢması herbir yerleĢime yönelik nüfus,
bölge, coğrafi konum, iklim karakteri, rakım, merkeze olan uzaklık, tarihi geçmiĢ,
yerleĢime yönelik yönetim politikaları, etnik köken gibi bilgilerin toplanmasını
kapsamaktadır. Söz konusu bilgiler için yazılı literatür, kitap ve makalelerden,
TMMOB ġehir Plancıları Odası yayınları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma BaĢkanlığı tarafından hazırlanan yayınlardan
faydalanılmıĢtır. Nüfus verileri için Türkiye Ġstatistik Kurumu Ģehir, belde ve köy
nüfusları için belirlenen 2010 yılın ait veriler kullanılmıĢtır. Ġklim verileri için Devlet
Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yerleĢim yeri iklim
verilerinden faydalanıĢmıĢtır. YerleĢimlere yönelik genel bilgilerin elde edildiği ofis
çalıĢmasını takiben alan çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Alan çalıĢmaları araĢtırma
kapsamında önerilen peyzaj kimlik özelliklerini değerlendirme matrisinin herbir
yerleĢim için arazide doldorulmasını kapsayan, yerinde tespitleri içeren bir süreçtir
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(ġekil C.90, C.91, C.92, C.93, C.94). Bu kapsamda 14 Ekim 2011 tarihinde
Cumalıkızık (Bursa), 15-16 Ekim tarihlerinde ġirince (Ġzmir), 22-23 Ekim
tarihlerinde Bozburun (Muğla), 5 Kasım 2011 tarihinde TaĢkale ( Karaman) ve 6
Kasım 2011 tarihinde Yazır Köyü’ne (Antalya) alan gezileri düzenlenmiĢtir. Her bir
yerleĢim alanına yönelik gerçekleĢtirilen alan gezilerinde doğal kimlik bileĢenleri,
yapma kimlik bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik tespitler
matrise iĢlenmiĢtir. YerleĢimin genel görünümü, mimari karakteri, dıĢ mekan
kurgusunu, peyzaj unsurlarını, doğal yapısını ve farklı detay ölçeklerini yansıtan
fotoğraflar matris düzeni içerisinde yorumlanmıĢtır. Ayrıca sokak-meydan-yapı
iliĢkilerini yansıtan çizimler ve skeçler de aynı kurgu içerisinde iĢlenmiĢtir.
YerleĢimlerin sahip olduğu sosyal yaĢantı, ritüelleri ve geleneklerinin tespitine
yönelik köy halkı ve muhtarlıkları ile görüĢülmüĢtür. Alan çalıĢmasını takiben elde
edilen veriler doğrultusunda her bir yerleĢime yönelik peyzaj kimlik kartları
düzenlenmiĢtir. Kimlik kartları matris bileĢenleri doğrultusunda elde edilen bilgileri
içermektedir. Peyzaj kimlik kartları yerleĢimleri özgün kılan peyzj kimlik
özelliklerine yönelik tanımlayıcı bilgilerin yanı sıra peyzaj kimliği üzerinde olumsuz
etkiye sahip olan tehditlerin ve kimliğin korunup geliĢtirilmesi adına fırsat sunan
potansiyellerin belirlenmesini içermektedir. Yapılan tespitler sonununda herbir
yerleĢim özelinde kimliğin korunması ve geliĢtirilmesi adına peyzaj stratejileri
önerilmiĢtir. Söz konusu stratejiler:


YerleĢim peyzaj kimlik özelliklerini güçlendiren kimlik elemanlarının
“korunup geliĢtirilmesi”,



YerleĢimin peyzaj kimliğini olumsuz yönde etkileyen müdahalelerin ve
unsurların “arındırılması”,



YerleĢimin peyzaj kimlik özelliklerinin geliĢimini yönlendirecek “gelecek
senaryolarının” geliĢtirilmesine yönelik önerileri içermektedir.

Üretilen kimlik kartları yerleĢimin peyzaj kimliğinin ağırlıklı olarak hangi
bileĢenlerle kazandığını ifade eden ve peyzaj kimliğini “baskın”, “orta” ve “zayıf”
olarak renk skalaları ile ifade eden bir derecelendirme sistemini içermektedir (ġekil
C.95,C.96, C.97,C.98,C.99).
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7.2.1 ġirince (Selçuk, Ġzmir) peyzaj kimlik özellikleri
Nüfus: 534 (Url-8).
Coğrafi Konum: 37°56'27.3'' K 27°26'00.59'D.
Bölge: Ege Bölgesi.
Merkeze olan uzaklık: YerleĢim Selçuk ilçesine 8 km. Ġzmir iline 83km. uzaklıktadır.
Rakım: 650m.
YerleĢimin tarihi: Tarihi geçmiĢi MS. 5.yy’a kadar inen ġirince

(eski adıyla

Kırkınca) köyü, Küçük Menderes Nehrinin getirdiği alüvyon ve taĢkınlar nedeni ile
yaĢanmaz hale gelen bölgenin terk edilmesi ile kurulmuĢ bir yerleĢmedir. ġirince
yerleĢiminin tarihsel geliĢim süreci içerisinde geçirdiği evrim yerleĢmin nüfus
yapısında ve arazinin kültüre edilme Ģeklindeki değiĢimlerle belirginleĢmektedir.
ġirince 19.yy’ da Osmanlı Ġmpparatorluğu yönetimi altında Rum nüfustan oluĢan
1800 haneli bir köydü. 1923 yılında Türkiye – Yunanistan nüfus mübadelesi
sonucunda Rum halkın büyük bir kısmının göç etmesi ile yerleĢimin nüfus profili
Kavala’nın MüĢtiyan ve Somokol köylerinden gelen mübadillerle değiĢmiĢtir.
Bağcılık, Ģarap ve zeytin üretimine dayanan yerel ekonomisi bir süreliğine tütün
üretimi ile uğraĢan bir grubun yerleĢime göç etmesi nedeni ile kesintiye uğramıĢtır.
Ancak yerleĢimin turistik açıdan cazip bir mekan haline gelmesi ile söz konusu yerel
üretim biçimleri ve ürünleri tekrar baskın hale gelmiĢtir. 90’lı yıllardan itibaren
yerleĢimin turizm açısından potansiyeli artmıĢ, yerleĢim içindeki bazı Rum evleri
pansiyon olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Kültür ve Turizm BaĢkanlığı, 1983).
Ġklim: Akdeniz Ġklimi - yazları sıcak ve kurak kıĢları ılık ve yağıĢlı. Yıllık ortama
sıcaklık 16.4 C°, yıllık ort. yağıĢ miktarı, 779 mm. (Url-9).
Doğal kimlik bileĢenleri
Topoğrafya: Tepelik, engebeli arazi
Jeolojik yapı: Metamorfik Kayaç, Gnays ve Killi ġist (Kültür ve Turizm BaĢkanlığı,
1983).
Su yüzeyleri: Köyü iki kısma ayıran ġirince deresi
Su kaynakları: Ġçme ve kullanma suyu çevre kaynak sulardan temin edilmektedir.
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Flora / Bitki dokusu: Makiliklere eĢlik eden Fıstık Çamı populasyonu grup ve
kümeler halinde yayılmaktadır. Kavaklar ve Servi ağaçları gruplar ve kümeler
halinde bu mozaik dokuya katılmaktadır.
Fauna/ Hayvan toplulukları: YerleĢim alanında Ġzmir ili genelinde gözlemlenen
memeli hayvan türlerinin yanı sıra sahipli ve sahipsiz hayvanlar (kedi-köpek
popülasyonu) yerleĢim alanı içindeki hayvan popülasyonunun önemli bir kısmını
oluĢturmaktadır. Ayrıca Ġzmir ili için önem taĢıyan Ankara Keçisi, Van kedisi,
Kangal

Köpeği

ve

Yılkı

Atları

yetiĢtiriciliği

yapan

üretme

çiftlikleri

bulunmamaktadır (Demirel ve diğerleri, 2009).
Yapma kimlik bileĢenleri
YerleĢimin fiziksel yapısı: Toplu / Kompakt YerleĢim. Birbirine yakın mesafede
konumlanan sıkıĢık konut dokusunun tanımladığı organik doku.
Üretim peyzajı: ġirince yerleĢimi, eğimli arazi üzerinde teraslar Ģeklinde geliĢen
zeytinlikler ve üzüm bağlarının tanımladığı tarımsal bir peyzaja sahiptir. YerleĢim
için önemli bir üretim olan bağcılık ve Ģarap üretimi yerleĢimin “Bağ Köyü” teması
ile geliĢimine neden olmuĢtur (ġekil C.15,16). Zeytinliklerden elde edilen ürünlerin
iĢlendiği zeytinyağı fabrikası üretim peyzajını bileĢeni olarak kurguya dahil
olmaktadır.
Mimari karakter / Yapı tipi: Tek yapı Ģeklinde geliĢen konut birimleri, iki Rum
Kilisesi, ġarap fabrikası, zeytin yağı fabrikası, cami, ilkokul yerleĢim içindeki baĢlıca
yapı tipleridir.
Mimari karakter / Fiziksel biçimleniĢ: Ġki katlı, bahçeli ahĢap Osmanlı evleri sokak
üzerinde veya bahçe içinde yer almaktadır. Sokak üzerinde yer alan evlerin ön
cepheleri sokağa bakmakta, bahçe içinde yer alan evlerin ön cepheleri bahçeye
açılmaktadır. Konut birimlerinin zemin ve birinci katları moloz taĢ, ikinci katları
bağdadi teknik ile inĢa edilmiĢtir. Konut birimlerinin giriĢleri kayrak taĢı ile
döĢenmiĢ, bazı evlerde betonla kaplanmıĢtır. Üst katların bağdadi duvarları oldukça
geniĢ iç bükey saçaklarla son bulmaktadır. Düz ve iç bükey saçaklara bir evin farklı
cephelerinde rastlanabilmektedir. Çatılarda alaturka kiremit kullanılmakla birlikte
kırma çatı ve beĢik çatı tipi hakimdir. Konut birimlerinin dıĢında ve içinde
süslemeler bulunmaktadır. Evlerin dıĢ cephesinde boya nakıĢlama, ahĢap iĢçiliği ve
alçı dekorasyonlar görülmektedir. Bu süslemeler halk sanatının birer ürünüdür. Kapı
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ve pencereler hemen hemen bütün evlerde aynı tip malzeme ve iĢçilik
göstermektedir. Sokağa açılan dıĢ kapılar ahĢap olmakla birlikte genelde basık
kemerli niĢ içinde kalmaktadır. Pencereler genellikle 38x40 cm. yükseklite yer
almakla birlikte, genellikle ahĢap çerçevelerle çevrelenmiĢtir. Evlerin bir kısmında
camlı çerçeve bulunmadığı için dıĢa karĢı korunmayı sağlayan parmaklıklar vardır.
Tahta kepenkler ise evleri iklim koĢullarından korumaktadır. Sokak kapıları üzerinde
demir tokmaklar hemen her evde görülmektedir. Evlerin iki katını birbirinden ayıran
ahĢap hatıllar mevcuttur (Kültür ve Turizm BaĢkanlığı, 1983) (ġekil C.2).
Arazi ile olan iliĢki: Ġstihlas mahallesinde yapı birimleri topoğrafya ile uyumlu bir
Ģekilde arazi üzerinde konumlanmakta ve kademeli bir yapı göstermektedir. Konut
birimlerinin ön cepheleri kuzeye bakmaktadır. Farklı kotlarda birbirine paralel olarak
sokaklar doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Ġstiklal mahallesinde yapı birimleri
topoğrafyaya uygun bir Ģekilde arazi üzerinde konumlanmaktadır. Sokaklar kuzeygüney doğtultusunda uzanmaktadır. Kademeli bir yapıya sahip olan istihlas
mahallesinde bir yapı birimi bir alt kottaki yapı biriminin çatısı ve bahçesinden sokak
ile ayrılmaktadır (ġekil C.2).
Mimari karakter / Yapı malzemesi: AhĢap, doğal taĢ, kiremit
DıĢ mekan kurgusu: Birbirine yakın konumlanan yapı birimlerinin tanımladığı dıĢ
mekan kurgusu. Yapı birimleri ile iliĢkili bahçe kullanımları yerleĢim için
karakteristik bir özelliktir. Kamusal ölçekte sokak meydan iliĢkileri dıĢ mekan
kurgusunu tanımlarken bireysel ölçekte konut birimleri ve iliĢkili bahçe kullanımları
temel bileĢenidir. Farklı kotlarda uzanan dar sokaklar birbirine dikey yönde
merdivenli sokaklarla bağlanmaktadır (ġekil C.4, C.5, C.6, C.7, C.11, C.12).
DıĢ mekan kurgusu / BileĢenler: Sokak, Çınar ağacının bulunduğu ġirince meydanı,
bu meydanla cami arasında doğu-batı yönünde uzanan çarĢı, konut bahçeleri
yerleĢim içindeki dıĢ mekan kurgusunun bileĢenleridir (ġekil C.5, C.7).
DıĢ mekan kurgusu / Sokak: Dar, kıvrımlı ve eğimli toprak sokaklar yerleĢim içinde
organik bir doku oluĢturmaktadır. Sokaklar Ġstihlas mahallesinde doğal taĢ
kaplamasına sahipken Ġstiklal mahallesinde yer yer granit küp taĢ kaplamasına
sahiptir. Caminin bulunduğu meydandan sokaklar iç kesimlere doğru organik bir
doku oluĢturarak dağılmaktadır (ġekil C.11,12).
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DıĢ mekan kurgusu / Peyzaj elemanları: Toprak harçlı yığma taĢ duvar, meydanda
yer alan Çınar ağacı ve çeĢmeler yerleĢim içi karakteristik bir dokunun geliĢmesine
hizmet eden peyzaj elemanlarıdır (ġekil C.4, C.8).
UlaĢım: Asfalt yol. Selçuk ilçesinden ġirince Köyüne ulaĢım minibüslerle
sağlanmaktadır.

YerleĢimin

giriĢ

kısmında

tur

Ģirketlerinin

otobüslerinin

duraklamaları amacı ile geniĢ bir otopark alanı tesis edilmiĢtir (ġekil C.14).
Kültürel bitki dokusu: Üzüm bağları, mandalina ve zeytinlikler tarımsal üretim amacı
ile tesis edilen kültürel bitki dokusunu oluĢturmakla birlikte konut bahçelerinde yer
alan incir, dut, nar, Ģeftali, zakkum, akasya türler yerleĢimin kültürel bitki dokusunu
oluĢturmaktadır.
Çevresel kontrol önlemleri : Mimari restorasyon çalıĢmaları devam etmektedir.
Sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
Yerel ekonomik yapı: YerleĢim içinde süregelen yerel ekonomi bağcılık, Ģarap
üretimi, zeytincilik, zeytin yağı üretimi, meyvecilik, el sanatlarına dayanmaktadır.
YerleĢim içinde yer alan Ģarap ve zeytin yağı üretim tesisleri, yerleĢime gelen
turistlerin ziyaret ettikleri üretim sürecini deneyimleyebildikleri mekanlardır. Turizm
yerel ekonomiye katkı sağlayan bir diğer önemli ekonomik uğraĢı alanıdır. YerleĢim
içindeki turizme hizmet eden pansiyonculuk aile iĢletmeleri Ģeklinde ve daha büyük
ölçekli turistik iĢletmeler Ģeklinde varlığını devam ettirmektedir.
Etnik köken: YerleĢim Selanik, ProvuĢta ve Kavala'dan gelen Türklerin ilk
yerleĢtikleri göçmen köyüdür.
Ritüeller: Düğün, sünnet gibi kutlamalar yerleĢim içinde süregelen geleneksel
etkinliklerdir
Arazi yönetimi: Bireysel parsel sahipliği.
Sosyal yapı: Geleneksel aile yapısına sahip, komĢuluk iliĢkilerinin süregeldiği
toplumsal yapıya sahiptir.
Yönetim politikaları: ġirince köyü 1984 yılında 397 sayılı kararla kentsel sit alanı
ilan edilmiĢtir. 1989 yılında 389 sayılı kararla ġirince Köyü TaĢınmaz Kültür Varlığı
olarak tesillenmiĢtir. 1997 yılında 6758 sayılı kararla kentsel sit alanı sınırı
geniĢletilmiĢ ve çevresi III. Derece Doğal Sit ilan edilmiĢtir. 2004 yılı itibariyle
12537 sayılı kararla yerleĢimde 112 konut, 2 çeĢme, 2 Ģarapevi, 2 kilise, 1 dükkan, 1
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lkanta, 1 zaptiye binası, 1 zeytinyapı fabrikası, 1 kahvehane olmak üzere toplam 123
yapı tescilli taĢınmazlar listesinde yer almıĢtır (Demirel ve diğerleri, 2009).
YerleĢime yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan ġirince
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı 2007 yılında onaylanmıĢtır. Plan
kapsamında yerleĢim içindeki 22 adet kaçak yapıya yönelik yıkım kararı alınmıĢ
ancak alınan karar uygulanmıĢtır. Plan doğrultusunda yerleĢimin doğunsunda yer
alan zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanlarının konut alanına dönüĢtürülmesi ve
bu kapsamda 152 adet yeni yapının inĢası öngörülmüĢtür. Planın yürütülmesi, 2008
yılında ġirince köylüleri tarafından açılan dava doğrultusundan yürütülmesi Ġzmir
Ġkinci Ġdare Mahkemesi tarafından durdurulmuĢtur (Url- 10).
7.2.1.1 Potansiyeller, tehditler ve peyzaj stratejileri
Potansiyeller


YerleĢimin topoğrafik yapısı, belirli bir mesafeden yerleĢimin içerisinde yer
aldığı doğa parçasının algılanabilir olmasını sağlamaktadır. Söz konusu
durum, yapı ve doğa birlikteliği ve manzara nitelikleri bakımından yerleĢimin
peyzaj kimliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.



Bağcılık, Ģarap üretimi ve zeytinlikler, yerleĢimin peyzaj kimliği açısından
önemli potansiyellere sahiptir.

Tehditler


YerleĢimin yerli ve yabancı turist açısından önemli bir çekim noktası olması
yerleĢimin ölçeği ile uyuĢmayan kalabalık bir kitlenin neden olduğu mekansal
kullanımları gündeme getirmektedir. Söz konusu yoğunluk, dağ atmosferinde
sessiz ve sakin

mekanlar sunan yerleĢimin doğası ile örtüĢmeyen

yoğunluklara neden olmaktadır.


YerleĢim içinde uygulanan ve gerek peyzaj tasarımları vasıtasıyla gerekse
yerel halk tarafından gerçekleĢtirilen müdahalelerde yörenin doğal bitki
örtüsü ile uyuĢmayan tür kullanımları ile doğal kimliğin bozulma riski söz
konusudur.

Doğal kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


Engebeli bir arazi üzerinde yer alan yerleĢimde topoğrafik yapı yerleĢimin
belirli bir mesafeden algılanan bütüncül yapısı için önemli bir bileĢendir.
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YerleĢime sınır oluĢturan yamaç karakterinin korunması, yerleĢimin yayılım
stratejilerinin topoğrafik yapı göz önünde bulundurularak geliĢtiriĢmesi
gerekmektedir.


YerleĢimi karakterize eden bitki örtüsünün yerleĢim içindeki bahçelerde de
devam ettirilmesi yolu ile yerleĢim ve içerisinde bulunduğu doğal içerikle
olan bütünlük korunmalıdır.

Yapma kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


Dağ yamaçlarını karakterize eden taĢ duvar teraslar üzerinde geliĢen tarım
dokusu ve bu teraslar arasında kümeler ve tek ağaç Ģeklinde yer alan servi,
fıstık çamı ve zeytin ağaçlarının oluĢturduğu mozaik doku yerleĢim için
önemli bir peyzaj kimlik göstergesidir. Söz konusu tarımsal yapının
sürekliliğinin sağlanması, topoğrafya ile uyumlu geliĢen teras sisteminin
devam ettirilmesi, yerleĢimin peyzaj kimliğinin sürekliliği bakımından önem
taĢımaktadır.



YerleĢim içindeki düz alanlarda geliĢen bağlar yerleĢim için bir diğer önemli
peyzaj kimlik unsudur. Söz konusu bağlar ve iliĢkili olarak Ģarap üretimi
yerleĢim için birincil yerel ekonomik etkinliktir. Tarımsal peyzaja iliĢkin
kararlarda, bağcılık geleneğini sürdürecek gerekli teĢviğin sağlanması, yeni
geliĢtirilecek alanlarda ise topoğrafik olarak düz alanların tercih edilmesi
gerekmektedir.



YerleĢim içinde ġirince Meydanı ve camiinin yer aldığı ikinci meydan
arasında uzanan ve üst örtü elemanları ile kapalı bir mekan hale getirilen
çarĢı-sokak, yerleĢimin doğası ile uyuĢmayan turistik amaçlı bir uygulamadır.
Söz konusu çarĢı-sokak iliĢkisinin kapalılık hissi uyandıran mekansal bir
kurgu yerine açık mekanlar üzerinden geliĢtirilmesi için gerek iyileĢtirme
önlemleri alınmalıdır.



YerleĢimin ana meydanında yer alan ve oldukça geniĢ bir yüzey kaplayan
otopark alanının gerekli bitkilendirme çalıĢmaları ile sert zemin etkisinin
azaltılması ve içerisinde bulunduğu çevre ile bütünleĢtirilmesi gerekmektedir.



Bahçeli konut dokusu yerleĢim için önemli bir karakteristiktir ve yerleĢim
içindeki peyzaj kimliği büyük ölçüde konut birimlerinin bahçelerinde

189

kullanılan bitki türleri ile tanımlanmaktadır. YerleĢim içinde yer alan
pansiyonların bahçelerinde uygulanan peyzaj tasarım projelerinde tercih
edilen bitki türleri, yerleĢimin yerel ekolojisi ile örtüĢmeyen uygulamaları
içermektedir. Bu kapsamda yerleĢim içindeki pansiyonların açık mekanlarına
yönelik alınacak kararların yöresel bitki dokusu ve doğal karakteri
tamamlayacak bir fiziksel kurgu üzerinden geliĢtirilmesi gerekmektedir. Söz
konusu fiziksel kurgu içerisinde yer alacak olan bitki türleri ise yöreye özgü
Zeytin ağaçları ve Fıstık çamı gibi türleri ve meyve ağaçlarını içermelidir.


Pansiyon bahçelerinde çim yüzeyler yerine yerleĢimin karakteristiği olan
kayalık yüzeyler üzerinde geliĢen makiliklerden oluĢan doku ile uyum
sağlayacak türlerden oluĢturulan yüzeyler tesis edilmelidir.



Ġstihlas mahallesinde yer alan bahçeli konut birimlerinin bahçe duvarlarında
kullanılan yığma taĢ duvar dokusunun korunması ve devam ettirilmesi adına
söz konusu dokuyu bozan konut birimlerinde gereken önlemler alınmalı ve
konut sakinleri konu ile ilgili olarak bilgilendirilmeli. Nitekim Ġstihlas
mahallesinde bir çok konut biriminde yığma taĢ olan bahçe duvarları üzerine
uygulanan beyaz badana uygulaması mevcut dokuyu bozan bir uygulamadır.



Sokaklarda kullanılan doğal taĢ kaplamasının devamlılığı sağlanmalıdır.
YerleĢim dıĢ çeperine doğru sokak kaplamalarında gözlemlenen bozulmalara
müdahale edilerek söz konusu doğal taĢ dokusu devam ettirilmelidir.



YerleĢim içinde Ġstihlas mahallesinde, birbirine paralel uzanan eğimli dar,
kıvrımlı ve birbirine merdivenlerle bağlanan sokak sistemi yerleĢim için
önemli bir karakteristiktir. Söz konusu özellik devam ettrilmelidir.



YerleĢim içerisinde yer alan sokak - meydan iliĢkisine dayalı açık mekan
kurgusu

meydanlar

üzerinde

alınacak

iyileĢtirme

kararları

ile

desteklenmelidir. Bu kapsamda meydanlar üzerinde yer alan ve satıĢ amacına
yönelik kurulan tezgahlara yönelik belirli bir tasarım dilinin geliĢtirilmesi,
meydanlarda yer alan

Dut ve Çınar ağaçlarının korunması meydan

karakteristiğinin geliĢtirilmesi adına önem taĢımaktadır.


ġirince meydanında yer alan otopark nedeni ile meydanda geliĢen araç
sirkülasyonu yaya hareketini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda araç ve
yaya hareketini birbirinden ayıracak mekansal düzenlemenin yaya hareketi
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odaklı olması, meydanın toplanma mekanı olarak hizmet eden yapısını
destekleyecek Ģekilde geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yerleĢim
içindeki otopark alanının yerleĢim çeperinde çözümlenmesi ve mevcut
otopark alanında yeĢil alan olarak düzenlenmesi gerekmektedir.


ġirince meydanı yerel halkın ana toplanma mekanı olarak önemli bir kamusal
mekandır. Meydanın düğün gibi bir takım sosyal aktivitelere hizmet eden
yapısının korunması ve devamlılığının sağlanması hem yerleĢim içindeki
toplululuk hissinin güçlendirilmesi hem de yerleĢime gelen ziyaretçilerin
yöresel yaĢantıyı deneyimlemeleri adına önemli bir müdahale olarak
görülmektedir.



YerleĢimin giriĢinde yer alan ve tamamen turizm amacına hizmet eden
Artemis ġarap evi konum olarak yerleĢimin içerisinde bulunduğu doğal çevre
ile birlikte bir bütün olarak algılanabildiği bir manzara değerine sahiptir. Söz
konusu potansiyelin doğru bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla söz
konusu yapı ve iliĢkili dıĢ mekan kullanımının iyileĢtirilmesi, manzara seyir
noktalarının tasarlanması gerekmektedir.

Sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


Turizm ile büyük ölçüde sosyal yapısı çeĢitlenen yerleĢimde aile iĢletmesi
Ģeklinde geliĢen pansiyonculuk yerel ekonomiye katkı sağlayan önemli bir
faktördür. Aile iĢletmesi Ģeklinde geliĢen pansiyonculuğun yanı sıra büyük
Ģirketler tarafından iĢletilen pansiyonlar ve restoranlar yerleĢimin yerel
karakteri ile uyuĢmayan ölçeklerde müdahalelere neden olabilmektedir. Bu
kapsamda mevcut dokunun korunması adına potansiyel sunması bakımından
aile iĢletmeciğine yönelik gereken teĢvik sağlanmalıdır.



Düğün, sünnet gibi geleneksel kutlamalar yerleĢimde süregelen ritüeller
arasındadır. ġirince meydanı söz konusu sosyal etkinliklerin gerçekleĢtiği
önemli bir buluĢma noktasıdır. Yerel yaĢantı örüntülerinin sergilendiği
kamusal mekanlar, yerleĢime gelen yabancılar için otantik köy yaĢantısının
deneyimlenebileceği önemli fırsat alanlarıdır.



Sit alanı ilan edilen yerleĢim içinde özellikli mimari karaktere sahip olan
yapılara yönelik gereken restorasyon çalıĢmalarının yapılması, bu kapsamda
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yerleĢim içinde yer alan ve harap halde olan konut birimleri içinde gereken
iyileĢtirme önlemlerinin alınması gerekmektedir


Sit alanı olan yerleĢimde koruma planlarının yerleĢimin mimari karakterine
ek olarak tarımsal peyzaj dokusu ve doğal dokunun da korunmasına yönelik
kararlar

doğrultusunda

Ģekillenmeli

ve

yerel

halk

bu

konuda

bilgilendirilmelidir.


Yerel yönetim tarafından gerçekleĢtirilecek bilgilendirme toplantıları ile köy
halkına, özel mülkiyetlerinde aldıkları kararların ve gerçekleĢtirdikleri
müdahalelerin daha büyük ölçekte yerleĢimin peyzaj kimliği üzerindeki
etkileri hakkında bilgi verilmelidir.



ġirince köyüne yönelik hazırlanacak peyzaj tasarım manuelleri ile pansiyon
gibi özel kullanım alanlarının bahçelerinde gerçekleĢtirilecek peyzaj tasarım
projelerini üretecek olan tasarımcıların yörenin yerel karakterisikleri
hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

7.2.2 Bozburun ( Marmaris, Muğla) peyzaj kimlik özellikleri
Nüfus: 1998 (Url-8).
Coğrafi Konum: 36°41'29.03" K 28°02'40.06" D.
Bölge: Ege Bölgesi.
Merkeze olan uzaklık: YerleĢim Marmaris ilçesine 52 km. Muğla iline 109 km.
Rakım: 0 m.
YerleĢim tarihi: Bozburun'un tarihi Umar'a göre M.Ö. 2000 yılına kadar uzanır.
Kent, Bozburun körfezinin iç ucundadır ve hemen yanıbaĢında, bir derenin taĢıdığı
alüvyonlarla oluĢmuĢ geniĢçe bir kumsal vardır. “Poseidonion” diye de anılan kentin
çevresinde kale ve mezar kalıntılarına rastlanmaktadır (Url-16).
Ġklim: Akdeniz iklim. Ortalama sıcaklık 19 C°, Ortalama yağıĢ 752,5 mm. (Url-9).
Doğal kimlik bileĢenleri
Topoğrafya: YerleĢim derin ve kısa vadi ve koyların oluĢturduğu hareketli bir
topoğrafyaya sahip bir iç deniz yerleĢimidir.
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Jeolojik yapı: YerleĢim ve yakın çevresi kireçtaĢı ve serpantin anakayasının
oluĢturduğu jeolojik bir formasyona sahiptir. Bozburun yarımadasında yer alan
yerleĢimde yarımada batıda Kocadağ bölümü, doğuda Emecik Dağı- Horoz Dağı
bölümü olmak üzere iki dağlık kütle ile , bu iki dağlık kütleyi bir boyun halinde
birbirine bağlayan ReĢadiye bölümünden oluĢmaktadır. YerleĢim alanı yakın
çevresinde I. sınıf tarım arazileri bakımından oldukça sınırlı bir potansiyele sahiptir
(Taslıg, 2008).
Su yüzeyleri: YerleĢim Ege Denizi'nde yer almaktadır. Denize açılan dere yerleĢimin
çeperinden geçmektedir (ġekil C.26).
Su kaynakları: YerleĢimde içme suyu olarak kaynak suyu kullanılmaktadır.
Flora / Bitki örtüsü: YerleĢim alanı genel olarak makiliklerle karakterize olmaktadır.
Kireç taĢı üzerinde geliĢmiĢ kızılçam orman topluluğunun yanısıra, Arbutus
andrachne, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera, Quercus ilex'den
oluĢan maki topluluğu öbekler halinde yer almaktadır. Daha nemli bölümlerde
Clematis cirrhose ve Smilax aspera gibi tırmanıcı odunsu bitkiler yaygındır. Maki,
Friguna, vadi tabanı bitki örtüsü, kıyı kumu bitki örtüsü, kekik, adaçayı, defne,
"Datça Hurması", Kızılçam ormanları (Pinus brutia). Yer yer Fenike ardıcı (juniperus
phoenica),

sığla

(Liquidamber

orientalis)

ve

Akdeniz

servisi

(Cupressus

sempervirens) orman karıĢımına katılmaktadır.
Fauna / Hayvan toplulkları: Deniz kıyısında yer alan bir balıkçı köyü olan yerleĢimde
balık türleri yerleĢim için önemli bir kaynaktır. Ayrıca Bozburun Yarımadası
Akdeniz Foku yaĢam alanıdır. Datça-Borzburun Yarımadası kır kırlangıcı (Hirunda
rustica), kızılsırtlı kırlangıç (H.daurica), arı kuĢu (Merops apiaster), karasağan (Apus
apus), akkaranlı sağan (Apus melba) türlerinin göç yolları üzerinde bulunmaktadır.
Karadoğan (Falco elenoroae), Gökdoğan (F. Pereginus), Küçükkerkenez (F.
Naumanni), tavĢancıl (Hiereatus fasciatus), ada martısı (Larus audoinii), tepeli
karabatak (Phalacrocorax aristotellis desmarestli) Datça-Bozburun olmak üzere
yöredeki önemli kuĢ türleridir (Url-11).
Yapma kimlik bileĢenleri
YerleĢimin fiziksel yapısı: Tipik bir kıyı köyü olan yerleĢimde yapı birimleri kıyı
kesimine doğru yoğunlaĢmakta ve kıyı ardı kesimlere doğru seyrek bir doku
oluĢturacak Ģekilde dağılmaktadır. YerleĢim merkezi konut birimleri ve küçük
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ölçekli bahçeleri ile karakterize olurken yerleĢim çeperinde konut birimleri ile iliĢili
bahçe boyutları artmakta ve seyrek bir doku oluĢturmaktadır.
Üretim peyzajı: YerleĢimde balıkçılık ve turizm nedeni ile kıyı ile iliĢkili
kullanımların ön plandadır. Gulet imalatının önemli bir ekonomik etkinlik olduğu
yerleĢimde imalat yerleleri yerleĢimin iç kesimlerinde yer almaktadır. Balıkçılığın
bireysel ölçeklerde gerçekleĢtirği yerleĢimde konut birimlerinin bahçelerinde ve ön
kapılarında yer alan tekneler söz konusu ekonomik etkinliği temsil eden önemli
peyzaj unsurlarıdır (ġekil C.25).
Mimari karakter / Yapı tipi: Ġki katlı bahçeli konut birimleri tek yapı Ģeklinde
geliĢmiĢtir. YerleĢim alanı içinde gulet imalataneleri kıyı ardı kesimde yer almaktadır
(ġekil C.20).
Mimari karakter / Fiziksel biçimleniĢ: Kiremit çatılı, beyaz sıva kaplı, betonarme tek
ve iki katlı yapı tipi, yerleĢimi karakterize eden baskın yapı tipidir.YerleĢim içinde
geleneksel Muğla evi örneklerine rastlanmaktadır.
Mimari karakter / Arazi ile olan iliĢki: Kıyı kesimine doru yoğunlaĢan iç kesimlere
doğru arazi üzerinde seyrekleĢen yerleĢim dokusu içerisinde yer alan yapı birimler
kıyı kesiminde düz arazi üzerinde birbirine bitiĢik olacak Ģekilde ve ön cepheleri
denize yönelenecek Ģekilde arazi üzerinde yer almaktadır. YerleĢimin kıyı ardı
bölümlerinde harketetli topoğrafyaya bağlı olarak küçük bahçeli konut birimleri
kademeli bir Ģekilde arazi üzerinde konumlanmakta ve daha sıkıĢık bir doku
oluĢturmaktadır. Yapı birimleri birbirinden, üst kotlardan kıyıya açılan, merdivenli
ve dar sokaklar ile ayrılmaktadır (ġekil C.28).
Mimari karakter / Yapı malzemesi: Kiremit, beton, taĢ, kilit parke taĢ
DıĢ mekan kurgusu: YerleĢim, konut bahçeleri, meydanlar ve kıyı hattında geliĢen
lineer yaya aksı, yapı birimleri arasında uzanan dar sokaklar, çocuk oyun alanı, park
ve kumsal alanın tanımladığı bir dıĢ mekan kurgusuna sahiptir. YerleĢim içindeki ana
meydan Atatürk büstü ile tanımlanan, bir taraftan kıyı, diğer taraftan yapı birimleri
ile sınırlandırılan meydan ana toplanma ve buluĢma yeri olarak hizmet görmektedir.
Merkezde yer alan ve kıyıya dik olacak Ģekilde uzanan sokaklar aynı zamanda alıĢveriĢ iĢlevinin gerçekleĢtiği, satıĢ birimlerinin yer aldığı önemli kamusal
mekanlardır. Cami’nin bulunduğu alanda yer alan meydan araç trafiğine açık olması
nedeni ile tam olarak yaya mekanı iĢlevini sürdürememektedir. Caminin ön tarafında
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yer alan çeĢme ve ağaçlar yaya kullanımını ve meydan karakterini destekleyen
baĢlıca unsurlardır. Kıyı hattı boyunca uzanan lineer aks yer yer iskeleleĢen
mekansal açılımları ile zenginleĢirken bu hat üzerinde geliĢen araç trafiği yaya
hareketini olumsuz etkilemektedir ( ġekil C.19, C.21,C.22, C.23, C.29, C.30, C.31,
C.32, C.33, C.35).
DıĢ mekan kurgusu / BileĢenler: Kıyı hattı boyunca uzanan yaya aksı, meydan ve
meydancıklar, çocuk oyun alanı, pazar yeri, çay bahçesi, kumsal, sokaklar, park ve
dere yakın çevresi yerleĢim alanı içindeki dıĢ mekan kurgusunun temel bileĢenleridir
(ġekil C.21,22,23,29,31,32,33,36).
DıĢ mekan kurgusu / Sokak: Yapı birimleri arasında kıyıya dik bir Ģekilde uzanan
kilit parke taĢ kaplı sokaklar yerleĢimi karakterize eden önemli bir peyzaj kimlik
elemanıdır. Sokaklar, meydanlarla birlikte toplanma mekanı olarak hizmet
görmesinn yanısıra sokak üzerinde yer alan satıĢ birimleri ile çarĢı iĢlevinin yer
aldığı önemli kamusal mekanlardır (ġekil C. 22, C.30).
DıĢ mekan kurgusu / Peyzaj elemanları: Sahil kesiminin kayalık dokusu, kumsal
alanı, iskeleler, moloz taĢ duvarlar, konut birimlerinin bahçelerinde ve ön kapılarında
yer alan tekneler, kumsalda yer alan gulet bakım yeri, yerleĢimin peyzaj kimliğini
tanımlayan önemli kimlik göstergeleridir (ġekil C.24, C.29).
UlaĢım: YerleĢime ulaĢım deniz yolu ve asfalt yol ile karadan sağlanmaktadır.
Marmaris ilçesinden kalkan minibüsler yerleĢime ulaĢımı sağlayan önemli topu
taĢıma aracıdır.
Kültürel bitki dokusu: YerleĢim topoğrafik yapısı nedeni ile tarımsal aktiviteye
uygun değildir. Bahçe ve tarla tarımı yok denecek kadar azıdr ve arazi bademlik ve
zeytinlikler ile kaplıdır. Mevcut tarım susuz koĢullarda yapılabilmektedir. Hububat,
sebze alanı meyve ağaçları bulunmaktadır. Badem önemli bir üründür. Orman
ürünlerinden kekik, adaçayı, defne yaprağı önemli ürünlerdir. YerleĢim içinde konut
bahçelerinde ve ortak kamusal alanlarda kullanılan bitki türleri; Gül hatmi (Hibiscus
rosa chinensis), Palmiye ( Chameorops excelsa), Mazı (Thuja orientalis), pitosporum
tobira nana, Zakkum (Nerium oleander), Kauçuk (Ficus elastica), Malta eriği
(Eriobotria japonica), Okaliptüs (Eucalyptus sp.), Nar (Punica granatum), Servi
(Cuppressus sempervirens) yerleĢim içinde konut bahçelerinde ve ortak kamusal
alanlarda kullanılan bitki türleridir.
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Çevresel kontrol önlemleri: YerleĢim alanı içerisinde herhangi bir çevresel kontrole
yönelik herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.
Sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
Yerel ekonomik yapı: YerleĢimde balıkçılık birincil ekonomik aktivitedir.
Balıkçılığın yanı sıra arıcılık, tekne ve yat imalatı ve turizm diğer ekonomik
aktiviteler arasında yer almaktadır. Kıyı kesiminde turizme hizmet eden aile iĢletmesi
Ģekilinde geliĢen pansiyonculuk yerleĢim için bir diğer ekonomik gelir kaynağı
olarak varlığını sürdürmektedir. Tekne ve yat imalatı için gerekli olan materyaller
(çam, maun, tik ve kontraplak) dıĢarıdan temin edilmektedir.
Etnik köken: YerleĢim bir Türkmen köyüdür.
Ritüeller: YerleĢim içinde süregelen herhangi bir ritüel bulunmamaktadır.
Arazi yönetimi: Bireysel arazi sahipliği
Sosyal yapı: Büyük ölçüde turizmin etkisi ile dıĢarıya açık olan yerleĢimde aile
yaĢantısı, toplumsal yapıyı Ģekillendiren önemli bir faktördür. Turizmin amacı ile
yerleĢime gelen ziyaretçi kesim ile yerel halk arasındaki etkileĢimde ticari amaçlı
iliĢkiler ön plandadır.
Yönetim politikaları: 1997 yılında Çevre yasasının 9. maddesi ile

“Datça –

Bozburun Yarım Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi “ olarak tespit ve ilan
edilmiĢtir. Daha sonra yerleĢim için Özel Çevre Kurulu tarafından çevre düzeni
planı yapılmıĢtır. YerleĢim alanı içerisindeki arkeolojik alanlar 3. derece sit alanı ilan
edilmiĢtir. Bozburun ve Datça Yarım adaları Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Akdeniz
Foku yaĢam alanlarını kapsamaktadır (ġekil B.13).
7.2.2.1 Potansiyeller, tehditler ve peyzaj stratejileri
Potansiyeller


Bozburun kıyı köyü olarak turizm açısından önemli bir odak olma
potansiyeline sahiptir. Doğal yapısını ön plana çıkaracak yapılaĢma teknikleri
ile yerleĢim karakteri desteklenebilir.



Kıyı ile iliĢkili mekansal kullanımlar, iç kesimler ve kıyı arasında önemli bir
bağdır. Balıkçılık ve tekne imalatı yöreye özgün önemli ekonomik
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aktivitelerdir. Söz konusu aktivitelerin mekansal kurgusu ile yerleĢim
karakterinin geliĢtirilme potansiyeli söz konusudur.
Tehditler


Kaçak yapılaĢmanın yaygın olması yerleĢimin peyzaj kimiliği açısından
önemli bir tehdit olarak görülmektedir.



YerleĢim kentsel dönüĢüm projesi kapsamında düĢünülüyor olması yerel
kimliğin korunması adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceği gibi
yerleĢimin peyzaj kimliği ile örtüĢmeyen yapılaĢmaların önünü açan bir
uygulamaya dönüĢme tehlikesini beraberinde getirebilir.



YerleĢim içinde yakın zamanlarda uygulanan peyzaj tasarım projelerinde
kullanılan bitkisel materyaller ve tasarım dili yerleĢim yerel karakteri ile
örtüĢmeyen bir yapı sergilemektedir.

Doğal kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


Doğal yapı içerisinde yer alan kızılçam, zeytin, servi türlerinin yerleĢim
içinde kullanımının desteklenmesi ile doğal karakterin devamlılığının
sağlanmalı.



71. cadde’de yer alan ve denize açılan dere için ıslah çalıĢmaları
gerçekleĢtirilmeli. Yatağı kanallaĢtırılmıĢ olan derenin kıyı ardı kesimlerde
yer alan uzantısının devamı olarak kıyıya doğru dere kenarı kimliğinin
devamlılığı sağlanmalıdır. Bu kapsamda mevcut durumda oldukça yapısal
çözümler içeren dere kenarının sazlıklardan oluĢan doğal yapısının
devamlılığına yönelik dere kenarı ıslah çalıĢmalarının desteklenmesi
gerekmektedir.

Yapma kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


71. sokak üzerinde yer alan bahçeli sokak dokusu korunmalı.



71. sokak üzerinde yer alan konutların bahçe duvarlarında dil birliğini
sağlanmasına yönelik olarak, yöre için karakteristik olan moloz taĢ duvar
dokusunun devamlılığı sağlanmalı.



TaĢ duvarlarla birbirinden ayrılan konut bahçesi karakterinin devamlılık
sağlanmalı.
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72. ve 74. sokak kesiĢiminden kullanılan asfalt, kilit taĢ ve stabilize yol ile
karakterize edilen üç farklı döĢeme tipinin neden olduğu uyumsuzluğun
giderilmeli ve yerleĢim genelinde kullanılan kilit parke taĢ döĢeme tipi devam
ettirilmeli.



Atatürk caddesi boyunca uzanan ve bahçelerle birbirinden ayrılan seyrek
konut dokusunun devamlığının sağlanmalı. Kaçak yapılaĢmanın kontrol
altına alınmalı ve mevcut mimari karaktere uygun yapılaĢma biçimi
desteklenmeli.



YerleĢim içinde yer alan geleneksel Muğla evi karakterinin devamlılığının
sağlanmalı.



Kıyı hattı boyunca uzanan doğallaĢmıĢ bir tür olarak Okaliptüs ağaçlarının
oluĢturduğu silüet etkisi göz önünde bulundurularak devamlılığı sağlanmalı.



Kıyı hattı boyunca uygulanan peyzaj tasarım projelerinde kullanılan mazı,
pitosporum, gül, taflan gibi yerel doku ile uyuĢmayan kültürel bitki türleri
yerine yöreye özgün peyzaj dokularını yansıtan bitki türlerinin kullanımı
tercih edilmeli.



Kıyı hattının zemin döĢeme karakteri iyileĢtirilmeli.



Deniz ile iliĢkili kullanımlarda liman iĢlevinin yanısıra kıyı iliĢkilerinin
desteklemesine yönelik yaya odaklı bir mekansal kurgu geliĢtirilmeli.



Kıyı hattında yöreye özgü bitki örtüsünü yansıtan türlerin dikilmesi ile kıyı
hattı içerisinde bulunduğu doğal içerikle bütünleĢtirilmeli.



Kıyı ve deniz arasındaki iliĢki küçük ölçekli müdahalelerle, örneğin
iskelelerle, desteklenmeli, var olan iskelelerin sayısı arttrılmalı.



Gulet imalatı ile ün kazanan balıkçı köyünde söz konusu imalat yapılarının
özgün bir mimari karaktere kavuĢturulmalı.



YerleĢimin doğusunda yer alan parkın tasarım dili geliĢtirilmeli, ön tarafında
yer alan kumsal alanla mekansal iliĢiler desteklenmeli, yeni ekilen mazı,
palmiye ve zakkum türleri gibi güney bölgelerde yer alan yörelerde kullanılan
ticari peyzaj tasarım uygulamalarından arındırılmalı, söz konusu alanlarda
kıyının doğal karakteristiğini ön plana çıkaracak türler tercih edilmeli.
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Söz konusu park alanı içerisinde kullanılan sert zemin oranı iklimsel veriler
göz önünde bulundurularak azaltılmalı, bitkisel yüzeyler arttırılmalı.



Derenin denize açılım noktasında yer alan ve köprüleĢen yolun niteliği yaya
hareketi göz önünde bulundurularak mekansal nitelikleri, malzeme ve biçim
dili anlamında iyileĢtirilmeli.



YerleĢim içinde konut birimlerinin bahçesinde yer alan tekneler yerleĢimin
“balıkçı köyü” kimliğini yansıtan peyzajın önemli bir parçasıdır.



Yaya odaklı bir dıĢ mekan kurgusuna sahip olan kıyı hattına araçların girmesi
ile oluĢan araç trafiği, kıyı ile iliĢkili kullanımları olumsuz etkilemektedir.
Dar bir geniĢliğe sahip olan kıyı hattında söz konusu olumsuzluğun
giderilmesi

amacı

ile

kıyı

hattına

araç

giriĢinin

sınırlandırılması

gerekmektedir.


Kıyı hattı boyunca kullanlan aydınlatma elemanları yerine yerleĢimin mevcut
kimliği ile bütünleĢen malzeme ve renge sahip aydınlata elemanlarının tercih
edilmeli.



Kıyı ardı kesimde tepeden kıyıya doğru açılan ve konut birimlerinin
arasından geçen merdivenli, rampalı sokak dokusu karakteri korunmalı



73. sokak üzerinde yer alan otopark alanının gerekli bitkilendirme çalıĢmaları
ile sert zemin etkisi kırılmalı. Konut birimlerinde evlerin ön cephelerinde ve
giriĢ kapılarında yer alan küçük ölçekli bitkisel uygulmalar yerleĢim içindeki
peyzaj karakterinin önemli bir bileĢenidir. Söz konusu kullanımların
tanımladığı mekansal dilin devamlılığının sağlanması, sokak peyzajı
açısından önem taĢımaktadır

Sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


Yerel ekonomisi balıkçılık, gulet imalatı, arıcılık ve hayvancılığa dayanan
yerleĢimde söz konusu etkinliklerin devamlılığının sağlanmalı.



Turistik amaçla yerleĢime ziyarete gelen geçici populasyon ve yerel halk
arasındaki etkileĢimin geliĢimine sağlamak üzere yörenin ekonomisini
destekleyecek araçlar ve mekanlar sağlanmalı.
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YerleĢim içinde turistik tesisler kıyı hattı boyunca, konut grupları kıyı ardı
kesimlerde

dağınık

bir

Ģekilde

yer

almaktadır.

Söz konusu mekansal dağılım Ģemasının sosyal yaĢantı üzerindeki etkileri
yerleĢime gelen ziyaretçilerin kıyı ile iliĢkili kullanımlar ve mekanlarda
odaklanmasına kıyı ardı kesimlerin ise yerli halk tarafından kullanımına
neden olmaktadır. YerleĢim alanı içinde gerçekleĢtirilecek yatırım kararları,
yerel halkın gündelik yaĢam alıĢkanlıkları ve mekansal kullanım Ģemaları göz
önünde bulundurularak geliĢtirilmelidir.
7.2.3 Yazır ( Korkuteli, Antalya) peyzaj kimlik özellikleri
Nüfus: 1619 (Url-8).
Coğrafi Konum: 37°00’43.91”K 30°17’42.86”D.
Bölge: Akdeniz.
Rakım: 1020 m.
Merkeze olan uzaklık: YerleĢim Antalya il merkezine 50 km., Korkuteli ilçesine 10
km. uzaklıktadır.
YerleĢimin tarihi: YerleĢim tarihi geçmiĢi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ancak
yerleĢimin 100 yıl kadar önce göç eden Türkmen Yörükleri tarafından kurulduğu
düĢünülmektedir.
Ġklim: YerleĢim ¼ oranında Akdeniz iklimi ve ¾ oranında Göller Bölgesi kara
ikliminin etkisi altındadır. Ortalama sıcaklık 12.5 C, yıllık toplam yapıĢ ortalaması
354.3 kg/m2 (Url-12).
Doğal kimlik bileĢenleri
Topoğrafya: YerleĢim Bey Dağları'nın Akdeniz’e bakan yüzünün arka kısmında
oluĢan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısına sahiptir.
Jeolojik yapı: KireçtaĢı bölgenin jeolojik formasyonunu tanımlamaktadır.
Su yüzeyleri: YerleĢim yakın çevresinden dere geçmektedir.
Su kaynakları: Tarımda kullanılan sulama suyunun büyük bir kısmı Korkuteli
barajından sağlanmaktadır.

200

Flora / Bitki örtüsü: YerleĢim sınırında yer alan tepelikler, karakterize fundalıklar,
kermes meĢesi (Quercus coccifera) ile kaplıdır. Ayrıca yerleĢim içinde yer alan
Kavak ve Ceviz Ağaçları yerleĢimi karakterize eden doğal bitki türleridir.
Fauna / Hayvan toplulukları: YerleĢim içinde küçükbaĢ hayvanlar ve büyükbaĢ
hayvanlar, kedi ve köpekler baĢlıca hayvan topluluklarıdır.
Yapma kimlik bileĢenleri
YerleĢimin fiziksel yapısı: Ova düzlüğü üzerinde yer alan yerleĢimde bahçelerle
birlikte yapı birimleri seyrek bir doku oluĢturmaktadır. Bu bakımdan yerleĢim tipik
bir ova köyünden farklı olarak dağınık bir yapıya sahiptir.
Üretim peyzajı: Yazır köyü meyve tarımının ön planda olduğu özellikler elma,
armut, viĢne ve kiraz üretimine hizmet eden ve konut birimleri ile iliĢkili olan
bahçelerin baskın olduğu bir üretim peyzajına sahiptir (ġekil C.39, C.41, C.43, C.44,
C.45, C.50, C.53).
Mimari karakter / Yapı tipi: YerleĢimi karakterize eden yapı tipi tek yapı ve eklentisi
Ģeklinde biçimlenmektedir (ġekil C. 38).
Mimari karakter / Fiziksel biçileniĢ: YerleĢimde konut birimleri tek ve iki katlı,
kerpiçten oluĢan yapı tipi yerleĢimin geleneksel konut dokusunu tanımlamaktadır.
Kırma çatı Ģeklindeki çatılar kiremit kaplıdır. Yapı biriminin yan tarafında veya
arkasında yer alan bahçeler moloz taĢ duvarlarla çevrilidir. Konut birimlerinin ahĢap
kapıları ve pencereleri karakteristiktir. Yapı birimlerinin yan tarafında genellikle
samanlık, ambar veya mantar üretiminin yapıldığı ek yapılar bulunmaktadır.
Hayvancılıkla geçinen bazı ailelerin evlerinin alt kısmında yer alan veya yan
tarafında yer alan ek yapılar ahır olarak kullanılmaktadır. Konut birimlerinin giriĢini
tanımlayan asmalı yapılar yerleĢim için önemli bir karakteristiktir (ġekil C.37,38).
Mimari karakter / Arazi ile olan iliĢki: YerleĢimde yapı birimler ve eklentileri değiĢik
büyüklüklerdeki bahçelerle birlikte seyrek bir Ģekilde düz arazi üzerinde yer
almaktadır. Yapı birimlerinin yol boyunca konumlanması ile geliĢen yerleĢimde,
yapı birimleri birbirinden özel mülkiyetteki elma-armut-viĢne-kiraz ve kayısı
bahçeleri ile ayrılmaktadır.
Mimari karakter / Yapı malzemesi: Kerpiç, ahĢap ve doğal taĢ yerleĢim içinde
kullanılan yapı malzemeleridir.
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DıĢ mekan kurgusu: Birbirine paralel iki araç yolu etrafında geliĢen yerleĢimde
tanımlı bir dıĢ mekan kurgusu bulunmamaktadır. Sokak ve meydan iliĢkisine dayalı
bir dıĢ mekan kurgusu mevcut değildir. Motorlu taĢıtların geçebileceği nitelikte olan
asfalt yol sistemi ve bu sistem etrafında geliĢen konut dokusu yerleĢimin genel
karakterini tanımlamaktadır. Yapı birimleri ile iliĢkili bahçeler bireysel açık
mekanlar olarak hizmet görmektedir. YerleĢimin güney sınırında yer alan tepeye inĢa
edilen çocuk oyun alanı kamusal kullanıma hitap eden bir açık alandır. YerleĢimde
toplanma mekanı olarak herhangi bir kamusal açık alan bulunmamaktadır (ġekil
C.51).
DıĢ mekan kurgusu / BileĢenler: Özel mülkiyetteki bahçeler, araç hareketine hizmet
eden yollar, çocuk oyun alanı, yerleĢim içindeki dıĢ mekan kurgusunun temel
bileĢenleridir.
DıĢ mekan kurgusu / Sokak: YerleĢim içindeki sokak sistemi traktör ve özel
otomobil hareketine imkan sağlayacak Ģekilde asfalt yollardan oluĢmaktadır (ġekil
C.39).
DıĢ mekan kurgusu / Peyzaj elemanları: YerleĢim içinde geleneksel dokunun bir
parçası olan moloz taĢ bahçe duvarları önemli bir peyzaj elemanıdır. YerleĢim
içerisinde bahçelerin arasında yer alan kavak ağaçlarının oluĢturduğu doku yeleĢim
için bir diğer önemli peyzaj karakteristiğid.r YerleĢimde hemen her evin giriĢinde
veya bahçesinde yer alan ve ağaç dalları ile oluĢturulan asmalı taraçalar yerleĢim
içinde tekrar eden bir diğer önemli peyzaj bileĢenidir. YerleĢimde tarım parsellerine
su taĢıyan yeren yükseltilmiĢ sulama kanalları yerleĢimin üretim peyzajının önemli
bir bileĢenidir (ġekil C.38, C.39, C.44, C.45).
UlaĢım: YerleĢime ulaĢım asfalt yol ile sağlanmaktadır.
Kültürel bitki dokusu: YerleĢim içinde bahçelerde yetiĢtirilen elma, armut, Ģeftali,
kayısı, viĢne, kiraz gibi türler yerleĢimin kültürel bitki dokusunu tanımlamaktadır.
Özellikle meyve ağaçlarının yer aldığı bahçelerde sonbahar renklenmeleri yerleĢime
özgün mevsimsel farklılıkların görünür kılındığı dinamik bir peyzaj sunmaktadır.
YerleĢim çeperinde yer alan parsellerde tahıl üretimi yapılmaktadır (ġekil C.53).
Çevresel kontrol önlemleri: Korkuteli barajı Korkuteli ilçesine bağlı köylere sulama
suyu sağlamaktadır. Barajın inĢasında sonra Yazır köyünde meyvecilik artmıĢtır ve
köyün temel yerel ekonomisi haline gelmiĢtir.
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Sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
Yerel ekonomi: Köyün ekonomisi meyve tarımı, tahıl tarımı, hayvancılık ve mantar
üretimine dayanmaktadır.
Etnik köken: YerleĢimin bir Türkmen Yörük köyüdür.
Ritüeller: YerleĢimde düğün, sünnet, bayram gibi geleneksel kutlamalarda halk bir
araya gelmektedir.
Arazi yönetimi: Birseysel parsel sahipliği ve kooperarifçilik yerleĢim içinde
süregelen arazi yönetim biçimleridir.
Sosyal yapı: Geleneksel aile yapısının, komĢuluk iliĢkilerinin süregeldiği yerleĢimde
yaz aylarında yerleĢime gelen yazlıkçılar köy nüfusu çeĢitlenmekte ve sezona bağlı
olarak artmaktadır.
Yönetim politikaları: YerleĢime özelinde geliĢtirilmiĢ herhangi bir uygulama
bulunmamaktadır.
7.2.3.1 Potansiyeller, tehditler ve peyzaj stratejileri
Potansiyeller


Meyve tarımı ve iliĢkili arazi kullanımlarının oluĢturduğu yapı yerleĢimin
peyzaj kimliğinin geliĢtirilmesi adına önemli bir fırsat sunmaktadır.



Geleneksel yapısını kısmen de olsa koruması söz konusu yapının
geliĢtirilmesi adına bir fırsat sunmaktadır.



YerleĢim içinde yol boyunca konut birimleri ile iliĢkili olacak Ģekilde yer alan
bahçelerin herhangi bir sınırlayıcı olmaksızın yol ile bütünleĢmesi yol
boyunca deneyimlenebilen bir peyzaj karakterinin geliĢmesine neden
olmaktadır.

Tehditler


YerleĢim içindeki geleneksel mimari dile sahip olan konut birimlerine
yönelik bakım ve onarım probleri mevcut peyzaj kimliğinin sürdürülebilirliği
açısında bir tehdit oluĢturmaktadır (ġekil C.42, C.47).
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YerleĢime yeni eklenen ve özellikle yazlıkçıların kullanımına hitap eden çok
katlı betonarme konut dokusu yerleĢimin geleneksel yapısı ile örtüĢmeyen
görünümlerin oluĢmasına neden olmaktadır (ġekil C.47).



YerleĢimin gelenksel dokusunda var olan moloz taĢ duvar dokusunun
devamlılığı kayboma tehlikesi altındadır. Nitekim bir çok özel meyve
bahçesinde parseller sokaktan tel örgülerle ayrılmakta veya betonarme
duvarlarla ayrılmaktadır. Söz konusu durum yerleĢimin peyzaj kimliği
açısından güçlü bir etkiye sahip olan ve önemli bir peyzaj karakteristiği olan
duvar dokusunun kaybolmasına neden olmaktadır (ġekil C. 48).



YerleĢimin güney sınırında yer alan ve yerleĢme sınır oluĢturan tepe üzerinde
gerçekleĢtirilen tasarım uygulmaları doğal doku ile uyuĢmayan bir yapı
sunmaktadır. Özellikle oluĢturulan yapay teraslar üzerinde tasarlanan çocuk
oyun alanı yerleĢimin mevcut peyzaj kimliği ile uyuĢmayan bir yapı
sergilemektedir. Aynı

yere inĢası devam eden betonarme düğün salonu

yerleĢim için önemli bir karakteristik olan tepenin kontürünü bozan,
topoğrafya ile örtüĢmeyen, doğal yapı içerisinde ön plana çıkan ve bu yapı ile
uyuĢmayan görünümler sergilemektedir (ġekil C.51).
Doğal kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢim için görsel ve fiziksel anlamda sınır oluĢturan ve düz arazi
içerisinde ölçekleri ile mekansal algıyı etkileyen tepelerin karakterinin
korunması gerekmektedir. Kayalık arazi üzerinde yer alan kermes meĢesinin
oluĢturduğu doğal doku korunmalı, bu bölgelerde alınacak tasarım
kararlarında söz konusu doğal yapı dikkate alınmalıdır.



YerleĢim için önemli bir karakteristik olan ve kümeler halinde yerleĢim
içinde seyrek bir doku oluĢturan kavak ağaçlarının oluĢturduğu doğal yapı
korunmalı.

Yapma kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢimi karakterize eden bir özellik olarak yapı birimi ve iliĢkili olduğu
meyve bahçesi birlikteliğine korunması gerekmektedir. Bu bakımdan
yerleĢim içindeki parsellerin meyve üretimine ayrılması ve tahıl üretiminin
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yerleĢim çeperinde yer alan araziler üzerinde gerçekleĢtirilmesine dayalı olan
arazi organizasyonu devam ettirilmelidir.


Sokaklara belirli bir kimlik kazandıran moloz taĢ duvar dokusunun
devamlılığı sağlanmalıdır. Özellikle parsel sahiplerinin kendi bahçe
duvarlarına yönelik aldıkları kararlar birbiri ve mevcut yerel peyzaj kimliği
ile örtüĢmeyen görünümlerin geliĢmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan
belirli bir duvar veya sınırlandırıcı ile kuĢatılan bahçelerde sınırlayıcı eleman
olarak moloz taĢ duvar dokusunun kullanılması, harap olan duvarların
onarılması gerekmektedir.



Cadde boyunca uzanan ve herhangi bir sınırlandırıcı eleman içermeyen
meyve bahçelerinde söz konusu açıklık korunmalıdır.



YerleĢim için karakteristik olana ve yapı birimlerinin giriĢlerini sembolize
eden ve bahçelerinde de yer alan asmalı yapılar korunmalı yeni ekelenen
mimari bileĢenlerde söz konusu dıĢ mekan kullanımı göz önünde
bulundurulmalıdır.



YerleĢim içinde yeni eklenecek yapı birimlerinde yerleĢimin mevcut
geleneksel mimari kimliğinin devam ettirilmesi sağlanmalıdır. Bu bakımdan
çok katlı betonarme yapı tipi yerine, tek veya iki katlı yapılar tasarlanmalıdır.



Mevcut yapıların mimari dilinin devamlılığının sağlanması na yönelik gerekli
bakım ve onarım çalıĢmaları yürütülmelidir.



YerleĢimin güney sınırın yer alan tepe üzerinde uygulanan çocuk oyun alanı
ve düğün salonu gibi yerel içerikle ve doğal koĢullarla uyuĢmayan tasarım
uygulamaları ova düzlüğü üzerinde yer alan yerleĢim için bir sınır elemanı
olan tepenin kayalıklardan ve makiliklerde oluĢan yapısını bozmaktadır. Söz
konusu uygulamalar yerine arazinin doğası ile uyumlu bir Ģekilde geliĢen
peyzaj tasarım çalıĢmalarının hem mimari dil açısından yerel ölçekle hem de
doğal doku ile uyumlu bir Ģekilde geliĢmesi adına gereken iyileĢtirme
önlemleri alınmalı.



YerleĢim içinde yer alan ve tarım ürünlerinin depolandığı soğuk hava
deposunun mimari dili kırsal mimari dile uygun bir Ģekilde yeniden ele
alınmalı.
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YerleĢim içindeki bitki varlığının büyük bir kısmını oluĢturan meyve
bahçeleri, yerleĢim içindeki cadde peyzajınında önemli bir parçasıdır. Bu
bakımdan yerleĢim içinde yol boyunca herhangi bir ek bitkilendirme
çalıĢması yapılmamalıdır.



Cami ve muhtarlığın yer aldığı kesiĢim noktasında yaya hareketine odaklanan
bir dıĢ mekan kurgusunun geliĢtirilmesine yönelik olarak araç hareketi ve
yaya hareketi bu kısımda birbirinden ayrıĢtırılmalı ve söz konusu kesiĢim
yerinin meydanlaĢma yolu ile toplanma mekanı olma özelliği vurgulanmalı.

Sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢim içinde yer alan yeni konut birimlerinin kullanıcıları olan ve yaz
aylarını geçirmek için köye gelen yazlıkçılar ve yerel halkın katılımının
sağlanacağı ve muhtarlık tarafından düzenlenen bilgilendirme toprantıları ile
kullanıcıları, kendi insiyatiflerinde aldıkları kararların fiziksel çevre
üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmeli.



Yerel halkın bir araya gelebilecekleri, topluluk hissinin güçlendirileceği
kamusal mekanların yerleĢimin fiziksel kurgusu içerisinde mevcut peyzaj
kimliği göz önünde bulundurularak geliĢtirilmesi sağlanmalı.

7.2.4 TaĢkale ( Karaman) peyzaj kimlik özellikleri
Nüfus: 800 (Url-8).
Coğrafi konum: 37°08’29.11” K 33°36’50.00” D.
Bölge: Ġç Anadolu.
Merkeze olan uzaklık: YerleĢim Karaman il merkezine 48 km. uzaklıktadır.
Rakım: 998 m.
YerleĢimin tarihi:TaĢkale'nineski nadı Kızıllar'dır. Yapılan araĢtırmalar veve
tespitlere göre TaĢkale tarihi MS.2.-3. yüzyıla kadar inmektedir. Yörede bulunan ve
harabe halindeki Manazan, Zanzana ve Miske gibi yerleĢimlerinde yapılan tespitler
ve ortaya çıkan buluntular, Frigler, Geç Roma, Erken Hristiyanlık, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerine ait izler taĢımaktadır. TaĢkale idari olarak tarih boyunca
çeĢitli yerleĢim birimleri olarak faaliyet göstermiĢtir. Selçuklular, Karamanoğlulları
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Beyliği ve Osmanlılar döneminde idari bakımdan köy statüsüne ulaĢmıĢtır.
Cumhuriyet döneminde de TaĢkale bir kasaba yerleĢmesi olmuĢtur (Url-21).
Ġklim: Karasal Ġklim . Ortalama sıcaklık: 12 C°, ortalama yağıĢ: 28 mm. ( Url-9).
Doğal kimlik bileĢenleri
Topoğrafya:YerleĢim Ġbrada deresinin Ģekillendirdiği vadinin kuzey yamacında
konumlanmaktadır. YerleĢimin kuzeyi dik bir kaya kütlesi ile çevrilidir (ġekil C.55).
Jeolojik yapı: YerleĢim ve yakın çevresinde hakim olan jeolojik formasyon Kireç
TaĢı formasyonudu. Dere yatağında kuvaterver alüviyon birikintileri vardır. Manazan
mağarası, Ġncesu mağarası gibi mağara yapıları bulunmaktadır (Koçyiğit 1978)
(ġekil C.54).
Su yüzeyleri: Ġbrada deresi yerleĢimin kuruĢu olduğu vadi tabanından geçmektedir.
Su kaynakları: YerleĢimde içme suyu kaynak suyundan sağlanmaktadır.
Flora / Bitki örtüsü: YerleĢim genel olarak step bitkileri ile karakterize edilmektedir.
Geven (Astragalus sp.), Kekik (Tymus sp.), Çoban Yastığı (Acontholimon sp.),
Gelincik (Papaver sp.), Üçgül (Trifolium sp.), MenekĢe (Viola sp.) gibi türler doğal
bitki örtüsünü oluĢturmaktadır. 1200-1800 m.'lerde orman formasyonlarına rastlanır.
Karaçam (Pinus nigra), Tüylü MeĢe (Quercus pubescens), Saçlı MeĢe ( Quercus
cerris), Boylu Ardıç (Juniperus excelsa), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus),
Menengiç (Pistacia sp.), Laden (Cistus laurifolius), Yasemin (Jasminum frnuticans),
Geyik Dikeni (Crateagus monogyra), Yabani Armut (Pyrus elaeagnifolia), mevsimlik
dere tabanında tatlı su bitkileri yerleĢim alanı ve yakın çevresinin doğal bitki
örtüsünü oluĢturur (ġekil C.67).
Fauna/ Hayvan toplulukları: Karaman ili için karakteristik olan Karaman Koyunu
yerleĢim içinde önemli bir gelir kaynağıdır. Tiftik keçisi ve büyükbaĢ hayvanlar
yerleĢim içinde ticari amaçla kullanılan hayvan populasyonunu oluĢturmaktadır (Url13). Karaman ili yakın çevresinde yayılıĢ gösteren karasal hayvanlar, kurt, tavĢan,
yaban keçisi ve yılkı atlarıdır. Ġl düzeyinde nesli tehlike altında bulunan tür
bulunmamaktadır ( TC Karaman Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008).
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Yapma kimlik bileĢenleri
YerleĢimin fiziksel yapısı: YerleĢim vadi yamacı boyunca uzanan toplu ve lineer bir
yapıya sahiptir. Vadi yamacına kurulu olan yerleĢim kademeli bir yapı
sergilemektedir (ġekil C.64).
Üretim peyzajı: YerleĢim içinde konut bahçelerinin ve vadi tabanı boyunca uzanan
tarım parselerinin oluĢturduğu doku baskın olmayan bir peyzaj karakterini
tanımlamaktadır. Ancak yerleĢime güney çeperinde yer alan anakaya üzerindeki
oyukların hayvancılıktan elde edilen süt ve süt ürünlerinin saklanmasına hizmet eden
birer depo görevi görmüĢtür. Bu bakımdan yerleĢime özgün peyzaj kimliğini
kazandıran bu kullanım tipi yerleĢimde hakim olan üretim tipi ve ürünlerin korunma
gerekliliği sonucunda geliĢen bir peyzajın karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır
(ġekil C.55).
Mimari karakter / Yapı tipi: Tek yapı ve eklentisi
Mimari karakter / Fiziksel biçimleniĢ: YerleĢmde iki katlı konut tipi hakim yapı
tipidir. YapılaĢma ev ve eklentisi (samanlık, ahır) Ģeklinde geliĢmiĢtir. YerleĢim
yamaca oturan kademeli bir yapı sergilemektedir. Birbirinin üzerine kurulmuĢ gibi
görünen yapıların damları da birbirlerinin avlu iĢlevini üstlenmektedir. TaĢkale'deki
yapılarda avlu yoktur. BitiĢik nizamda konumlanan yapılar tek cepheli olup dar
sokaklara açılmaktadır. Yapılarda taĢ, toprak ve ahĢap kullanımı yaygındır. AhĢap
malzeme,

duvarlara

hatıl,

bağdadi

kısımlarda

ise

ana

malzeme

olarak

değerlendirilmiĢtir. AhĢap, çam, ardıç ve kavak ağaçlarından elde edilmektedir.
TaĢkale konutlarında kerpiç yapılara da ratlanmaktadır. Konutların kapı ve
pencereleri dar, küçük ve basık, yukarı kısımlarda ıĢıklıklara yer verilir. Ġki katlı
evlerin zemin katında ahır ve samanlık gibi eklentiler yer almaktadır. Yapıların üstü
genellikle toprak damdır. Mevsimsel ısı farklılıkları ile kabaran dam toprağı,
yağmurdan önce yuvak denilen taĢ silindirle sıkıĢtırılır (Url-21) (ġekil C.58).
Mimari karakter / Arazi ile olan iliĢki: Yapı birimleri vadi yamacı üzerinde kademeli
bir Ģekilde konumlanmakta ve aynı yöne bakmaktadır. Bir evin damı diğer bir ev
için kamusal açık bir mekan iĢlevini görmektedir (ġekil C.64).
Mimari karakter / Yapı malzemesi: AhĢap, taĢ, toprak
DıĢ mekan kurgusu: Birbirine çok yakın konumlanan yapı birimleri tarafından
tanımlanan sıkıĢık ve lineer uzanımlı dıĢ mekan kurgusu içinde sokaklar düĢeyde dar
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merdivenli sokaklarla bibirine bağlanmaktadır. Diğer birçok kırsal yerleĢimde
geçerlli olan sokak meydan iliĢkisi TaĢkale yerleĢiminde yoktur. Konut birimlerinin
damları sokaklarla iliĢkili önemli bir dıĢ mekan kullanım tipidir (ġekil C.73).
DıĢ mekan kurgusu / BileĢenler: TaĢkale yerleĢiminin dıĢ mekan bileĢenleri sokak,
konut birimi ile iliĢkili bahçe kullanımları, evlerin damı, küçük ölçekli yeĢil alanlar
(belediye binasının yan tarafında yer alanlar) Ģeklinde geliĢmiĢtir. Mezarlık pasif
yeĢil alan olarak vadinin karĢı yamacında yer almakta ve yerleĢimi köprü ile
bağlanmaktadır (ġekil C.71).
DıĢ mekan kurgusu / Sokak: Farklı kotlarda birbirine paralel uzanan dar sokak
dokusu yerleĢim için önemli bir karakteristiktir. Toprak sokaklar birbirine taĢ kaplı
merdivenlerle bağlanmaktadır (ġekil C.73).
DıĢ mekan kurgusu / Peyzaj elemanları: YerleĢim içinde ana kayanın oyulması ile
oluĢturulan doğal tahıl ambarları, kaya evler ve taĢ duvarlar yerleĢimin peyzaj
kimliğini tanımlayan önemli bileĢenlerdir. Ġlk evrelerde yerleĢme yeri olarak
kullanılan daha sonra savunma ve saklanma amacıyla kullanılan ambarlar çok katlı
mağara kenti ile bugünkü TaĢkale yapıları arasında bir geçiĢ dönemi özelliğini
sergilemesi bakımından önem taĢımaktadır (ġekil C.55, C.56, C.57, C.70, C.75).
Kültürel bitki dokusu: YerleĢimi karakterize eden kültürel bitki dokusu konut
birimlerinin bahçesinde yetiĢtirilen meyve ağaçları ve dere tabanı boyunca uzanan
alüvyonlu topraklar üzerinde yer alan tarım alanlarında yetiĢtirilen ürünleri
kapsamaktadır. Tarım ürünlerinden arpa, mısır, yulaf, buğday gibi ürünler, bağbahçe tarımı, ceviz, kavak yetiĢtiriciliği, meĢe ve ardıç korulukları, elma, armut,
kayısı gibi meyve ağaçları yerleĢim içindeki kültürel bitki dokusunu oluĢturmaktadır
(ġekil C. 63).
Çevresel kontrol önlemleri: Karaman Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü
tarafınfan yerleĢim içinde ve yakın çevresinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalıĢmaları yürütülmektedir (TC Karaman Valiliği il Çevre ve Orman Müdürlüğü,
2008).
Sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
Yerel ekonomi: YerleĢimin ekonomisi hayvancılık, tarım ve kilim ve halı üretimine
dayanmaktadır. Kızıllar halısı olarak adlandırılan halı dokumacığında 40'ın üzerinde
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yöresel halı deseni kullanılmaktadır. 10 halı Ģirketinin bulunduğu yerleĢimde son
dönemlerde halı üretimi sekteye uğramıĢtır.
Etnik köken:

YerleĢim bir Türkmen Yörük köyüdür. Halkın giyim-kuĢam ve

geleneksel etkinlikleri ( geleneksel halk tiyatrosu ve seyirlik oyunları) ve
dokunmakta olan Kızıllar halısı yörede konar-göçer bir aĢiretin iskan ettiğini
ispatlamaktadır (Url-21).
Ritüeller: Seyirlik halk oyunları ve halk tiyatrosu yerleĢim için önemli bir ritüelldir.
Arazi yönetimi: Bireysel parsel sahipliği.
Sosyal yapı: Geleneksel aile yapısına sahip, komĢuluk iliĢkilerinin süregeldiği
toplumsal yapı.
Yönetim politikaları: YerleĢime ayırt edici niteliklerini kazandıran tahıl ambarları ve
Manazan Harabeleri Kültür Bakanlığınca 1. Derece arekolojik sit alanı olarak
"korunması gereken kültür mirası" oalrak ilan edilmiĢtir aynı zamanda yerleĢim,
Turizm bakanlığınca turizm beldesi olarak ilan edilmiĢtir. TaĢkale yerleĢiminin
üzerinde bulunduğu YeĢildere Vadisi, YeĢildere Mağarası ve çevresi, Ġncesu ve
Asırın Mağarası doğal sit alanlarıdır (Url-14).
7.2.4.1 Potansiyeller, tehditler ve peyzaj stratejileri
Potansiyeller


YerleĢimin sahip olduğu karstik kayaçların oluĢturduğu doğal formasyon
yerleĢimin en baskın peyzaj kimlik bileĢenidir.



Yöreye özgün halıcılık önemli bir iĢ alanı olmakla birlikte ekonomiye katkı
sağlamaktadır.



Mimari karakter doğal doku ile uyumlu bir yapılaĢma sunmakta ve yerleĢimin
insan ölçeğinde Ģekillenen fiziksel kurgusuna katkı sağlamaktadır.



Kıraç bir peyzaja sahip olan yerleĢimde vadi tabanında devam eden dere
kenarı vejetasyonu ve kavaklıklar, yerleĢime farklılık kazandıran diğer bir
önemli kimlik bileĢenidir.
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Tehditler


YerleĢimde modern yapı malzemesi olarak tuğla, çimento, demir ve PVC'nin
gibi malzemeler yerleĢimin yöresel mimari kimliği ile örtüĢmemektedir.
Konut birimlerinin damlarının galvaniz ile kaplanması, kapı ve pencerelerinin
metal ve PVC yapı malzemeleri ile desteklenmesi geleneksel mimari kimlik
üzerinde tehdit oluĢturmaktadır. Bu kapamda geleneksel konut tipinde
gözlemlenen bozulmalar yerleĢimin peyzaj kimliğinin sürdürülebilirliği
açısından olumsuz bir özelliktir (ġekil C.65,66).

 Yenileme çalıĢmalarının eksikliği (ġekil C.58, C.59).
 Bölgede yer alan yoğun traverten rezervleri nedeni ile Enerji ve Tabii
kaynaklar bakanlığı 300'e yakın maden iĢletme ruhsatı almıĢtır. Halen 3 Ģirket
tarafından traverten üretimi yapılmaktadır. Nüfus kaybı yerleĢim için bir
diğer önemli tehdittir. YerleĢim 1985 yılından itibaren nüfus kaybetmektedir.
Doğal kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢime özgün karakterini kazandıran karstik formasyonun oluĢturduğu
doku korunmalı ve söz konusu formasyona zarar verecek uygulamalar
önlenmeli.



Vadi tabanı boyunca belirli bir süreklilikle devam eden kavaklıklar yerleĢime
özgün yapısını kazandıran önemli bir doğal kimlik göstergesidir. Vadi
tabanını karakterize eden dere kenarı vejetasyonunun devamlılığı sağlanmalı,
vadi tabanındaki verimli alüvyonlu topraklar üzerinde gerçekleĢtirilen küçük
ölçekli bahçe tarımı kontrollü bir Ģekilde gerçekleĢtirilmelidir.

Yapma kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢimin içerisinde bulunduğu arazi formasyonu ile uyumlu bir Ģekilde
geliĢen ve arazi içinde kademeli bir yapı sunan, iki katlı, damlı mimari
karakterin devamlılığının sağlanmasına yönelik bakım ve onarım çalıĢmaları
yürütülmeli.



YerleĢime eklenecek yeni yapıların iki katlı ve düz çatı karakterine sahip
olacak Ģekilde tasarlanması yolu ile var olan yerel mimari dil devam
ettirilmeli. Materyal kullanımında mevcut yerleĢim karakterine uygun ahĢap,
taĢ, toprak ve kerpiç kullanılmalı.
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YerleĢimde farklı kotlarda birbirine paralel uzanan toprak sokak dokusu
iyileĢtirilmeli. Söz konusu iyileĢtirme çalıĢması kapsamında doğal taĢ
kullanımı desteklemeli.



YerleĢim alan içerisinde Belediye Binasının yan tarafında yer alan yeĢil alan
düzenlemesi kapsamında kullanılan Mazı, Top Akasya, Taflan, Mavi Ladin
gibi türler yerine, Ceviz, Ġğde, Kayısı, Elma, Armut gibi meyve türlerinin
kullanımı desteklenmeli.



Yapı birimlerinin giriĢlerini tanımlayan önemli bir peyzaj elemanı olan
asmalı giriĢ karakterinin devamlılığı sağlanmalı.



Bahçeli konut birimlerinin bahçe duvarında kullanılan taĢ duvar dokusunun
devamlılığı sağlanmalı, bakım ve onarım çalıĢmalarında yerleĢime yeni
eklenecek olan duvarların inĢasında aynı dilin devamlılığı sağlanmalı.



YerleĢim içinde önemli bir buluĢma alanı olan caminin iliĢkili olduğu dıĢ
mekan kullanımının desteklenmesine yönelik mekansal düzenlemeler
gerçekleĢtirilmeli.



YerleĢim giriĢinde yer alan açık hava oturma sıralarının belirli bir açık mekan
kurgusu içerisinde yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.



YerleĢimde yer alan un fabrikasının mimari karakteri, otantik köy mimarisine
uygun olarak iyileĢtirilmeli, iliĢkili açık mekan kullanımları desteklenmeli



Ünlütürk caddesi üzerinde yer alan ilkokul’un sahip olduğu ve duvarla çevrili
olan açık mekana yönelik gerçekleĢtirilecek olan tasarım çalıĢmalarında
yöreye özgü bitki türleri kullanılmalı.



Ünlütürk caddesi üzerinde yer alan kütüphane binasının mimari karakterinin
yerel doku ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bakım ve onarım çalıĢmaları
yürütülmeli



YerleĢimde belediye binası, kütüphane, cami, ilkokul gibi önemli iĢlevlerin
üzerinde yer aldığı Ünlütürk caddesinin mekansal özelliklerinin geliĢtirilmesi
ile söz konusu alanın yerleĢime gelen ziyaretçileri karĢılayan, iĢlevsel açıdan
canlı bir kamusal mekan haline dönüĢtürlmesi sağlanmalı. Bu kapsamda
cadde zemin kaplama malzemesi olarak kilit parke taĢ, kent mobilyaları ve
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yöreye özgün bitkisel

materyal

kullanımı

ile mekansal özellikleri

iyileĢtirilmeli.


Sokaklarda kısmi olarak kullanılan kilit parke taĢ yerine alanın jeolojik
formasyonuna uygun doğal taĢ kullanımı ile doğal çevre ile olan iliĢki
detseklenmeli.



Ġki yamacı birbirine bağlayan köprülere yönelik bakım ve onarım çalıĢmaları
geliĢtirilmeli. Bu kapsamda iĢlevini yitiren tarihi köprülere ek olarak
geliĢtirilen modern köprülerin tasarım dilinin kemerli, korkuluklu ve doğal
taĢ kaplamalı olacak Ģekilde yeniden ele alınması gerekmektedir.



YerleĢimin doğal kimlik bileĢenlerinin devamlığının sağlanması adına yeni
gerçekleĢtirilecek plantasyon çalıĢmalarında, bağ-bahçe tarımı alanında
üretilen yöresel bitki türlerinin elma, armut), doğal doku içerisinde
gerçekleĢtirilecek bitkilendirmelerde de ardıç, ceviz, meĢe türlerinin tercih
edilmeli. Yörenin step peyzajı karakteri devam ettirilmeli.

Sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢim

için

önemli

bir

gelir

kaynağı

olan

halıcılığın

canlandırılması ve yöresel motiflerin devamlılığının sağlanması

yeniden
adına

gereken teĢvik sağlanmalı.


Genç nüfus kaybının önlenmesi yerleĢimin süregelen sosyal yaĢantısı ve
ekonomik canlılığı açısında önem taĢımaktadır. Bu kapsamda yerel üretimin
desteklenmeli, yerel üretim odaklı yeni iĢ olanaklarının teĢvik edilmesi ile
nüfus kaybının azaltılamalıdır.

7.2.5 Cumalıkızık (Yıldırım, Bursa) peyzaj kimlik özellikleri
Nüfus: 121 (Url-8).
Coğrafi konum: 40°10'23.93'' K 29°10'39.81''D.
Bölge: Marmara Bölgesi.
Merkeze olan uzaklık: Cumalıkızık köyü Yıldırım ilçesine 3 km. Bursa ili’ne 12 km.
uzaklıktadır.
Rakım: 340 m.
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YerleĢimin tarihi: Cumalıkızık 700 yıllık bir Osmanlı köyü’dür. Oğuzlar’ın Kayı
Boyu Türklerinden Kızıklar tarafından kurulan yedi köyden biri olan Cumalıkızık,
Bursa yakınlarında Osmanlı Beyliği’nin kuruluĢundan kısa bir süre sonra vakıf köyü
olarak kurulmuĢ ve bu özelliğini yerleĢim dokusu konut mimarisi, yaĢam biçimine
yansıtmıĢtır. Uludağ'ın kuzeyindeki dik etekler ile vadilerin arasında sıkıĢıp kalan
yöre köylerine bu konumlarından dolayı ''kızık'' adı verilmiĢtir. Köylerin
birbirlerinden ayrılması için de dereye yakın olanına Derekızık, Fidye verene
Fidyekızık ve Kızık köylerinden topluca gidilerek cuma namazı kılınan köye de
Cumalıkızık adları verilmiĢtir (Akıncıtürk, 2002).
Ġklim: Marmara iklimi. Ortalama sıcaklık 14.4C° , ortalama nem oranı %58'dir (Url9).
Doğal kimlik bileĢenleri
Topoğrafya: YerleĢim Uludağ eteklerinde yer almaktadır
Jeolojik yapı: Uludağ bölgesi genelinde gnays, mermer ve amfibolit (Okay, 2009)
Su yüzeyleri: YerleĢim çeperinden geçen dere yerleĢim içindeki su yüzeyi olarak
önem taĢımaktadır.
Su kaynakları: YerleĢim Uludağ nedeni ile su kaynakları bakımından oldukça
zengindir. Yerüstü suyu olarak Doğancı Barajı ve Nilüfer barajı, pınar kaynakğı
olarak Uludağ yamçlarında bulunan kaynaklar, yeraltı suyu olarak Bursa Ovasın’daki
sondaj kuyuları önemli su kaynaklarını oluĢturmaktadır. Halkın kullanım suyundan,
tarımsal amaçlı ve endüstriyel kullanıma kadar tüm alanlarda Uludağ kaynaklı sular
kullanılmaktadır (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Temsilciliği, 2009).
Flora / Bitki örtüsü: Uludağ'ın sahip olduğu farklı iklimsel özellikler ve arazi
yapısına bağlı olarak dağın eteklerinden zirveye doğru katmanlaĢan bir bitkisel yapı
gözlemlenmektedir. 340 m. yüksekliğinde yer alan Cumalıkızık yerleĢimi Uludağ’ın
bu katmanlı florası içerisinden 350 m.’ye kadar yayın Akdeniz tipik bitki örtüsü olan
maki kuĢağı ile 350-700m. arasında yayılım gösteren Kestane kuĢağında yer
almaktadır. Bu bakımdan yerleĢimin doğal florası; Juniperus oxycedrus (Katran
Ardıcı), Laurus nobilis (Defne),Cistus (Laden), Coryllus avellaba (Fındık), Erica
arborea (Funda), Olea europea (Zeytin) ve Quercus sp.(MeĢe) türleri ile 350-700m.
arası yayılım gösteren Castanea sativa ( Kestane) ağaçlarına eĢlik eden Cercis
siliquastrum (erguvan), Arbutus unedo (kocayemiĢ), Pistacia terebinthus (sakız
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ağacı), Spartium junceum (Katır tırnağı), Olea europea (zeytin), Cistus creticus (Girit
ladeni), Crateagus monogyna (Alıç), Cornus mas (Kızılcık), ayrıca bu çalı
formlarının yanında Quercus infectoria (Mazı MeĢesi), Carpinus betulus (Gürgen),
Fagus orientalis (kayın), Pinus nigra (Karaçam) gibi ağaçlarda yapıya katılan
türlerden oluĢmaktadır (Erdoğan ve diğerleri, 2008) .
Fauna /Hayvan toplulukları: Bursa ili için nadir bulunan türler; Alectoris chukar
(kınalı keklik) Falko peregrinus (doğan) Phalacrocorax corbo (karabatak) Picus
viridis (yeĢil ağaçkakan) Podiceps cristatus (tepeli batağan) Streptopelia turtur
(üveyik) Upupa epops (ibibik)Lepus europaeus (yabani tav an) Meles meles
(porsuk) . Söz konusu türler nadir olup aĢırı avlanma sonucu azalmıĢtır (T.C. Bursa
Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2010).
Yapma kimlik bileĢenleri
YerleĢimin fiziksel yapısı: YerleĢim içinde konut birimleri tarımsal arazilerin
küçülmemesi amacı ile birbirine yakın mesafede konumlanmakta ve sıkıĢık bir doku
oluĢturmaktadır.
Üretim peyzajı: YerleĢim sebze-meyve tarımı ile bütünleĢen bir tarımsal peyzajla
bütünleĢen bostan köyüdür.
Mimari karakter / Yapı tipi: Tek yapı Ģeklinde geliĢen konut birimleri, ilkokul ve
cami yerleĢim içindeki yapı tipleridir.
Mimari karakter / Fiziksel biçimleniĢ: YerleĢimi karakterize eden Osmanlı dönemi
konut dokusu, 2-3 katlı avlulu ve bahçeli konutlar aile mahremiyetine göre
ĢekillenmiĢtir. Avlu zemini taĢ veya toprak kaplıdır. Kiremit kaplı kırma çatı, moloz
taĢ, ağaç ve kerpiçten yapılan evler yerleĢim içindeki konut dokusunu
tanımlamaktadır. Evlerin ilk katı ve avlu moloz taĢtan örülmüĢ yüksek duvarlarla
çevrilidir. Sokağa bakan pencerelerde de dıĢarıdan evin içinin görülmemesi amacıyla
kafesler vardır. Evlerin kapıları çift kanatlıdır. Evlerin duvarları çamurla sıvanmıĢ,
sıvanın üstünde de çivit mavisi, sarı, mor, yeĢil gibi göz alıcı boyalar kullanılmıĢtır.
Hayvancılığın önemli bir ekonomik etkinlik olduğu yerleĢimde konut birimlerinin alt
kısmı ahır olarak değerlendirilmektedir. Evlerin konumları sofa ve terasları Uludağ
manzarasına bakacak Ģekilde ve de iklimsel veriler doğrultusunda belirlenmiĢtir.
Çatılarda saçakların dıĢarıya doğru çıkıntılı olması yağmurlu günlerde sokakta
yürüyenler için korunak oluĢturmaktadır. Sokaklarda zemin kaplaması olarak
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kullanılan doğal taĢ kaplaması evlerin ilk katlarında da devam etmektedir (ġekil
C.77, C.85).
Mimari karakter / Arazi ile olan ĠliĢki: YerleĢim içinde yapı birimleri eğimli arazi
üzerinde sık bir doku oluĢturacak Ģekilde konumlanmaktadır.
Mimari karakter / Yapı malzemesi: AhĢap, moloz taĢ, kiremit ve kerpiç yerleĢim
içinde yapılarda kullanılan yapı malzemeleridir.
DıĢ mekan kurgusu: SıkıĢık yerleĢim dokusu içerisinde sokak, meydan - meydancık
iliĢkisi dıĢ mekan kurgusunu tanımlayan önemli bir özelliktir. YerleĢim içinde yapı
birimlerinin sınırlarının tanımladığı sokak karakteri ve yapı birimlerinin geri
çekilmesi ile oluĢan küçük ölçekli meydancıklar yerleĢim için önemli bir
karakteristiktir. YerleĢim merkezinde dıĢa kapalı avlular, dar sokaklar ve merkezi
iĢlevler ön planda iken çepere doğru sokaklar geniĢlemekte, yapı yüksekliği tek kat
olacak Ģekilde azalmakta, yeĢil alan oranı artmaktadır (ġekil C.78,80,81).
DıĢ mekan kurgusu / BileĢenler: Köy giriĢini tanımlayan Eğrek meydanı, merkezde
yer alan 300 yıllık camii ve kahvehanenin yer aldığı ikinci meydan yerleĢimin
birincil toplanma mekanlarıdır. Meydan ve pazaryeri dar konut birimlerinin
tanımladığı dar sokak dokusu ile birleĢmektedir.YerleĢim giriĢindeki mezarlık
önemli bit pasif yeĢil alandır. Ġkinci meydanda yer alan çay bahçesi bir diğer önemli
açık mekan iĢlevidir. YerleĢim çeperinde yer alan çocuk oyun alanı yerleĢim içindeki
tek çocuk oyun alanı olmakla birlikte herhangi bir mekansal düzenlemeyi
içermemektedir (ġekil C.70,78,84).
DıĢ mekan kurgusu / Sokak: Kaldırımsız eğime göre Ģekillenen doğal taĢ kaplamalı
daralan ve geniĢleyen sokak dokusu yerleĢim için önemli bir karakteristiktir. Orijinal
sokak dokusu aynı zamanda bir drenaj Ģebekesi iĢlevini görmektedir. Uludağ'dan
gelen yağmur suları yerleĢimin içinde sokakların orta noktasından geçerek köyün
giriĢindeki mazgal deliğinde toplanmakta ve buradanda sulama amacı ile kanallar
vasıtasıyla bahçelere dağıtılmakta. Yassı doğal taĢ kaplı sokakların orta kısmı içe
doğru hafif çukur Ģeklindedir. Köy içindeki doğal taĢ kaplamalı yollar yayaların ve
binek hayvanların geçebileceği geniĢliktedir (ġekil C.84).
DıĢ mekan kurgusu / Peyzaj elemanları: Köy giriĢinde yer alan anıtsal Çınar ağaçları,
Yıldırım belediyesi tarafından inĢa edilen çeĢmeler, tarihi çeĢmeler, kent mobilyaları
yerleĢimin peyzaj kimliğinin önemli bileĢenleridir (ġekilC. 78,82).
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UlaĢım: Köye asfalt yolla ulaĢım sağlanmaktadır.
Kültürel bitki dokusu: Ceviz, kestane, çilek, Ģeftali, viĢne, erik, elma, armut
bahçelerinin yanı sıra yerleĢim içinde bitki grupları ĢimĢir (Buxus sempervirens),
ağaç hatmi (Hibiscus syriacus), Mazı ( Thuja orientalis), Gül (Rosa sp.) gibi türler
yer almaktadır.
Çevresel kontrol önlemleri: Mimari restorasyon çalıĢmaları devam etmektedir.
Sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri
Yerel ekonomi: YerleĢimin yerel ekonomisi bahçe tarımı, hayvancılık, kerestecilik,
kestanecilik (mürekkep hastalığı nedeni ile kestane ağaçları yok olmuĢtur)
dayanmaktadır. Turizm yerleĢim için önemli bir ek gelir kaynağıdır. Geleneksel ev
yapımı ürünleri ve aile iĢletmeciliği Ģeklinde geliĢen pansiyonculuk turizm ile iliĢkili
önemli ekonomik uğraĢı alanlarıdır.
Etnik köken: YerleĢim Osmanlı Köyüdür
Ritüeller: 1998 yılından itibaren Bursa Yerel Gündem 21 Cumalıkızık YaĢama Korutma Projesi kapsamında gerçekleĢtirilen "Ahududu Festivali" geleneksel hale
gelmiĢtir. Her yıl Köyüstü sokakta düzenlenen “Sal Dede Mevlüdü” yerel halkın bir
araya geldiği bir diğer önemli ritüeldir.
Arazi yönetimi: Bireysel parsel sahipliği
Sosyal yapı: Geleneksel aile yapısına sahip, komĢuluk iliĢkilerinin süregeldiği
toplumsal yapı yerleĢimin karakteristiğini oluĢturmaktadır.
Yönetim politikaları: 1981 yılında kentsel ve doğal sit alanı ilan edildi. 1995 yılında
Bursa Yerel Gündemi 21 Cumalıkızık Koruma ve Revitilizasyon Planı" baĢlatıldı.
Yerel Günden 21 Modeli, yerel otoritelerle koĢulları değerlendirilmesi amacı ile
oluĢturulmuĢtur. Cumalıkızık Köyü 2008 yılında Yıldırım Belediye BaĢkanlığı
tarafından "Üçüncü Bin Yılda YaĢayan Osmanlı Köyü- Cumalızık Fikir Proje
YarıĢması" baĢlığı altında kentsel tasarım yarıĢmasına açılmıĢtır (Url-15).
7.2.5.1 Potansiyeller, tehditler ve peyzaj stratejileri
Potansiyeller
 Yerel ürünlerin pazarlanması ve kadın populasyonunun bu sürece aktif olarak
katılımı yerleĢimin ekonomik verimliliği açısından önemli bir faktördür.
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 YerleĢim içinde süregelen komĢuluk iliĢkileri, yardımlaĢma ve birlikte
çalıĢma eğilimleri birbirine bağlı bir toplumsal bütünlüğün geliĢtirilmesi
adına önemli bir özelliktir.
 YerleĢim içinde 3 yıllık bir geçmiĢe sahip olan ve köy meydanında yer alan
“Cumalıkızık Köyü Kadınları Eğitimi DayanıĢma ve Kalkındırma Derneği”,
kadınlar için önemli bir buluĢma mekanı olmasının yanı sıra üretimde
bulundukları ve ev yapımı ürünlerin pazarlandığı, kadınların dayanıĢma
içerisinde bulunduğu önemli bir kuruluĢtur. Bu kapsamda kadınların yerleĢim
içindeki aktif rolü, toplumsal yapıda önemli bir yer tutmaktadır.
Tehditler


Turizmin önemli bir ek gelir kaynağı olduğu yerleĢimde söz konusu etkinlik
yerel doku ile uyuĢmayan uygulamalarla yerleĢimin fiziksel yapısında
bozulmalara neden olmaktadır. Özellikle reklam amacı ile kullanılan panolar
yerleĢimin yerel karakteri ile örtüĢmeyen görünümlere neden olmaktadır.
YerleĢim içinde özellikle pansiyon iĢlevi gören konut birimlerinin sokağa
bakan ön cephelerinde ve bahçelerinde kullandıkları yöreye özgü olmayan
bitki türleri yerleĢimin mevcut peyzaj kimliği ile örtüĢmeyen bir yapının
geliĢimi adına bir tehdit olarak görülmektedir (C.86).



YerleĢim içinde konutların bahçe ve otopark giriĢlerinde kullandıkları metal
sürgülü garaj kapıları yerleĢimin mevcut dokusu ile örtüĢmemektedir (ġekil
C.89).



YerleĢim çeperine doğru mevcut yapı bozulmakta, yerleĢim peyzaj kimliğinin
önemli bir bileĢeni olan sokak karakteri ve mimari karakter değiĢmektedir
(C.87).



YerleĢim güney çeperinde yer alan ve yerleĢim alanı içindeki tek çocuk oyun
alanında kullalan çocuk oyun elemanları ve mekansal karakter mevcut
kimliği bozmaktadır.



SıkıĢık bir dokuya sahip olan yerleĢim alanı içindeki dar ve kıvrımlı yaya
yolları üzerindeki araç hareketi yerleĢimin yaya ölçeğinde Ģekillenen kurgusu
için olumsuz bir müdahaledir. Özellikle yerleĢmin için önemli bir kimlik
bileĢeni olan doğal taĢ kaplı yolların üzerinde geliĢen araç hareketi sokak
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dokusunu ve yaya hareketini fiziksel anlamda olumsuz etkilemektedir (ġekil
C. 79).


YerleĢim içindeki inĢası yarım kalmıĢ yapılar ve harabe halindeki yapılar
yerleĢim bütünlüğünü bozan bir yapı sergilemektedir. Bakımsızlık ve ihmal
yerleĢimi peyzaj kimliği açısından önemli bir tehdittir. YerleĢim içinde yer
alan niteliksiz yapılar yerleĢimin mevcut dokusunu bozmaktadır (ġekil C.83).

Doğal kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢim içindeki dar ve eğimli sokak dokusunun yağmur suyunun
yönlendirilmesini sağlayacak Ģekilde biçimlenmesi olumlu bir özelliktir.
Uludağ’dan gelen ve yüzeysel akıĢa geçen suların yerleĢim içindeki sokak
sistemi ile yönlendirilmesi suyun tarım ve bahçecilik faaliyetleri için
kullanımı açısından potansiyel sunmaktadır. Bu bakımdan yerleĢim içinde
uygun yerlere yağmur sularının depolanabilmesi için gerekli müdahalelerin
yerleĢimin mevcut kimliği göz önünde bulundurularak gerçekleĢtirilmesi
gerekmektedir.



YerleĢim ve yakın çevresinin doğal bitki örtüsü yerleĢim içindeki konut
bahçelerinde kullanılan bitki materyalleri ile devam ettirilmelidir. Bu
kapsamda yerleĢim içinde konutlarda ve pansiyonlarda, görsel nitelikleri
nedeni ile tercih edilen ve saksı içinde kullanılan Mazı (Thuja orientalis),
ġimĢir ( Buxus sempervirens), Ağaç Hatmi (Hibiscus syriacus) gibi türler
yerine yöre ekolojisi ve mevcut peyzaj kimliğinin devamlılığı açısından
yöreye özgü türler tercih edilmeli. Bu kapsamda peyzaj tasarımlarında piyasa
koĢullarını takip eden ve estetik özellikleri nedeni ile tercih edilen türler
yerine yöresel ekolojiye uygun Kestane, Ceviz Ağaçları, Kiraz, ViĢne gibi
türler tercih edilmelidir.



YerleĢim içinden geçen derenin yeryüzüne çıktığı kısımlarda ıslah çalıĢmaları
yapılarak derenin doğal bir koridor olma potansiyeli arttırılmalı.

Yapma kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


YerleĢim içinde yayalar ve yük hayvanlarının geçebileceği geniĢlikte olan dar
ve eğimli sokaklarda motorlu araç hareketinin neden olduğu olumsuzlukların
giderilmesine yönelik araç giriĢinin sınırlandırılması gerekmektedir. Nitekim
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araç hareketi sokaklarda yer alan doğal taĢ yüzey kaplamasının aĢınmasına ve
yerleĢimin yaya hareketine göre Ģekillenen yapısının bozulmasına neden olan
önemli bir olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir.


YerleĢim içinde inĢası yarım kalmıĢ ve harabe yapıların neden olduğu
uyumsuzluğun bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan harabe yapılar
için restorasyon çalıĢmalarının tamamlanması gerekmektedir.



YerleĢim içinde sokaklarda Yıldırım Belediyesi tarafından uygulanan kent
mobilyası uygulamalarında dil birliğinin oluĢturulması, söz konusu
donatıların yerleĢimin özgün yapısı ile örtüĢen materyallerle desteklenmesi
gerkmektedir.

Bu bakımdan ahĢap ve taĢ malzemelerin kullanımı

desteklenmelidir.


YerleĢim içindeki bitki varlığı büyük ölçüde konut bahçelerinde kullanılan
bitki türleri ve meydanlarda kullanılan ağaçlardan oluĢmaktadır. Bu
bakımdan yerleĢim peyzaj kimliğinin devamlılığının sağlanması için konut
sahiplerinin bahçelerinde yetiĢtirecekleri türlere iliĢkin olarak gereken
bilgilendirmenin sağlanması gerekmektedir.



DıĢ mekan kurgusunda mevcut olan meydan – sokak iliĢkilerinin
devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan sıkıĢık yerleĢim
dokusu içerisinde yer alan dar sokak sistemi içerisinde ortaya çıkan ve
sınırları yapı birimleri tarafından belirlenen mekansal açılım noktalarının
kendiliğinden oluĢan yapısı korunmalı, bu alanlara yönelik mekansal
özellikleri destekleyecek önlemler alınmalıdır.



Eğrek olarak adlandırılan köy meydanında yöresel ürünlerin sergilenmesi
amacıyla kullanılan standların söz konusu iĢlevi gerçekleĢtirecek ve
yerleĢimin insan ölçeğinde Ģekillenen mekan kurgusunu destekleyecek
Ģekilde tasarlanması gerekmektedir.



Köy meydanını sembolize eden anıt ağaç niteliğindeki Çınar ağaçları
korunmalı ve ağaçların yakın çevresinde ve altında yer alan ilan ve
bilgilendirme panolarından arındırılamalıdır.
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2. Hamam Sokak üzerinde yer alan konut birimlerinde kullanılan metal
sürgülü otopark giriĢ kapılarının yerine materyal anlamında yerleĢimin
mevcut kimliği ile uyuĢan uygulamalar tercih edilmeli.



YerleĢim içinde konut birimleri hem yaĢam alanı hem de birer üretim mekanı
olarak önem taĢımaktadır. Konut yapılarının iç mekan organizasyonunun
önemli bir parçası olan “hayat” ve bahçe kullanımları yeni eklenecek yapı
birimlerinin tasarımında göz önünde bulundurulmalı.



YerleĢim için önemli bir peyzaj kimlik bileĢeni olan jeolojik formasyon ve bu
formasyonu yansıtan doğal taĢ nitelikleri yerleĢimin dıĢ mekan kurgusunun
önemli bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Nitekim konut birimlerinin
avlularında ve bahçelerinde kaya ve bitki birlikteliğinin tanımladığı doku
kamusal dıĢ mekanlarda da tekrarlanmalıdır.



Değirmen

Sokak

üzerinde

yer

alan

konutların

cephe

karakterleri

iyileĢtirilmelidir.


Değirmen sokak üzerinde yer alan konutların bahçe duvarlarına yönelik konut
sahiplerinin moloz taĢ duvar üzerini çimento ile kaplanmasına yönelik
uygulmalar önlenmeli, ahĢap hatıllı taĢ duvar dokusu devam ettirilmeli.



Harabe halindeki yapıların yakın çevrelerindeki kirliliğine neden olan
kalıntılar temizlenmelidir.



Sokaklar üzerinde yer alan çöp kutularında dil birliği sağlanmalıdır



Nalbant Sokağın devamında, caminin arka cephesinde yer alan mekanın araç
trafiğine hizmet eden mevcut karakterinden kurtarılıp yaya kullanımına
hizmet eden bir mekana dönüĢtürülmelidir.



YerleĢmin giriĢinde yer alan eğrek meydanı yerleĢime gelen ziyarteçileri
karĢılayan, yerleĢimle ilgili ilk izlenimlerin edinildiği, satıĢ, alıĢ-veriĢ
aktivitelerinin yer aldığı, yöresel ürünlerin tanıtıldığı, yerleĢimin önemli bir
karĢılama mekanıdır. Söz konusu mekansal açılımın ve meydan hissinin
korunmasına yönelik belirli bir kuĢatma sağlayan ve yerleĢime doğallık
özelliklerini kazandıran Çınar ve Servi ağaçları korunmalıdır.



Tarım parselleri ile çevrelenen sık dokulu yerleĢimde doğal bir yapı
içerisinde yer alan yapılaĢmıĢ çevre, doğa ve yapı birlikteliği insan ölçeğinde

221

Ģekillenen kurgu içerisinde baskın bir konumdadır. Söz konusu yapı ile
uyuĢmayan, bitkisel materyalin eklenmesi, yöreye özgün olmayan ve estetik
görünümleri nedeni ile piyasada yaygın olarak kullanılan ticari türlerin
kullanılmaması gerekmektedir.


YerleĢim içinde uygulanacak tasarım projeleri yerleĢimin doğası ile uyuĢacak
uygulamaları içermelidir. Söz konusu uygulamalarda genel olarak materyal,
ölçek ve bitki türü seçimi ile uyum sağlanabilir.



YerleĢim giriĢinde yer alan mezarlık önemli bir pasif yeĢil alandır. Söz
konusu alanı çevreleyen taĢ duvar karakterinin devamlılığı sağlanmalıdır.

Sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik stratejiler


Her yıl düzenlenen ve yakın çevrede yer alan köylerde yaĢayanların da
katıldığı geleneksel “Ahududu Festivalinin” devamlılığın sağlanmalıdır. Bu
bakımdan Eğrek olarak anılan köy meydanı festivalin gerçekleĢtiği, köy
halkının bir araya geldiği önemli bir buluĢma mekanı olarak söz konusu
etklinliği taĢıyan önemli bir kamusal mekandır.



Köylü kadınlarının ekonomiye aktif olarak katılımı, hatta yerleĢim içinde
neredeyse bütün pansiyonculk, el sanatları ve ev yapımı ürünlerin
pazarlamasında kadınların rolünün erkeklerden fazla olması, erkeklerin daha
çok Bursa illinde fabrikalarda ve tarlada çalıĢması toplumsal yapıdaki iĢ
bölümünün önemli bir göstergesidir.



Sosyal anlamda birbirine bağlı olan yerleĢimde söz konusu toplumsal birlik
yerleĢmin

canlılığı

açısından

ve

dolayısıyla

peyzaj

kimliğinin

sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahiptir.
7.3 Bölüm Değerlendirmesi
AraĢtırma kapsamında önerilen değerlendirme matrisi temel olarak peyzaj kimliğinin
tespitine yönelik kullanılan metotlar, Türkiye’den 60 adet kırsal yerleĢime yönelik
geliĢtirilen ve söz konusu yerleĢimlerin fiziksel yapısı ve çevre iliĢkilerine yönelik
üst ölçekli değerlendirmeler sonucunda elde edilen tespitler ıĢığı altında
geliĢtirilmiĢtir.
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AraĢtırma kapsamında geliĢtirilen matris belirli bir kırsal yerleĢime yönelik peyzaj
kimliğinin üç temel bileĢene ait verilerin tespiti ve yorumlanması yolu ile
anlaĢılacağı savından hareketle üretilmiĢ ve matris kapsamında bu üç temel bileĢen
doğal kimlik bileĢenleri, yapma kimlik bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik
bileĢenleri olarak tanımlanmıĢtır. Matris genel olarak bu üç bileĢene ait verilerin
tespiti ve yorumlanması sürecinin ardından, kimliğin baskın, orta ve zayıf olmak
üzere üç farklı sınıfta derecelendirilmesine dayanan bir sistem önermektedir. Bu
kapsamda matris, arazi üzerinde gerçekleĢtirilen ve yerinde tespite dayalı survey
çalıĢmalarında kullanılabilecek bir kontrol listesi özelliği taĢımasının yanı sıra
yerleĢimlerin matris içeriğinde yer alan baĢlıklar doğrultusunda oluĢturulacak peyzaj
kimlik kartlarının üretilmesi içinde kullanılabilcek bir araç niteliğini taĢımaktadır.
AraĢtırma kapsamında matirisin nasıl kullanılabileceğine yönelik örnek oluĢturması
amacı ile farklı peyzaj kimliklerine sahip 5 yerleĢime yönelik peyzaj kimlik kartları
hazırlanmıĢtır. Peyzaj kimlik kartı, yerleĢim için üretilen Ģematik çizimleri ve
yerleĢimin içinden çekilen fotoğrafların yorumlanması ve matris bileĢenleri
doğrultusunda

verilerin

toplanması

sonucunda

elde

edilen

bilgilerin

değerlendirilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda ġirince (Ġzmir),
Bozburun (Muğla), Yazır (Antalya), TaĢkale (Karaman) ve Cumalıkızık (Bursa)
köylerinin sahip olduğu kimlik öz bileĢenleri doğal kimlik bileĢenleri, yapma kimlik
bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik bileĢenleri doğrultusunda tespit edilmiĢtir (ġekil
C.100). Yerinde gözlem sonucu, herbir yerleĢimin peyzaj kimliği üzerinde olumsuz
etkiye sahip olan etkenler, peyzaj kimliğinin geliĢtirilmesi adına potansiyel sunan
nitelikler belirlenmiĢtir. Bu kapsamında yerleĢimlerin peyzaj kimliği üzerinde
olumsuz etkiye sahip olan etkenlerin yerleĢimlerde benzer uygulamaların bir sonucu
olarak ortaya çıktığı tespit edilmiĢtir. YerleĢimlere eklenen yeni yapıların mevcut
mimari kimlikle uyuĢmayan yapılaĢma biçimi ve tasarım dili söz konusu etkenlerden
biridir. Bir diğer önemli etken mevcut yapı birimlerine yapılan ve yerel mimari dil ile
örtüĢmeyen malzeme kullanımı sonucu geliĢmektedir. Söz konusu yerleĢimler turizm
açısından yüksek potansiyele sahip olan yerleĢimlerdir. Bu kapsamda yerleĢim
içindeki pansiyonların bireysel bahçelerine yönelik geliĢtirilen peyzaj tasarım
projeleri, yerleĢimin yerel kimliği ile örtüĢmeyen uygulamaları gündeme getirmekte
ve yerleĢimin peyzaj kimliği üzerindeki en büyük tehditi oluĢturan etken olarak
görülmektedir.

Aynı Ģekilde söz konusu yerleĢimlerde belediye tarafından açık
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alanlara yönelik gerçekleĢtirilen peyzaj tasarım projelerinin, “çevreyi güzelleĢtirme
ve bakımlı hale getirme” hedefi doğrultusunda geliĢtirilen piyasa odaklı tasarım
kararları mevcut peyzaj kimliği ile uyuĢmayan uygulamalara neden olmaktadır. Söz
konusu

durum en açık

Ģekilde tasarımda

tercih

edilen bitki

türlerinde

gözlemlenmektedir. Belirli bir alanı karakterize eden ve peyzaj kimliğinin doğal
bileĢeni olarak yöreye özgü türleri içeren doğal bitki dokusunun dıĢında hemen her
yerleĢimde kullanılan mazı, taflan, gül, pitosporum, akasya gibi türler ve geniĢ çim
yüzeyler, doğal özelliklerin baskın kimlik belirleyicileri olduğu kırsal yerleĢimler
için yöresel ekoloji adına ve kimliğin sürdürülebilirliği adına olumsuz uygulamalar
olarak değerlendirilmektedir. Peyzaj kimliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olan bir
diğer etlen turistik amaçlı tesislerin yerel doku ile uyuĢmayan yapılarıdır. Bazı
yerleĢimler için nüfus azalması yerleĢimi canlı tutan sosyal yaĢantının ve yerel
ekonominin devamlılığı açısından önemli bir tehdit unsudur. AraĢtırmaya konu olan
yerleĢimlerin sahip olduğu en büyük potansiyel doğal nitelikleri, sahip oldukları
yerel ekonomik uğraĢı alanları ve söz konusu uğraĢı alanlarının yerleĢimin peyzaj
kimliğini Ģekillendirme eğilimleridir. Nitekim her bir yerleĢime ayırt edici
özelliklerini kazandıran tematik kimlik ġirince köyünün “bağ köyü”, Cumalıkızık
köyünün “bostan köyü”, TaĢkale’nin “zanaatkar köy”, Bozburun’un “balıkçı köyü”
ve Yazır’ın “bahçe köyü” olarak temsili ile sonuçlanmaktadır. Ancak yerel ekonomi
yerleĢim içindeki mekansal kurguya iliĢkin belirgin bir farklılık kazandırmamaktadır.
Farklılık yerleĢimi çevreleyen arazinin organizasyonunda ve doğanın üretime hizmet
edecek Ģekilde manipule edilme biçiminde belirginleĢmektedir. Ancak kıyı köyleri
bu konusu istisnai bir durum sergilemektedir. Balıkçılık ve turizm amacı ile kara ve
deniz arakesitinde Ģekillenen kıyı kullanımları kıyı köyleri içinde ayırt edici bir
nitelik sunmaktadır.
AraĢtırmaya konu olan bazı yerleĢimler barındırdıkları doğal ve kültürel özellikler
nedeni ile doğal ve kentsel sit ilan edilmiĢtir. Söz konusu yerleĢilerin sit alanı olması
yapılaĢmanın sınırlandırılması adına getirdiği yapılaĢma yasağı ile mevcut kimliğin
korunması adına potansiyel sunsa da yerleĢimlerin peyzaj değerlerine yönelik
yönlendirici ilkelerin olmaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
Turizmin etkisine rağmen halen canlı bir sosyal yaĢantıya sahip olan köyler
geleneksel yaĢantı, komĢuluk iliĢkileri ve ritüellerin devamlılığı peyzaj kimliğinin
korunması adına önemli bir potansiyel sunmaktadır.
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YerleĢimlerin peyzaj kimliği adına olumsuz etkiye sahip olan bir diğer önemli etken
bakım ve onarım sorunlarıdır. Nitekim araĢtırmaya konu olan beĢ köy yerleĢiminde
de yerleĢim içinde harap halde olan yapı birimlerinin neden olduğu görsel ve fiziksel
kirlilik peyzaj kimliğini bozan önemli bir tehdit unsurudur. AraĢtırmaya konu olan
beĢ yerleĢimin sahip olduğu potansiyeller ve kimlik üzerinde olumsuz etkiye sahip
olan tehdit unsurlarının tespit edilmesi yerleĢimlerin peyzaj kimliklerinin korunması
ve geliĢtirilmesi adına uygulanması gereken peyzaj stratejileri herbir yerleĢim
özelinde üç baĢlık dahilinde sunulmuĢtur. Bu kapsamda yerleĢimlerin doğal kimlik
bileĢenleri, yapma kimlik bileĢenleri ve sosyo-kültürel kimlik bileĢenlerine yönelik
stratejiler kimlik üzerinde olumsuz etkiye sahip olan unsurların bertaraf edilmesi,
potansiyel sunan unsurların geliĢtirilmesi ve korunmasına yönelik yatırım kararlarını,
planlama

ve

tasarım

çalıĢmalarını
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yönlendirecek

ilkeleri

içermektedir.
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8. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Günümüzde kırsal yerleĢimler gerek kentleĢme sürecinin etkisi, gerekse küresel
odaklı geliĢim startejilerinin bir sonucu olarak fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda
değiĢim süreci içine girmiĢtir. Bu süreç içerisinde söz konusu yerleĢimlerin
etkilenme düzeyleri merkeze olan uzaklıklığa bağlı olarak değiĢmekle birlikte
özellikle barındırdıkları doğal, kültürel, tarihi ve yöresel değerleri ile turizm açısında
potansiyele

sahip

olan

alanlarda

değiĢim

süreci

daha

net

bir

Ģekilde

gözlemlenmektedir. DeğiĢim, çağdaĢ yaĢam Ģeklinin gereklilikleri doğrultusunda var
olan geleneksel dokulara eklemlenen yeni iĢlevler ve bu iĢlevleri destekleyecek yeni
yapılanmalar Ģeklinde kendini belli etmekte ve yerleĢimin peyzaj kimliği üzerinden
net bir Ģekilde okunabilmektedir. Söz konusu değiĢime konu olan peyzaj kimliği,
belirli bir süreç içerisinde yerel halkın doğa ile karĢılıklı etkileĢimleri sonucunda,
toplumun sosyal ve kültürel yapısının, yaĢam alıĢkanlıklarının bir ürünü olarak
geliĢen, üretilen, yaĢayan, iĢleyen bütüncül bir yapı sunmaktadır.
Günümüzde peyzaj kimliği bölgesel ölçekli çalıĢmalarda sürdürülebilir geliĢmenin
ayrılmaz

bir

bileĢeni

olarak

değerlendirilmektedir.

Özellikle

Avrupa’da

sürdürülebilir planlama ve tasarım çalıĢmalarına hizmet etmek üzere, kırsal alanların
peyzaj

kimlik

özelliklerinin

tespitine

ve

anlaĢılmasına

yönelik

metotlar

geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu metotlar belirli bir peyzaj alanının diğerlerinden ayırt
edilmesini sağlayacak özgün niteliklerinin doğal, yapısal, kültürel ve tarihi nitelikleri
doğrultusunda anlaĢılabileceğini vurgulamaktadır.
Coğrafik, mekansal ve sosyo-kültürel anlamda zenginlik sunan Türkiye kırsalı kimlik
temelli yaklaĢımlar için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Yakın bir geçmiĢe kadar
kırsal yerleĢimlerin alt yapı sorunları ve tarımsal geliĢme hedeflerine odaklanan
kalkınma planlarının içeriği, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de etkisi ile daha
kapsamlı bir yapılanma sunmaya baĢlamıĢtır. Ulusal kalkınma startejisi kapsamında
ortaya konulan hedefler kırsal yerleĢimlerin yöresel değerleri, doğa koruma, turizm
potansiyeli olan yerleĢimlerin estetik görünüĢü, tarihi miras gibi konulara vurgu
yapmakla birlikte kırsal yerleĢimlerin çevre iliĢkileri ve peyzaj odaklı hedeflerin
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henüz olgunluk seviyesine ulaĢmadığı ve konuya gereken önemin verilmediği
gözlemlenmektedir.
Söz konusu değerlendirmelerin ıĢığı altında, araĢtırma kapsamında, kırsal yerleĢimler
açısından büyük bir çeĢitlilik sunan Türkiye’de, söz konusu yerleĢimlerin özgün
kimliklerinin, günümüzde yatırım odaklı stratejiler ve yanlıĢ alınan kararlar
sonucunda kaybolma tehlikesi ile karĢı karĢıya olduğu gerçeğinden hareketle, kırsal
yerleĢimlerin peyzaj kimlik özelliklerinin tespitine ve bu tespit doğrultusunda
alınacak kararlarla, korunması ve geliĢtirilmesine hizmet edecek bir değerlendirme
matrisi önerilmiĢtir. Bu kapsamda kırsal yerleĢim peyzaj kimliğinin, yerleĢimin
içerisinde yer aldığı doğal yapı ile olan iliĢkileri, insan eliyle üretilmiĢ her türlü
yapısal unsuru, geleneksel yaĢam Ģeklinin temsili olarak sosyo-kültürel özelliklerin
birbiri ile karĢılıklı etkileĢimi sonucunda geliĢtiği vurgulanmaktadır.
Kırsal yerleĢimlerin özgün yapılarını, peyzaj kimliği üzerinden değerlendirilmesini
hedefleyen araĢtırmada, Türkiye’nin kırsal dokusunu yansıtmak üzere, farklı coğrafi
bölgelerde yer alan 60 adet kırsal yerleĢim üzerinde gerçekleĢtirilen envanter
çalıĢması kapsamında kırsal yerleĢimlere yönelik bir kimlik okuması önerilmiĢtir.
Kırsal yerleĢimlerin yapısı üzerinde en baskın etkiye sahip olan jeomorfolojik konum
temeline göre yerleĢimler, dağ köyleri, kıyı köyleri, ova köyleri, vadi köyleri ve etek
köyleri olmak üzere sahip oldukları peyzaj kimlikleri, baskın peyzaj özellikleri,
yerleĢimin fiziksel yapısı, üretim peyzajı ve soyal yapı dahilinde irdelenmiĢ ve farklı
kimlikleri yansıtan yerleĢim Ģemaları üretilmiĢtir.
GerçekleĢtirilen araĢtırmanın ıĢığı altında, peyzaj kimliği üzerinde olumsuz etkiye
sahip

olan faktörlerin

her bir

yerleĢim

için

ortak eğilimler sergilediği

gözlemlenmiĢtir. Söz konusu faktörler aĢağıdaki gibi özetlenebilir:


YerleĢim için önemli bir kimlik göstergesi olan geleneksel mimari karakter
ile örtüĢmeyen yeni yapılaĢma kararları: Kırsal yerleĢimlerin peyzaj kimliğini
tanımlayan en önemli unsurlardan biri olan yapı birimlerinin geleneksel
mimari karakteri değiĢime en açık olan bileĢen olarak öne çıkmaktadır.
YerleĢimlerde

mevcut mimari dil ile örtüĢmeyen yeni eklemlenmeler

geleneksel dokuyu bozan, yerel karakter ile örtüĢmeyen görünümlerin
geliĢmesine neden olmaktadır. Özellikle yerleĢimin insan ölçeğinde
Ģekillenen, tek veya iki katlı mimari karakteri ile örtüĢmeyen, çok katlı beton
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bloklar Ģeklinde gerçekleĢen yeni yapılaĢma biçimleri kimliği bozan önemli
etkenlerden biridir.


YerleĢim içinde gerek bireysel mekanlarda gerekse kamusal alanlarda
uygulanan peyzaj tasarım projeleri:Turizm potansiyelinin söz konusu olduğu
yerleĢimlerde pansiyon iĢletmelerinin bahçelerinde veya yapı ile iliĢkili açık
mekanlarında

uyguladıkları

ve

peyzaj

tasarım

ofisleri

tarafından

gerçekleĢtirilen tasarım projeleri, tasarım dili ve kullanılan materyal
bakımından yerleĢimin özgün dokusunu bozan uygulamalara neden
olmaktaır. Peyzaj tasarımlarında, yerel kimlikle uyuĢmayan, piyasa
koĢullarını takip eden, estetik görünümü nedeni ile kullanılan ve yöre
ekolojisi ile örtüĢmeyen yabancı / egzotik türlerin yoğun bir Ģekilde kullanımı
ve çim alanı tesisleri yöre ekolojisi ve kimliğini tehdit eden "profesyonel"
uygulamalardır.

Belediyelerin

halka

hizmet

götürmek

ve

çevreyi

“güzelleĢtirmek” amacı ile veya özel mülkiyetteki mekanlarda “kaliteli
mekanlar”

sunmak

adına

gerçekleĢtirdikleri

uygulamalar,

peyzaj

tasarımlarının çevreye yönelik sunduğu hassas yaklaĢımları sığlaĢtıran, kırsal
yerleĢimlerin sahip olduğu çevre kalitesini düĢüren bir yaklaĢım sunması da
kendi içinde çeliĢkili bir durumu yansıtmaktadır.


Mülk sahiplerinin yerleĢim içinde kendi insiyatifleri doğrultusunda aldıkları
kararlar: Yapı birimlerinde veya bahçe duvarlarında gerçekleĢtirilen
uygulamalar, materyal ve tür seçimleri yerleĢimin peyzaj kimliği ile
uyuĢmayan görünümlerin geliĢmesine neden olmaktadır.



Yerel doku ile uyuĢmayan materyal kullanımı: Özellikle doğal taĢ, ahĢap,
kiremit, kerpiç gibi malzemelerin ağırlıklı kullanıldığı yerleĢimlerde, bahçe
duvarlarında ve yapıların dıĢ cephelerinde, yüzey kaplama materyali ve sınır
elemanı olarak, beton, asfalt, çelik, demir, alüminyum, tel örgüler gibi yerel
karakter ile örtüĢmeyen materyallerin kullanımı peyzaj kimliğinin kaybına
neden olan önemli bir unsurdur.



Sosyal yapıda gözlemlenen ayrıĢmalar: Özellikle turizmin önemli bir
ekonomik girdi olduğu kıyı yerleĢimlerinde, yerleĢime gelen ziyaretçiler ile
yerel halk arasındaki sosyal farklar mekân kullanımlarında ayrıĢmalara neden
olmaktadır. Söz konusu durum özellikle kıyı ile iliĢkili kullanımların turistik
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amaçlarla Ģekillenmesine ve dolayısıyla kıyı hattının yapılan yatırımlarla
fiziksel anlamda iyileĢtirilmesi ve yerleĢimin kıyı ardı kesimlerinin yerel
halkın konut, bahçe ve üretim alanlarının belirleyici olduğu bir mekânsal
kurgunun geliĢimi ile belirginleĢmektedir. Sosyal yapıdaki ayrıĢmalar
mekânsal anlamda da yerleĢimin fiziksel kurgusunda ayrıĢmalara dolayısıyla
peyzaj kimliğinin bütüncül yapısında bozulmalara neden olmaktadır.


Mevsimsel nüfus artıĢı. Dönemsel olarak yerleĢimin ölçeği ile uyuĢmaya
kalabalık bir kitlenin oluĢması yerleĢimin sakin, sessiz bir sayfiye yeri olma
özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır.



Kırsal dönüĢümün özgün değerlerleri aynılaĢtırma eğilimi: DönüĢümün hızı
ve içeriği yerleĢimlerin jeomorjolojik konumlarına göre farlılık arz
etmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda ova köyleri ve etek köyleri,
merkeze olan uzaklıkları, toplumsal yapısı, yeniliklere olan adaptasyonu,
merkez kentlerle olan ticari iliĢkileri gibi nedenlerden ötürü özgün
kimliklerini kaybetmeye aday yerleĢimler olarak saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde
kıyı köyleri turizmin teĢvik edilmesi nedeni ile dönüĢüme açık yerleĢimlerdir.
Dağ köyleri özgün yapılarını koruma anlamında potansiyele sahiptir.



Ekonomik değiĢim: Kırsal yerleĢimlerin geleneksel yapıdan farklılaĢan çok
iĢlevli yapıları mekânsal organizasyonunun da değiĢmesine neden olmaktadır.
Özellikle tarım, ormancılık, hayvancılık gibi geleneksel bir ekonomik yapıya
sahip olan yerleĢimlerde tarımsal üretim sistemlerinin çeĢitlenmesi ve
değiĢmesi, turizmin yerleĢimlere ek bir ekonomik etkinlik olarak entegre
olması gibi nedenler, yerleĢimlerin ekonomik yapıya göre Ģekillenen özgün
yapılarının değiĢimine neden olmaktadır.



Yerel ekonomisini devam ettiren kırsal yerleĢimlerde yaĢanan nüfus kaybı:
YerleĢimin sosyal ve ekonomik açıdan canlı kalması sahip olduğu daimi
nüfus ile münkümdür. Söz konusu durum özellikle merkezden uzak
mesafelerde yer alan dağ ve vadi köylerinde daha belirgindir.



Tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile özgün yapılara sahip olan yerleĢimlerde
gözlemlenen bakım ve onarım sorunları yerleĢimin peyzaj kimliğini tehdit
eden önemli bir unsurdur.



YerleĢimlerin sahip olduğu doğal değerleri göz ardı eden yapılaĢma kararları.
Dağ köyler, kıyı köyler ve vadi köyleri sahip oldukları jeomorfolojik yapı
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nedeni ile peyzaj kimliği açısından potansiyele sahiptir. Dağ ve vadi
köylerinin köylerinin hareketli topoğrafyası, jeolojik formasyonu ve doğal
vejetasyon dokusu güçlü bir peyzaj kimliğinin geliĢimi adına önemli
referanslar sağlamaktadır. Benzer Ģekilde kıyı köylerinde kıyı ile iliĢkili
kullanımlar, kıyının morfolojik yapısı ve kıyı ardı kesimlerdeki vejetasyon
dokusu peyzaj kimliğinin baskın göstergeleridir.


Kırsal yerleĢimler sahip oldukları ekonomik etkinlikler ve sosyo-kültürel
özellikleri ile farklı temalarla Ģekillenmeye açık yerleĢimlerdir. Ancak
günümüzde yerleĢimlerin ekonomik anlamda çok iĢlevli bir yapılanmaya
maruz kalmaları, yerleĢimlerin sahip olduğu "temaların" yok olmasına neden
olmaktadır. Söz konusu durum günümüzdetarım yerleĢimi, orman yerleĢimi
veya hayvancılıkla geçinen yerleĢimlerin herbirinin benzer Ģekillerde, benzer
içeriklerle Ģekillenmesi Ģeklinde sonuçlanmaktadır. Bu durumda kıyı
yerleĢimleri deniz varlığı ve kıyı ile ilgili ekonomik etkinlikler nedeni ile
"balıkçı köyü" teması ile Ģekillenmeye aday yerleĢimler olarak varlıklarını
sürdürmektedir.

Türkiye’de merkezi otorite tarafından üretilen ve yerel otoriteler tarafından
uygulanan politik kararların peyzaj kimliği üzerindeki etkilerinin düĢünülerek
geliĢtirilmesi gerekmektedir. Arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak ilan edilen kırsal
yerleĢimlerde, söz konusu koruma kararları, yerleĢimlerin yerel kimliğinin
korunması adına olumlu olsa da söz konusu koruma kararları, sadece mimari
dokunun korunması ve restorasyonuna odaklanan bir tavır serilemekte ve yerleĢimin
yakın çevre ilikileri veya peyzaj kimliği üzerinde herhangi bir koruma veya
geliĢtirme etkisi bulunmamaktadır.
Kırsal yerleĢimlerin sahip oldukları özgün peyzaj kimliklerinin korunması ve
geliĢtirilmesi adına alınacak olan kararlarla “peyzaj odaklı” stratejilerin geliĢtirilmesi
ile yerel ölçekten baĢlayan bölgesel ölçeğe kadar uzanan geniĢ bir yayılım alanında
kalkınma sağlanmıĢ olacaktır. Bu bakımdan politik kararlarda yerleĢimlerin yerel
koĢullarını ve peyzaj kimliklerini bütün boyutları ile dikkate alan yeni bir yapılanma
ve bu yapılanma içinde de peyzaj kimliğinin sürdürülebilir kırsal kalkınma ve
planlama için önemli bir hedef olarak belirlenmesi gerekmektedir. Peyzaj kimliğinin
sadece yerleĢimlerin veya bölgelerin doğal nitelikleri ile iliĢkili bir kavram
olmadığının, konunun çok daha ileri bir boyutta kırsal alanda yaĢayan insanların
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yaĢam alıĢkanlıkları, sosyal iliĢkileri, kültürel yapıları ve insanların arazi ile olan
iliĢkilerinin

bir

sonucu

olarak

geliĢtiğinin

anlaĢılmasına

yönelik

tanıtıcı

kampanyaların düzenlenmesi gerekmektedir.
Türkiye genelinde, özgün yapılar sunan ve turizm bakımında potansiyele sahip olan
kırsal yerleĢimlerin mevcut kimliğinin korunması ve geliĢtirilmesi amacını taĢıyan
peyzaj kimliği odaklı tasarım rehberleri oluĢturulmalıdır. Söz konusu rehberlerin
yerel halkın ve farklı disiplinlerden uzmanların katılımı ile oluĢturulacak ekiplerle
iĢbirliği içerisinde üretilmesi gerekmektedir.
Bütün bu bilgiler ıĢığı altında, kimlik özelliklerinin tespitine yönelik geliĢtirilen
metotlar ve araçların irdelenmesi ve Türkiye üzerinden gerçekleĢtirilen kırsal
yerleĢim envanter çalıĢmalarının bir sonucu olarak önerilen değerlendirme
matrisinin:
•

Yerel ölçekte yerleĢimlere ayırt edici nitelikleri kazandıran kimlik
bileĢenlerinin tespitinde,

•

GerçekleĢtirilen tespitler ıĢığında yerleĢimlerin peyzaj kimliğinin korunması
ve geliĢtirilmesine yönelik ilke ve kararların üretilmesinde,

•

Özgün yapılara sahip olan kırsal yerleĢimlere yönelik peyzaj tasarım
rehberlerinin hazırlanmasında,

•

Kırsal yerleĢim birimlerine yönelik veri tabanının oluĢturulmasında,

•

Bölgesel düzeydeki kırsal yerleĢim birimlerinin analizinde, baĢlıca korumageliĢtirme önlemlerinin doğru olarak belirlenmesine yönelik kimlik tiplerinin
ortaya konulmasında,

•

Arazi yönetim Ģemaları için temel hedeflerin belirlenmesinde,

•

Ġnsanların içinde yaĢadığı ve çalıĢtığı peyzajlarla iliĢkili kamu bilincinin
arttırılmasında,

•

Yerel kimlik odaklı sürdürülebilir kırsal kalkınma planlarının hedeflerinin
belirlenmesinde,

•

Koruma ve geliĢtirmeye aday olan kırsal yerleĢimlerin tespit edilmesi için
gerekli olan parametrelerin belirlenmesinde,
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•

Turizm potansiyeline sahip olan kırsal yerleĢimlerde bireysel ölçekli tasarım
müdahalelerinin (peyzaj tasarımı, mimari tasarım vb.) yönlendirilmesine
yönelik bir araç olarak kullanılabileceği düĢünülmektedir.

Kırsal yerleĢimlerin doğal koĢullar ve sosyo- kültürel etkileĢimler sonucu, belirli bir
süreç içerisinde herhangi bir plana bağlı kalmaksızın "kendiliğinden" geliĢen
yapılarının anlaĢılmasını ve deĢifre edilmesini amaçlayan bu çalıĢmanın, kırsal
yerleĢimlere yönelik koruma ve geliĢtirme modellerinin üretilmesine hizmet edecek
kantitatif

temellere

dayalı

metodolojilerin

düĢünülmektedir.
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geliĢtirilmesine

ıĢık

tutacağı
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EKLER

EK A : Peyzaj karakteristiklerinin tespitine yönelik survey formları
EK B : Farklı peyzaj kimliklerine göre yerleĢim Ģemaları1
EK C : Değerlendirme matrisi, örnek alanlara iliĢkin fotoğraflar ve peyzaj kimlik
kartları

1

EK B ve C kapsamına sunulan ve ġekil B.1 - B.8 arasında yer alan çizimler ve Ģemalar ile ġekil
C.90 - C.100 arasında yer alan Ģemalar ve kimlik kartları, "Kırsal YerleĢim Peyzaj Kimlik
Özelliklerinin Tespiti, Korunması ve GeliĢtirilmsine Yönelik Değerlendirme Matrisi Önerisi" baĢlıklı
doktora tezi kapsamında Meltem ERDEM tarafından üretilmiĢtir.
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Field Survey

EK A: Peyzaj Karakteristiklerinin Tespitine Yönelik Survery Formları.
Figure 5.1: Example field sur vey sheets

Forms can be adapted to reflect the scale of work, level of detail and local names of features. For example, in
Scotland the term ‘narrow valley’ might be replaced by ‘glen’ and ‘lake’ by ‘loch’.The groupings may also vary
between forms. If perceptual aspects are addressed, they should be developed with a full range of stakeholders.
Source: ERM (2001) Salisbury Plain Army Training Estate Landscape Character Assessment. For Defence Estates.

ġekil A.1 : Peyzaj Karakter Değerlendirmesi survey formu örneği (Swanwick ve
31
Land Use Consultants, 2002).
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EK A

ġekil A.2 : Kırsal Tarihi Peyzaj'ın Değerlendirilmesinde kullanılan survey formu
(Url-5).
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EK A

PEYZAJ GÖZLEMĠ VE TANIMLANMASI / Örnek kontrol listesi 1
KONUM:
BAKIġ NOKTASI

TARĠH:

GÖRÜLEBĠLĠR, FĠZĠKSEL BĠLEġENLER (ÖZELLĠKLER VE KARAKTERĠSTĠKLER) ARAZĠ FORMU
Yüksek Plato
Tepe
Sırt
Kayalık
Mostra
Dere

Alçak Plato

Özellikli tepeler

Eğimli yüzeyler

Dar Vadi

Vadi
Mağara
Kıyı Yamacı

Teras
Çukur
Koy

Düzlük
Ova
Burun

GeniĢ havzalar
Dağ
Sahil

SınırlandırılmıĢ havza
Falez
Gelgit arası

Kum/ çamur
Havuz
Kanal

Delta
Nehir
ġelale

ARAZĠ ÖRTÜSÜ VE ARAZĠ KULLANIMI -SU
Deniz
Haliç
Rezervuar

Körfez
Göl
Dere

Gelgit
Küçük Gölet
Hendejk/ kanal

ARAZĠ ÖRTÜSÜ VE ARAZĠ KULLANIMI -ORMANLIK ALAN, KORULUK VE AĞAÇLAR
KarıĢık
Yapraklı Ağaç
Konifer Plantasyonu
Plantasyon
plantasyonu
Ağaç Kümeleri
Ağaç sıraları
Yolkenarı ağaç kuĢakları
Fark edilebilir tekil
Çit Ağaçları
Yarı-doğal koruluklar
ağaçlar
Park Ağaçları
Notlar:
ARAZĠ ÖRTÜSÜ VE ARAZĠ KULLANIMI- TARIM
Ekilebilir Arazi
Hortikültür
Çiftlik Hayvanları
Çayır otlama
Süreli Mera
GeliĢtirilmemiĢ Çayır
alanları
Hayvanlar:
BüyükbaĢ
Koyun
Kümes hayvanları
Atlar

Çayır
Bozkır
Domuz
Geyik

Notlar:

ġekil A.3 : Görsel Peyzaj Değerlendirmesi survey formu örneği (Scottish Natural
Heritage, 2005).
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EK A

Peyzaj Gözlemi ve Tanımlanması /Örnek kontrol listesi 2
KONUM:
BAKIŞ NOKTASI
ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI- DİĞER ARAZİ KULLANIMLARI
Bölge Parkları
Kent Parkı
Doğa Koruma
Otopark
Golf Alanı
Balıkçılık
Kamp Alanı
Karavan Alanı
Liman
Askeri
Açık Maden Alanı
Kum ve çakıl
Endüstriyel
Fabrika
Havaalanı
Perakande satış

Spor Alanı
Marina
Kayalık
Alt yapı hizmetleri

ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI- YERLEŞİMLER
Toplu
Dağınık
Lineer
Geleneksel
Modern
Karışık
Yok
Kasaba
Köy

Planasız
Sık
Çiftlik

Planlı
Seyrek
Yayılan
Sık
Büyük
Dönüştürülmüş

Çiftlik

TARİH:

Düzenli
Seyrek
Geleneksel

Düzensiz
Küçük
Değiştirilmiş

Yok
Orta
Genişletilmiş

Anayol
Sürüş yolu
Kesişim
Telefon hattı

Kavşak
Toprak yol
Güç hattı
Boru hattı

İkincil yollar
Kullanılmayan /işlevsel
Yüksek gerilim hattı
Kıyı hattı

Notlar:
LİNEER ÖZELLİKLER
Araç yolu
Köprü /patika
Bent
Nehir kenarı

NOKTASAL ÖZELLİKLER
Kilise
Kale
Anıt
Köprü
Verici
Endüstriyel Alan

Kalıntı
Büyük ev

Gösterişli yapı
Çiftlik
Maden alanı

Koşu yolu
Düşük gerilim hattı

Obelisk
İşaretler
Maden yapıları

Notlar:
Diğer Özellikler ve görülebilir karakteristikler:

ġekil A.4 : Görsel Peyzaj Değerlendirmesi survey formu örneği (Scottish Natural
Heritage, 2005).
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EK A

Peyzaj Gözlemi ve Tanımlanması /Örnek kontrol listesi 3
KONUM:
BAKIġ NOKTASI
PEYZAJ DENEYĠMĠNĠN BĠLEġENLERĠ- GÖRÜLEBĠLĠR /MEKANSAL KARAKTERĠSTĠKLER
ÖLÇEK
Yakın
Küçük
Büyük
GeniĢ
AÇIKLIK

Sıkı Ģekilde kapalı

SınırlanmıĢ

Açık

Korunmasız

RENK

Monokrom

Sakin

Renkli

GösteriĢli

TEKSTÜR

Pürüzsüz

ÇeĢitli

Kaba

Sert

ÇEġĠTLĠLĠK

Uniform

Basit

ÇeĢitli

KarmaĢık

FORM

DüĢey

Eğimli

Yuvarlak

Yatay

ÇĠZGĠ

Düz

Açılı

Kıvrımlı

Dolambaçlı

DENGE

Uyumlu

Dengeli

Uyumsuz

KarmaĢık

HAREKET

Ölü

Sakin

Aktif

Yoğun

DOKU

Rastgele
Sıradan

Organize
Düzensiz

Planlı
Düzenli

Formal
Geometrik

YÖNETĠM

(Yarı) Doğal

BozulmuĢ

ĠlgilenilmiĢ

Bakımlı

Rahatsız Edici

Gürültülü

Denizsel

Endüstriyel

PEYZAJ DENEYĠMĠNĠN BĠLEġENLERĠ- DĠĞER DUYULAR
SES
Sakin
Sessiz
KOKU

Temiz

Tarımsal

TARĠH:

Diğer
Notlar:

ġekil A.5 : Görsel Peyzaj Değerlendirmesi survey formu örneği (Scottish Natural
Heritage, 2005).
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EK A

PEYZAJ ETKĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ /Örnek kontrol listesi 4
KONUM:
BAKIġ NOKTASI
TARĠH:

Peyzaj Alıcıları
Ne Etkilenecek

Duyarlılık
Ne Kadar Önemli

Etki
Etkiler Neler

Etkinin Önemi

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Tarım

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Arazi ve Sınırlar

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Diğer Arazi Kullanımları

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

YerleĢim Dokusu

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Noktasal Özellikler

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Lineer Özellikler

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Arazi Formu

Su

Peyzaj Deneyiminin Yönleri

ġekil A.6 : Görsel Peyzaj Değerlendirmesi survey formu örneği (Scottish Natural
Heritage, 2005).
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EK A

GÖRSEL ETKĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ /Örnek kontrol listesi 5
KONUM:
BAKIġ NOKTASI
TARĠH:

Görsel Alıcılar

BakıĢ Noktasının
Duyarlılığı

Etki
Görsel Engeller

Etkinin Önemi

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Ġkincil Yollar

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

GeçiĢ Hakkı

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Önemli BakıĢ Noktaları

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Tren Yolları

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Açık alan ve rekreasyon alanları

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Kamusal Yapılar

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Yüksek /Orta / DüĢük /
Önemsiz

Yüksek /Orta /
DüĢük / Önemsiz

Araç Yolları

A ve B yolları

Konut arsaları

ÇalıĢma yerleri

ġekil A.7 : Görsel Peyzaj Değerlendirmesi survey formu örneği (Scottish Natural
Heritage, 2005).
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EK B: Farklı Peyzaj Kimliklerine Göre Kırsal YerleĢim ġemaları.

ġekil B.1: Dağ köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu.
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EK B

ġekil B.2: Kıyı köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu.
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EK B

ġekil B.3: Ova köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu.

267

268

EK B

ġekil B.4: Ova köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu (devam).
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270

EK B

ġekil B.5: Vadi köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu.
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EK B

ġekil B.6: Etek köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu.
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EK B

ġekil B.7: Kırsal yerleĢim peyzaj kimliklerine göre karĢılaĢtırmalı tablo.
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276

EK B

ġekil B.8: Farklı peyzaj kimliklerine göre kırsal yerleĢim Ģemaları.

277

278

EK C: Değerlendirme matrisi, örnek alanlara iliĢkin fotoğraflar ve peyzaj kimlik kartları.

ġekil C.1: Kırsal yerleĢim peyzaj kimlik özelliklerini değerlendirme matrisi.

279

280

EK C

ġekil C.2:ġirince köyü genel görünümü.

ġekil C.3: ġirince köyü tarım terasları.

ġekil C.4: ġirince Köyü sokak dokusu. Sokakları kuĢatan bahçe duvarları.

281

282

EK C

ġekil C.5: ÇarĢı-Meydan. SatıĢ birimlerinin oluĢturduğu doku.

ġekil C.6:ġirince meydanı.

ġekil C.7: ÇarĢı sokak.

283

284

EK C

ġekil C.8: Peyzaj kimliğinin bileĢenleri çeĢmeler.

ġekil C.9:Sokaklar üzerinde yer alan satıĢ birimleri.

ġekil C.10: Üzeri tentelerle kapatılan çarĢı-sokak.

285

286

EK C

ġekil C.11:Merdivenli ara sokaklar.

ġekil C.12:Doğal taĢ kaplı kıvrımlı-dar sokak dokusu.

287

288

EK C

ġekil C.13: ġirince meyanında yer alan otopark alanı.

ġekil C.14: Köyün giriĢinde yer alan otopark alanı.

ġekil C.15: ġirince bağları.

289

290

EK C

ġekil C.16:Üretim Peyzajı.

ġekil C.17:YerleĢimin peyzaj kimliğinin göstergesi gündelik peyzajlar.

291

292

EK C

ġekil C.18:Bozburun köy yolu.

ġekil C.19: Köy meydanı.

ġekil C.20:YerleĢimin çeperinde yer alan bir köy evi.

293

294

EK C

ġekil C.21:Kıyı hattı boyunca uzanan ana yaya aksı.

ġekil C.22:Kıyı hattı boyunca uzanan ana yay aksı-liman.

ġekil C.23:Kıyı hattını tanımlayan peyzaj tasarım uygulamaları.

295

296

EK C

ġekil C.24:YerleĢim için karakteristik olan taĢ duvarlar ve zeytinlikler.

ġekil C.25:YerleĢimin doğusunda yer alan tekne bakım yeri.

ġekil C.26:YerleĢimin doğusundan geçen ve denize açılan dere.

297

298

EK C

ġekil C.27:Yapı birimleri arasında uzanan dar sokaklar.

ġekil C.28:Yapı birimleri arasında uzanan merdivenli sokaklar.

299

300

EK C

ġekil C.29: Kara ve deniz arakesitinde geçiĢler- iskeleler.

ġekil C.30:Yerel ekonominin göstergesi sokaklar.

ġekil C.31: Kıyı hattı boyunca uygulanan peyzaj tasarımı.

301

302

EK C

ġekil C.32: Kıyı hattını tarifleyen peyzaj tasarım uygulamaları.

ġekil C.33:YerleĢim içindeki çocuk oyun alanı.

ġekil C.34: Sokaklarda mevcut dokuyu bozan uygulamalar.

303

304

EK C

ġekil C.35:YerleĢimin merkezinde yer alan cami.

ġekil C.36:Kıyı hattı boyunca yer alan aydınlatma elemanları.

305

306

EK C

ġekil C.37: Yazır Köyü. Yapı ve eklentisi Ģeklinde geliĢen konut dokusu.

ġekil C.38: YerleĢim içinde konut birimleri ile iliĢkili asmalı yapılar.

ġekil C.39: Bahçe duvarlarına yönelik gerçekleĢtirilen farklı müdahaleler.

307

308

EK C

ġekil C.40: Mevcut doku ile uyuĢmayan bahçe kapısı.

ġekil C.41: Peyzaj kimliğinin önemli bir parçası olan bahçe duvarları.

ġekil C.42: Mevcut mimari kimlik ile uyuĢmayan yapılaĢma kararları.

309
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EK C

ġekil C.43: TaĢ duvarlarla sınırlandırılan meyve bahçeleri.

ġekil C.44:Yol boyunca uzanan yerden yükseltilmiĢ su kanalları.

ġekil C.45: Yol boyunca uzanan drenaj kanalları.

311
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EK C

ġekil C.46: Yol peyzajının önemli bileĢenleri meyve bahçeleri.

ġekil C.47: YerleĢimin geleneksel mimari karakteri ile örtüĢmeyen yapı tipi.

ġekil C.48: Peyzaj kimliğini olumsuz yönde etkileyen tel çitler.

313

314

EK C

ġekil C.49: Geleneksel konut dokusu.

ġekil C.50: Sınırlandırıcı elemana sahip olmayan meyve bahçeleri

ġekil C.51: Mevcut peyzaj kimliği ile örtüĢmeyen tasarım kararları.

315

316

EK C

ġekil C.52: Yapı birimlerinde gözlemlenen bakım ve onarım problemleri.

ġekil C.53: Üretim peyzajının karakteristik bileĢeni meyve bahçeleri.

317

318

EK C

ġekil C.54: TaĢkale genel görünüm.

ġekil C.55:YerleĢim için önemli bir karakteristik olan doğal ambarlar.

ġekil C.56: YerleĢimin doğu çeperinden bakıĢ.

319

320

EK C

ġekil C.57: YerleĢim içindeki doğal taĢ duvarlar.

ġekil C.58: YerleĢim içindeki bakım ve onarım problemleri.

ġekil C.59: Ünlütürk Caddesi'nden görünüm.

321

322

EK C

ġekil C.60: YerleĢim içinde bitiĢik nizamda geliĢen konut dokusu.

ġekil C.61:YerleĢim içindeki ilkokul binası.

ġekil C.62:Kütüphane binası ve çeĢme.

323

324

EK C

ġekil C.63: Bahçeli konut birimleri.

ġekil C.64:Yamaç üzerinde kademeli bir Ģekilde geliĢen yerleĢim dokusu.

ġekil C.65: Mevcut yapılarla yeni inĢa edilen yapılar arasındaki uyumsuzluk.

325

326

EK C

ġekil C.66: Peyzaj kimliğini olumsuz etkileyen müdahaleler.

ġekil C.67: Peyzaj kimliğinin önemli bir bileĢeni olan kavaklıklar.

ġekil C.68: Ġki yamacı birbirine bağlayan köprüler.

327

328

EK C

ġekil C.69:Köprüden görünüm.

ġekil C.70:Köprü ucunda yer alan çeĢme.

ġekil C.71: Mezarlıkta gerçekleĢtirilen ağaçlandırma çalıĢmaları.

329

330

EK C

ġekil C.72: Ġki yamacı birbirine bağlayan tarihi köprü.

ġekil C.73: YerleĢim içindeki merdivenli ara sokaklar.

331

332

EK C

ġekil C.74: YerleĢim giriĢinde yer alan izleme platformları.

ġekil C.75: Kayalık içinde oluĢturulan doğal ambarlar.

ġekil C.76: YerleĢimi tanımlayan yapı birimleri.

333

334

EK C

ġekil C.77: Yapı birimleri arasında uzanan dar sokak dokusu.

ġekil C.78: Köy meydanı- Eğrek.

ġekil C.79: Araç trafiğinin neden olduğu yoğunluk.

335

336

EK C

ġekil C.80: SıkıĢık yerleĢim dokusu içerisinde geliĢen sürprizli mekanlar.

ġekil C.81: Eğrek Meyanı'nda yer alan satıĢ birimleri

ġekil C.82: Yıldırım Belediyesi tarafından uygulanan çeĢmeler.

337

338

EK C

ġekil C.83: YerleĢim içinde inĢatı yarım kalmıĢ yapılar.

ġekil C.84: Suyun drenajını sağlamak üzere geliĢtirilen sistem.

339

340

EK C

ġekil C.85: YerleĢimin peyzaj kimliğinin bileĢeni mimari karakter.

ġekil C.86: Tanıtım amacı ile kullanılan panolar.

ġekil C.87: YerleĢimin mevcut yapısı ile uyuĢmayan mimari uygulamalar.

341

342

EK C

ġekil C.88: YerleĢim çeperinden geçen dere.

ġekil C.89: Peyzaj kimliğini olumsuz etkleyen sürgülü metal kapılar.

343

344

EK C

ġekil C.90: ġirince Köyü peyzaj kimlik özellikleri-matris örneği.
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EK C

ġekil C.91: Bozburun Köyü peyzaj kimlik özellikleri- matris örneği.
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EK C

ġekil C.92: Yazır Köyü peyzaj kimlik özellikleri- matris örneği.
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EK C

ġekil C.93: TaĢkale Köyü peyzaj kimlik özellikleri- matris örneği.
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EK C

ġekil C.94: Cumalıkızık Köyü peyzaj kimlik özellikleri- matris örneği.
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EK C

ġekil C.95:ġirince Köyü peyzaj kimlik kartı.
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EK C

ġekil C.96: Bozburun Köyü peyzaj kimlik kartı.
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EK C

ġekil C.97: Yazır Köyü peyzaj kimlik kartı.
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EK C

ġekil C.98:TaĢkale Köyü peyzaj kimlik kartı.
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EK C

ġekil C.99:Cumalıkızık Köyü peyzaj kimlik kartı.
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EK C

ġekil C.100: ġirince, Bozburun, Yazır, TaĢkale, Cumalıkızık Köyleri karĢılaĢtırmalı tablosu.
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