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Bu çalıĢmanın genel amacı, kırsal mimarinin tarihsel özelliklerinden çok onun mimari 

özelliklerini ele almaktadır. Bir bakıma, mevcut olan bu tür yapıların köklerine inmeye çalıĢmak yerine, 

onların varlığının mimarlığa katkılarını güncellemektir. 

Tez çalıĢması, kırsal mimari gelenekleri açıklayıcı bir kavramsal çerçeve içermektedir. Bu 

çerçeve, Türkiye’nin güneyinde yer alan Karaman - BaĢyayla ilçe yerleĢimi bağlamında sunulacaktır. 

AraĢtırmanın temel kabulü, geleneksel kırsal kültürde, çevresel tutarlılığın varlığıdır. 

AraĢtırma sonucu oluĢan bilgiler, kırsal mimari hakkında, daha önce baĢka araĢtırmacılar 

tarafından üzerinde durulan hususlar bünyesinde, literal inceleme ile temellendirilmiĢtir. Kırsal mimariye 

yönelik bakıĢ açısını geniĢletmek ve tartıĢma ortamına sunmak, minimum bir nitelikte de olsa, konu 

açısından önem arz etmektedir. Çünkü günümüzde fotoğraf ve rölövelerin konusu olan bu evlerin pek 

çoğu artık yoktur. Yeni kırsal oluĢumlar, kültürel kırsal aktarımın dıĢındadır. Bu açıdan bu tür çalıĢmalar 

ayrıca bir belge niteliği taĢımaktadır. 

Giderek globalleĢen dünyada ülkeler, geçmiĢten bugüne, günümüzden de geleceğe kendi 

değerlerini aktarmaya çalıĢmaktadır. Bu değerlerden biri olan mimari, kültürel kimlik ve süreklilik 

konusunda, toplumun yaĢadığı süreci, yaĢam biçimini, kültürünü ve değer yargılarını yansıtan bir 

olgudur. Bu araĢtırmada, bu olgulardan biri olan, BaĢyayla ilçe yerleĢim dokusunun içerisinde yer alan 

kırsal konutlar ele alınmıĢtır. Evlerin genel yerleĢim özellikleri, plan ve cephe düzeni incelenmiĢ ve elde 

edilen sonuçlar sunulmuĢtur. Sonuçlar, kırsal BaĢyayla evlerinin çevreye, iklime, çevredeki yapı 

malzemesine, ayrıca ilçenin sosyo - kültürel yapısına ne kadar duyarlı olduğu ve evrensel doğrulara ne 

kadar uygun olarak kurgulandıklarını göstermektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Karaman – BaĢyayla Ġlçesi, Kırsal Mimari, Mimarlık. 
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The general objective of this study was to discuss the architectural properties of rural 

architecture instead of its historical properties. In a sense, the goal of the study was to update the 

contributions of their presence to architecture instead of studying the roots of these structures. 

This thesis study is composed of a conceptual frame describing the rural architectural traditions. 

The frame will be presented in the context of Karaman-BaĢyayla District settlement lying at the south 

region of Turkey that the basic assumption of the study was the existence of environmental consistency in 

the traditional rural culture. 

The information obtained as a result of this study was fixed by making literal investigation on 

the particular subjects of rural architecture which have been taken into consideration by the former 

researchers. Extending the viewpoint towards the rural architecture and presenting rural architecture into 

the discussion medium have great importance in terms of the aforementioned subject, because most of 

these houses have been the subjects of photographs and reliefs but not existing today. Since new rural 

formations are out of the cultural rural quotations, this type of studies also carries the characteristic of 

being a document extending to the past. 

The countries of the globalizing world endeavor to transfer their own values from past to present 

and present to future. Being one of these values, the architecture is a tool reflecting the life style, life 

period, culture and value judgments of a society in terms of cultural identity and continuity. In this 

research, the rural houses lying inside the residential texture of BaĢyayla District were taken into 

consideration, and the general layout properties, plans and facade arrangements of the houses were 

investigated. The results of the investigation showed that BaĢyayla rural houses were established in 

accordance to the universal truths and found to be so much sensitive for the environment, climate, 

surrounding construction materials and also for the socio-cultural structure of the district. 
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3 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

ÖZET ............................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 2 

ĠÇĠNDEKĠLER ............................................................................................................... 3 

1. GĠRĠġ ........................................................................................................................... 5 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı ve Önemi .................................................................................. 6 

1.2 ÇalıĢmada Ġzlenen Yöntem ve Kapsam .................................................................. 6 

1.3 Kaynak AraĢtırması ................................................................................................ 7 

1.4 Temel Kavramlar .................................................................................................... 9 

2. KIRSAL MĠMARĠ .................................................................................................... 10 

2.1 Kırsal YerleĢmeler ................................................................................................ 10 

2.2 Anadolu Kırsal YerleĢmelerinde Tarihi Süreç ...................................................... 11 

2.3 Kırsal Mimari Kimliği OluĢturan Temel Etkenler ................................................ 13 

2.3.1 Doğal Çevre Etkenleri ................................................................................... 14 

2.3.1.1 Ġklim ............................................................................................................ 14 

2.3.1.2 Topografya ve Arazi ................................................................................... 15 

2.3.1.3. Malzeme ve Yapı Tekniği .......................................................................... 16 

2.3.2 Sosyo-Kültürel Çevre Etkenleri ..................................................................... 17 

2.3.2.1 YaĢam Biçimi ve Temel Ġhtiyaçlar ............................................................. 19 

2.3.2.2 Aile Yapısı .................................................................................................. 19 

2.3.2.3 Dini Ġnançlar ve Mahremiyet ...................................................................... 20 

2.3.2.4 Ekonomi ...................................................................................................... 21 

2.3.2.5 Politika ve Hukuk ....................................................................................... 21 

2.4 Kırsal Mimarinin Özellikleri ................................................................................ 22 

2.4.1 Kırsal Mimari Dokuyu OluĢturan Unsurlar ................................................... 23 

2.4.2 Kırsal Mimari YerleĢim Karakterleri ............................................................. 25 

2.4.2.1 Ova YerleĢkeleri ......................................................................................... 26 

2.4.2.2 Dağ YerleĢkeleri ......................................................................................... 28 

2.4.3 Kırsal Mimaride Mekansal Kurgu ................................................................. 30 

2.4.4 Kırsal Mimaride Bina Kabuğu ve Cephe Düzenleri ...................................... 32 

3. BAġYAYLA KIRSAL MĠMARĠSĠNĠN KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ . 34 

3.1 Coğrafi Konum ..................................................................................................... 36 

3.2 Bölgenin Tarihi ..................................................................................................... 37 

3.3 Ġklim ve Ġklimsel Veriler ....................................................................................... 39 

3.4 Sosyal - Kültürel YaĢam ve Ekonomi ................................................................... 39 

3.5 Geleneksel BaĢyayla Evlerinin Özellikleri ........................................................... 41 

3.5.1 Konut Dokusu ve Özellikleri ......................................................................... 41 

3.5.2 Sokak Dokusu ................................................................................................ 43 

3.5.3 YeĢil Doku – Peyzaj ...................................................................................... 45 



 

 

4 

3.5.4 Evlerin Mimari Karakteristikleri ................................................................... 47 

5.3.6 Bina Kabuğu ve Cephe Özellikleri ................................................................ 73 

3.5.7 Yapı Malzemesi ve Tekniği ........................................................................... 75 

4. SONUÇLAR .............................................................................................................. 79 

KAYNAKLAR .............................................................................................................. 81 

ÖZGEÇMĠġ .................................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

1. GĠRĠġ 

 

Bir toplumun yaĢam biçimi, gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri, inançları ve 

insan iliĢkileri, o toplumun yaĢadığı mekanların tasarlamasında önemli bir yer tutar. Bu 

özellikler toplumun sosyo-kültürel yaĢantısının önemli bileĢenleri olup, sürekli çevre 

kültürleri etkileyerek ve onlardan etkilenerek geliĢir. Kırsal mimari ve Türk konut 

kavramı, Türklerin göçebe dönemlerindeki yaĢadıkları mekân olan çadırın iç 

düzeninden temellenmiĢ olup, yüzyıllar içerisinde üzerinde yaĢanılan Anadolu kültürleri 

ile etkileĢim göstererek geliĢip olgunlaĢmıĢ ve bir senteze ulaĢmıĢtır. 

Hiç Ģüphesiz tarihsel süreç içinde, uzmanlaĢmıĢ kiĢiler tarafından oluĢturulan 

mimarlığa paralel olarak, anonim mimarlık ürünleri de geliĢmiĢ ve değiĢmiĢtir. Bu 

ürünleri incelemeden önce, mimari oluĢumun bir süreklilik bağlamında geliĢtiğini 

vurgulamak adına, geçmiĢten günümüze mimarinin nasıl Ģekillendiğine ve bu 

ĢekilleniĢteki önemli etkenlere kısaca değinilecektir. 

Kırsal mimari ürünleri, kültürel bir süreklilik sonucu oluĢmuĢ, halkın kendi el 

emeğiyle yaptığı yapılardır. Bu ürünlerin özellikleri ve oluĢum süreçlerindeki etkenler, 

doğal ve sosyo-kültürel etkenler olarak sınıflandırılabilir. Bu etkenlerin bütünlüğünde 

kırsal konutların tasarım ve biçimi bölgelere ve kentlere göre farklılık gösterir. Bu 

farklılık, değiĢken koĢulların bir sonucudur. BaĢka bir anlatımla, bölgelerin farklı 

koĢullarına uyum gösteren bir tasarım ve biçimlenmeden söz edilebilir. 

Kırsal mimari iĢlevsellik bütününde iç dünyamızın oluĢturduğu özgün bir 

sentezdir. Ama bu özgün sentez yine de ĢaĢırtıcı bir analitik yapıya sahiptir. Bu analitik 

yapının ne olduğu ve sentezin özgünlüğü, sözkonusu konutların özeline indikçe 

netleĢmekte ve daha etkileyici bir hale gelmektedir. Fakat kültürlerin en görsel ürünleri 

olan bu yapılar, gittikçe zamana yenik düĢmekte, değiĢmekte ve özgün niteliğini 

kaybetmektedir. 
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1.1 ÇalıĢmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu çalıĢma, kırsal mimari ürünlerinin ve seçilen çalıĢma alanımızdaki yapıların 

karakterlerini tanımlayarak, bunları bütüncül bir yaklaĢımla ortaya koymaktadır. 

Günümüzde büyük bir hızla yok edilen, geçmiĢten günümüze bilgileri, deneyimleri ve 

gelenekleri taĢıyan geleneksel yapıların araĢtırılıp, arĢivlenmesi ve daha sonraki 

kuĢaklara aktarılmasının mimarlık pratiği ve tarihi bakımından oldukça önemlidir. 

Çünkü çağımızda kültürel ve doğal çevrede yaĢanan yıkım süreci karĢısında direnen bu 

tür doğal oluĢumlar, ekolojik yaklaĢım için örnek teĢkil etmektedir. 

Kültürleri birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biri olan mimari, kültürel 

kimlik ve süreklilik konusunda, toplumun yaĢadığı süreci, yaĢam biçimini, kültürünü ve 

değer yargılarını yansıtan büyük bir olgudur. Bu bağlamda çalıĢma temelinde, 

unutulmakta olan zengin mimarlık mirasının, toplumsal bellekteki yerinin pekiĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Dolayısıyla çalıĢma, bulunduğu yerin özelliklerine uygun yapılı 

çevrelerin yaratılması için, kültürel miras değerlerinin farkına varıp, kültürel mirası ve 

çeĢitliliği zenginleĢtirmenin önemini iĢaret etmektedir. 

 

1.2 ÇalıĢmada Ġzlenen Yöntem ve Kapsam 

 

ÇalıĢma, kırsal mimari gelenekleri açıklayıcı bir kavramsal çerçeve 

içermektedir. Yukarıdaki kapsamlı amaç doğrultusunda öncelikle kırsal mimari 

tanımlanmıĢ, Karaman BaĢyayla ilçesinin özgün mimarisine ait, yapım tarihleri bilinen 

evlerinin karakteristik özellikleri ve mekansal organizasyonları ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ġlçenin mahallelerden oluĢan dağınık yerleĢiminde çerçeve, en büyük 

mahallesi olan ve tüm idari ve resmi birimleri de bünyesinde barındıran BaĢköy 

mahallesine tutulmuĢtur. ÇalıĢma alanı olarak seçilen mahalle, yerleĢim biriminin diğer 

mahalleleriyle ve çevre ilçeleriyle de birliktelik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığı 

zaman kapsamın daha geniĢ olduğu söylenebilir. 

ÇalıĢmanın ilk aĢamasına kaynak ve doküman toplamakla baĢlanmıĢtır. Bu 

amaçla çeĢitli kütüphanelerde, enstitülerde, araĢtırma merkezlerinde araĢtırma alanına 

ıĢık tutacak çalıĢmalar taranmıĢtır. Toplanan bu genel altyapı doğrultusunda çalıĢma 

alanını oluĢturan ilçeye ait fotoğraflar çekilmiĢ, tespit edilen evlere ait veriler 

toplanmıĢtır. Yöreye ait geleneksel yapıların mimarisi incelenirken, restorasyonuna 
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yönelik değil, konut mimarisinin özellikleri, plan tipleri, yapı sistemleri, malzeme 

özellikleri görsel materyallerle desteklenerek, dıĢ gözlem ağırlıklı bir sistemle ele 

alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amacına uygun örnek konutların seçiminde, geleneksel dokunun 

yoğun olduğu bölgelerde mimari özellikleri açısından özelliği olan binalar göz önüne 

alınarak, altı adet yapı tespit edilmiĢtir. Bu sayıyı belirleyen ise yapıların çeĢitli 

onarımlar sonucu özellik ve fonksiyon değiĢimine uğramamıĢ, mimari kültür varlığını 

yansıtıyor olmalarıdır. Bu yöntemlerle ulaĢılan veriler değerlendirilerek sonuç ve 

önerilere varılmıĢtır. 

 

1.3 Kaynak AraĢtırması 

 

Türkiye’de baĢta coğrafya ve mimarlık olmak üzere değiĢik disiplinler 

tarafından kırsal ve geleneksel konutları farklı yönleri ile ele alan birçok yerel, genel ve 

teorik çalıĢma yapılmıĢtır. Geleneksel kırsal konutları tamamen mimari özellikleri veya sanat 

tarihi perspektifinden inceleyen çalıĢmalarda mevcuttur. Bu bölümünde ise tüm 

kaynaklardan ziyade, araĢtırmaya ıĢık tutan kaynaklardan önemli olanlarına ait, kısa 

açıklamalar yer almaktadır. 

Yıldırım, S., 1992, “Tarihi Ermenek Evleri ve Bunların Türk Mimarisindeki 

Yeri” isimli Yüksek Lisans Tezinde, diğer bölgelere farklı ve ilginç özellik gösteren 

ağaç ve taĢın bol bulunduğu Ermenek evlerinin karakterini belirlemeye ve bu yapıların 

kültür tarihimiz içindeki yerini vurgulamaya çalıĢmıĢtır. Ayrıca çalıĢmasında Türk 

evinin genel özelliklerinden de kapsamlı bir Ģekilde bahsetmiĢtir. 

Yürekli, H., Yürekli, F., 2005, “Türk Evi Gözlemler – Yorumlar” adı altındaki 

kitabını tezleri ile temellendirmiĢlerdir. Kitaplarında Türk Evi kavramına ait kapsamlı 

yorumlar bulunmaktadır. Bu yorumlar dıĢ gözlem ağırlıklı bir sisteme dayanmaktadır. 

Ayıca bu zengin içerikli kitap, görsel materyaller ile desteklenmiĢtir. 

Çınar, K., 1990, “Konya Ovası Kırsal YerleĢmelerinde Planlamaya ĠliĢkin Bir 

Yönten AraĢtırması” isimli çalıĢmasında, araĢtırma alanı olarak seçtiği Konya ovasına 

ait kırsal oluĢumları irdelemiĢ ve kırsal yerleĢmelerin planlama problemlerine 

değinmiĢtir. Bunun yanısıra bölgede uygulanan yeni köy yerleĢmelerini inceleyerek, bir 

değerlendirme yapmıĢtır. Elde ettiği verilerin neticesinde geliĢtirilen kriterlere göre 

yörede uygulanabilecek bir planlama modeli sunmuĢtur. 
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Dağıstanlı, K., 2007, “Mimarsız Mimarlık ve Bingöl, Kiğı, Alagöz Köyü 

Üzerine Bir Ġnceleme” isimli tezinde, mimarsız mimarlık ürünlerini Dünya’da ve 

Türkiye’de olmak üzere iki alt baslıkta ele alınmıĢtır. Literatürden elde edilen verileri 

sorgulanmak amacıyla, Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Alagöz köyünde alan çalıĢması 

yapılmıĢtır. Alanda yer alan Geleneksel ve Günümüz Mimarsız Mimarlık Ürünleri ve 

oluĢumlarını belirleyen etkenleri karsılaĢtırmalı olarak değerlendirmiĢtir. Sonuç olarak, 

Geleneksel Mimarsız Mimarlık Ürünlerinin oluĢumunda etkili olan doğal ve sosyo-

kültürel çevre etkenlerinin Günümüz Mimarsız Mimarlık Ürünlerinin oluĢumunda 

çoğunlukla etkili olmadığını belirlemiĢ ve bu sonucu literal ağırlıklı alan çalıĢmasıyla da 

doğrulanmıĢtır. 

Tunçdilek, N., 1967, “Türkiye Ġskan Coğrafyası (Kır Ġskanı)” ismini taĢıyan ve 

Türkiye’yi kapsayan kitabında ülkenin tüm coğrafyasına ait meskenlerle, köy-altı iskan 

Ģekillerini ele almıĢtır. ÇalıĢma kendi ifadesiyle sayısız gezilere dayanmaktadır. Ayrıca 

çalıĢma ülkenin tüm bölgelerinde yapılan araĢtırmaların bir ürünü niteliğini de 

taĢımaktadır. 

BaĢlılar Altun, S., 2008, “Geleneksel Türk Evleri, Kullanılan Yapı Malzemeleri, 

Yapı Elemanları ve Yapım Sistemleri” isimli kapsamlı çalıĢmasında, geçmiĢin izlerini 

barındıran varlıkları gün ıĢığına çıkartmanın ve analiz etmenin öneminin bilinciyle, 

Türk dilini konuĢan halkların, kaçınılmaz Ģekilde, yaĢam koĢullarının ve sosyo-kültürel 

yapılarının izlerini bıraktıkları değiĢik barınaklarını, kurganlar yardımıyla bilgi 

edinebildiğimiz Hun ve Saka Türklerinden Osmanlıların son dönemine kadar (MÖ 6 – 

MS 19. yy), yapı malzemesi, yapı elemanları ve taĢıyıcı Ģemalarını esas alarak 

incelemektir (BaĢlılar Altun, S., 2008,). 

Özhan, N., 2006, “Anadolu’nun Geleneksel Konutlarında AhĢap Kullanımına 

Ait Bir Derleme” isimli yüksek lisans tezinde; zengin, geleneksel ve özellikle ahĢabın 

kullanıldığı konut mimarimizi irdelemiĢtir. Ġklim ve topografyanın büyük farklılıklar 

gösterdiği ve çok değiĢik kültürlerin bulunduğu zengin bir toplum yapısına sahip 

Anadolu’da, ahĢabın farklı biçimlerde ele alınıĢını günümüze kadar incelenmiĢtir. 

Eminağaoğlu, Z., 2004, “Kırsal YerleĢmelerde DıĢ Mekan Organizasyonu – 

Ġlgili Politikalar ve Değerlendirmeler” isimli Doktora Tezini, kırsal yerleĢmelerde 

mimarinin doğasındaki özü araĢtırmak ve bunun çağdaĢ tasarımda nasıl 

kullanılabileceği bilgisini ortaya koymak amacı ile ele almıĢtır. Bu kapsamda çalıĢma 

alanını Artvin ilinin kırsal yerleĢmeleri olarak belirlemiĢtir. 
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1.4 Temel Kavramlar 

 

Kırsal Mimari: Kırsal, demografik olarak nüfus yoğunluğunun düĢük olduğu 

yerleĢim birimlerinin görüldüğü, üretimin endüstriyel nitelikten daha çok tarım ve 

hayvancılığa dayandığı coğrafi ve beĢeri açıdan sınıflandırılmıĢ yer ya da bölgedir. 

Mimarlık veya mimari ise binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve 

bilimidir. Ġnsanların yaĢamasını kolaylaĢtırmak ve barınma, dinlenme, çalıĢma, eğlenme 

gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları, iĢlevsel 

gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaĢtırarak estetik yaratıcılıkla inĢa 

etme sanatıdır. Buradan hareketle kırsal mimari, yapıları yöreye ve fiziksel çevreye 

uygun ölçülerde tasarlama ve inĢa etme bilimidir. 

Mekan: ÇeĢitli yaklaĢımlarca farklı ele alınmakla beraber geniĢ bir çerçeve ile 

insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elveriĢli olan 

boĢluk ve sınırları gözlemciler tarafından algılanabilen uzay parçası, olarak 

tanımlanabilir. Mekan mimarlık mesleğinin konusunu oluĢturmakta ve aynı zamanda bir 

mimari ürünün vazgeçilmez tek niteliği, bir mimari ürünü var eden temel koĢuldur. 

Mekan var olmadan mimari bir eserin varlığından da söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Gusülhane: yıkanma iĢlevinin kültürel bir varyasyonu olarak Türk evinin özgün 

öğelerinden biridir. Geleneksel Türk evinin odalarında yıkanılabilir biçimde yapılmıĢ 

küçük bölmedir. 

Yüklük: Geleneksel konutların odalarında yatak, yorgan gibi Ģeyleri koymaya 

yarayan yer veya büyük dolaplardır. ĠĢlevsel çerçevede esneklik sağlayan yüklükler gece-

gündüz değiĢiklikler gösteren tefriĢ düzenlemelerini sağlayan taĢınabilir elemanların 

depolanmasını sağlar. 

Araboğaz: araĢtırılan alana yönelik mimari bir terimdir. Karakteristik bir 

Ģekilde mekanları birbirine bağlayan bir ortak birimin bulunmasıdır. 

Göz: Bu terim yine yöreye özgü bir kimlik taĢımaktadır. Geleneksel ifadesi ile 

göz kavramı, zenim katta oluĢan ve üst katta tekrarlanan yalın birimlerdir. 

Bölünebilirliği ifade eder. Yıldırım’ın (1992) Ermenek evleri üzeri yaptığı çalıĢmada da 

bu terimin adı geçmektedir. Fakat Yıldırım göz kavramını, bölünebilirliğin yanı sıra bir 

mekan (oda) olarak da tanımlamaktadır. 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Estetik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1n%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alg%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimar
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2. KIRSAL MĠMARĠ 

 

Kırsal mimari unsurunu bütün parametreleriyle ele almak, dünya genelindeki 

tarihsel sürece bakmak, çalıĢmanın özü için çok ayrıntılı olacağından, çerçeve ülkemiz 

özelinde tutularak, konu tanımsal ve öz bir Ģekilde aktarılacaktır. 

Konu hakkındaki literatürler irdelendiği zaman, özet açılımıyla kırsal 

yerleĢmeler yaĢayanların ihtiyaçlarına yanıt veren, doğa ile bütünleĢmiĢ, arazi formuna 

uygun, doğal kaynaklara ve etki alanlarına sahip, iklim ile uyumlu ve kültürel değerleri 

barındıran yerleĢmelerdir. Tarımsal faaliyetleri, rekreasyon (eğlendinlen) etkinlikleri, 

sosyal yapısı, doğal çevresi ve yapay çevrenin en önemli unsuru olan konutu ile bir 

bütün olarak tarihi süreç içerisinde mimari kültürümüzün oluĢumunda temel 

etmenlerden biridir. 

Bu temel etmen, uzmanlaĢmıĢ kiĢiler tarafından oluĢturulan mimarlığa paralel 

olarak geliĢmiĢ ve kır hayatının en karakteristik görünümünü meydana getirmiĢtir. 

ġekilleri, tipleri, sayıları ve gruplanıĢları birbirine benzemez olsa da, iskanı organize 

eden meskenler her yerde aynı amaçlar doğrultusunda inĢa edilmiĢ beĢeri tesislerdir. 

 

2.1 Kırsal YerleĢmeler 

 

“YerleĢme olayı” insan kümelerinin barınaklarını, kurdukları çevreyi, insan 

yaĢam ve eylemlerinin oluĢturduğu alanı içeren çok kapsamlı bir kavramdır. Bu açıdan 

bakılırsa ilkel toplumlar, çadır yaĢamını sürdüren göçebe, yarı göçebe toplulukların 

barındıkları geçici yerleĢmeler yanında kent, kasaba ve köy gibi kalıcı yerleĢmelerde bu 

kavrama girmektedir. YerleĢme doğa, insan ve onun yapıtlarından oluĢan bir alan olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bunun ötesinde uzaklık ve yakınlık olarak birbirinden ayrılan, 

kendisine özgü bir iĢgücü, toplumsal örgütlenmesi, kültürü ve tarihsel varlığı bulunan 

bir insan birliği durumuna girmektedir (KeleĢ vd., 1978). 

Yukarıdaki kapsamlı tanım bünyesinde yerleĢmelerin oluĢumu ve 

kademelenmesinin temelinde insan faktörü bulunmaktadır. Ġnsanların farklı 

ihtiyaçlarından doğan bu oluĢumları, nüfus ve ekonomik yapı, ağırlıklı olarak 

etkilemektedir. Ülkemizde ise Devlet Planlama TeĢkilatı yerleĢme merkezlerinin 

kademelenmesi üzerine yaptığı araĢtırmada bu kademeleri yedi ayrı sınıfta toplamıĢtır. 

Birinci ve ikinci sınıfa köy ve kasabalar girmektedir. Buna göre en alt kademe 

merkezlerde ancak günlük gereksinimlere yanıt veren mal ve hizmetlerin karĢılanması 
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beklenmektedir. Daha üst kademelerdeki merkezlerde nispeten uzmanlık isteyen 

faaliyetler yer almaktadır. 

 

 

 

ġekil 2.1: Taraklı Kırsal YerleĢkesi (Özkan, 2009) 

 

2.2 Anadolu Kırsal YerleĢmelerinde Tarihi Süreç 

 

Ġnsanlığın baĢlangıcından, günümüzden 12000 yıl öncesi kadar olan dönemle 

tarihlenen Paleolitik Dönemde, Anadolu’nun birçok yerinde avcılık ve toplayıcılıkla 

yaĢamını sürdüren insan toplulukları vahĢi hayvan ve doğanın olumsuz Ģartlarından 

korunmak için dağınık ve seyrek olarak küçük topluluklar halinde mağara veya kaya 

kovuklarında yaĢamıĢtır. Günümüzden 12000-10000 yıl öncesine tarihlenen Mezolitik 

Dönemde ise, göçebelikten yerleĢik düzene doğru bir geçiĢ yaĢanmıĢ ve bu dönemde 

köy mimarisi tarzında barınma ve korunma gibi ortak bir amaca hizmet eden kalıcı 

barınaklar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu barınaklar ilk kentleĢme hareketinin çekirdeğini 

de oluĢturmaktadır (Kejanlı, 2005). 

Anadolu; çağlar boyunca çeĢitli uygarlıkları ve kültürleri, sürekli ve iç içe 

bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Bu açıdan dünyada eĢine az rastlanır bir 

bölgedir. Yöre, konumu gereği hem çeĢitli iklim türlerinin etkisinde kalmıĢ, hem de 

çevresindeki çeĢitli kültürlerle etkileĢimde bulunmuĢtur. Çok yönlü coğrafyası, tarihin 
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her döneminde geliĢen kültürünü de dinamik kılmıĢ, çeĢitlilik içinde bütünlüğün 

egemen olmasına neden olmuĢtur.  

 

 

  

 

 

ġekil 2.2: Anadolu’da Ġlk YerleĢim Örnekleri-Çayönü (Kejanlı, 2005) 

 

Anadolu’da, farklı özelliklere sahip toplulukların biçimlendirdiği birçok 

yerleĢme bulunmaktadır. YerleĢmeler; insanların barınma, korunma zorunluluğu, bir 

arada bulunma isteği ve çeĢitli ihtiyaçlarını temin etme çabalarının bir sonucudur. 

YerleĢmeler, toplulukların kendilerine özgü yasam biçimleri doğrultusunda, doğal çevre 

ve sosyal çevre etkenlerine bağlı olarak oluĢmuĢlardır. YerleĢmeleri oluĢturan ve 

insanların el emeği olan bu kırsal yapılar, burada yasayan toplumların kültürel 

kimliklerinin göstergesi olmuĢlardır ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeĢitlenmiĢlerdir. 

Ancak, günümüzün değiĢen Ģartlarında sekil değiĢtirerek farklılaĢmıĢlardır (Dağıstanlı, 

2007). 

Türkler 1071 yılında Anadolu’ya geldikten sonra, yarı göçebeliklerini 

sürdürseler de ticarete atılarak kentlere yerleĢmiĢlerdir. BaĢlangıçta kentlerde boĢ olan 

mekanları yaĢam alanı olarak tercih etmiĢler, eski Anadolu yerleĢim ve konut kültürünü 

devam ettirmiĢlerdir. Beylikler ve Osmanlı Ġmparatorluğu dönemlerinde ise mevcut 

mimari birikimden etkilenerek kendi kültürlerini, geleneklerini, doğa ve iklim 
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özellikleriyle sentezleyerek, yaĢam biçimlerini yansıtan özgün mekan çözümlerini 

oluĢturmuĢlardır (Aktuna, 2007). 

Örnekleri günümüze kadar ulaĢan bu kırsal konutlarımız özgün niteliğini 1950’li 

yıllardan sonra nüfus artıĢının, çarpık kentleĢmenin, küreselleĢmenin ve kitlesel 

üretimin etkisi ile yitirmeye ve hızla değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bu değiĢiklikler, kentsel 

alanlardan farklı olarak kültürel kimliklerini sürdürmeye devam eden kırsal alanların, 

kendine has karakteri üzerinde yıkıcı bir etki meydana getirmiĢ, geçmiĢin dokusunu yok 

ederek kimliksiz görüntüler ortaya çıkarmıĢtır. 

 

2.3 Kırsal Mimari Kimliği OluĢturan Temel Etkenler 

 

Dünyayı iĢgal etme yolunda ilk adım, meskenlerin inĢası ile baĢlamıĢtır. Tarih 

öncesi zamanlardan günümüze kadar (21. yüzyıl) her çağda insanlar, kendilerini dıĢ 

etkenlerden koruyacak ve çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılayacak bir mekan arayıĢı içinde 

olmuĢlardır. Bu arayıĢ doğrultusunda, insanlar her dönemde kendi malzemesi ve 

teknolojisini yansıtan yapılar inĢa etmiĢlerdir. Toplumsal yapı ve yaĢam kültürünü 

yansıtan bu mimari ürünler yapay fiziksel çevreyi oluĢturmaktadır. 

Uygarlığın doğduğu, sayısız kültürün buluĢup kaynaĢtığı ülkemiz coğrafyasında 

mimarlığın dili bu zengin geçmiĢin izlerini taĢır. Her yörenin, her köyün ve her etnik 

grubun evleri doğal çevre, iklim koĢulları, kültür farklılıklarına göre, yörelere özgü 

çeĢitlilik gösterir. Kırsal yerleĢmeler Anadolu’nun değiĢik bölgelerinde farklı koĢul ve 

bileĢenlerle ortaya çıkmakta; yerleĢmeler gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri 

ve ekonomik koĢullara bağlı olarak biçimlenmektedir. Bu oluĢum ve biçimlenmede kır 

insanının kültürel yaĢamının ve toplum yapısının etkisi açıkça görülmektedir 

(Eminağaoğlu, 2004). 

Ülkemizde kırsal yerleĢmeler konusunda yapılan çalıĢmalar hızla artmaktadır. 

Ancak, geçmiĢte ve günümüzde insan çevre geleneğine göre yapılan bu araĢtırmalarda 

temel yaklaĢım, bütün faaliyetlerinde olduğu gibi, evinin inĢasında da içinde bulunduğu 

coğrafi çevre koĢullarının etkisinde kaldığı üzerine kuruludur. Fakat benzer doğal 

ortamlarda yaĢayan toplulukların oluĢturdukları yerleĢmeler ve konutlar birbirinden 

farklılıklar gösterir. En azından bu durum bile konut ve yerleĢmelerin Ģekillenmesinde 

sadece doğal koĢulların değil kültürün de önemini ortaya koymaktadır (Yılmaz Çakmak, 

2011). 
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Kırsal konut çeĢitliliğini belirleyen faktörler, farklı bakıĢ açılarına göre 

değiĢiklik göstermektedir. Farklı görüĢlerden çıkarılabilecek ortak sonuca göre bu 

etmenleri iki grupta sınıflandırmak mümkündür. Bunlar “Coğrafik (Doğal) 

belirleyiciler” ve “Sosyo-kültürel belirleyiciler” dir (Yılmaz Çakmak, 2011). AĢağıda 

bu belirleyiciler özellikle kırsal mimari perspektifinde değerlendirilecektir. 

 

2.3.1 Doğal Çevre Etkenleri 

 

Anadolu’da tarihin her evresinde, bu zengin topraklara yerleĢmek isteyen 

toplumların izledikleri yol, seçtikleri yerler, zaman akısı içinde gözden geçirildiğinde ve 

yoğunlaĢma noktalarının nedenleri araĢtırıldığında, “doğanın sunduğu olanaklar”, 

karsımıza çıkmaktadır (Çevik ve Eminağaoğlu, 2006). Bu durum ise doğanın 

yapılanmıĢ çevrelerden daha baskın olduğunun ifadesidir. 

Tarihsel sürece baktığımız zaman yerleĢme alanı olarak doğanın iĢaretlediği 

alanlar seçilmekte, doğal konumlar insan tarafından gerçekleĢtirilmiĢ yapay konumlarla 

birlikte özel, lokal (yerel) sunumlar sergilemektedir. Etkili topografya, yeryüzü Ģekilleri, 

rölyefler, vejetasyon, su, ıĢık, klima etkileri ve doğal çevreyi kullanma, müdahale etme, 

tamamlama, sembolize ederek görselleĢtirmenin sonuç ürünü olarak, özgün kırsal 

mimari sunumlar meydana gelmektedir. 

Doğal konumlar; insanlar tarafından organize edilen koĢullarla birlikte, yerleĢme 

ve yer karakterinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bu doğal veriler, mimariyi biçimlendiren 

yapı içinde ve dıĢ çevre koĢulları içinde uyumunu sağlamak isteyen insanın 

gereksinimleri ile bütünlesen önemli bir etkendir. 

 

2.3.1.1 Ġklim 

 

Doğa ile uyumlu birliktelikler sergileyen kırsal alanlardaki yapı bölgelerinin en 

önemli yönlendiricileri; iklim ve topografya gibi doğal çevre elemanlarıdır. Özellikle 

konutların yerleri ve yönelmeleri topografya ve iklimsel veriler dikkate alınarak 

belirlenir. Yapıların ve yapıların bir araya gelmesiyle oluĢan kırsal yerleĢmelerin 

tasarımında iklim verilerinin olumlu yanlarından olabildiğince yararlanmak, olumsuz 

yönlerinden ise korunmayı sağlayacak çözümler getirmek, iklimle dengeli yapı ve 

yerleĢmelerin oluĢturulmasını sağladığı gibi, yaĢanabilir uygun fizik ortamlarının 

yaratılmasını da olanaklı kılar. 
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Anadolu’da birbirinden büyük farklılıklar gösteren çeĢitli iklim bölgeleri 

bulunmaktadır. Güney ve Güneybatı Anadolu’nun ılıman Akdeniz ikliminden, doğu ve 

iç bölgelerin sert karasal iklimine ve Kuzeyin ılıman iklimine kadar, oldukça geniĢ bir 

iklimsel çeĢitlilik göstermektedir. Türk Evi’nin yayıldığı bölgelerde genel olarak ılıman 

kuĢak içinde kalmakla beraber, kuzey ve güney kıyılarla iç bölgeler arasında ve yerel 

topografya nedeniyle mikro klima, ısı ve yağıĢ bakımından mevsimlere göre önemli 

farklılıklar gösterirler (Günay, 1989). 

Ülkemiz coğrafyasının farklı iklim bölgelerine ayrılması, evlerin 

biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Bu biçimlenme, yapının dıĢ cephesinden yapım 

tekniğine, malzeme seçiminden çatı örtüsüne ve yerleĢim düzenine kadar yansımaktadır. 

Ayrıca yapılarda iklim özelliklerine bağlı olarak soğuk ve yağıĢlı iklim bölgelerinde 

evler daha korunaklı, sıcak iklim bölgelerinde ise doğaya daha açıktır. 

 

2.3.1.2 Topografya ve Arazi 

 

Topografya, yerleĢme karakterini doğrudan etkileyen doğal bir faktördür. 

Topografyanın biçimlenmesinde etkili olan nehir, göl ve dere gibi doğal su kaynakları, 

çok eski çağlardan beri yerleĢmelerin yerini ve biçimini belirleyen veriler olmuĢtur 

(Kantar, 1998). 

Evlerin formunun oluĢumunda arazinin sınırları, eğimi, su özellikleri ve bitki 

örtüsü belirleyicidir. Arazinin engebeli oluĢu, yerleĢmeyi iklim koĢullarından daha çok 

etkilemektedir. Örneğin; Karadeniz bölgesinin engebesinin sağladığı manzara 

yüzünden, evler tercih edilmese de, genellikle kuzeye dönük kurulmuĢtur. 

Anadolu’nun engebeli yapısı evin kurulusunda değil, doğayla iliĢkisinin 

değiĢmesinde etkendir. Evin iç düzeni yine aynı kurallara göre kurulmuĢ, fakat bazı 

biçimsel değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu nedenle tomografik özellikler daha çok yapısal 

değiĢiklikleri getirmiĢtir (Küçükerman, 1996). 

Yeryüzü, homojen bir yüzeye sahip olmadığından, topografya açısından bazı 

alanlar insanlar için yasam sahasını daraltıp sınırlandırırken, bazı yerler elveriĢli 

imkanlar sunmaktadır. Bu bağlamda, topografya içinde iklim elemanlarının etkilerinin 

maksimum olduğu yerlerde konumlanma seyrek görülür. Bunlara, rüzgar açısından 

yamaç sırtları, heyelan ve çığ etkisine açık alanlar, bataklıklar, sürekli gölge altında 

kalan yerler ve kıyı kesimlerinde gel-git sınırı içindeki araziler gibi alanlarda 

eklenebilir. 
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2.3.1.3. Malzeme ve Yapı Tekniği 

 

Yapı eylemi, istenen herhangi bir amaca uygun bir biçimi ve bu biçimi ayakta 

tutacak strüktürü, amaca uygun bir malzeme ile yapım tekniklerinin olanakları içinde 

gerçekleĢtirmektir. Ġnsan eliyle yaratılan fiziksel yapay çevre, bu etkinlikleri kapsayan 

bir yapıcılığın sonunda ortaya çıkmaktadır. Yani malzeme, mimariyi etkileyen 

faktörlerden biridir ve yapının strüktürünün kurulmasında önemli bir unsurdur (Kuban, 

1998). 

Malzeme, yapım ve teknolojinin binlerce yıldır yapıların karakterini belirlediği 

görüsü, geçmiĢte ve bugün geçerliliğini korumaktadır. Malzeme, yapım ve teknoloji, 

biçimi belirleyenden çok tamamlayan etkenlerdir. Çünkü malzeme, ne yapılacak yapıda 

ne de onun biçimine karar verilmesinde etken değildir. Kullanıcı ihtiyacı ve farklı 

unsurlarla tasarlanan bir mekan organizasyonunun çevrelenmesine ve onun değiĢtirilip 

yenilenmesine olanak verir. 

Malzeme açısından ülkemiz özeline baktığımız zaman, imkanların kısıtlı olduğu 

kırsal konutların yapımında kullanılan malzemelerin doğal çevre ile yakından iliĢkisi 

bulunmaktadır. Çevrede taĢ malzemeler yaygınsa konutlarda taĢ kullanılmakta, 

ormanlık yörelerde ise daha çok ahĢap kullanılmaktadır. Tas ve ahĢap malzemenin 

bulunmadığı yarı kurak bölgelerde ise konutları, kerpiç malzeme Ģekillendirmektedir. 

Bu bağlamda yapı malzemesi ve tekniği, geleneksel mimarinin sınırlarını belirleyen 

önemli bir unsurdur. 

Günümüz mimari oluĢumlarında ise sanayileĢme etkisi ile bireysel üretimden 

kitlesel çözümlere gidilmiĢtir. Bu süreçte kiĢiye özel konutların yerini hızla apartmanlar 

almaya baĢlamıĢ ve kiĢiye özel üretim bazı müstakil kırsal konutlarla sınırlı kalmıĢtır. 

Yapıda, geleneksel yapım sistemlerinin yerini çağdaĢ yapım sistemleri, doğal 

malzemelerin yerini, imalat gerektiren malzemeler (plastik vb.), el sanatlarının yerini 

fabrikasyon almaya baĢlamıĢtır. Yapı elemanları yeni teknolojik geliĢimlerin etkisiyle 

yeniden biçimlenmiĢtir. 

Bu hızlı oluĢumlar ile ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde nerede, nasıl bir 

yerleĢmeyi, seçilen ölçekle ve malzemeyle kentsel bütünlük bağlamında düzenlemek 

söz konusudur. Çevre, malzeme, yapı bütününde optimum çözüm önerileriyle duyarlı ve 

etkili çalıĢmalar yapılmalıdır. (Akıncıtürk, 1999). 
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2.3.2 Sosyo-Kültürel Çevre Etkenleri 

 

Mimarlık, belirli bir toplumun temel ihtiyaçlarıyla imkanları çerçevesinde, o 

toplumu ilgilendiren faaliyetleri duygusal yönden de destekleyerek barındırabilecek 

nitelikte mekan düzenleri oluĢturma becerisidir. Mimarlığın bu yapısı, onun, çeĢitli 

verilerin, disiplinlerin karmaĢık ve organik bir sentezi olmasını gerektirir (Özer, 2004). 

Rapoport (2004), mimari tasarımın, kültüre cevap vermesi gerekliliğine, dolayısıyla 

“kültüre özgü” olmasına dikkati çekerek, bu disiplinlerin içinde, genelde sosyal 

bilimlerin özelde kültürün önemini vurgulamıĢtır. 

 

 

 

ġekil 2.3: Kültür kurumları, (Güvenç, 1985) ten alıntı (Erdinç, 2009). 

 

Yasam biçimi, ritüeller, gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dil, dini inançlar, 

müzik ve insan iliĢkileri o toplumun kültürel yaĢantısının önemli bileĢenleri olup sürekli 

bir değiĢim ve dönüĢüm içerisinedir. Bu da o toplumu diğer toplumlardan ayırmaktadır. 

Binaların biçimleniĢini ve meydana getirdikleri doku oluĢumunu yalnızca fiziksel 

özelliklere bağlı olmayıp, yukarıda saydığımız kültürel özellikler de bu oluĢumları 

yakından etkilemektedir. 
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Anadolu ilkçağlardan bu yana pek çok uygarlığın yerleĢme ve yayılma merkezi 

olmuĢtur. Genel bir ilke olarak, bir yerde zaman içinde çok sayıda değiĢik uygarlığın 

geliĢmesi orada çok değiĢik yasayıĢların, düĢüncelerin ve kavramların da yaratılmıĢ 

olması anlamına gelmektedir. Bunun sonucu olarak da, farklı kültür kavramları 

geliĢmiĢtir. Bu da, sözünü ettiğimiz kırsal konut kavramını etkilemektedir. 

Kırsal alanlar genel anlamda, Ģehir dıĢında kalan bütün yerleĢme alanlarını içine 

alan geniĢ bir çerçeveyi ifade etmektedir. Ġklim bölgelerine, topografik yapıya, bitki 

örtüsüne, arazi mülkiyetine, devlet müdahalelerine, sosyo-ekonomik yapıya, doğal 

afetlere, ulaĢım imkanlarına ve tarım yapısına göre değiĢik özellikler göstermektedir. 

Bu özellikler kültürel yapının belirleyicileridir (Çınar, 1990). 

Kır insanını, yaĢadığı çevreler ve kır toplumunun yapısını yansıtır. 

YerleĢmelerdeki her yapılaĢma bir amaca ve iĢleve hizmet etmektedir. Kırsal 

yapılardaki doğal çevre ile sağlanan uyumun yanında, yapıların ölçekleri, birbirlerine 

olan mesafeleri, sokak ile olan iliĢkileri, ortak mekan kullanımları ile toplumsal 

birliktelikteki uyum ve saygıyı ifade eden oluĢumlar dikkat çekmektedir. Bu etik 

oluĢumlar, birebir iliĢkileri temellendirmektedir. Ayrıca kırsal yerleĢmelerdeki 

toplumsal bağ, yoğun bir akrabalık iliĢkisine dayanmaktadır. 

Zaman içerisinde farklı faktörlerin etkisinde değiĢen yasam Ģartları; insanların 

istek ve gereksinimleriyle ortak değer ve imgelerinde çözülmeler meydana getirmekte, 

bu durum bazen yapılaĢmıĢ kırsal mimari çevre dokusunun kendine özgü dilini 

kaybetmesine neden olmaktadır. GeliĢen teknoloji ve kitle iletiĢim araçları, kırsal 

alanlara ulaĢım ve eriĢim kolaylığı sağlanmakta, bu durum ise kırsal bölgedeki değiĢim 

sürecine ivme kazandırmaktadır. 

Günümüzde modern toplum, kültürlerle ve toplumsal değerlerle çatıĢma ve 

kültürü etkileyerek farklılaĢtırmaktadır. Toplumsal ve kültürel bir ürün olan konut 

olgusu da, bu durumdan etkilenmektedir. Ekonomik ve teknolojik ürünleri öne 

çıkararak, kültürel değerleri yok sayan modern toplum ve mimari, tek tip konut üreterek 

standartlaĢmakta, kendi içlerine dönük düĢünce ve duygu biçimleriyle bakan insanlar 

da, zamanın ayak uydurulamaz bir hızla ilerlemesi ile değiĢen çevrelerine 

yabancılaĢmaktadırlar. Bu sebeple, konut-kültür iliĢkisinde, toplumsal öğeleri 

incelemek ve tek tip konut üretimine temkinli yaklaĢmak önemlidir ( Erdinç, 2009). 
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2.3.2.1 YaĢam Biçimi ve Temel Ġhtiyaçlar 

 

Yasama biçimi ve temel ihtiyaçlar her kültürde farklı özellikler göstermekte; 

buna bağlı olarak da her toplumda farklı biçimlenmelere neden olmaktadır. Her 

toplumun kendine özgü, oturma, yeme, yasama vb. alıĢkanlıkları olup, bu doğrultuda 

mimari yapıdan beklentileri de değiĢmektedir. 

Geleneklerin oluĢmasında ve kültürel sürekliliğin sağlanmasında, çok değiĢik 

öğelere bağlı olarak ortaya çıkan ve zaman içinde değiĢen kullanıcı gereksinimleri 

önemlidir. Kullanıcının her toplumsal davranıĢı ve gelenekleri, aynı zamanda birkaç 

temel gereksinme ya da gereksinmelerin tümü tarafından kararlaĢtırılmaktadır. Temel 

ve bilinçsiz gereksinmeler; fizyolojik, güvenlik, sevgi, toplumsal çevre içinde baĢarılı 

olma ve değerlendirilme, idealdeki iĢi yapma olarak sıralanmaktadır (Dağıstanlı, 2007). 

 

2.3.2.2 Aile Yapısı 

 

Ġnsanın yaĢamı boyunca içinde yer aldığı ve üyesi olduğu grupların en önemlisi 

ve süreklisi ailedir. Aile içi iliĢkiler, ailedeki otorite örüntüsü, evlenme Ģekilleri, 

çocukların eğitimi gibi aile yapısını oluĢturan özellikler yapı biçimleniĢinde etkili 

olmuĢtur. Özellikle aile içindeki otorite iliĢkilerinin düzenleniĢine göre “anaerkil” ve 

“ataerkil” olarak sınıflandırılan aile yapısı tiplerinin konut biçimleniĢi üzerinde etkileri 

açıkça görülmektedir (Yeler ve ArkadaĢları). 

Kırsal yerleĢmeler kültürlerini, yaĢam biçimleriyle yaĢadıkları her mekana 

yansıtan, genellikle geniĢ aile modelinin yaĢadığı yerlerdir. YerleĢme içindeki birbirine 

yakın konut grupları genellikle bir akraba birliğini gösterir. Konutların giriĢleri, 

pencerelerin biçimleri ve ebatları, kullanılan ortak mekanlar, komĢuluk, birlik ve 

beraberlik, mahremiyet gibi sosyo-kültürel kavramlarla iliĢkilidir (Kantar, 1998). 

Büyük aile kavramı, göçebelikten yerleĢik hayata geçiĢte, yapının kurulusunda 

ve biçimlenmesinde önemli bir etken olmuĢtur. Göçebelikte ailecek kullanılan yasama 

birimi olan çadırlar, yapı içinde odalara dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Aileyi oluĢturan ufak 

aile birimlerine göre düzenlenen odalar, aynı çatı altında birer ev birimi özelliği 

taĢıyarak tüm fonksiyonları içerirler. 

Farklı aile yapılarının binalar üzerinde de farklı etkileri bulunmaktadır. Ailede 

yaĢayan fertlerin sayısıyla iliĢkili olarak konutlar, konaklar haline dönüĢmüĢtür. Tarıma 

dayalı zamanlarda bütün aile, geçimlerini sağlayabilmek için anne, baba, gelinler ve 
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damatlar bir arada yaĢamaktaydılar. Fakat teknolojinin geliĢip makinelerin kullanılmaya 

baĢlamasıyla beraber ailenin her ferdi değiĢik islerde çalıĢmaya baĢlayarak evden 

ayrılmaya baĢlamıĢlardır. Bunun sonuncu olarak da geleneksel aile parçalanmıĢ ve 

çekirdek aileye dönüĢüm baĢlamıĢtır. Böylece, büyük evler küçülmeye ya da aynı ev 

düĢeyde ve yatayda bölünüp düzenlenmeye baĢlanmıĢtır (Karabulut, 2007). 

Özet olarak, kırsal konutlarda mekanlar, kullanıcının kendine özgü 

davranıĢlarını ve isteklerini sürdürebileceği fiziksel gereksinimlerine yanıt verebilecek 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. Geleneksel Türk aile yapısı ve gündelik yaĢantısı da bu tasarımın 

oluĢmasında önemli rol oynamıĢtır. 

 

2.3.2.3 Dini Ġnançlar ve Mahremiyet 

 

Ġnsanı etkileyen ve buna bağlı olarak konutun biçimleniĢini yönlendiren bir 

takım sembolik değerler vardır. Dini inançlar bu belirleyici etkenlerden birisidir 

(Özbek, 1990). Mahremiyet konusu da konut biçimlenmesinde önemli bir faktördür. 

Mahremiyet, kiĢi veya grupların birbirleri ile olan etkileĢimlerini kontrol eden ve farklı 

örüntülerde oluĢan davranıĢ mekanizmalarını ayarlayan zihinsel bir süreçtir (Ünügür, 

1992). 

Yeryüzünde yaĢayan bütün milletler ve toplumlarda olduğu gibi Türk milletinin 

de dünyada yaratıldığı ve var olduğu günden, bugüne kadar geçirdiği zaman içerisinde 

inandığı dinler olmuĢtur. En özel ortam olan evler, dinin sosyal bünyesine etkilerine 

karĢı koyamamıĢ ve uzun zaman evlerin yapısı, teĢkilatı, detayları ve motifleri din ve 

inancın izlerini taĢımıĢtır (Eser, 1955). 

Konut her devirde aile yaĢamını içeren, bu nedenle de mahremiyetin de inĢa 

edildiği bir alan olarak karĢımıza çıkmaktadır. Konutun biçimleniĢindeki mahremiyet 

etkileri, konutlarda kapının konumlanıĢından tutun, kadınlar ve erkekler için iki ayrı 

tokmağın bulunuĢu gibi ince detaylarına kadar yansımaktadır. 

Ġslami etkilerle yapılan ev mimarisinde önemli bir nokta da kıble yönü 

kavramıdır. ĠnĢa edilen evler bu kavram göz önünde bulundurularak yapılmıĢ, sokak 

yönleri hep bir dini yapıya odaklanmıĢ, böylece dini imar planı diyebileceğimiz bazı 

düzenlemelerde ortaya çıkmıĢtır. 
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2.3.2.4 Ekonomi 

 

Konut, geçmiĢten bugüne insan yaĢantısının en temel uzamı, aynı zamanda 

fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerin bütünleĢik bir göstergesidir. Fiziksel 

değer olarak, kırsal alanlardaki mimari dokunun en temel parçası olan konut, sosyal 

değerler açısından öne çıkan en önemli yaĢamsal boyuttur (Alpar Altun, 2010). En 

küçük birim olan bireylerin ekonomik durumlarından baĢlayarak, ülkelerin ekonomik 

durumları da yapıların biçimlenmesinde etkilidirler. Örneğin, geliĢmiĢ ve varlıklı 

ülkelerin yapıları ile geliĢmemiĢ ülkelerin veya toplumların yapıları arasında açık seçik 

olarak belirlenebilecek farklar vardır (Divanlıoglu, 1980). 

Kırsal yaĢamın oluĢumu ve devamlılığını sağlanması, hayvancılık ve tarım gibi 

faaliyetlere bağlıdır. Yani bir meskenin oluĢumu, bir geçim sahası temeline dayanır. 

Kırsal alanlar, özellikle köyler tarım sektörünün üretim mekanları olarak bilinmektedir. 

Tarım ve hayvancılık bu tür bölgelerde en önemli ekonomik faaliyettir. Bu ekonomik 

faaliyetler çoğunlukla yerleĢmenin fiziksel biçimine de yön verir. Örneğin toplu 

yerleĢmeler öteden beri dünyada ve ülkemizde tarımsal alanlarında egemen kırsal konut 

kalıbını oluĢturur. 

Anadolu’daki kırsal mimarinin biçim ve boyutlarının belirlenmesinde bireysel 

ve ailevi ekonomik faktörler de çok önemli bir yer tutmamaktadır. Ġktisadi durum, evin 

ebadı ve ihtiĢamı, dıĢ cephe, iĢçiliğin kalitesi, süsleme ve konut kavramının temel 

özelliği olan odalar gibi faktörlerde belirleyicidir. Bu bağlamda ekonomi, kırsal 

oluĢumlardan mekanlara kadar geniĢ bir yelpazede değerlendirilebilir. 

 

2.3.2.5 Politika ve Hukuk 

 

Hukukun en eski toplumsal Ģekli olan, örf ve adetler hiç yazılı olmadıkları halde 

toplumsal vicdanın zoru ve kontrolü altında yürütülür ve bütün topluma etki eder. Bu 

etki, zamana bağlı olarak değiĢir ve her sosyal tip ve medeniyete göre seyreder. Örf ve 

adetleri aile topluluklarında bile ayırt etmek kolaydır. Aileler için inĢa edilen binaların 

örgütleniĢi, kullanılan malzemeler, malzemelerin iĢleniĢleri örf ve adetlerin etkisi 

altında oluĢur (Eser, 1955). 
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Politik koĢullar mimari biçimlenmeyi dolaylı olarak etkilemiĢtir. Bu alandaki 

söz sahibi olan ülkelerin ekonomik durumu artıĢa geçmiĢ, bu artıĢın sonucu yapıların 

biçim ve niteliği değiĢmeye baĢlamıĢtır. Yani politik baĢarıyı, mimari basarı izlemiĢtir. 

 

2.4 Kırsal Mimarinin Özellikleri 

 

Ġnsan ile doğa arasındaki iliĢkilerin sonucu olarak ortaya çıkan yerleĢmeler 

yeryüzünde çok çeĢitlidirler. Tek bir ev ve eklentisi de, milyonlarca insanı barındıran 

büyük Ģehirler de birer yerleĢme Ģeklidir. Bu çeĢitliliğe rağmen yerleĢmeler pek çok 

ülkede olduğu gibi, ülkemizde de kır ve kent yerleĢmeleri olmak üzere iki büyük grup 

altında toplanmaktadır (Yılmaz Çakmak, 2011). 

Kır hayatının en karakteristik görünümü olan iskanı, evler ve eklentileri 

meydana getirir. Evler toplu halde bir arada bulunabildikleri gibi, dağınık düzende de 

kurulmuĢ olabilir. DağılıĢ veya toplanıĢ, sayılarının çokluğu veya azlığı, Ģekilleri ve 

tipleri ne derece değiĢik ve birbirine benzemez olsa da, iskanı organize eden meskenler 

her yerde aynı amaçlar uğruna inĢa edilen tesislerdir (Tunçdilek, 1967). 

Mimari mekân tanımının merkezinde insan yaĢantısı bulunacaksa, tasarlanmıĢ 

olanlar gibi, tasarlanmamıĢ mekânların da, mimari yapılaĢmanın parçası olarak 

görülmelidir (Duyan, 2008). Bu yapılaĢmanın ilk ürünleri sıfatını taĢıyan kırsal mimari, 

zaman içinde bir Ģahsiyet kazanmaya baĢlar. Tarihsel süreçte bakıldığında ev olgusu 

iletiĢim, etkileĢim, mekân, zaman ve anlamın örüntüsüdür. Bir yandan ait olduğu etnik 

grubun karakteristiklerini, yaĢam biçimini, davranıĢ kurallarını, çevresel tercihlerini, 

imgelerini yansıtırken, öte yandan kullanıcısının özelliklerini, kendini kanıtlama ve 

anlatma eğilimini, böylece tasarım, donatım ve biçem ile bireyin kiĢilik ayrıcalığını 

yansıtır (Gür, 2005). 

Kırsal yerleĢmelerin oluĢumunda fiziksel çevre koĢullarının etkileri, yapı ve 

çevresinde açıkça görülmekte, fakat yerleĢmenin mimari karakterini sadece bu 

koĢullarla açıklamak yeterli olmamaktadır. Her bölge kendi koĢulları içinde özgün 

kırsal yerleĢme örneklerini barındırmaktadır. Anadolu’da, bölgesel koĢullar 

doğrultusunda geliĢen yöresel çözümler ile kırsal yerleĢmeler özgün kimliklerini 

kazanmakta, doğal çevre ile olan birliktelikleri, etkili görüntüler meydana getirmektedir. 
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2.4.1 Kırsal Mimari Dokuyu OluĢturan Unsurlar 

 

Dokunun temel bileĢenleri konutlar, kamu yapıları, açık alanlar ve sokak 

örüntüleridir. Bir baĢka ifadeyle, yerleĢmeyi oluĢturan tüm unsurların bir araya gelmesi 

ile oluĢan düzendir. Ġhtiyaçlardan, yaĢam biçiminden, geleneklerden kaynaklanan 

unsurlar belli bir dile göre dizilerek, o yöreye has yerleĢme dokusunu oluĢturur 

(Çorapçıoğlu ve ArkadaĢları, 2008). Bu dil kentsel yerleĢmelerden çok, kırsal 

yerleĢmelerde, daha net bir kimliğe bürünür. 

 

 

 

ġekil 2.4: Karahüyük YerleĢim Dokusu (Çorapçıoğlu ve ArkadaĢları, 2008) 

 

Ülkemiz coğrafik olarak yüksek bir yayladan, yani yükselmeye uğramıĢ bir kara 

kütlesinden meydana gelmiĢtir. Batıda ortalama 1,000 metre yükseltisinde bulunan 

coğrafya, doğuya gittikçe yükselmeye devam eder. Doğu Anadolu da ortalama yükselti 

ise 2,000 metreyi bulur. OluĢan farklı yükselti basamakları, farklı bio-klimatik Ģartları 

taĢır. Her bir yükselti basamağındaki doğal yapı, yerleĢke dokusunun oluĢumunu 

belirler. Fakat bu doku farklılıkları, Ģehirlerden ziyade kırsal oluĢumlarda özgünlüğünü 

korur. 

Yapı gruplarının bir araya geliĢleri ile oluĢturdukları mekanların bütünü, 

yerleĢme ölçeğini oluĢturmaktadır. YerleĢmedeki mekan kalitesi ise yapılı formların 

kalitesi ve bir araya geliĢlerinin özgünlüğü ile iliĢkilidir. Bu ölçekteki dokunun 

algılanması, yerleĢmelerdeki mimari mekanların kalitesine bağlıdır (Süzer, 1994). 
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Coğrafik Bölgelere Göre Gruplanan Dokunun Temel BileĢeni  - Konutlar 

Marmara 

Bölgesi 

 

Edirne 

Sakarya 

Rumeli 
   

Ege 

Bölgesi 

 

Muğla 

Ġzmir 

Kütahya 
   

Akdeniz 

Bölgesi 

 

Akseki 

MaraĢ 

Antalya 
   

Ġçanadolu 

Bölgesi 

 

Niğde 

Yozgat 

Çankırı 

 
   

Karadeniz 

Bölgesi 

 

Artvin 

Trabzon 

Safranbolu 
   

Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

 

Erzurum 

Malatya 

Van 
   

Güneydoğu 

Anadolu 

Bölgesi 

 

Diyarbakır 

Harran 

Antep 
   

 

(http://www.ahsapev.com.tr/anadoluevleri) 
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2.4.2 Kırsal Mimari YerleĢim Karakterleri 

 

YerleĢmenin yapısal strüktürünü büyük ölçüde arazi biçimi ve kültürel yapı 

etkilemekte; birkaç konut ve bunların eklentilerinden baĢlayıp, konut sayısı ve birimleri 

artarak geniĢlemektedir. Bu yapıların bir araya geliĢ biçimleri farklı tip yerleĢim 

dokularını (toplu, dağınık, dizi, grup gibi) oluĢturmaktadır (Atalay, 1997). Bu 

bağlamda, kırsal yerleĢmelerin; coğrafi konumları, biçimleniĢleri, yapı karakterleri, dıĢ 

mekan kullanımları ile genellikle özgün karakterler sergiledikleri görülmektedir. Ayrıca 

yerleĢme dokuları, içinde bulundukları bölgenin genel karakteri, kültürel yapısı ve tarihi 

geçmiĢi hakkında bilgide sunmaktadır ( Eminağaoğlu, 2004). 

 

 

 

ġekil 2.5: Kırsal YerleĢke Örneği (Görgülü, 2010) 

 

Kırsal peyzaj olarak tanımlayabileceğimiz kentsel ve doğal alanlar arasındaki 

geçit ve tampon bölgeler, küçük ölçekli yerleĢim birimleridir. Ġnsanların uğraĢlarına 

göre kırsal peyzajı oluĢturan yerleĢim birimlerinin ekonomisi tarıma, sanayiye veya 

rekreasyonel (eğlendinlen) kaynaklara dayanır. Bu yerleĢim birimleri özünde yerleĢim 

alanlarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. YerleĢim alanı suyun varlığına ve coğrafi 

olanaklara bağlı olarak geliĢir (Çorapçıoğlu ve ArkadaĢları, 2008). Özetle coğrafik 

nitelikler yerleĢimlerin oluĢumunu ve sonraki sürecini kimliklendirir. 
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Kırsal yerleĢmeler kültürlerini, yaĢam biçimleriyle yaĢadıkları her mekana 

yansıtan geniĢ aile tipinin yaĢadığı yerlerdir. Kırsal yerleĢmeler arazi üzerindeki 

yoğunluklarına göre toplu yerleĢmeler, dağınık yerleĢmeler; fonksiyonlarına göre tarım 

köyleri, madenci köyleri, oduncu köyleri, pazar köyleri Ģeklinde isimlendirilir. Coğrafi 

konumlarına göre ise dağ yerleĢkeleri, kıyı yerleĢkeleri ve ova yerleĢkeleri Ģeklinde 

sınıflandırılmaktadır ( Kantar, 1998). Çorapçıoğlu ve arkadaĢlarına (2008) göre de yine 

aynı sınıflandırma söz konusudur. Çınar (1990) ise kırsal mimariye yönelik kapsamlı 

çalıĢmasında coğrafi konum bakımından dağ ve ova köyü olarak iki türlü kırsal 

yerleĢme karakterinden söz etmektedir.  

 

2.4.2.1 Ova YerleĢkeleri 

 

Anadolu’nun tektonik konumu nedeniyle oluĢan büyük fay sistemlerinin farklı 

boyutlarda ova oluĢumlarına neden oldukları bilinmektedir. Bu fay sistemleri bu 

özellikleriyle tarımsal faaliyetlere olanak sağlayan verimli toprakları içeren ovaların 

oluĢumunu sağlayan birer mucize olarak da algılanabilir. Ülkemizde iktisadi 

faaliyetlerin çok önemli bir bölümünün bu topraklar üzerinde yapıldığı Ģüphesizdir 

(Çiftçi, 2005).   

 

 

 

ġekil 2.6: Ova Karakterli Kırsal YerleĢim Planı (Çınar, 1990) 
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Ovaların değerli toprak alanları olması nedeniyle yerleĢimler, genellikle ovaların 

kıyısında küçük ölçekli olarak geliĢmiĢlerdir. Ovanın büyüklüğüne bağlı olarak dağınık 

yerleĢim alanları geliĢebilir. Ancak ova düzlüklerinin zemininin yerleĢim açısından 

uygun olmaması nedeniyle, yerleĢimler özellikle küçük ovalarda, tarım arazisini 

değerlendirmek üzere yamaçlara doğru yer almaktadır (Çorapçıoğlu vd., 2008). 

 

 

 

ġekil 2.7: Ova Karakterli Kırsal YerleĢke Örneği Altınekin – Sarnıç Köyü (Konya) 

 

Ova kırsal yerleĢimlerinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Diğer 

kırsal oluĢumlar gibi organik bir geliĢim gösterir. Tüm yerleĢim alanı ev ve eklentileri 

tarafından yoğun bir Ģekilde kullanılır. Konut ve eklentileri, yatay bir karakterde 

genelde bir avlu etrafında toplanır. Evler tek katlıdır ve ana malzemesi topraktır (ġekil 

2.8). 

      

 

 

ġekil 2.8: Ova Karakterli Kırsal Konut Planı ve Perspektifi (Çınar, 1990) 
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2.4.2.2 Dağ YerleĢkeleri 

 

Türkiye iskan haritasına bakıldığı zaman kır iskanının ülkenin yüzeyine kum 

taneleri gibi dağılmıĢ olduğunu gösterir. Deniz kıyılarından vadi oluklarına, plato 

düzlüklerine, dağ yamaçlarına, ovalara, hatta çok yerde dağların zirveye yakın 

bölgelerine kadar iskanın sokulmuĢ olduğu göze çarpar (Tunçdilek, 1967). 

 

 

 

ġekil 2.9: Dağ Karakterli Kısal YerleĢke Planı Bursa – Hayriye Köyü (Eres vd., 2010) 

 

Dağ yerleĢimleri genellikle savunma ve manzara amaçlı kurulmaktadır. UlaĢım 

zorluğu, bu yerleĢkelerin özgün yapılarının korunmasını kolaylaĢtırmaktadır. Coğrafi 

koĢulların yarattığı sınırlar, geliĢimi kısıtlar. Dağ yerleĢkeleri birbirinden kopuk, 

dağınık bir kümeleĢme gösterir. Fakat bu kümeleĢmelerin kendi içindeki dokusu, 

oldukça sıkı bir yapıya sahiptir. Ova yerleĢmelerinin yataydaki geliĢimine karĢın, dağ 

yerleĢke birimleri, dikeyde bir yapılaĢma gösterir. 

 

     

 

ġekil 2.10: Dağ Karakterli Kısal YerleĢke – Sokak Planı ve Silueti (Kantar, 1998) 
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ġekil 2.11: Dağ Karakterli Kısal Konut Planı( Kavas, 2011) 

 

Kültürümüzün maddi olarak mekana yansıyan en önemli unsurlarından biri 

evdir. Geleneksel kırsal mimarinin hızlı kültürel değiĢimden daha az etkilenmiĢtir. 

Özellikle izole dağlık alanlar kültürel yayılmadan daha uzak kaldıkları için orijinal 

kırsal mimari örneklerini günümüze kadar ulaĢtırabilmiĢlerdir. Dolayısıyla izole dağlık 

alanlardaki kırsal evler, geleneksel Türk evinin ilk evre özelliklerini taĢıyan evler olarak 

da kabul edilebilir (Köse, 1997). 

 

 

 

ġekil 2.12: Dağ Karakterli Kısal YerleĢke Örneği (Karabulut, 2007) 
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2.4.3 Kırsal Mimaride Mekansal Kurgu 

 

Mimari mekân, yapı tasarlama ve inĢa etme etkinliğinin bir ürünü ise de, diğer 

açıdan insanın yaĢama pratiklerinin bir bileĢenidir. Ġnsan yaĢantısı, tüm boyutlarıyla 

mekanda belirir. Ġnsan kızar, yorulur, ĢaĢırır, aĢık olur, doğar ve ölür, hiç biri 

mekânsallıktan bağımsız değildir. Ġnsan yaĢantısının deneyimsel, duygusal, düĢünsel, 

ideolojik, tarihsel, siyasi tüm boyutları doğrudan mekânla iliĢkilidir. Mekân, hem 

yaĢantının her boyutuna kendinden bir Ģeyler katar, hem de varlığını bu devinim ile 

birlikte sürdürür. 

Mekanla mekan kullanımı arasında zamanla ortaya çıkan kimlik ara bileĢenin 

temelinde kültür yatmaktadır. Bu nedenle mekân ve konut kimliğinin oluĢumunda 

kültürün rolü önemlidir. Sınırlı coğrafi bölgeler içinde kalan konutların düzen 

benzerlikleri, orada yaĢam sürdürmek için çevreye uyum yapmakta kullanılan belli 

stratejilerin ve rutin hale gelmiĢ yaĢam biçimlerinin benimsenmiĢ olduğuna iĢaret eder. 

Türk evi mirası bölgelere göre farklılıklar göstermekle birlikte, iĢleyiĢ ve 

kullanım bakımından ortak özellikler taĢır. Bu mirasın en basit Ģekli, çoğu bir katlı ve 

bir iki odadan oluĢan, önünde ortak kullanıma yönelik açık bir kısmı olan yapılar 

Ģeklinde tanımlanabilir. Ancak zaman ile kat âdetinin ikiye çıktığı görülmektedir. 

Zeminde oluĢan bu birimler ise yaĢam Ģekli ve kültürüne bağlı olarak çok farkı iĢlevsel 

nitelikler taĢımaktadır. 

 

           

 

ġekil 2.13: Ġç Mekan Örnekleri – Safranbolu (Özhan, 2006) 
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Ülkemiz geneline baktığımız zaman kırsal mimari konutları, güçlü bir sistem 

oluĢturmaktadır. Sistemden kastımız, kırsal mimarinin yapısal, yaĢamsal ve mekansal 

bütün özelliklerini kapsamaktadır. Her detay kullanıcının yasama biçimi ve günlük 

eylemlerine göre tasarlanmaktadır. Genel özellikler: pratiklik; iĢlevsellik; çevre 

koĢullarına uyum; çözüme iç mekânla baĢlayıp dıĢa doğru geliĢtirmek ve 

bütünleĢtirmek; malzeme ve gereçleri en yakından seçmek; çözümde, strüktürde, 

görünüĢte yalınlık; iĢlevsel çözümlerin planlamadaki önceliği seklinde 

özetlenebilmektedir. 

 

 

 

ġekil 2.14: Mardin (Özkaraduman, 2007) 

 

Anadolu’daki ev kavramının en temel öğesi odadır. Çadırlarda görülen çok 

amaçlı orta alan, oturmaya yönelik çevre düzenlemesi ile dolap ve sandıklar gibi kapalı 

kullanma alanlarının tümü, aynı kullanım düzeni felsefesi ile odalarda yer almaktadır. 

Odalarda oturma, yıkanma ve yemek yeme gibi gündelik yasam faaliyetlerinin tamamı 

gerçekleĢtirilmektedir. Aynı mekanlar geceleri ise, yatak odasına dönüĢtürülmektedir. 

Odalar; yapı içindeki önemlerine göre dolap, yüklük ve ocak gibi elemanlarla 

donatılmaktadır. Odalar genellikle kare ya da kareye yakın planlı mekanlardır. 
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Kırsal mekan anlayıĢında her Ģey kullanıcının yasama biçimine ve günlük 

eylemlerine göre tasarlanmaktadır. Ġç ve dıĢ çevre arasında plan düzeninden doğan sıkı 

bir iliĢki bulunmaktadır. Genel özellikler pratiklik, iĢlevsellik ve çevre koĢullarına 

uyumdur. Malzeme ve gereçleri en yakından seçmek, ayrıca çözümde, strüktürde ve 

görünüĢte yalınlık esastır (Yürekli vd., 2005). 

 Kırsal yerleĢmelerde konut; üretim, tüketim ve diğer birçok yaĢamsal faaliyetin 

geçtiği yapılardır. Bu noktada ölçülebilir faktörlerin yanında örf, adet, yaĢam biçimi, 

kültürel yapı, sosyal iliĢkiler ve tarihi iliĢkiler gibi ölçülemeyen faktörler de gündeme 

gelmektedir. Plandaki fonksiyonlar, fonksiyonlara hizmet eden mekanlar, bunların 

büyüklükleri, ıĢıklandırılması ve organizasyonu; baĢta konut içindeki eylemleri, kısaca 

hayatı göstermektedir. 

 

2.4.4 Kırsal Mimaride Bina Kabuğu ve Cephe Düzenleri 

 

Dünyada çok sayıda geleneksel mimari dil örneklerine rastlanmaktadır. Mevcut 

geleneksel dokular incelendiğinde, dokuyu oluĢturan ve bölgenin mimari kimliğini 

belirleyen birçok tekrarlı kuraldan ve örüntüden bahsedilebilir. Bir mimari dilin 

tanımlanabilmesi, okunabilmesi için onu oluĢturan kuralların ve geometrik uzamsal 

iliĢkilerin irdelenmesi gerekir. Geleneksel bilgiyi depolayan ve yıllar içinde 

eklemlenerek oluĢan bölgesel mimari diller, zaman içinde çeĢitli değiĢimlere uğrasalar 

da, geleneksel dokuyu oluĢturan temel öğeler sonraki nesillere aktarılmaktadır 

(Özkaraduman, 2007). 

Binanın biçimine iliĢkin görsel karakteristikler; yapının yüksekliği, kat adedi, 

insan ölçüsü ile iliĢki, kapı pencere ebatları, bunların cephedeki oranları, çatı formu, 

saçaklar, malzemenin renk ve doku özellikleri, cephe süsleri gibi biçimsel özellikler ile 

tanımlanmaktadır (Eminağaoğlu, 2004). Türk toplumunda estetik değerler; ileri yapım 

teknikleri, yeni malzemeler ve farklı iĢlevlerle değil, tamamen eldeki olanaklarla 

oluĢturulmuĢtur. Yani kırsal oluĢumlar, bu doğal ve iĢlevsel bir estetik değeri 

yansıtmaktadır. Kırsal mimaride estetik özellikleri açısından dıĢ cephede fonksiyonu 

olmayan hiçbir süsleme bulunmamaktadır. Cephe tipolojisini, yöresel yapı malzemesi, 

yapı tekniği ve pencereler oluĢturur. 
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Kırsal oluĢumlarda, bir çeĢme ya da bir dinsel merkezin bulunduğu meydanı 

iĢaretleyen sokaklarla oluĢan evlerin planları, iĢlevselliğini dıĢa yansıtarak cepheleri 

oluĢturmuĢtur. Eski örneklerde cepheler az açıklıklı bir yapıya sahiptir. Zamanla plan 

Ģemasındaki geliĢmelerle birlikte cephelerde de hareketlenme baĢlamıĢtır. Sokaklar, 

topografik özelliklere uyar ve genellikle insanla beraber yüklü bir hayvanın 

geçebileceği ölçektedir. Bazı yerleĢmelerde sokak üzerine tasan saçaklar kapalı ve 

samimi bir perspektif oluĢturmaktadırlar. Bu organik sokakları, bölgesel özelliklere göre 

bazen ahĢap ve taĢın birlikteliğinden doğan yapı kütleleri, bazen de yüksek bahçe ya da 

avlu duvarları sınırlamaktadır. 

 

 

 

ġekil 2.15: Bina Kabuğu ve Cephe Karakteri Örnekleri – Yokat (Özhan, 2006) 

 

Kırsal mimaride yapay çevre oluĢturulurken insanoğlunun kararlarını etkileyen 

en önemli faktör, bölgenin iklim Ģartlarıdır. Ġklim Ģartları yüzyıllar boyunca bina 

tasarımı ve uygulama süreçlerinde dikkate alınmıĢtır. Ġklim Ģartlarının bina kabuğuna 

etkisi düĢünüldüğünde, deneme ve yanılma yolu ile oluĢan bu anonim yapılarda, iklim 

ve doğa koĢullarına uygun çözümler geliĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda ülkemizin iklim 

coğrafyası kadar, yapıların cephesel oluĢumları da çeĢitlilik göstermektedir. 
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3. BAġYAYLA KIRSAL MĠMARĠSĠNĠN KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

Yapılan arkeolojik kazılarda Karaman’ın M.Ö. 8.000 yıllarında yerleĢik iskana 

sahip olduğu bilinmektedir. Karaman ili PınarbaĢı Höyüğünde yapılan araĢtırmalarında, 

bu çevrede “Epi Paleolitik Devrinde” yerleĢme olduğu tespit edilmiĢtir. Yine aynı 

höyükteki çalıĢmalarda Neolitik ve Kalkolitik Devirlere ait bulgulara rastlanmıĢtır. 

Hititler zamanında önemli bir askeri ve ticaret merkezi iken daha sonra Frigya, Lidya ve 

Yunanlıların eline geçmiĢtir. Bizans döneminde önemli bir Hıristiyanlık merkezi 

niteliğini taĢımaktadır. Büyük Selçuklulardan sonra, Karamanoğulları Devleti’nin 

baĢkenti olan ilin eski ismi Laranda’dır. 1467 yılında ise Osmanlıların ellerine 

geçmiĢtir. Bu dönemde çok önemli ticaret, kültür ve sanat merkezi pozisyonundadır. 

Günümüzde de Karaman eskiden gelen bu özelliğini, tarihteki kadar olmasa da devam 

ettirmektedir (Anonim, 2007). 

 

 

ġekil 3.1: Karaman Ġli ve Ġlçelerini Gösterir Harita (Anonim, 2007) 

 

Karaman Ġç Anadolu Bölgesinin güneyinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Konya, 

güneyinde Mersin, doğusunda Ereğli, güneydoğusunda Silifke, güneybatısında 

Antalya’nın yer aldığı ilin deniz seviyesinden yüksekliği 1033 metredir. Yüzölçümü 

9590 km 
2
 ’dir. Karaman genelde güney kesimleri dıĢında ova görünümündedir. Ġlin 

Merkez Ġlçesi, Ayrancı, BaĢyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler olmak üzere 

toplam 6 ilçesi 10 kasabası ve 158 köyü bulunmaktadır (Anonim, 2007). 
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Bu ilçelerden araĢtırma alanını oluĢturan BaĢyayla, Orta Torosların Güney 

yamaçlarında kurulu olan, Karaman Ġlinin Güney kesiminde yer alan küçük bir ilçedir. 

Antalya, Ġçel ve Karaman üçgeninde bulunan ilçenin Karaman iline karayolu ile 

uzaklığı yaklaĢık 180 km dir. 1967 yılında kasaba pozisyonunda olan BaĢyayla 

Ermenek'e bağlı iken, 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olup Karaman iline doğrudan 

bağlanmıĢtır. Dağınık bir yapıya sahip olan ilçe Göztepe, Yenimahalle, BaĢköy, 

ġirindere ve Kirazlıyayla Mahallelerinin birleĢmesinden oluĢmaktadır ( ġekil 3.2). 

 

 

 

ġekil 3.2: BeĢ Mahalleden OluĢan Ġlçe YerleĢkesi – BaĢyayla (http://www.basyayla.bel.tr) 

 

Adını iki önemli mahallesi olan BaĢköy ve Kirazlıyayla bileĢiminden  

almaktadır. Ayrıca KıĢla, Bozyaka, Üzümlü ve Büyük Karapınar, ilçenin baĢlıca 

köyleridir. Nüfus açısından bakıldığı zaman 22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımına göre 

merkez nüfusu 5.600, köylerin nüfusu 2.624 kiĢidir. Sözkonusu sayımdaki toplam 

nüfusu 8.224 kiĢiden oluĢmaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun (2010) tarihli adrese 

dayalı nüfus kayıt sisteminin son verilerine göre ise bu sayı 4.665’ e kadar düĢmüĢtür. 

Sürekli verdiği göçler neticesinde günümüz mevcudunda aynı sayıyı muhafaza 

etmemektedir. 
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3.1 Coğrafi Konum 

 

ÇalıĢma alanımızı oluĢturan ilçe, Orta Torosların güney yamaçlarında Göksu 

havzasını kapsayan TaĢeli platosunda konumlanmakta, kuzeyinde Balcılar Kasabası, 

doğusu ve güneyinde Ermenek, güneybatısında ise Sarıveliler ilçeleri yer almaktadır. 

Kuzeyi ve batısı birden bire yükselerek tabii bir kale görünümü veren dağ silsileleri ile 

çevrilidir. Dağ silsilelerinin sonunda gelen Barcın yaylası, yöre halkı tarafından 

yaylacılık faaliyetleri için kullanılmaktadır (ġekil 3.3). 

 

 

 

ġekil 3.3: Karaman – BaĢyayla Ġlçesi Genel Konumu  

 

Türkiye’de mimari oluĢumların üst sınırını çizecek yükselti değerleri bölgelere 

göre farklılıklar göstermektedir. Nüfus haritalarına bakıldığı zaman ülkenin Güneybatı 

bölümündeki üst sınır 2200 metre, Orta Toroslar da ve Karadeniz de bu yükselti 2000 

metre, Güneydoğu Anadolu da ise 2600 metreye kadar ulaĢmaktadır (Tunçdilek, 1967). 

BaĢyayla genelinde ise bu sınır 1600–1700 metre civarında seyretmektedir. Bu 

yükseltiyi oluĢturan Kuzey, Doğu, Batı yönlerindeki dağlardır. Güney yönünde ise 

Göksu nehrinin bir kolu olan Kurtlu Çay akarsuyu ve akarsuyun yatağının bulunduğu 

vadi uzanmaktadır (ġekil 3.4 ve 3.5). 
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        ġekil 3.4: Doğal Kaledeki Tozan Su                           ġekil 3.5: Ġlçenin Batısındaki Direk Kaya 

 

3.2 Bölgenin Tarihi 

 

BaĢyayla akarsuyu, yeĢili ve dağları ile etkili bir coğrafyaya sahiptir. Bu pozitif 

özelliklerden dolayı çok eskilere dayanan bir tarihi vardır. Ġlçenin kesin kuruluĢu 

bilinmemekle birlikte insanların yaĢadığı mağaralar dikkate alındığında tarihinin 

M.Ö.5000-6000 yıllarına dayandığı tahmin edilmektedir. Bölgede Romalılar, 

Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar hüküm sürmüĢlerdir. Ġlçede el 

değmemiĢ tarihi ve turistik değerler, önemli yayla ve mesire yerleri mevcuttur. Bunların 

en önemlileri Tozmugar ve Dibekli yaylalarıdır. Tozmugar’daki mağarada sarkıt ve 

dikitler mevcut olup, ilçeye ayrı bir güzellik katmaktadır (Anonim, 2007). 

Bugünkü Kirazlıyayla Mahallesi, eski adıyla Lafsa'nın kuzeyini çevreleyen 

yalçın kaya bloklarında, peri bacalarını andıran yüzlerce kaya ve bunların içlerine 

oyulmuĢ binlerce kaya mezarı ve barınak yer alır. Ġrili ufaklı bu mağaralardan çoğu 

insan eliyle oyulmuĢ olup bir kısmı kaya manastırı, bir kısmı kaya mezarı, bir kısmı da 

barınak fonksiyonu taĢımaktadır. (ErtaĢ, 2009). 

Yörede Aktepe adı verilen yükselti üzerinde kaleyi andıran doğal bir yığınak 

mevcuttur. Bu yığınağa günümüzde hala ayakta duran kırk merdivenle ulaĢılır (ġekil 

3.6). Tepede,  Romalılar devrine ait bir kalenin kalıntıları da bulunmaktadır. 

Çevresindeki yamaçlarda, kayalara oyulmuĢ Roma tipi taĢ mezar ve sandukalar vardır 

(ġekil 3.7). Bu sandukaların kapakları görevini üstlenen, kabaca kompoze edilmiĢ aslan 

kabartma figürleri, tarih içindeki Roma hâkimiyetini kolayca ortaya koymaktadır 

(Anonim, 2007). 
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      ġekil 3.6: Aktepe - Kırk Ayaklı Merdiven                               ġekil 3.7: Çift Kapılı Ġn  

         

En parlak dönemini Karamanoğulları devrinde yaĢayan BaĢyayla’da Selçuklular, 

Karamanoğulları ve Osmanlılar dönemlerine ait pek fazla bir eser kayda alınmamıĢtır. 

Ancak Selçuklu döneminden kalma ilçenin ilk camisi sıfatını da taĢıyan yapının kapısı 

(ġekil 3.8) ve yine aynı döneme ait restore safhasında olan Kutup ÇeĢmesi (ġekil 3.9) 

dikkate değer bir görsel nitelik taĢımaktadır (ErtaĢ, 2009). 

                                           

                    

             

 

ġekil 3.8: Selçuklular Dönemi Cami Kapısı              ġekil 3.9: Selçuklular Dönemi Kutup ÇeĢmesi  
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3.3 Ġklim ve Ġklimsel Veriler 

 

BaĢyayla ilçesi, adı ile özleĢerek yüksek bir yayla karakteri sergilemektedir. 

KıĢlar kar yağıĢlı soğuk ve uzun olup, yaz ayları ise serin geçmektedir. Eğimli arazilere 

sahip olan ilçe, Toros sıradağları arasında, yerleĢik tipik Akdeniz iklim kuĢağında yer 

almaktadır. Buna karĢın, kuzey rüzgarları ile gelen Ġç Anadolu karasal iklimi de bölgeyi 

önemli ölçüde etkilemektedir (Anonim, 2007). 

 

         
 

          ġekil 3.10: BaĢyayla- KıĢ Mevsimi                              ġekil 3.11: BaĢköy Mahallesinde Ġlkbahar 

 

3.4 Sosyal - Kültürel YaĢam ve Ekonomi 

 

AteĢin keĢfi ve ateĢi denetim altına almak isteği, insanoğlunu ilk kez bir araya 

getirmiĢ ve sosyal iliĢkiler kurmasını sağlamıĢtır. Böylece diğer canlılardan üstün olan 

insan, kendini korkutan baĢka, insan topluluklarıyla ve o topluluk içinde var olma 

çabalarıyla da mücadele etmiĢtir. Bu çaba onun sosyal ve kültürel yaĢamını ve 

geleneklerini ĢekillendirmiĢtir. 

ÇalıĢma alanımızı oluĢturan bölgeye baktığımız zaman geleneksel yaĢamının 

oluĢumunu, yapıların da meydana gelmesinde önemli bir etkiye sahip olan 

topografyanın ve iklimin dıĢında; aile yapısı, dini yapı, ekonomik yapı ve kültürel 

etkileĢimler de doğrudan ĢekillendirmiĢtir. Bölge halkının kendine has yasama biçimi 

vardır. Eski dönemlerdeki kadar katı olmasa da geleneklere olan bağlılık devam 

etmektedir. 

Ġlçede genellikle ataerkil aile yapısı mevcuttur. Evlenen çocuklar aileleriyle 

oturmaktadırlar. Ġlçe içerisinde, akrabalar ve komsular çok büyük bir aile gibi 

yaĢamlarını sürdürmektedirler. Ġmecenin yaygın bir Ģekilde sürmesi, akraba ve 
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komsuları gün boyu çeĢitli iĢler nedeniyle bir araya getirmekte, bunun sonucunda da 

iliĢkiler yoğun ve sıcak bir Ģekilde devam etmektedir (ġekil 3.12). 

 

         
 

          ġekil 3.12: BaĢyayla- Pekmez Yapımı                          ġekil 3.13: BaĢyayla- Kiraz Festivali               

 

Hayvancılık ve hayvan ürünleri, tarımdan sonra ilçenin ve çevresinin baĢlıca 

geçim kaynağıdır. Son yıllarda ekonomik getirisi az olmakla birlikte kendine has tabi 

dokusu nedeniyle, turizm ilçe için bir gelir kaynağı olma yolundadır. Fakat bu çabalar 

yetersiz kalmakta, göçleri ve nüfusun azalmasını tetikleyen iĢsizlik faktörlerin genç 

nüfusu, çözümü büyük Ģehirlerde aramaya zorlamaktadır. 

 

          

 

       ġekil 3.14: BaĢyayla – Meyve Bahçeleri                           ġekil 3.15: BaĢyayla- Bağdan DönüĢ   

 

Yasam için gerekli olan gereksinimlerini, tarım ve hayvancılıktan sağlayan ilçe 

halkı için konut, yalnızca barınma amaçlı olmayıp, yasamın vazgeçilmez bir parçası 

olan tarım ve hayvancılıkla doğrudan iliĢkilidir. Bu nedenle, ekonomi faktörü mimariyi 

etkilemiĢ, konutlar bu yöndeki veriler dikkate alınarak inĢa edilmiĢtir. 
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3.5 Geleneksel BaĢyayla Evlerinin Özellikleri 

 

3.5.1 Konut Dokusu ve Özellikleri 

 

Dünya üzerindeki insan topluluklarının zamana bağlı olarak farklı boyutlarda, 

yoğunluklarda ve düzenlerde yerleĢik ve göçebe yaĢam Ģekilleri vardır. Yoğunlukların 

kent ve sokak ölçeğinde dağılımı yerleĢmelerin karakterini belirlemekte etkilidir. Bazı 

durumlarda ise yerleĢme ve göçebelik birlikte oluĢabilmektedir (Yürekli, 2005). 

AraĢtırma alanımızda ise yerleĢik hayat tarzı oturmuĢtur. Fakat bu yerleĢik hayatın 

temelinde, tarihi günümüze çok yakın olan zengin bir göçebelik yatmaktadır. 

 

          

 

ġekil 3.16: Mardin YerleĢkesi (Özkaraduman, 2007)              ġekil 3.17: BaĢyayla Konut Dokusu                   

 

Ülkemiz özelinde eğimli bölgelerde yamaç bakımından esas etken, zeminin 

güneĢe göre yönelmesidir. Bu tarz bir oluĢuma örnek olarak Mardin ili verilebilir 

(Özkaraduman, 2007). Ġncelediğimiz yerleĢkede, üzerinde bulunduğu dağın güney 

yamacına konumlanmıĢ dokusu ve tek yöne yönelmesiyle Mardin örneğini anımsatan 

sıkıĢık bir görünüme sahiptir (ġekil 3.17). YerleĢim için güneye bakan bir eğim 

seçilerek güneĢ enerjisinin verimli kullanımı açısından ideal bir yönlenme sağlanmıĢtır. 

Bu bütünleĢmede temel ilke özellikle yaĢam mekanlarının güneĢe döndürülmesi ve bu 

kapalı mekanların gene güneye bakan yarı açık mekanlarla desteklenmesidir (ġekil 

3.18). Bu dokunun asıl öğesi yeni yapılardan ziyade, sayıları yerleĢke genelinde çok az 

kalsa da geleneksel evleridir. Evlerin yatayda kullanımına olanak vermeyen doğal yapı, 

topografyaya katı bir tasarım gücü vermiĢtir. 
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            ġekil 3.18: Yarı Açık Mekanlar                                     ġekil 3.19: Konut GiriĢi örnekleri                   

 

Dağ karakterdeki araĢtırma alanımızda konutlar, coğrafi yapının olanakları 

ölçüsünde, dikey bir organizasyon gösterir. Konutların oluĢumunda mutlaka eğim 

değerlendirilir. Bu değerlendirme konutlara, ikinci katı kazandırır. Ova karakterinde 

görülen konut eklentileri, dağ mimarisinde zemin katta gruplaĢır. 

YerleĢkenin eğiminin yüksek olması sebebiyle yerleĢim dokusu, kademeli 

teraslar Ģeklindedir. Yollar yamaçlara paralel olup, sokaklar üzerinden evlere girilir. 

Yüksek kotlar arasında bağlantıyı kurmak için yer yer merdiven kullanılır. Fakat bu 

merdivenlerin sağladığı kolaylığın, dokuyu bozmadığı görülür. YerleĢkenin kotları 

arasında insan ölçeğinde devam eden basamaklı sokaklarla geçiĢ sağlanır, araç 

bağlantısı ise alt ve üst kotlarda iki ayrı yol ile verilir. 

 

          

 

ġekil 3.20: KomĢu Çatı Üstüne Açılan GiriĢ Örneği                 ġekil 3.21: Konut GiriĢi örnekleri                    
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Kırsal yerleĢmelerde konut giriĢleri, konumları, ön mekanları ile konut yakın 

çevresinin etkin kullanılan alt mekanlarından biridir. Konut giriĢlerinin iĢlevsel ve 

sosyal içeriğinin mekana olan katkıları önemlidir. AraĢtırma alanı kapsamındaki konut 

giriĢlerinin ahĢap bir merdivenle direk sokağa açılmaktadır. Bu giriĢlerin seçiminde 

topografya, iĢlevsellik ve mahremiyetin dikkate alındığı görülmektedir. Ayrıca diğer bir 

önemli unsur ise komĢuluk iliĢkilerinin zedelenmemesidir.  

ÇalıĢma alanı bünyesinde yerleĢkeleri oluĢturan konut ve yakın çevresi, yörenin 

genel özelliklerini veren temel birimdir. Bu çevre düzenlenirken, bir yaĢam biçiminden 

hareket edilmektedir. Konut içindeki değiĢimler çevresine de yansımakta, bu değiĢim 

fiziksel olduğu gibi sosyal olarak da ortaya çıkmaktadır. Kırsal yerleĢmelerdeki fiziksel 

ve sosyal yapının anlaĢılmasında konut yakın çevresinin genel karakteri, bu karakteri 

oluĢturan strüktür, mimari öğeler ve estetik değerler önem taĢımaktadır. 

 

3.5.2 Sokak Dokusu 

 

Anadolu’da yapılaĢma genellikle eğime paraleldir. BaĢyayla yerleĢkesi de aynı 

özelliklerle biçimlenmiĢtir. Burada eğim evleri, yerleĢmelerin dağınık veya toplu 

teĢkilinden, sokak yapılarına kadar etkilemiĢtir. Sokak yapıları topografyaya uyum 

gösterir ve doğal merdivenleri andırır. Yapıların parsel boyutu arasındaki aĢırı kot farkı, 

teras Ģeklindeki yapılaĢmayı getirerek, evlerin açılacağı yönü de belirler. Eğim ayrıca 

bölge genelinde kat kazanımı da sağlar. 

Ġlçede aynı etmenlerin oluĢturduğu bu doğal yoğunluk, bir bakıma doğu 

karakterli organik yapılaĢmayı da anımsatmaktadır. Sokaklar ve evler kaçınılmaz olarak 

bu sıkıĢık dokudan payını almıĢtır. Evler genel olarak düzensiz bir geometride olan 

parsellerde, bitiĢik ve ayrık nizamda inĢa edilmiĢtir. Ancak parseller ne kadar düzensiz 

olursa olsun, evleri çevreleyen kabuk, birbirleriyle olabildiğince dik açıyla 

birleĢmektedir (ġekil 3.22). 
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 ġekil 3.22 Organik Sokak Dokusu - Hazan Sokak                    ġekil 3.23: Hazan Sokaktan GörünüĢ 

 

AraĢtırma kapsamında ele alınan yerleĢim biriminde konut gruplarına ait sokak 

oluĢumları, düzensiz formdaki bu parseller nedeniyle geometrik bir düzende değildir. 

Daralıp, geniĢleyen, doğrusal olarak ilerlemeyen sokaklar organik formlardadır (ġekil 

3.23). Geleneksel yerleĢimlerde büyüme planlı olmadığından yerleĢimlerde organik bir 

ulaĢım ağı kaçınılmazdır. Fakat bu sokakların en karakteristik özelliği, bir çeĢme, 

meydan ve dinsel bir yapıyı iĢaret ediyor olmalarıdır. 

 

          

   

ġekil 3.24: Organik Sokak Dokuları - Bayayla                      ġekil 3.25: Lisenin Bulunduğu Sokak 
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Her kırsal yerleĢmede belirleyici bir öğe olarak çeĢme bulunur. Günümüzde 

suyun konut içerisine girmesi ile çeĢmeler önemini kısmen yitirse de araĢtırma 

bölgemizde durum biraz farklıdır. Çünkü çeĢmenin iĢlevsel yönü dıĢında sosyal hayatı 

destekleyici yönü bölge halkı tarafından önemini korumaktadır. 

 

         

       

      ġekil 3.26: Ana Caddeden Bir GörünüĢ                         ġekil 3.27: Yeni ve Eski Konut Birlikteliği  

 

3.5.3 YeĢil Doku – Peyzaj 

 

Dünyanın iklim dengesini sağlayan en önemli unsurlardan biri yeĢil dokudur. Bu 

doku, belli bir bina yoğunluğunun üzerine çıkıldığı zaman, yasama ve geliĢme 

imkanlarını azaltır. Bina yoğunluğunun yüksek olduğu araĢtırma bölgemizde ise yeĢil 

doku, yerleĢimin çevresinde yoğunlaĢmaktadır. YerleĢimi çevreleyen ilk halka tarımsal 

alanı oluĢturmakta, sonraki halkalar ise ormanlık alan olarak nitelenmektedir. Ayrıca 

evlerin arazi eğimine uygun konumlanıĢı, evleri bu yeĢil dokuyla iliĢkilerinde etkili 

kılmıĢtır (ġekil 3.28). 

 

           

 

   ġekil 3.28: BaĢköy Mahallesi – YeĢil Dokusu                   ġekil 3.29: YerleĢke Geneli YeĢil Doku 
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Her köy kendi iklimsel ve doğal Ģartlarına bağlı olarak kültürel peyzajını 

geliĢtirir. Yöre peyzajının kültürel formu, meyve bahçeleri ve üzüm bağlarıdır. Bu özel 

bahçelerin sınırları genellikle kuru taĢ duvarlarla çevrelenmiĢtir. BaĢyayla, bitki 

çeĢitliliği bakımından oldukça zengindir. Yerel bitki örtüsünün mümkün olduğu kadar 

korunması prensibi, ekolojik dengeyi de desteklemektedir. 

 

          

 

       ġekil 3.30: Arazi Dağılımı (ErtaĢ, 2009)                      ġekil 3.31: Tarım Alanı Dağılımı (ErtaĢ, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

3.5.4 Evlerin Mimari Karakteristikleri 

 

Bu çalıĢma, BaĢyayla kırsal mimarisinin restorasyonuna yönelik değil, mimari 

niteliklerini saptamak amacıyla yapılmıĢtır. Bu doğrultuda örnek teĢkil edilebilecek altı 

adet ev ele alınarak okumalar yapılmıĢtır. Bu bölümde bu altı örnekten yola çıkarak 

BaĢyayla kırsal mimarisinin karakteristik özellikleri, dıĢ gözlem ağırlıklı bir sistemle 

irdelenmiĢtir. Bu irdeleme dıĢ gözlem ağırlıklı olsa da temelinde bizzat yaĢanmıĢlık 

yatmaktadır. AraĢtırma teknik verilerden ziyade görsel verilerle oluĢturulmuĢtur.   

BaĢyayla Mevkii sosyal ve coğrafi girdilerle uyum içerisinde bir yerleĢim 

dokusuna sahiptir. Ġlçenin mahallelerden oluĢan dağınık yerleĢiminde çerçeve, merkez 

mahallesi olan ve tüm idari ve resmi birimleri de bünyesinde barındıran BaĢköy 

mahallesine tutulmuĢtur. Mahallede 104 adet konut mevcuttur. Bunlardan 38 adeti, son 

on yıl içinde günümüz malzeme ve teknikleriyle inĢa edilmiĢtir. Diğerlerinin ise büyük 

çoğunluğu çeĢitli onarımlar sonucu iĢlevsel, plansal ve görsel açıdan özelliğini 

kaybetmiĢtir. Bunlar arasından seçilen orijinal 6 örnek konut, ilçenin mimari kültür 

varlığını, sayıları sınırlı olsa da yansıtmaktadır. 

 

 

                                           1 

 

 

 

                                              2 

                                6                    5 

 

                             3                 4 

 
 

 

ġekil 3.32: Örnek Konutların Konumları – BaĢköy Mahallesi (Selvi, 2011) 
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ÖRNEK NO: 1 

YAPININ ADI: Ali Ehliz Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 8 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1955 

GÖZ SAYISI: 2 

ġEKĠL: 3.33  –  3.34  –  3.35  –  3.36 

GENEL BĠLGĠLER:  

YerleĢme mahallesinin yukarı bölgesinde yer alan Ali Ehliz evi, iki göz örneğini 

yansıtmaktadır. Ġki katlı yapının zemin kat giriĢi doğu, üst kat giriĢi ise güney 

yönündedir. Dağ mimarisinin bir ördeği olan bina iki oda, mutfak ve kilerden oluĢan 

plan kurgusuna sahiptir. Göz uzunluğunu ters yönde bölen araboğaz, tüm birimler 

arasındaki yatay sirkülasyonu sağlamaktadır. Yığma sistem özelliğindeki bina, temelden 

çatı seviyesine kadar taĢ ve ahĢap malzemeden yapılmıĢtır. Ġç ve dıĢ duvarlar çamur sıva 

ile kaplıdır. 

 

 

Örnek No: 1 - Ali Ehliz Evi 

 

 

 

ġekil 3.33: Perspektif (Selvi, 2011) 
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Örnek No: 1 - Ali Ehliz Evi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                CADDE 

 

                                                                                                                         çeşme 

                                                      

                      SOKAK 

            

 

 

 

 

 

ġekil 3.34: YerleĢke Planı (Selvi, 2011) 

 

 

Örnek No: 1 - Ali Ehliz Evi 
 
                    YUKARI CADDE 

 
TAŞ-TOPRAK ZEMİN                                                                                        

 
 
 
 
 
                                                              yemlik 
                                                                                                   AHIR                                                                 
                                                                                                                                                                         
                                TAŞ                                                                                                                                     
                           TOPRAK 
                             ZEMİN 
 
 

                                                        
                        GİRİŞ                       ÇEŞME 
 

                                                                           SAMANLIK                          ODUNLUK 
       MEYVE 
     BAHÇESİ 
 
 
                                                                                                                                                                                                 SOKAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         MEYVE BAHÇESİ                                                                                                                     

 
 

ġekil 3.35: Zemin Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

ETKĠN 

ALAN 
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Örnek No: 1 - Ali Ehliz Evi 
 

 

 
 
 

                                           dolap                                             dolap            dolap 
                                                    dolap                                                   yük. 
 

 
 
 
 

                                      ocak      KİLER                                          MUTFAK                ocak  
 
 

                                                    dolap                                                   yük. 

                                                                   dolap                                            dolap            dolap 
 
 

                                                    gusulhane 
                                                                                    yük. ARABOĞAZ 
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                                                     dolap                     yük.                                                    
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                                                     WC                                     GİRİŞ 
                                                                                                                                  GİRİŞ TERASI 

                  

       

 
 

ġekil 3.36: Birinci Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

ÖRNEK NO: 2 

YAPININ ADI: Fehmi Tatar Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 58 

YAPILIġ TARĠHĠ: Bilinmiyor 

GÖZ SAYISI: 2 

ġEKĠL: 3.37  –  3.38  –  3.39  –  3.40 

GENEL BĠLGĠLER:  

Fehmi Tatar evi BaĢköy mahallesinin merkezine yakın bir yerde konumlanmakta 

ve iki göz örneğini yansıtmaktadır. Ġki katlı yapının zemin kat ve üst kat giriĢi batı 

yönündedir. Bina iki oda, mutfak ve kilerden oluĢan plan kurgusuna sahiptir. Yörenin 

karakteri olan araboğaz arkada ikinci bir terasa açılmaktadır. Bu arka teras, tuvaleti de 

bünyesinde bulundurmaktadır. Yığma sistem özelliğindeki bina, temelden çatıya kadar 

aynı karakterde, taĢ ve ahĢap malzemeden yapılmıĢtır. Ġç ve dıĢ duvarlar çamur sıva ile 

kaplıdır. Binaya yaklaĢım batı yönündedir. 
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Örnek No: 2 – Fehmi Tatar Evi 
 

 

 

 
 

 

 

ġekil 3.37: Perspektif (Selvi, 2011) 
 

 

Örnek No: 2 – Fehmi Tatar Evi 
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ġekil 3.38: YerleĢke Planı (Selvi, 2011) 
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Örnek No: 2 – Fehmi Tatar Evi 
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ġekil 3.39: Zemin Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

Örnek No: 2 – Fehmi Tatar Evi 
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ġekil 3.40: Birinci Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

ETKĠN KULLANIM 

ALANI 
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ÖRNEK NO: 3 

YAPININ ADI: Ġbrahim Çetin Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 13 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1956  

GÖZ SAYISI: 3 

ġEKĠL: 3.41  –  3.42  –  3.43  –  3.44 

GENEL BĠLGĠLER:  

Ġbrahim Çetin evi BaĢköy mahallesinin merkezine yakın bir konumda 

bulunmaktadır. Üç göz örneğini yansıtan ev, iki katlıdır. Çizimlerde de görüldüğü dibi 

binanın zemim kat ve üst kat giriĢi güney yönündedir. Tarım ve hayvancılık 

fonksiyonuna yönelik biçimlenen ev iki oda, bir sandık odası, mutfak kiler ve 

ekmeklikten oluĢmaktadır. Araboğaz iki göz örneğini yansıtan evlerdekinden daha 

geniĢtir. Yığma sistem özelliğindeki binanın inĢa malzemesi taĢ ve ahĢaptır. 

 

 

Örnek No: 3 – Ġbrahim Çetin Evi 
 

 

 

 

 

ġekil 3.41: Perspektif (Selvi, 2011) 
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Örnek No: 3 –  Ġbrahim Çetin Evi 

 

 

 

       
               SOKAK 

 
 
 
 
                                                                               ÇIKMAZ SOKAK 
 
            
 

 
 

                            ÇIKMAZ  
SOKAK 

 
 
 
 
 
 

   
                                                                ÇIKMAZ 
                                                                SOKAK 

 
 

 

 
ġekil 3.42: YerleĢke Planı (Selvi, 2011) 

 

 

Örnek No: 3 – Ġbrahim Çetin Evi 
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                                                                 SOKAK 

 

ġekil 3.43: Zemin Kat Planı (Selvi, 2011) 

 

ETKĠN 

KULLANIM 

ALANI 



 

 

55 

 

 

Örnek No: 3 – Ġbrahim Çetin Evi 
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ġekil 3.44: Birinci Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

ÖRNEK NO: 4 

YAPININ ADI: Ramazan Koçer Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 44 

YAPILIġ TARĠHĠ: Bilinmiyor  

GÖZ SAYISI: 2 

ġEKĠL: 3.45  –  3.46  –  3.47  –  3.48 

GENEL BĠLGĠLER:  

Yapım tarihi bilinmeyen Ramazan Koçer evi, BaĢköy mahallesinin merkezinde 

yer almaktadır. Karakteristik kırsal ev niteliğini taĢıyan bu yapı, iki kattan oluĢmaktadır. 

Zemin ve üst kat giriĢleri güney cephededir. Mekanları birbirine bağlayan ortak birim 

araboğaz, yapıyı simetrik bir Ģekilde ikiye bölmektedir. Bu ortak alanın bitimi ise küçük 

bir tuvalete açılmaktadır. Ġki göz niteliğini taĢıyan ev, yığma sistemde inĢa edilmiĢtir. Ġç 

ve dıĢ duvarlar çamur sıva ile kaplıdır. Yapım malzemesi diğer örnekler ile birliktelik 

göstermektedir. 
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Örnek No: 4 – Ramazan Koçer Evi 
 

 

 

 

 
 

 

 

ġekil 3.45: Perspektif (Selvi, 2011) 
 

 

Örnek No: 4 – Ramazan Koçer Evi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             SOKAK 
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                                                                                                       CADDE 
           
             ÇOCUK 
              PARKI 
                  BELEDİYE LOJMANLARI 

 

 

 

ġekil 3.46: YerleĢke Planı (Selvi, 2011) 
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Örnek No: 4 – Ramazan Koçer Evi 
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ġekil 3.47: Zemin Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

Örnek No: 4 – Ramazan Koçer Evi 
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ġekil 3.48: Birinci Kat Planı (Selvi, 2011) 

 

ETKĠN 

KULLANIM 

ALANI 
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ÖRNEK NO: 5 

YAPININ ADI: Ahmet Bulgurcu Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 19 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1955 

GÖZ SAYISI: 3 

ġEKĠL: 3.49  –  3.50  –  3.51  –  3.52 

GENEL BĠLGĠLER:  

Üç göz tipolojisini yansıtan bu örnek, yerleĢme mahallesinin orta bölgesinde yer 

almaktadır. Ġki katlı yapının zemin kat ve üst kat giriĢleri güney yönündedir. Ayrıca Batı 

yönünde birinci kata küçük bir giriĢi de bulunmaktadır. GeniĢ bir aile yapısını yansıtan 

bina, iĢlevsel bir plan kurgusuna sahiptir. Göz uzunluğunu ters yönde bölen araboğaz ve 

salon, tüm birimler arasındaki yatay sirkülasyonu sağlamaktadır. Yığma sistem 

özelliğindeki bina, temelden çatı seviyesine kadar taĢ ve ahĢap malzemeden yapılmıĢtır. 

Ġç ve dıĢ duvarlar çamur sıva ile kaplıdır. 

 

 

Örnek No: 5 - Ahmet Bulgurcu Evi 

 

 

ġekil 3.49: Perspektif (Selvi, 2011) 
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Örnek No: 5 - Ahmet Bulgurcu Evi 
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ġekil 3.50: YerleĢke Planı (Selvi, 2011) 
 

 

Örnek No: 5 - Ahmet Bulgurcu Evi 
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ġekil 3.51: Zemin Kat Planı (Selvi, 2011) 

 

ETKĠN 

ALAN 
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Örnek No: 5 - Ahmet Bulgurcu Evi 
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ġekil 3.52: Birinci Kat Planı (Selvi, 2011) 
 

 

ÖRNEK NO: 6 

YAPININ ADI: Mustafa GöktaĢ Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 3 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1960 

GÖZ SAYISI: 3 

ġEKĠL: 3.53  –  3.54  –  3.55  –  3.56 

GENEL BĠLGĠLER:  

BitiĢik nizamdaki bu örnek, BaĢköy mahallesinin merkezinde konumlanmakta 

ve üç göz örneğini yansıtmaktadır. Zemin kat ve üst kat giriĢi Güney cephede olan bina 

kiler, mutfak, iki oda ve araboğazdan oluĢmaktadır. Yörenin karakteri olan araboğaz, 

ortadaki göze açılmaktadır. Bu gözde aydınlatma, ön odalara sağlanan iç pencerelerle 

sağlanmaktadır. Arkadaki gözde ise mecburen yapay aydınlatma kullanılmıĢtır. Yığma 

sistem özelliğindeki bina, temelden çatıya kadar aynı karakterde, taĢ ve ahĢap 

malzemeden yapılmıĢtır. Bina kabuğu kaplamasız, iç duvarlar ise çamur sıva ile 

kaplıdır. Fonksiyonunu kaybetmediği halde aktif olarak kullanılmamaktadır. 



 

 

61 

Örnek No: 6 – Mustafa GöktaĢ Evi 
 

 
 

 

ġekil 3.53: Perspektif (Selvi, 2011) 
 

 

Örnek No: 6 – Mustafa GöktaĢ Evi 
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ġekil 3.54: YerleĢke Planı (Selvi, 2011) 
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Örnek No: 6 –  Mustafa GöktaĢ Evi 
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ġekil 3.55: Zemin Kat Planı (Selvi, 2011) 

 

 

Örnek No: 6 – Mustafa GöktaĢ Evi 
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ġekil 3.56: Birinci Kat Planı (Selvi, 2011) 

 

ETKĠN 

KULLANIM 

ALANI 
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BaĢyayla meskenlerinin örneklerinin tanımlanabilmesi için öncelikle “göz” 

kavramını tanımlamak gerekir. ÇalıĢmaya ait bu temel kavramın tanımlanması, 

çalıĢmanın özgün değerine katkılar sağlayacaktır. 

Göz terimi, yöreye özgü mimari bir ifadedir. Geleneksel kimliği ile göz, zenim 

katta geniĢ bir birim olarak oluĢturulmaktadır. Bu birim, aynı karakterde ve ebatta 

tekrarlanarak iki ve üç Ģekilde sayısı belirlenip zemin katı oluĢturmaktadır. Yalın 

gözlerden oluĢan zenin katın genellikle güney cephesine yapıĢık ahĢap dıĢ merdivenle, 

üst kat bağlantısı sağlanmaktadır. Yine aynı gözler, aynı malzeme ile değiĢime 

uğramadan tekrarlanır. TipleĢmenin esasını da bu kat belirlemektedir. Tasarımın temel 

prensiplerinden biri olan tekrar, BaĢyayla kırsal meskenlerinin ana ilkesidir. 

Yıldırım’ın (1992) Ermenek evleri üzeri yaptığı çalıĢmada da bu terimin adı 

geçmektedir. ÇalıĢmada göz tipolojisi biraz daha zenginleĢerek, tek ve dört göz 

örnekleri de tespit edilmiĢtir. Fakat Yıldırım göz kavramını, bölünebilirliğin yanı sıra 

bir mekan (oda) olarak da tanımlamaktadır. 

 

           

 

ġekil 3.57: Ġki Göz Tipolojisi – Zemin Kat ve Birinci Kat Planı 

 

                    

 

ġekil 3.58: Üç Göz Tipolojisi – Zemin Kat ve Birinci Kat Planı 
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Tespit edilen 6 adet geleneksel konut, ortak bir tipolojik modelin 

varyasyonlarıdır. Bu tipolojik karakterin temeli, göz kavramı ile baĢlar. Yöresel ifadesi 

ile göz kavramı, zenim katta oluĢur. Yapının en yalın durumudur ve bölünebilirliği ifade 

eder. Kullanımı dıĢında gözün geniĢliğini belirleyen, ahĢabın boyutu ve geçebileceği 

açıklıktır. Bu açıklık 3 – 3.5 metre aralığındadır. Ailenin sosyal ve ekonomik durumuna 

göz sayısı belirlenir (ġekil 3.57 ve 3.58). 

Göz kavramı ile oluĢan zemin katlar, üst katta ahĢabın bütünlüğüyle bambaĢka 

bir biçime dönüĢür. Bölücü eleman olarak sadece ahĢap kullanılır. Yani ahĢap burada 

planı çizen ana malzemedir. Mekanın iĢlevsel niteliği, ahĢap bölücü elemanın kalınlığını 

belirler. Eğer bu mekan oda olarak kullanılacaksa, 80 cm kalınlığında, ortada kapı 

boĢluğu ve iki kenarda simetriyi oluĢturan yüklük vardır. Diğer mekanların oluĢumunda 

ise, 10 cm ebadında yalın bir bölünmeyle yetinilir. Artık iĢlevden doğan birimler 

oluĢmuĢtur. Ġlk adımdaki göz kavramını algılamak için ise yapıya plansal anlamda 

bakmak gerekir (ġekil 3.59 ve 3.60). 

 

          

 

     ġekil 3.59: AhĢap Bölücü Eleman Örnekleri                 ġekil 3.60: AhĢap Bölücü Eleman Örnekleri  

 

Odanın giriĢ kapısı ve yüklükler gibi önemli iĢlevlerini yerine getiren bu bölücü 

elemanlar, ayrıca iç mekanın en estetik cephesini de oluĢturmaktadır. ĠĢlevsel kurgu ve 

simetrik denge değiĢmese de, yüzeydeki süslemeler birbirinden farklılaĢarak, zengin bir 

ahĢap iĢçiliği gösterir. 
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         ġekil 3.61: Oda Kapısında Bir Detay                             ġekil 3.62: GiriĢ Üstü Süsleme Örneği 

 

Bölge genelinde, doğanın negatif etkilerinden korunmak amacıyla zemin katta 

ahır, ambar ve kiler niteliğinde mekanlar çözülmüĢtür. Bu kata iki kanatlı geniĢ bir 

kapıdan girilir. Ön cephesi dıĢında, yan cepheler kısmen ve arka cephe tamamen 

toprağın altında kalır. Zeminde, göz kavramına net bir müdahale yoktur. Hangi amaçla 

kullanılırsa kullanılsın rahatlıkla bu gözler algılanır. 

   

        

 

          ġekil 3.63: Çift Kanatlı Kapı                                   ġekil 3.64: Ahırdan Bir GörünüĢ 

 

Kırsal mimariye yönelik araĢtırmalara literal anlamda baktığımız zaman genel 

karakter, mekanları birbirine bağlayan bir ortak birimin bulunmasıdır. Sokakla veya 

bahçeyle odalar arasında kalan bu yer, yaĢantının büyük bölümünün geçtiği bir ara 

yerdir. Yani ne içerisi ne de dıĢarısıdır. Bu ortak birim, bölgelere göre sofa, eyvan ya da 

avlu Ģeklinde değiĢiklik gösterir. Özel karakteri ise odaların ortak birim çevresindeki 

farklı diziliĢleri ile belirginleĢir. 
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ġekil 3.65: Odalar ve Ortak Birim ĠliĢkisi (KuĢcu, 2006) 

 

BaĢyayla kırsalında araboğaz kimliği ile nitelen bu birimler, karakteristik bir 

Ģekilde hayat ve sofalarla aynı görevi üslenmektedir. Fakat yerleĢkenin eğimli ve imar 

açısından kısıtlı olmasından baĢlayan ve ekonomik nedenlere kadar çeĢitlenen birçok 

faktör, BaĢyayla kırsalındaki bu mekanların ebatlarını küçük ve niteliksiz kılmıĢtır. Bu 

mekanlar sadece yapı içindeki sirkülasyonu sağlamaktadır (ġekil 3.66). 
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ġekil 3.66: Odalar ve  Ortak Birim Araboğaz ĠliĢkisi - BaĢyayla (Selvi, 2011) 
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       ġekil 3.67: Odalar ve Araboğaz ĠliĢkisi                            ġekil 3.68: Odalar ve Araboğaz ĠliĢkisi 

 

Yörede incelenen kırsal konutların geniĢ aile tipine uygun olduğu görülür. Her 

oda kendi içinde birçok ihtiyacı karĢılar niteliktedir. YaĢamın sembolü ve somut olarak 

da yaĢamın sürmesine sebep olan ocak, kullanılan bütün eĢyaların yerleĢtirilmesi için 

gerekli olan dolaplar, yatak donatıları için yüklük ve yıkanmak için gusülhaneleri 

vardır. Bunların hepsi rasgele değil belli bir iĢlevsel iliĢki içindedir. 

 

                 

 

 ġekil 3.69: Oda Detayları – Dolap ve Yüklükler             ġekil 3.70: Oda Detayları – Gusülhane ve Dolap 

 

Oda dıĢarıdan her zaman en çok yalıtılmıĢ olan elemandır. AraĢtırma alanımızda 

bu birimlerin çok belirgin bir biçimleniĢi ve unsurları vardır. Pencere, duvarın içinde 

yer alan gusülhane, ocak ve ocağın iki yanı dahil tüm mekanı sistematik bir Ģekilde 

saran dolaplar odanın belirleyicileridir. Kareye yakın bir plan kurgusuna sahip olan 

odaların geniĢliği genellikle üç metre civarındadır. Bu duvarların biçimleniĢi ve odanın 

ortasında kalan kare boĢluk, odanın çok çeĢitli kullanımlarına olanak sağlamaktadır. 
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ġekil 3.71: Oda Detayları – Pencere ve Dolaplar                      ġekil 3.72: Oda Detayları - Dolap                  

 

Alan çalıĢmamız özelinde oda boyutlarının benzer olması (yaklaĢık 3,5 x 4,0 m.) 

bütün evlerde bir ölçek bütünlüğü yaratmaktadır. Evin büyüklüğünü ise odaların 

büyüklüğü değil, göz ve oda sayısı belirlemektedir. Bu yapılanmada modül kavramı 

yapının inĢasında, kullanımında ve algılanmasında önemli katkılar sağlar. Ayrıca 

kullanılan malzeme benzerliği de bütüncül bir etki oluĢturur. 

Mutfakta ocak ve baca dıĢında tasarım öğesi bir unsur yoktur. Fakat zamanla bu 

yalınlığa bir tezgah eklenir. Burası sadece yemek piĢirilen bir mekan değildir. Ocak baĢı 

sohbetleri edilir ve yemekler burada yenilir. ĠĢlevinin getirisi olarak genellikle yapının 

kuzey yönünde konumlanır (ġekil 3.73). 

Bu evlerin ortak özelliklerinde biri de, tuvaletin konutun dıĢında çözülmüĢ 

olmasıdır. Bölgedeki gelenekler bu mekanı konutun içine sokmamıĢtır. GiriĢ 

balkonlarında basit, ahĢaptan ve küçük ölçekli çözümler yaygındır (ġekil 3.50). Diğer 

bir örnek ise ortak kullanıma uygun herhangi bir mekandan dıĢarı açılan kapıyla 

sağlanır. Ġçerden burayı algılamak zordur. Fakat dıĢardan çıkmayı anımsatır. Binanın 

katı dikdörtgen formuna karĢın ilginç bir görüntü oluĢturur. 
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      ġekil 3.73: Mutfaktan Bir Detay - Ocak                         ġekil 3.74: GiriĢ Balkonunda Tuvalet Çözümü 

 

Mekansal dağılım, kültürel ve etnik gruplaĢma iliĢkileri açısından ele 

alındığında, belki yöresel farklılıklar gösterse de, konut planlarında mekanların yeri, 

birbiriyle olan iliĢkileri aynı ilkelerle bir araya gelir. Ġlkeler bir olsa da yöresel 

farklılıklar konutun bazı birimlerini ön plana çıkarabilir. Belki pek çok kırsal 

yerleĢmede nadiren kullanım ihtiyacı duyulan çatı, bölgede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise evin önünde ortak kullanıma yönelik bir alanın 

bulunmaması veya bu alanın kısıtlı olmasıdır. Çatı arası denilen mekan, evde en yoğun 

havalanan yerdir. Yörenin ihtiyaçlarına cevap veren bu mekan, özellikle kıĢlık 

besinlerin hazırlanması ve saklanması iĢlevini üstlenir. 

Kırsal mimariyi oluĢturan etmenleri birinci bölümde aktarılan Ģekliyle doğal 

çevre ve sosyo-kültürel çevre etmenleri olarak iki ana baĢlıkta gruplandırmak 

mümkündür. Doğal etmenleri iklim, topografya ve arazi, malzeme ve yapı tekniği 

oluĢturmaktadır. Bu doğal veriler, mimariyi biçimlendiren yapı içinde ve dıĢ çevre 

koĢulları içinde uyumunu sağlamak isteyen insanın gereksinimleri ile bütünleĢen önemli 

bir etkendir. 

BaĢyayla örneği, birçok geleneksel Anadolu yerleĢkesi örneğinde olduğu gibi 

etkili topografyaya sahiptir. Yöre, yeryüzü Ģekilleri, rölyefler ve doğal çevreyi kullanma 

sonucu olarak, özgün kırsal mimari sunumlar sergilemektedir. Yörede fiziksel 
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çevrelerin oluĢumunda topografya önemli doğal kalitelerdendir. Yüzeyin biçimi ve 

rölyefler, yer ve mekan dizilerinin tanımlanmasında önemlidir. Peyzajdaki karakteristik 

formlar ise yerleĢmenin derecelenmesi ve gruplanması ile açıklanabilir. 

Bölgede önem arz eden diğer önemli etmen olan iklimin, olumlu yanlarından 

olabildiğince yararlanılacak, olumsuz yönlerinden ise korunmayı sağlayacak çözümler 

geliĢtirilmiĢtir. Ġklimin etkisi, yapıların dıĢ cephesinden yapım tekniğine, malzeme 

seçiminden çatı örtüsüne ve yerleĢim düzenine kadar yansımaktadır. 

Yukarıdaki çalıĢma gösteriyor ki BaĢyayla yerleĢimi ve mimarisi, halen 

yaĢamakta olan ve çevresindeki özgün coğrafi ve iklimsel koĢullardan temellenen bir 

mimari anlayıĢı yansıtmaktadır. Yapıların yönlenmeleri, birbirlerine uzaklıkları, 

duvarların kalınlıkları ve yapı malzeme ve tekniklerinin nitelikleri yüzyıllar boyunca 

devam eden bilgi aktarım süreçleri boyunca mükemmelleĢmiĢtir. 

YaĢam biçimi, aile yapısı, din ve ekonomi sosyo-kültürel etmenleri oluĢturmaktadır. 

Yöreye özgü yapıların biçimleniĢi, yalnızca fiziksel özelliklere bağlı olmayıp, bu 

bahsettiğimiz kültürel özellikler de yakından etkilemektedir. Mevcut meskenler, 

buradaki kır insanının yapısını yansıtır. Yapıların ölçekleri, birbirlerine olan mesafeleri, 

sokak ile olan iliĢkileri, ortak mekan kullanımları ile toplumsal birliktelikteki uyum ve 

saygıyı ifade etmektedir. Bu etik oluĢumlar, bireysel iliĢkileri de temellendirmektedir.  

YerleĢme içindeki birbirine yakın konut grupları genellikle bir akraba birliğini 

gösterir. Büyük aile kavramı ise yörede, göçebelikten yerleĢik hayata geçiĢte, yapının 

kurulusunda ve biçimlenmesinde önemli bir etken olmuĢtur. Aileyi oluĢturan ufak aile 

birimlerine göre düzenlenen odalar, aynı çatı altında birer ev birimi özelliği taĢıyarak, 

tüm fonksiyonları içermektedir. 

Yöredeki yaĢamın ekonomik açıdan devamlılığını sağlan, hayvancılık ve tarım 

gibi faaliyetlerdir. Yani bu meskenlerin oluĢumu, bir geçim sahası temeline dayanır. 

Ekonomik faaliyetler çoğunlukla yerleĢmenin fiziksel biçimini etkilemiĢtir. Ġktisadi 

durum, evin ebadı ve ihtiĢamı, dıĢ cephe, süsleme ve konut kavramının temel özelliğine, 

çok fazla etki etmemiĢtir. 

Yukarıda özetlenen bu tipolojinin özelliği, Türk evinin kuruluĢunda değiĢmeyen 

ilke olan fonksiyonun yalınlığı ile iliĢkilenebilir. ĠĢlev ve sanatın yapıyla çok yalın bir 

birleĢmesi niteliğinde olan bu evler, plan kurgusunda da yalınlık göstermektedir. 

BaĢyayla kırsal yerleĢiminde evler, belirli ve sınırlı günlük ihtiyaçları karĢılayabilecek, 

en yalın çözümler çerçevesinde kalmıĢtır. Mekansal örgütlenmeleri ile doğaya verilen 

mesaj, birliktelik ve uyumludur. 
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Torosların güney yamacında, doğayla bütünleĢen bu tipoloji, kırsal konutun 

genel tanımı ile birleĢerek, ihtiyaç ve imkanların gelenek, sosyo ekonomik yapı ve çevre 

koĢulları içindeki sentezi olarak günümüze yansımaktadır. Ġnsan, var oluĢ tarihinden bu 

güne kadar bulunduğu ortamı ihtiyaçlarına göre sürekli olarak değiĢtirmiĢtir. Anadolu 

insanı da yüzyılları kapsayan birikiminin verdiği tecrübelerden yararlanarak, kendi 

yaĢayacağı mekan için imkanı ölçüsünde ve elde edebildiği malzemelerle daha iyiyi ve 

doğruyu yapma uğraĢını vermiĢtir. Bu nitelikli uğraĢın göstergesi olan BaĢyayla kırsal 

konutları, toplumsal uzlaşma ortamının, özellikle sivil mimarlıkta olgun ve gereksiz 

gösterişten kaçınan bir mimari tarzı da desteklemektedir. 

Yöreye özgü tüm bu olgular göz önüne alındığında, geleneksel mimarinin salt 

barınma birimlerinin tasarım ve inĢasından ibaret olmadığı, bunun tersine, doğanın 

topyekün tasarlandığı bir kültürel ifade biçimi olduğu anlaĢılmaktadır. Bir baĢka 

deyiĢle, yörenin kırsal-geleneksel mimarisi bir tür çevre tasarımıdır. 
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BAġYAYLA KIRSAL YERLEġKESĠNE AĠT PLAN TĠPOLOJĠSĠ 

 Yapının Kimliği Zemin Katlar Birinci Katlar 
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YAPININ ADI: Ali Ehliz Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- 

BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 8 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1955 

  

YAPININ ADI: Fehmi Tatar Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- 

BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 58 

YAPILIġ TARĠHĠ: Bilinmiyor   

YAPININ ADI: Ramazan Koçer Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- 

BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 44 

YAPILIġ TARĠHĠ: Bilinmiyor  
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YAPININ ADI: Ġbrahim Çetin Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- 

BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 13 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1956  
 

 

YAPININ ADI: Ahmet Bulgurcu Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- 

BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 19 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1955 
  

YAPININ ADI: Mustafa GöktaĢ Evi 

BULUNDUĞU YER: Karaman- 

BaĢyayla BaĢköy Mahalleri 

PARSEL NO: 3 

YAPILIġ TARĠHĠ: 1960 
  

 

ġekil 3.75: Örnek Niteliğinde Alınan Konutların Plan Tipolojisi (Selvi, 2011) 
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5.3.6 Bina Kabuğu ve Cephe Özellikleri 

 

En genel tanımıyla bina kabuğu, bina ile dıĢ çevreyi birbirinden ayıran tasarım 

öğesidir. Örnekler incelendiğinde bu kabuğun yörenin iklimini, yerel malzemesini ve 

binanın yapım tekniğini çok iyi yansıttığı görülür. AraĢtırılan bölge genelinde bu öğe, 

dıĢ mekandaki doğa hareketlerini kontrol altına alarak, binada konfor Ģartlarını yerine 

getir. Aynı zamanda iç mekan ve dıĢ mekan arasındaki görsel iletiĢimi sağlar. Kısaca 

bina kabuğu, birçok yönden iç mekan konforunun sağlanması açısından önem arz 

etmektedir. 

 

 

 

ġekil 3.76: Bina Kabuğu – BaĢköy Mahallesi (Selvi, 2011) 

 

Bölge genelinde cephelerin oluĢumunda en önemli etken doğa koĢullarıdır. 

Ġncelediğimiz örneklerde cepheler az açıklıklı ve çıkmasızdır. Pencerelerin küçük 

ölçekli oluĢu, sayılarının az olması ve yönelmeleri, dıĢa açılımı kısıtlamaktadır. Fazla 

girintisi çıkıntısı olmayan binalar, bir nevi buradaki Akdeniz ikliminden ziyade, karasal 

iklimin etkilerini yansıtmaktadır. 
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ġekil 3.77: Bina Kabuğu – BaĢköy Mahallesi (Selvi, 2011) 

 

Mekansal organizasyonları bir önceki kısımda incelenen yapıların, kuzey 

yönünde sağır yığma duvarlar ile masif bir yüz oluĢturdukları görülmektedir. Güney ve 

doğu yönlerinde ise cephelerdeki ahĢap kullanımı artarak ĢeffaflaĢma sağlanmıĢ ve 

teraslar ile dıĢ mekâna açılım oluĢturulmuĢtur.  

 

            

 

       ġekil 3.78: Kaplamasız Bina Kabuğu                                  ġekil 3.79: Yapının Güney Cephesi 
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Özetle yerleĢkemiz özelinde, fonksiyondan hareketle yapının kabuğunu ve cephe 

karakterlerini oluĢturan biçimlere ulaĢılır. Bölgede konut tasarımının, malzeme ve 

deneyimlere bağlı kalınarak, çevre koĢulları ile bir bütünlük oluĢturduğu görülür. Bu 

bütünlük, yöre insanının yaĢayıĢından, konut ve çevresindeki tüm mekanlara kadar 

hissedilir. 

 

         

 

   ġekil 3.80: Bina Kabuğu En Eski Örneği                ġekil 3.81: Toprak Sıva Kaplamalı Bina Kabuğu 

 

3.5.7 Yapı Malzemesi ve Tekniği 

  

TaĢ Anadolu’nun birçok bölgesinde, yapının oluĢmasında en temel malzemedir. 

Neme ve doğal koĢullara dayanıklı olduğu için, binanın zemin ile temas ettiği 

bölümlerde mutlaka kullanılır. Ayrıca birçok yığma sistemde, yapının duvarlarında da 

taĢıyıcı olarak kullanılır. Bu doğal malzeme denge prensipleri doğrultusunda üst üste 

yığılarak, parçadan bütüne doğru bir oluĢum gösterir. 

Geleneksel konut kültürümüzün en çok kullanılan diğer bir malzemesi de 

ahĢaptır. Çok değiĢkenli kültür birikiminin katkıları sonucu, tarımsal düzene geçiĢle 

birlikte baĢlayıp geliĢen konut mimarisinin büyük bir bölümünü, ahĢap oluĢturmaktadır. 

Özhan, (2006) ahĢabın Anadolu’daki kullanımına yönelik tezinde bu oranın % 60 - 75 

aralığında olduğundan bahsetmektedir. 

 



 

 

76 

AhĢabın yapıda en yoğun kullanıldığı bölgeler Karadeniz, Akdeniz, Ege ve 

Güney Marmara bölgeleridir. Yani bu yoğunluk ormanlık alanlarımızla doğru 

orantılıdır. Anadolu’da, yapı malzemeleri içerisinde doğal olarak elde edilen ahĢap, yapı 

üretiminin hemen her tipolojisinde kullanılmıĢtır. Ömrünün kısa olduğuna dair bilgilere 

karĢın, eğer özenle seçilip, dikkatle kullanılırsa ahĢap, zamana karsı direnebilir. AhĢabın 

yapıda kullanımının temelinde, kırsal evlerin yerel malzemeye dayanarak oluĢumu 

gerçeğinin yanı sıra, bu malzemenin yapım tekniğine ve yapım kolaylığına sahip olması 

yatar. 

Sabit konut arayıĢına bağlı olarak kurulan strüktürde yapıyı etkileyen yüklerin 

yüzeysel taĢıyıcılar tarafından üniform Ģekilde taĢınıp, zemine iletildiği sisteme yığma 

sistem denir. Yığma sistemin özelliği taĢıyıcı elemanların üst üste getirilip bir bağlayıcı 

madde ile veya birleĢtirici bir eleman ile bütünleĢtirilerek oluĢturulmasıdır (Çorapçıoğlu 

vd., 2008). Malzeme olarak taĢ, kerpiç ve tuğla gibi kagir nitelikte bir ürün veya ahĢap 

tercih edilir. Mimarlık tarihi kadar eski olan bu sistemin en geniĢ kullanım alanı 

özellikle kırsal oluĢumlardır. 

 

 

   

 

ġekil 3.82: AhĢap Hatıllı Yığma TaĢ Duvar (Selvi, 2011) 

 

Her bölgenin bina iĢçiliği benzerlikler gösterse de birbirinden farklıdır. 

AraĢtırma alanımızda da bu iĢçilik kendine has bir özellik taĢır. Moloz taĢlarla, 

bağlayıcı çamur harcın kullanıldığı yığma sistemde inĢa edilen, ahĢap hatıllı ev örneği 

yöreye özgüdür. AhĢabın buradaki görevi ise, yatayda bir bağlayıcılık sağlamaktır 

(ġekil 3.82). Fakat kabuğu oluĢturan temel malzeme taĢtır. Bölgede yağıĢlarının bol 

olması ve taĢın bir inĢa malzemesi olarak bölge coğrafyasında bol olarak bulunması, bu 

malzemeyi ön plana çıkarmıĢtır. 
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   ġekil 3.83: AhĢap Hatıllı Yığma TaĢ Duvar                     ġekil 3.84: Toprak Ġnce Sıva Kaplamalı Bina 

          

AraĢtırma kapsamındaki yapılar, Türk evi kavramındakinin aksine, yukarı doğru 

çıkıldıkça, kullanılan malzeme açısından bir rafine hali göstermez. Temeldeki taĢ ve 

ahĢabın birlikteliği, çatıya kadar devam eder (ġekil 3.85). Ana taĢıyıcı strüktür taĢ ve 

ahĢabın birlikteliğinden doğan kalın duvarlardır. Ocak, gusülhane ve dolaplar bu 

duvarların oyulması veya boĢaltılması ile oluĢturulur. DöĢeme ve tavanlar da ahĢap 

kaplamadır. AhĢabın görevi bununla da kalmaz. Ġç mekanı dolaplarla bütünleĢerek 

kavrar ve sıcak bir doku oluĢturur (ġekil 3.86). 

 

                   

 

  ġekil 3.85: Yalın (kaplamasız) Bina Örneği                      ġekil 3.86: AhĢabın Ġç Mekanda Kullanımı                
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      ġekil 3.87: AhĢap Kaplama Tavan Örneği                         ġekil 3.88: AhĢap Tavan Göbeği 

 

 

 

 

 

ġekil 3.89: Yörede Tespit Edilen Tavan Göbek Çizimleri (Selvi, 2011) 
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4. SONUÇLAR 

 

BaĢyayla konutlarının mimari örnekleri, halkın asırlar boyunca deneme yanılma 

yöntemiyle oluĢturdukları, bulundukları yörenin iklim ve çevre koĢullarına uygun 

çözümler ürettikleri, kendi yasam biçimlerini, kültürlerini, geleneklerini yansıttıkları 

birer tanık olarak günümüze ulaĢmıĢtır.  

AraĢtırma alanını oluĢturan BaĢyayla ilçe yerleĢim dokusunda yer alan kırsal 

konutlar, kırsal mimariyi oluĢturan temel etmenlerin bileĢenleri ile meydana gelmekte 

çevreye, iklime, çevredeki yapı malzemesine, ayrıca ilçenin sosyo - kültürel yapısına ne 

kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. 

Ġncelenen yerleĢke dokusu ve örneklerdeki konutların karakteristik niteliklerini 

özetlemek gerekirse; evler bahçesiz, bitiĢik ve ayrık nizamda, içe dönük bir yapıya 

sahiptir. Bu yapı yerleĢkenin karasal ikliminin bir sonucudur. DıĢa açılımı tek yönlü 

sağlayan ahĢap giriĢ balkonu, BaĢyayla geleneksel evinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Alan çalıĢması bulgularından elde edilen sonuçlara bakılırsa, temelde tek bir 

plan modeli mevcuttur. Ancak ana plan modeli kapsamında iki farklı tipoloji tespit 

edilmiĢtir. Bu tipolojinin temelinde ise “göz” kavramı bulunmaktadır. Ġki göz ve üç göz 

Ģeklinde iki farklı plan tipine rastlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın özgünlüğünü tanımlayan “göz” kavramı, yukarıda ayrıntılı bir 

Ģekilde ifade edilmiĢtir. Yöreye özgü olan bu mimari kavramı özetlemek gerekirse; 

zemin katta oluĢturulan ve üst katta aynı karakterde tekrarlanan yalın birimlerdir. 

Bölünebilirliği ifade eden bu birimler, ahĢap malzeme ile Ģekillenerek, mekanları 

meydana getirmektedir. 

Kırsal mimariye yönelik araĢtırmalara literal anlamda baktığımız zaman genel 

karakter, mekanları birbirine bağlayan bir ortak birimin bulunmasıdır. BaĢyayla 

kırsalında araboğaz kimliği ile nitelen bu birimler, karakteristik bir Ģekilde hayat ve 

sofalarla aynı görevi üslenmektedir. Fakat yerleĢkenin eğimli ve imar açısından kısıtlı 

olmasından baĢlayan ve ekonomik nedenlere kadar çeĢitlenen birçok faktör, BaĢyayla 

kırsalındaki bu mekanların ebatlarını küçük ve niteliksiz kılmıĢtır. Bu mekanlar sadece 

yapı içindeki yatay sirkülasyonu sağlamaktadır. 
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Doğal bitki örtüsü, hızlı akan dereleri ve kendine özgü evleri ile BaĢyayla ilçesi, 

kırsal mimariyi yansıtması açısından, gelecek nesillere örnek teĢkil edecek özelliğe 

sahiptir. Doğanın toplumla bütünleĢerek oluĢturduğu bu konutlar, özgün kimlik 

değerleri ile yeni oluĢturulacak yapay çevreye, farklı anlamlar katacaktır. 

Kültürleri birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biri olan mimari, kültürel 

kimlik ve süreklilik konusunda, toplumun yaĢadığı süreci, yaĢam biçimini, kültürünü ve 

değer yargılarını yansıtan büyük bir olgudur. Bu bağlamda çalıĢma temelinde, 

unutulmakta olan zengin mimarlık mirasının, toplumsal bellekteki yerinin pekiĢtirilmesi 

vurgulanmaktadır. 

Dolayısıyla çalıĢma sonuçları, bulunduğu yerin özelliklerine uygun yapılı 

çevrelerin yaratılması için, kültürel miras değerlerinin farkına varıp, kültürel mirası ve 

çeĢitliliği zenginleĢtirmenin önemini de iĢaret etmektedir. 

Bu çalıĢma ayrıca, çağdaĢlaĢma sürecindeki Türkiye’nin mimarlık kültürünün 

bir bütün olarak değerlendirilebilmesi için, kırsal mimari örneklerinin de, kentlerdeki 

örnekler gibi ayrıntılı bir biçimde belgelenerek, koruma projelerinin geliĢtirilmesinin 

önemini desteklemektedir. Çünkü kırsal yerleĢmelerde, yerel yerleĢme karakterinin 

bozuluĢu ve özgün kimlik kayıpları, hızla artmaktadır. Bu kayıp incelenen yörede de 

olduğu gibi, görsel ve anlamsal biçim bozuklukları Ģeklinde kendini göstermektedir. 

Kırsal mimari ürünleri dikkatlice ele almak, bu alanda yapılan araĢtırmalar için 

yararlı olacak ve kırsal mimari gelenek ile çevre arasındaki bütünleĢme, doğa ile kültür 

arasında kurulan iliĢkiyi somutlaĢtıracaktır. Bu netliğin, günümüz mimari oluĢumlarını 

yönlendirici özelliğinin yanı sıra, mimarlık araĢtırmalarında da daha nitelikli ve kaliteli 

çevrelerin oluĢturulması destekleyecektir. 

Kırsal mimarinin, kırsal mimarlık değerleri açısından irdelenmesi yolundaki 

çabaların, uluslararası çabalarla sürdürülmesinin mimarlık disiplinine önemli katkılar 

sağlayacağını Ģüphesizdir. 
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