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Önsöz
Anadolu’da ilk savunma yapıları ve kalelerden başlayarak çarşılara ve giderek mahallelere
uzanan paylaşımlar dizisinin son aşamasında, bu kez de büyük ölçekli yerleşimleri besleyen
ana kaynağa, kırsal alana odaklanmış bulunuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
önderliğinde düzenlenen bu sempozyumlar dizisi, yerleşik yaşamın ana eksenini oluşturan
öğeleri, ulusal ve uluslararası boyutta tartışmaya açarak, 2009 yılından bugüne bir “tarihsel
dörtleme”yi gerçekleştirmiş oluyor.
Tarihin ilk yerleşmeleri arasında yer alan Anadolu köylerinin çevresinde oluşan kırsal alan,
insan toplulukları için beslenme başta olmak üzere, temel gereksinimleri karşılayan, olmazsa
olmaz yaşam kaynağıdır. 15. yüzyıldan bugüne ulaşan Aksaray’ın Kalanlar köyü gibi, bugün
bu yerleşmelerin bazıları hâlâ yaşamını sürdürüyor. Bugüne kadar koruma politikalarımızda
bilerek, bilmeyerek göz ardı ettiğimiz bu yerleşmelerin de koruma yöntemlerinin artık
konuşulma zamanıdır.
Kentlerimiz yıllardır, on yıllardır yoğun baskı altında… “Gecekondu”dan “kentsel dönüşüm”e
uzanan, iki arada, ağır bir “Almanya” deneyimini de yaşamak zorunda kalan kırsal
insanlarımız, neredeyse yarım yüzyılı bulan bir dönemi savrularak geçirdiler. Tarım
alanlarının çöküşü, köylerin yaşlılara kalmış olması bu sürecin, en yalın ifadeyle acı sonudur.
Bugün gençler kentlerin kargaşasında kendilerine yaşam fırsatları ararken, köy üretiminin
yükünü yaşlılar taşıyor. Yarın ise bilinmezlerle dolu.
Bugün kentlerin boğucu temposundan bunalan insanlar, kırın iyileştirici gücünün özlemiyle
köylere yöneliyor. Bir anlamda laboratuvar değeri taşıyan köyler, bugünün kuşaklarına
mimarlığın en katıksız halini sunuyor; doğa-insan-kültür etkileşimini en yalın biçimiyle gözler
önüne seriyor. Binlerce yıllık deneyimlerden süzülerek gelen kırsal mimarlık örneklerinden
öğrenecek çok şeyimiz var. Köy varlığımızın envanter haritasının çıkarılması, bu hazinenin
altının çizilmesi, bugünün kentlerinin bunaltan sorunları karşısında yaşanabilir ortamlar
tasarlayabilmenin en yalın ipuçlarını verecektir.
Kaynağını kırsal alandan alan yeni bakış açılarının önünü açmak istiyoruz. Yerleşmelerin
bütüncül bir biçimde değerlendirilerek, yeni bir doğal ve kültürel çevrenin oluşmasına
önayak olacağız. Amacımız mimarlıkta işlevselliğin kaybolmasını önlemek, bölgesel
farklılıklardan kaynaklanan çeşitliliğe ve birikim zenginliğine dikkat çekmek olacak. Bursa
Büyükşehir Belediyesi bu bilinçle yakın çevresindeki köylerden dağlara uzanarak, köy
örgütlenmesine destek verirken, amaca yönelik ilk adımları atıyor. Ekim 2012 tarihinde
Bursa’da yapılacak “Kırsal Yaşam, Kırsal Mimari Sempozyumu”nun bu yolu açacağına
inanıyor, bu organizasyona inanan ve emeği geçenleri gönülden kutluyorum.

Prof. Dr. Metin Sözen
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Kırsal Mimarlık
Kırsal mimarlığı en iyi, “halk tarafından yapılan halkın mimarlığıdır” sözleri anlatır belki
de… Sanayi öncesi usta işi yapıları ifade eden bu deyim, birbirine akraba farklı nitelemelerle
de anılır: ‘halk mimarlığı’, ‘yöresel/yerel mimarlık’, ‘vernaküler mimari’, ‘spontan mimarlık’,
‘Tarım Çağı mimarlığı’ gibi. Kırsal mimarlık, çoğu kez konutlar için kullanılan, belli bir döneme
ve yöreye özgü mimarlıktır. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve su gibi doğal özellikler, yakın
çevredeki malzemeler ve yaşam kültürü kırsal mimarlığın oluşumunda başlıca etkenlerdir.
Kırsal mimarlığın en önemli boyutu yapının işlevidir; estetik kaygı ikincil önemdedir.
Kırsal mimarlık yerel gereksinimlere ve yapım malzemelerine dayanan, yerel gelenekleri
yansıtan bir mimarlık türüdür. Çoğu kez incelikten uzak olarak görülüp gözardı edilse de
çağdaş tasarıma yönelik önemli bir esin kaynağı olduğunu savunan hayranları pek çoktur.
Yapının işlevsel gerekliliklerinin ötesine geçen bir estetik kaygıyla, meslekten bir mimar
tarafından bilinçli olarak yapıya eklenen üslup özellikleriyle tanımlanan “incelikli mimarlık”
anlayışından bütünüyle farklıdır. Bu iki anlayışı, sanayi öncesi döneme özgü yapı tasarımı ve
üretimi ile Sanayi Devrimi sonrasında gelişen mimarlık eğitimi ve profesyonel mimarlık
arasındaki temel fark birbirinden ayırır. Ayrıca, anıtları, sarayları, konakları da içeren incelikli
bir tasarım ve üslup anlayışına sahip olan geleneksel mimarlıktan da farklı düşünülmelidir.
Dünya Vernaküler Mimarlık Ansiklopedisi’nin tanımına göre ise kırsal mimarlık; [...] halk
tarafından yapılmış tüm evler ve diğer yapıları kapsar. Seçilen çevrenin olanakları ve elde
varolan malzemelerle, çoğunlukla konut sahibi ya da yerel yapı ustaları tarafından
geleneksel tekniklerle inşa edilmiştir. Halk mimarlığının tüm formları belirli gereksinimleri
karşılamaya yöneliktir; bu gereksinimlerin ardındaki kültürün, yaşam tarzının, ekonomik
faaliyetin ve değerlerin izlerini taşır.”
Kırsal yapılar ve yerleşmeler, insanla doğa arasındaki etkileşimin benzersiz örnekleridir. Halk
mimarlığı ya da kırsal mimarlık, bir tasarım metodolojisine bağlı, eğitimli profesyonel
mimarlar tarafından değil, gündelik yaşamın içinden gelen yapı ustaları tarafından inşa
edilen yapıları ifade eder. Zaman içinde evrilir, yapıdan yapıya değişir ve durağanlıktan uzak
bir faaliyettir. Bu evler doğal çevreleriyle olağanüstü bir uyum içindedir ve çevreye olumsuz
bir etkileri hemen hemen yoktur.
Barınaktan Öte: Anadolu Kır Yapıları başlıklı kitabında Aran, mimar gözüyle ele aldığı kır
yapılarını özetle şöyle anlatıyor: Kır yapılarının farkı, doğal karakteridir. Yapay bir üslup
kaygısına düşmeden, sanayi öncesi toplumun geleneksel gereksinimleri doğrultusunda, yer
ve iklimin koşullarına karşı bir yanıttırlar. Okuması yazması olmayan yapı ustaları eşliğinde
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yöresel insanlar, basit araç gereçlerle, çevreleriyle uyum içinde ve yüzlerce yıldır evrilen bir
zanaat yöntemi ile bu yapıları kurgularlar. Bütün bu sağlam yapının ardında kuşaktan kuşağa
aktarılan bir kadim bilgi, deneyim, beceri ve ustalık yatmaktadır. Kırsal yapılar kültürün özel
yaşamını, barınma gereksinimini, doğa ile iç içe yaşayıp gitme bilgeliğini sergiler. Sıradan
insanların günlük yaşamlarını tüm yalınlığı ile doğanın acımasız koşullarına karşı durarak
sürdürme mücadelelerinin birer simgesidirler.” (Aran, 2000: 14-15,48) Aran ayrıca kır
ustalarının hünerlerini söze, yazıya, çizgiye dökme becerisine uzak olduklarını, bu zanaatı
babadan dededen, ustadan kalfadan gördüklerini yaparak öğrendiklerini, deneye deneye,
uygulaya uygulaya yaşama aktardıklarına işaret eder. Taş, toprak, kireç ve ahşabın her birinin
farklı yoğunluğunu, taşıma gücünü, ısı tutmasını, nem geçirmesini, eskime ömrünü,
damarlarını ve katmanlarını zamanla tanıyıp, malzemeyi doğasına göre kullandıklarını
vurgular (Aran, 2000: 15, 194, 198).
Kırsal mimarlık ve halk mimarlığına ilk olarak dikkat çeken, Arts and Crafts Movement olarak
nitelenen akımın öncülerinden William Morris oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de
ortaya çıkan hareket, sanat-zanaat ayrımını ortadan kaldırmayı, el emeğine dayanan üretimi
yeniden canlandırmayı savundu. Mimarlar W. Morris ve P. Webb, tasarladıkları yapılarda
kırsal mimarlığa özgü bir yalınlığı ve üretim biçimini denediler. Sanayinin yarattığı çevre
çirkinliğine karşı, halk sanatları ve yöntemlerini yeni bir çıkış olarak görmekteydiler. Ne var ki
kırsal mimarlık örnekleri yakın zamanlara kadar mimarinin önemsiz parçası sayılarak
incelenmeye değer bulunmadılar. Ancak 20. yüzyılın ortalarında, estetik değeri olan birer
örnek olarak mimarlık sergilerinde yer almaya ve kültür çevrelerinin ilgi merkezi olarak
kitaplarda görülmeye başladıktan sonra kırsal mimarlık tanınırlık kazandı.
Halkbilimi de bu yapıların halkın değer yargılarını, dünya görüşünü, gelenek-görenek ve
inanç sistemlerini, aile ve akrabalık bağlarını, komşuluk ilişkilerini anlamaya kaynaklık eden
en önemli verilerden biri olduğu anlaşıldıktan sonra kırsal mimarlıkla ilgilenmeye başladı.
Halkbilimci Mahmut Davulcu’nun tanımıyla halk mimarisi, “Halkın kendi olanakları, koşulları
içinde, gereksinimlerine doğrudan karşılık arayarak, kültür birikimine ve gelenek çizgisine
doğaçtan eklenerek, katılımlı bir yolla gerçekleştirilen yapılar”dır (Davulcu, 2008:
www.folklor.org)
Her ne kadar evler kırsal mimarlık içinde özel bir konuma sahip ise de, köy yerleşmelerindeki
samanlık, ahır, avlu, bahçe, ambar, köy mescidi, cami, depo, köy kahvesi, değirmen, köy
odası, köprü, tuvalet, kuyu, kümes, ağıl, işlik gibi yapılar da kırsal mimarlığın alanı içine girer.
Kırsal mimarlıkta yapı tipleri ve yapılara verilen isimler yöreden yöreye farklılık gösterebilir.
İklim şartları, coğrafi konum, yeryüzü şekilleri, gelenek ve görenekler, toplum yaşamı, üretim
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ve tüketim biçimleri ve inançlar kır yapılarının biçimlenmesi sürecini belirler. Özellikle evlerin
oluşturulmasında dikkate alına her öğe, ev sakinlerinin yaşam biçimine ve ekonomik
faaliyetlerine göre tasarlanır ve üretilir. Bu nedenle işlevsellik biçim ve estetiğin önünde yer
alır. Yapılarda insani ölçülere gösterilen özen, modern mimarinin aksine, insana ve yaşamına
gösterilen saygıyı ifade eder.
Halk mimarisinde inşaat ya bizzat evin sahibi ya da yerel ustalar tarafından, işi ısmarlayanın
da katılımıyla gerçekleştirilir. Bu zanaat babadan oğula usta-çırak ilişkisi içerisinde, kuşaktan
kuşağa aktarılan bilgi, beceri ve deneyime dayanır. Gelenek bazen şaşırtıcı bir biçimde
binlerce yıl geriye kadar uzanır. Batı Anadolu’da yapılan kazılarda karşılaşılan dikdörtgen
planlı, ön avlulu evler bugün dahi Anadolu’nun yaygın şemalarındandır. 1950’li yıllara ait
Boğazköy’ün kerpiç evleri de biraz ötesinde, ören yerinde bulunan Hitit konutlarını hatırlatır.
M.Ö. 5400 yıllarına tarihlenen Hacılar’da bulunan evler İç Anadolu’daki 20. yüzyıl evlerine,
gerek kullanılan malzeme ve gerekse mekân anlayışı bakımından aşırı derecede
benzemektedir (Sözen&Eruzun, 1992:19).
Kırsal mimarlıkta bilgi ve becerinin büyük ölçüde deneyimle elde edilmesi, özellikle işlevsel
yönü ağır basan yapılarda, farklı coğrafyalarda bile şaşırtıcı benzerlikler doğurabilir. Örneğin
Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesindeki ahşap serenderler ile İspanya’nın Galicia
bölgesindeki taş zahire ambarlarındaki benzerlik buna örnektir (Gökçe, 1979: 22).
Kır yapıları ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu geleneksel doku, modern mimarlık
uygulamalarının tersine, bireyden topluma doğru genişleyen bir yapı gösterir. Bir başka
deyişle tasarım oda, ev, sokak, mahalle ve kent biçiminde organik bir anlayışla yayılır. Bu
yapı içerisinde kimlikler, gelenekler, inançlar ve kültürler ifade edilme olanağı bulur. Kırsal
mimarlık ürünleri gösterişsiz, yalın ve çevresiyle uyumludur. Kullanılan doğal malzeme en
yakın yerel kaynaklardan, ustalar veya ev sahipleri tarafından sağlanır. Malzemenin kolay
elde edilmesi ve iklim özelliklerine uygunluğu önemlidir. Kırsal yerleşmelerin en temel
ilkelerinden biri de evlerin içini görmemek, başkasının önünü kapatmamak, mahremiyeti
engellememektir.
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Anadolu Mimarlığının Tarihçesi
İnsanoğlu tarih boyunca doğayla çelişkili bir ilişki ve etkileşim içinde yaşadı. Doğanın egemen
gücünü temsil eden tufanlar, depremler, heyelanlar, seller, dondurucu kışlar ve kavurucu
yazlar, güçlünün güçsüzü yok ettiği canlılar dünyası ve daha nice doğa olayı ve öğesi, insanı
sürekli savunmaya ve direnmeye zorladı. Yaşamı olanaklı kılan tüm kaynakları canlılara ve
tabii insana, cömertçe sunan doğa, yerine göre insan için en acımasız tehditlerin de kaynağı
oldu. Doğanın yok edici güçleriyle var edici güçleri arasındaki sonsuz mücadele sürüp
giderken, insanla doğa arasında da hiç bitmeyen bir egemenlik mücadelesi yaşanageldi.
Varoluş mücadelesi içinde bir yandan doğanın sunduklarını kullanarak yaşamını sürdüren
insanoğlu, bir yandan da doğanın karşıt güçlerini kontrol altında tutma çabası ile yeni
teknikler, yaratıcı çözümler üretti. Bu süreçte barınma ihtiyacı ile yapılan konutlar, özellikle
varoluşla ilgili çok katmanlı anlamlar barındıran bir olgudur. Konut, yalnızca fiziksel bir
korunma ihtiyacının soncu olmayıp, aynı zamanda sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçları da
karşılayan, insanın dünyasını anlamlandırma çabasını ve aidiyet duygusunu da temsil eden
bir gerçekliktir.
Yeryüzü şekillerinden iklime, bitki örtüsünden canlı türlerine şaşırtıcı bir çeşitliliğe sahip
olan Anadolu coğrafyasında insan topluluklarının görülmesi ilk kez Paleolitik döneme
rastlar. Karain, Beldibi ve Belbaşı gibi mağaralar, bu avcılık / toplayıcılık çağının
insanlarının başlıca barınakları arasında yer almaktadır. Yerleşik hayata geçilen Neolitik
dönem ise ilk insan yapımı evlerin, bir başka deyişle ilk mimarlık uygulamalarının, giderek
köy olarak tanımlanabilecek ilk yerleşim yerlerinin ortaya çıktığı zaman dilimidir.
İlk yerleşmeler su kaynaklarına yakın, yerleşime uygun alçak tepelere kurulur. Bu
yerleşmelerin ilk örneklerinden olan Çayönü, Anadolu’da halk mimarisinin ilk
öncülerinden sayılır. Dönemin en büyük yerleşmesi olan Çatalhöyük ise, avluların
çevresine yerleşmiş birbirine bitişik, küçük dikdörtgen evlerden oluşan daha ileri bir
yapılaşma örneği sergiler. Girişleri damlardan sağlanan bu kapısız evler kerpiç veya
balçıkla inşa edilmiştir; çatıya yakın yerlerdeki küçük deliklerden ışık ve hava alırlar.
Mersin Yümektepe’deki aynı döneme ait, taş temel üzerine kerpiçten yapılan evlerin ise
bir ocağı, yan tarafında da bir ahırı/ağılı bulunmaktadır.
Madenin bulunmasıyla Kalkolitik çağa geçildiğinde, evlerin bazılarında iki kata çıkıldığı
görülür. Bugün Anadolu’nun birçok yerindeki kırsal mimarlık örneklerinde hâlâ görülen
“sundurmalı giriş” bu döneme özgü bir yeniliktir. Kendilerinden önceki örneklerdeki
özelliklere ek olarak; duvarlarının sıvalı oluşuyla dikkat çeken Burdur yöresi Hacılar evleri,
ahşap hatıllarla takviyeli Yozgat Alişar evleri, iki üç odalı, ocak ve tandırlı Alacahöyük ve
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Büyük Güllücek evleri, dış açıları köşe taşları ile sağlamlaştırılmış Mersin Yümektepe evleri,
daha sonraki çağların kırsal yapılarına örnek oluşturacak mimarlık oluşumlarıdır. Yine bu
döneme ait Çanakkale Troya ve Denizli Beycesultan‘da megaron tarzı (uzun duvarları kapı
duvarını aşarak dışarıya doğru uzanan ve bir avlu oluşturan dikdörtgen odalı) kerpiç evler
bulunmuştur.
Anadolu’nun yazı ile tanıştığı Tunç çağında, Mezopotamya ile ticaret ilişkileri de
hareketlenmiştir ve bu coğrafyada gelişen kent yaşamının etkisiyle, Anadolu’nun
doğusunda “bit-hilani” denilen, bir avlunun iki yanındaki mekânlardan oluşan konutlar
görülmeye başlamıştır. Aynı çağda Orta Anadolu’da, bugün de köylerde yaygınlığını
koruyan bir iki odalı kerpiç ev mimarisine karşılık, Antalya Karataş-Semayük’te duvarları
ahşap kaburgalı, tek katlı megaron tarzında kerpiç evler karşımıza çıkar. Genel olarak
bakıldığında, taş temel üzerine kerpiç malzemeden, iki üç odalı, fırını, ocağı bulunan,
duvarları sıvalı basit evler, bu dönem Anadolu konutlarının genel karakterine işaret
etmektedir. Asur ticaret kolonileri çağına ait Kayseri Kültepe’deki evler de ocağı ve tahıl
ambarları bulunan, alt kat depo ve işliklerden, üst kat ise yatma ve oturma mekânlarından
oluşan iki katlı kerpiç yapılardı.
Anadolu’nun ilk merkezi devletini kuran Hititler’in kentleri; avlulu, dikdörtgen planlı, bir
kaç mekândan oluşan, taş temel üzerine kerpiç basit konutlardan oluşmaktaydı. Evlerin
pek çoğu iki katlıdır ve alt katlar ambar veya işlik olarak kullanılmaktadır. Üst katlarda ise
oturma ve yatak odaları bulunur. Dikdörtgen planlı iki odalı ev tipi, bu dönemin ana
biçimidir ve düz balçık çatı ile örtülü evlerin içinde muhakkak ocak bulunmaktadır. Çorum
Boğazköy (Hattuşaş) ve diğer Hitit yerleşimlerindeki konutların hemen hemen hepsinin
tasarımı böyledir.
Doğu Anadolu’da Urartular ise konutlarının temellerini kayalara oymuş, üstüne evlerini
kerpiçten inşa etmişlerdi. Bu bölgede ön avlulu iki odalı evlerle, ikinci katı ahşap sütunlar
üzerine oturan hatılların hasırla kaplandığı iki katlı evler de bulunmuştur.
Batı Anadolu’da Frigyalıların, megaron ya da kısaltılmış megaron tipinde konutlarda
yaşadığı Gordion kazılarında bulunmuşsa da, onlardan sonra bölgeye gelen Lidyalıların taş
duvarlı, ahşap damlı ve sazdan yapılmış evleri tercih ettikleri tahmin edilmektedir.
Batı Anadolu kıyılarına Yunanistan’dan gelen İonlarda ise megaron tipi evlerden türemiş,
avlu, ön galeri (prostas) ve ana salondan (oikos) oluşan, daha sonra “selamlık” olarak
nitelendirilebilecek andron olarak adlandırılan mekânlar eklenmiş, prostaslı evler yaygındı.
Hellenistik dönemle birlikte Anadolu’daki konut mimarisinde, sütunlu revaklarla çevrili bir
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avlu çevresinde sıralanan mekânlardan oluşan peristilli evler, lüks konutlar ortaya çıktı.
Bu tarz, Roma çağı boyunca da Anadolu’da devam ederken, Efes’teki “yamaç evleri”ne
benzeyen, tipik Roma evini simgeleyen atriumlu evler de görülmeye başladı. 2.-3. yüzyıllarda
kalabalıklaşan Roma metropollerinde halk için yapılan çok katlı, bitişik düzende, apartman
tarzı konutlar da vardı.
Bizans dönemine gelindiğinde konut tipinde yine bir değişim gözlendi. Belli bir plan
olmaksızın, yörenin yer şekillerine göre ve devşirme malzemeyle yapılan evleriyle,
kanalizasyon benzeri hijyen sistemlerinden yoksun Bizans yerleşmelerinin, köy
yerleşmelerinden farkı yoktu. Başkent Kostantinopolis’in zengin evleri dışındaki konutlar,
sıkıştırılmış toprak tabanlı, hasır kaplı çatılarıyla yoksul görünümlüydü. Kırsal kesimde de alt
katı kümes, ahır ya da kiler, dışarıdan merdivenle çıkılan ikinci katı, yaşam alanı olan iki katlı
evler yaygındı. Bizans döneminde Kapadokya’da mağara içlerindeki evler, Orta Anadolu’da
tek odalı basit evler egemen iken, Akdeniz sahillerinde Antik Çağ gelenekleri devam
ediyordu.

Anadolu öncesi Türklerde konut
Orta Asya’da göçebe ve yarı göçebe bir hayat süren Türkler yazın yaylaklarda ‘yurt’ adı
verilen çadırlarda, kışın da kışlaklardaki ahşap veya kerpiç evlerde yaşardı. Maveraünnehir,
Dehistan, Sistan, Harezm, Cürcan, Talas ve Çu ovalarındaki kazılar, Türklerde yerleşik
yaşamın M.Ö.3.-4. yüzyıllara dayandığını göstermekte ise de çadır, uzun zaman yaşamsal
önemini kaybetmedi ve Anadolu’nun Türkleşmesiyle birlikte taş ve tuğla konut mimarisini de
etkiledi.
Arkeolojik kazılar, M.Ö. 5.-3.yüzyıllarda Altaylı göçerlerin usta dülgerler olduğunu, gelişmiş
bir ahşap geçme tekniği kullanarak ev yaptığını göstermektedir. Ayrıca araba üzerinde
taşınan, ahşap strüktürlü kulübeleri de bulunmaktaydı. Hun ve Göktürk çağlarında da aynı
konutların devam ettiği görülmüştür. Yerleşik hayatın söz konusu olduğu Uygur döneminde
ise arkeolojik kalıntılar ve yazılı kaynaklara göre gelişmiş bir konut mimarisinden söz
edilebilir. Uygurların bindirme ahşap tavan tekniğine bugün Anadolu’da Erzurum evlerinde
rastlanmaktadır. Yerleşik toplulukların evlerinde Orta Asya’nın geleneksel toprak mimarisi
egemen iken, göçerliği sürdüren halk, çadırlarda yaşamaya devam etmekteydi. Göçerlik
kültürü ve çadır hayatı Orta Asya’da olduğu gibi Anadolu’da da yüzyıllarca sürdü ve Türkİslam mimarisini etkiledi.

Türk Boyları Anadolu’da
Türk boyları 11. yüzyılın ikinci yarısından sonra yerleşmeye başladıkları Anadolu’da,
kökenleri binlerce yıl öncesine giden, çeşitli kültürlerin izleriyle farklılıklar gösteren bir
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mimarlıkla karşılaştılar. Yerleşik topluluklar Anadolu coğrafyasının çok katmanlı geleneğini
sahiplenip, önceki dönemin mimari ve kültürel geleneklerini yeni yorumlarla kentlerde
yaşattılar. Göçebe topluluklar ise kendi barınma alışkanlıklarını buraya taşıdılar ve özellikle
kırsal kesimde, kendi gelenekleriyle yeni toprakların koşullarından yeni sentezler yarattılar.
Anadolu’nun çok kültürlü birikimi Türklerin gelmesiyle daha da zenginleşti, giderek Selçuklu
uygarlığına dönüştü.
Sonuç olarak Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri mimarlık birikimiyle, Anadolu’da
karşılaştıkları mimarlık geleneği yüzyıllar içerisinde kaynaşarak özgün bir yapıyı ortaya
çıkardı. Anadolu’da yaratılan bu mimari gelenek Osmanlı Devleti’nin sınırları genişledikçe,
farklı coğrafyalara taşındı, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna, Kırım’da
da benimsendi, etkileri Bağdat, Kahire ve Sudan’a kadar uzandı.
Osmanlı düzeninde kırsal kesim kapalı bir yapı sergilemekteydi. Küçük ölçekli yerleşmelerde
halk geçimini tarım, hayvancılık ve el sanatlarına dayalı ve kendi kendine yeten bir
üretimden sağlamaktaydı. Aile işletmeleri ile sürdürülen, hem ekonomik hem sosyal hem de
kültürel açıdan dışa kapalı bir ortam egemendi. Halk mimarisi ve halk sanatları da bu
ortamda, geçmiş kültürlerden miras alınan bir birikimle oluşmuştu. 18. yüzyılda buhar
makinesinin icadı ila başlayan ve toplumları köklü bir dönüşüme uğratan gelişme, Neolitik
dönemden beri süren tarım ve el sanatlarına dayalı geleneksel hayat tarzını temelden
sarsacaktı. Küçük yerleşmeler 19. yüzyıldan itibaren değişime uğramaya başladılar.
Batılılaşma çabaları küçük Anadolu köy ve kasabalarını dış dünyaya açılmaya zorladı; ancak
bu sosyo-ekonomik ve kültürel değişime hazır olmayan geleneksel yaşam tarzları giderek
çöküntüye uğradı. Gelenekten kopuş ve değişim sonucunda, halkın kendi yaratımları olan
halk sanatları ve kırsal mimarlık da gerileme ve yok olma sürecine girdi. Osmanlının son
dönemlerine kadar varlığını sürdüren Anadolu kırsal mimarlığı 19. yüzyılda, imparatorluğu
her yönden kuşatan ve sonunu hazırlayan Sanayi Devrimi ile birlikte giderek geçmişe
gömülmeye yüz tuttu.
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Anadolu Kırsal Mimarlığının Özellikleri
Geleneksel konutun biçimi bir yandan kültürün dünya görüşünü, yaşam biçimini, değer ve
toplumsal kurallarını yansıtır, diğer yandan kültürün mahremiyet anlayışını, bireyin özel
yaşam sınırlarını çizer, başka insanlarla etkileşimini denetim altına alır. Kırsal alanda bu
ilkeler doğrultusunda evleri biçimlendiren başlıca 4 etkenden söz edilebilir (Şengül, 2005:
165)
1. Çevresel etkenler: İklim, topoğrafya, doğal doku, insan dokusu, çevrede bulunan
malzeme, vb
2. Kültürel etkenler: Dünya görüşü, kültürel değerler ve normlar, din, dil, aile, akraba ve
toplum ilişkileri, yaşam biçimi, çevre/mekân-konut kullanımı ile ilgili normlar,
konutun temel işlevi ve anlamı
3. Sosyal etkenler: Aile büyüklüğü, ailenin sosyoekonomik statüsü ve toplumsal etki
alanı, ailenin dünya görüşü ve toplumsal tutumlar, aile yapısı/ailede roller, ailenin
yaşam biçimi, ailenin kendilik algısı, beklentileri ve umutları, ailenin konut
deneyimleri
4. Bireysel etkenler: Bireyin konutla kurduğu yarar ilişkisi, bireyin konutla kurduğu
duygusal ilişki, bireyin kültürel normlarla ilgili yorumu, eğitimi, bireyin yaşam
yoğunluğu, konut deneyimi, benlik algısı
Anadolu’da kırsal mimarlık, tekdüze bir yapı olarak karşımıza çıkmaz; farklı bölgelerin farklı
koşulları yapılar üzerinde ayırt edici özellikler oluşturur. Yine de bu farklılıklara rağmen, bu
coğrafyaya özgü ortak kültürel etkiler sonucunda aile yapısı, dini inançlar ve günlük yaşam
biçimleri nedeniyle mimarlık örneklerinde bir bütünlük fark edilir.
Türk konut mimarisi ile ilgili ilk sistemli çalışmaya imza atmış olan S.H. Eldem, Türk evini plan
özelliklerine göre başlıca dört gruba ayırmıştır:
1. Sofasız plan tipi
2. Dış sofalı plan tipi
3. İç sofalı plan tipi
4. Orta sofalı plan tipi
Eldem bu sınıflandırmada, ev içinde hava akımını sağlayan “sofa”nın konum ve şeklini temel
almıştır. Sofasız tip olarak nitelenen plan tipi, genellikle sıcak iklimli bölgelerde görülen en
eski tarihli ve yalın evleri kapsamaktadır. Bu tip evler bir avlu aracılığıyla birbirine bağlanan,
yan yana dizilmiş odalardan oluşur. Dış Sofalı tipler ise Hitit ve Helenistik dönem evlerine
benzeyen, odaların basit bir sofa ile birbirine bağlandığı evlerdir. İklime bağlı olarak sofa bazı
bölgelerde kapalı, bazı yörelerde açıktır. Üçüncü ve dördüncü ev tipleri olan İç Sofalı ve Orta

12

Sofalı tipler çoğunlukla kentlerde görüldüklerinden, kırsal ya da halk mimarlığı alanının
dışında kaldığı söylenebilir.
Bazı araştırmacılar da Anadolu konutlarını ya da Türk evini iklime, coğrafi bölgeye ve
kullanılan malzemeye göre sınıflandırmıştır. Örneğin D. Kuban iklimin yanı sıra malzeme ve
tekniği de göz önüne alarak Anadolu ev mimarisini yedi bölgeye ayırmıştır:
1. Taş konut mimarisi: Güneydoğu Anadolu bölgesi
2. Ahşap hatıllı taş mimarisi: Erzurum’dan öteye Kuzey Doğu Anadolu bölgesi
3. Ahşap iskeletli ev mimarisi: Doğu Karadeniz bölgesi
4. Düz damlı kübik taş mimarisi: Ege ve Akdeniz bölgesi
5. Taş mimarisi: Orta Anadolu’nun özellikle Niğde ve Kayseri(Eski Kapadokya) bölgesi
6. Kerpiç mimarisi: Orta Anadolu’nun köy ve küçük kentleri
7. Hımış (taşıyıcı sistemi ağaç, kerpiç dolgulu, zemin katı çokluk taş) yapı tekniği:
Anadolu’nun kıyıları ile orta yayla arasında, Sivas dolaylarından batıya ve İç Ege’den
Toroslar’ın kuzey yamaçlarına uzanan, Balkanlarda da görülen mimari
Ahşap çatkı, kerpiç dolgu tekniğinin, Orta Asya’da Harzem bölgesinde en azından 8.
yüzyıldan beri kullanıldığı bilinmektedir. Öte yandan ahşap dikme ve hatıl yöntemi ile kerpiç
malzeme ise Anadolu’da tarihöncesi çağlardan beri kullanılagelmektedir. Özellikle bu
sonuncu grup, Türklerin Anadolu’da geliştirdiği ev kültürünün gerçek temsilcisi olarak
değerlendirilir. Bu tür evler geniş bir alanda uygulanmış ve Türk evinin ortak özelliklerini
oluşturmuştur.
C. Bektaş, Osmanlı coğrafyasını kapsayan incelemeleri sonucunda, sanayi öncesi Anadolu
kırsal mimarlığının temel ilkelerini şöyle belirlemiştir:
1)Yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk
2)Gerçekçilik, akılcılık
3)İçten dışa çözüm
4) İç mekân ve dış mekân uyuşması
5) Tutumluluk
6) Kolaylık
7)Ölçülerin insan bedeni temel alınarak oluşturulması
8) İklime uygunluk
9)Gereçlerin en yakından seçilmesi
10)Esneklik
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Kırsal dokuyu oluşturan parsellerde genellikle ana yapıya ek olarak ahır, samanlık, tandır,
fırın, depo, tuvalet vb. işlevi gören, avlu / bahçe çevresine dizilmiş tek katlı servis yapıları –
müştemilat mevcuttur.
Bu ölçütler üzerinden bakıldığında Anadolu kırsal mimarlığının gösterişten uzak, yalın, insani
boyutlarda ve işlevsel olduğu dikkati çeker. Genellikle evler bir veya iki katlıdır. Tek katlı
evler zeminden yükseltilerek mekân nemden korunmaktadır. Taştan inşa edilen zemin
katlarda, sağır duvarlarla mahremiyetin korunması gözetilmiş, bahçe duvarlarıyla da evin
sokakla ilişkisi kesilmiştir. Zemin katlar bazı yörelerde ahır, tarımsal üretimin yoğun olduğu
bölgelerde ise tahıl deposu olarak kullanılmıştır; bu kat mutfak olarak da işlev görür. İki katlı
tiplerde ise yaşam alanı olarak tasarlanmış üst katlarda odalar ve sofa yer alır. Üst kat
pencereler, çıkmalar ve cumbalarla dışarıya açılır.
Odalar mekânsal düzenlemenin ana birimi ve en önemli öğesidir. Kare yada kareye yakın
dikdörtgen odalarda işlevsellik, kullanışlılık ve uyum gözetilmiştir. Yaşam tarzının gerektirdiği
sedir, dolap, yüklük, ocak, gusülhane, raf gibi öğelere yer verilmiştir. Mobilya yerine
kullanılan malzemelerin kaldırılarak saklandığı dolaplarla, mekânın değişik işlevlere hizmet
etmesi sağlanmıştır.
Orta Asya’da çadırla simgeleşen göçebe yaşam biçiminin etkileri evlerin özellikle oturma
mekânlarında kendini gösterir. Güneydoğu Anadolu’da açık orta alanlar, Akdeniz kıyılarında
açık odalar ve hayatlar, Kuzey ve Orta Anadolu’da camlı, örtülü sofalar bu etkinin çeşitli
yansımalarıdır. Oda sayısı ailenin büyüklüğüne ve maddi durumuna bağlıdır. Çıkmalar ve
pencerelerin asıl amacı ısınma, aydınlanma, havalandırma gibi işlevseldir.
Sofa Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı isimlerle anılır: Hayat, sergâh, ev ortası, yazlık,
sayvan, çardak, divanhane, nanay, tahtaboş, çağnışır gibi. Pek çok işlevi karşılayan ortak bir
yaşam mekânı olan sofa, bazı yörelerde eyvanlarla genişletilmiştir. Temeli tarımsal ev içi
üretime dayalı olan kırsal ekonominin birçok etkinliği sofada gerçekleştirilir. İklim
koşullarının uygun olduğu yörelerde sofaların yalnızca üstü örtülmüştür ve doğrudan
doğruya arkaya ya da bahçeye açılır. Tandır, kuyu, çeşme, havuz, ocak gibi öğelerin
bulunduğu bahçe ya da avlular evlerin sokakla bağlantısını sağlar. İklimin çok sıcak olduğu
bölgelerde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde serin, havadar, rahat ve aydınlık
hacimler olarak dinlenme ve çalışma mekânları olan, avluya bakan tarafı açık, üç tarafı
kapalı, üstü tonozla örtülü eyvanlar da görülür.
Kırsal konutlar, tekdüzelikten uzak bir biçimde, birbirlerinden farklı planlar ve cephe
görüntüleri ile değişik boyutlardaki parsellerde araziye konumlanmıştır. Bu yerleşim
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biçiminde arazi yapısı kadar, etkili rüzgârlara açıklık, sokağa, manzaraya ve güneşe bakan
yön de etkili olmuştur. En sık rastlanan kır evi planı, Osmanlı döneminde Anadolu ve
Balkanlarda görülen altı kâgir, üst katı ahşap çatkılı, “Türk Evi” olarak bilinen yapılara benzer.
Çoğunlukla geniş saçaklı ve alaturka kiremitli çatılarla örtülüdür. Yapılarda, çeşitliliğe rağmen
sanki aynı ustanın elinden çıkmışçasına bir bütünlük, düzen ve ahenk görülür. Bu da yüzyıllar
boyunca oluşmuş geleneksel usta çırak ilişkisinin sonucudur. Değişmeden kuşaktan kuşağa
aktarılan temel yapım ilkeleri, yerleşmede doku bütünlüğünü sağlamaktadır (Hersek,
2000:33).
Kır yapılarının birçoğu, doğal arazi yapısına göre açılmış yolların sınırladığı, kendiliğinden
oluşmuş parseller üzerinde inşa edilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da zemin katlarda
farklı büyüklük ve biçimdeki mekânlar bulunur. Daha çok servis hacimlerini barındıran zemin
kat planları yapıdan yapıya, yöreden yöreye farklılık gösterir. Bu farklılık, iklim koşullarına ve
ürün desenine bağlı olarak, her yörede değişkenlik gösteren üretim faaliyetlerine bağlıdır.
Bazı evlerde tütün kurutulup saklanırken, başka bir bölgede büyükbaş hayvanların
barındırılması gereklidir. Ev içi günlük yaşamın geçtiği odalar, sofalar ve hayatın bulunduğu
üst katların plan özellikleri ise değişmez. Alt katlarda pek de düzgün olmayan mekâna
karşılık, üst katlarda belirli bir geometrik disiplin vardır. Hemen her yörede benzerlik
gösteren bu düzen, ortak bir kültürü, geçmişten miras bir yaşam biçimini yansıtmaktadır.
Yüzyıllar boyunca yazılı olmayan görgü, ahlak ve inanç kuralları çerçevesinde oluşmuş olan
değerler sistemi ve birlikte yaşama göreneği, tüm geleneksel dokularda olduğu gibi, kırsal
yerleşmelerde de egemendir. Komşu yapılara saygı gösterilir, hiçbir ev bir başka evin ışığını,
havasını ve görüşünü engellemez. Komşunun bahçesine bakan pencere açılmaz, yan
bahçeye çatıdan gelen yağmur suyu boşaltılmaz (Hersek, 2000:33-38).
Hersek, Safranbolu’nun Yörük köyünü incelerken, kırsal mimarlığın temel ilkelerini şöyle
özetlemektedir: “Gerek tek yapı gerekse kent ölçeğindeki uygulamalarda; insan, yapılı çevre
ve doğal çevre arasında sağlıklı bir uyumun ve estetik güzelliğin bulunması günümüzde arzu
edilen bir şeydir. Geleneksel yapılaşma örnekleri her ne kadar kendi dönemlerinin koşulları
ve olanakları çerçevesinde gerçekleşmiş olsa da, bu konutlar ana öğesi ‘insan’ olan bir
tasarım anlayışını temsil etmektedir. Sokak-ev-komşu yapı ilişkisi, sokak oluşumu, komşuluk,
parsel boyutları, yoğunluk gibi özellikler çağdaş anlamda hem sağlıklı hem de estetik bir
tasarım ürünüdür. Hareket, denge, ritm, renk, ton ve benzeri estetik değerleri içinde
barındıran doku, ideal bir yerleşme düzeni yaratır. Hiç kuşkusuz kopyalamak söz konusu
değilse de, kültürümüzün yaşam felsefesinden esinlenen, bugünün geçerli yapılaşma
ilkeleriyle harmanlanan sağlıklı bir yerleşme ve kentsel çevre kurmak mümkündür” (Hersek,
2000:105).
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Kırsal mimarlıkta malzeme
Ahşap: Anadolu mimarlığının en yaygın malzemelerinden biri olan ahşap, özellikle
ormanların bol olduğu Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak kullanılmıştır. Taşıyıcılık, kullanım,
estetik ve ekolojik açılardan nitelikli bir malzeme olan ahşap, Doğu Karadeniz’in
serenderlerinden İstanbul’da Boğaziçi yalılarına kadar çok çeşitli örneklerde görülür. Ahşap;
taş, tuğla ve kerpicin yanında ana taşıyıcı olarak da tercih edilir. Gerek arası kerpiç, taş veya
tuğla ile doldurulan kiriş ve dikmelerle gerçekleştirilen ahşap konstrüksiyon “hımış”ta veya
“dolma” tekniğinde, gerekse ahşap direklerin ince çıta veya kamışlarla kapatılarak
sıvanmasıyla uygulanan “Bağdadi” teknikte, bu tür karma yöntemler kullanılır. Bu teknikler
bir yandan ev içi sıcaklığı korurken bir yandan da nemi önler. Bunların dışında en yoğun
kullanılan tekniklerden biri de ahşap yığma (çantı) ve ahşap çatmadır.
Kerpiç: Orta Anadolu’nun en yaygın mimarlık malzemesi ise toprak ve toprakla yapılan
kerpiçtir. Toprak damlı, kerpiç duvarlı evlerin Hititlerden beri kullanılageldiği bilinmektedir.
Killi toprak, saman veya talaş gibi katkı malzemeleri ve su ile karılarak yapılan kerpiç,
kalıplanıp güneşte kurutulduktan sonra kullanılır. Isı geçirmeyen ve kolay üretilen bir
malzeme olan kerpiç bugün de kullanıma uygundur. Topraktan yapılan bir başka yapım
malzemesi de tuğladır. Örtü sistemlerinde de genellikle kiremit yer alır.
Taş: Anadolu’nun her bölgesinde taşın taşıyıcı öğe olarak kullanıldığına rastlanır. En çok da
Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu’nun Erciyes çevresindeki volkanik
bölgeleri ve Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Bazen taş duvar örülürken ahşap ve pişmiş
toprak eklendiği de olur.
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Kırsal Mimarlık Örnekleri için Koruma Yaklaşımları
İnsan doğa etkileşiminin en seçkin ürünleri, tarihsel sürekliliğin en yalın tanıkları, kültürel
birikimimizin en öğretici örnekleri olan köy yerleşmelerini ve kırsal mimarlık kültürünü bütün
zorluklarına rağmen korumak ve yaşatmak, bugün kentleşme sorunlarıyla boğuşan dünyanın
gündeminde yer alıyor. Kırsal mimarlık, çağdaş mimarlık uygulamaları için değerli bir esin
kaynağı olmanın yanı sıra bir miras olarak da korunması gereken bir kültür varlığı olarak
önem kazanıyor. Doğal çevreyi korumak gelecek kuşaklar için ne kadar zorunluluk ise
tarihsel dokuyu ve kırsal mimarlık ürünlerini korumak da o kadar gerekli.
Yaklaşık yarım yüzyıldır küçük yerleşmeler arazi kullanımında meydana gelen
değişikliklerden, dışlanmışlıktan, göçten, ana eksenlerin dışına düşmekten, nüfusun
yaşlanmasından, değişime ayak uyduramamaktan ciddi anlamda etkilendiler, kültürel ve
doğal varlıklarını tehdit eden çeşitli baskılarla karşılaştılar. Sürekli artan ve kentlerde
yoğunlaşan nüfus, gıda üretimindeki ve paylaşımındaki adaletsizlik, fosil yakıtlara aşırı
bağımlılık, baş döndürücü teknolojik gelişme, etik değerlerdeki aşınma, kalkınma ile ekolojik
öncelikler arasındaki karşıtlık, kırsal alanın dışlanmasına ve çözülmesine neden oldu. Yine de
bugün hâlâ köy yerleşmeleri, insanın ihtiyacı olan ve ders alacağı tüm temel değerlerin
kaynağı olarak önemini koruyor. Kırsal mimarlık da bu temel değerlerin tam da kesişme
noktasında bir arayüz olarak duruyor.
Kentlerin dışındaki yerleşmelerde, ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerle geçinen kırsal
topluluklar tarafından inşa edilen çevreye işaret eden kırsal mimarlık ev, samanlık, ahır, ağıl
gibi çiftlik yapıları ile köy okulu, köy kahvesi, köy mescidi, köy odası gibi ortak mekânları ve
sanayi öncesi üretim yapıları olan değirmen, mandıra ve işlikleri kapsamaktadır. Kırsal alan
ise, doğal çevre içerisinde gerçekleşen insan faaliyetlerinin görünür ya da görünmez izleri ile
insanların bu çevreyle ilişkilerinin oluşturduğu bütünü içerir. O halde kırsal alan, doğal çevre
kadar insanların doğayla ilişkileri sürecinde onunla ilgili algılarını, ona atfettikleri anlamı ve
değeri de içerir. Bu da kırsal mimarlık mirasının önemini ve incelenmesi ve haritalanması
gereğini gündeme getirmektedir.
Kırsal alanla ilgili sorunların çok boyutlu niteliği karşısında, kırsal mimarlık örneklerini bu
sorunlardan soyutlayarak çözmek olanaklı görünmemektedir. Kırsal alanlar ve burada
yaşayan yerel halk, özellikle de küreselleşme sonucunda gerçekleşen dönüşümden ciddi
anlamda etkilenmiş bulunuyor. Bu değişimin kırsal alanda yarattığı etkiler sonucunda ortaya
çıkan tablo şöyle özetlenebilir:
• Köylerin nüfus kaybına uğrayarak tenhalaşmasının kırsal ekonomilerin çökmesine,
• Merkezi konumdaki kentlerin sağlıksız genişlemesinin ve sanayinin kırsal bölgelere doğru
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•
•
•
•
•
•

yayılmasının kırsal alanın doğal ve mimari mirasına zarar vermesine,
Tarımda modernizasyonun kırsal alanda yarattığı tahribatın yaban hayatını yok olmasına,
tarımın ve toprağın terk edilmesine,
Toprağın, suyun ve havanın kirlenmesinin, sanayi faaliyetleri, maden ocakları, baraj
inşaatları ve toprağın yanlış kullanılmasının arazi ve orman bozulmalarına,
Dinlence ve turizm sektörlerinin aşırı gelişmesinin bazı yörelerde doğal ve kültürel alanın
hırpalanmasına,
Ticari ve kamusal sektörlerdeki merkezileşmenin kültürün standartlaşmasına, yerel
yaşam kültürünün ve çeşitliliğin kaybolmasına, halkın sesini duyuramamasına,
Ekonomik politikaların kentsel odaklı olmasının, kırsal bölgelerin temsil edilememesine
ve bu yörelerin zarar görmesine
Tüm bu koşulların sosyal ve kültürel hayatın canlılığını yitirmesine neden olduğu
görülmektedir.

Yalnız Türkiye’de değil, günümüzde birçok gelişmiş ülkede de benzer sorunlar
yaşanmaktadır. Avrupa Köy ve Küçük Ölçekli Kentler Birliği (ECOVAST)’ın henüz 1994 yılında
hazırladığı ve 2006 yılında güncelleyerek Avrupa Konseyi’ne tekrar sunduğu “Kırsal Avrupa
için Strateji” başlıklı rapor ve öneriler demeti, kırsal alandaki sorunlara çözüm geliştirme
amacını taşımaktaydı. Raporun amacı öncelikle “kırsal mimariyi tanımlamak, korumak,
onarmak ve bakımını yapmak” şeklinde ifade edilmişti.
ECOVAST’ın “Kırsal Avrupa için Strateji” raporunda yer verilen politika ve eylem önerilerine
bakıldığında, kırsal mimarlığı korumanın çok boyutlu niteliği açıklık kazanmaktadır:
1. Kırsal ekonomilerin canlandırılması: Yörenin kaynakları, kültürü ve ustalık mirası ile
eşzamanlı olarak, kırsal alanda güncel fırsatların da değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
gerekmektedir. Geliştirilecek çözümler her bölgenin yerel kültürü, yerel/bölgesel
ürünleri, pazarları ve fırsatları ile uyumlu olmalıdır. Yerel tarım ürünlerinin
iyileştirilmesi, organik tarım ve el sanatları ürünlerinin geliştirilmesi, kırsal turizmin
devreye sokulması ilk akla gelen önlemler arasındadır.
2. Tarımda önceliğin değişmesi: Kırsal ekonominin temel taşı olan çiftçiliğin
sürdürülmesi sağlanmalıdır. Bu yalnız gıda güvenliği açısından değil, yaşam
biçimlerinin, kırsal ekonominin ve kültürel peyzajın yaşatılması için de önemlidir.
Gıdada nicelik yerine niteliğin vurgulanması, hayvan sağlığının ve çevrenin
gözetilmesi, geleneksel tarım yöntemlerinin korunarak desteklenmesi gerekir.
3. Ormancılık: Son yıllarda ithal türler ya da monokültür dikimlerle endüstriyel
kullanıma açılan ormanlar, geleneksel kullanımlara yanıt verecek biçimde, dengeli bir
yönetim planlamasıyla ele alınmalıdır.
4. İmalat, zanaatlar ve hizmet sektörleri: Ekonomik faaliyetlerin büyük kentler ve

18

5.

6.

7.

8.

9.

çevresinde toplanması kırsal alanların yoksullaşmasına ve göçe neden olmaktayken,
bir yandan da kentlerde birçok kişi ve işyerinin büyük kentlerden uzaklaşmak istediği
gözlenmekte, yerel ürünlere ve kırsal turizme rağbet artmaktadır. Bu yeni eğilimlerin
değerlendirilmesi gerekir.
Kırsal turizm: Kırsal turizm hem gelir getirmesi hem de yerel kültürel mirasın
korunması için bir fırsat olarak yönetilmelidir. Gezginler için uygun ürünler
geliştirilmesi ve yerel girişimciliğin artırılması özendirilirken, gezgin sayısı ve trafiği
gibi tehdit oluşturacak sonuçlara karşı önlem alınmalıdır.
Kırsal Konut: Dayanıklılıkları, işlevsellikleri, iklime uygunluklarıyla zamanın sınavından
geçmiş bulunan kır yapıları ile yerel yapı teknikleri ve gelenekleri, kolektif belleğin
birer öğesi olarak korunmalıdır. Çoğunun özü bozulmadan, iç mekânları günün
koşullarına uydurulurken, yeni yapılaşma da uygun ölçekte ve malzemelerle geleneğe
uygun şekilde planlanmalıdır.
Sosyal ve kültürel canlılık: Kırsal alanda nüfusun azalması izolasyona ve canlılığın
kaybolmasına neden olurken, yerel kültürlerin kendilerine olan güvenleri
azalmaktadır. Bu yerleşmelere yeniden hayatiyet kazandırmak için geleneksel
alışkanlıklar, görenekler, şenlikler, yerel diller canlandırılmalı, bunun için gençlerin
kırda kalmasının ve nüfus istikrarının sağlanması için önlemler alınmalıdır.
Doğal miras. Sulak alanların kurutulması, ırmak yataklarının değiştirilmesi, aşırı tarım
ilacı kullanımı, hava kirliliği, karayolları yapımı, aşırı avlanma, aşırı turizm gibi
nedenlerle birçok bölgede 50 yıldır hızla azalan yaban hayatının korunması için çaba
gösterilmelidir.
Kültürel miras: Kırsal alan bir tarih kitabı gibi okunursa kuşaklar boyu insanların
toprağı nasıl işlediğini ve onun görünümünü nasıl değiştirdiğinin öyküsünü anlatır. Kır
yapıları, toprakla insan arasındaki etkileşimin izlerini taşıyan kırsal alanların
simgesidir. Her kırsal yerleşmenin insanları ve kültürü (türküsü, halk oyunu, giysileri,
görenekleri, şenlikleri, dili, dini) o topluluğun mirasıdır. Günümüz insanının kökleri,
geçmişle arasındaki bağ, toprakla ilişkisi ve huzur kaynağı kırsal alanda varlığını
sürdürür. Kuşaklar boyunca insan emeğiyle oluşmuş bu olağanüstü birikimi korumak
önemli bir sorumluluktur.

Ulusal çözümler için çerçeve
2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Gelişme Stratejisinin gerçekleşmesine katkı
sağlamak ve kalkınma planları ile uyumu gerçekleştirmek amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi hazırlanmıştır. Bu belgede kırsal kalkınma “kırsal
alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir
düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması
amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve
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geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri,
ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak, çok sektörlü yaklaşımla planlanan
faaliyetler bütünü” olarak tanımlanmaktadır(mevzuat.dpt.gov.tr, 2006:3). Yine aynı belgede
kırsal kalkınmada temel amaç; “yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve
kültürel varlıkların korunmasını esas alarak, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel
alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması” olarak
belirtilmektedir (a.g.e., 2006:10). Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi, kırsal alanda gelir düzeyi
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacı ile yörelerin ‘doğal kaynaklar’ı, ‘çevresel ve kültürel
değerler’i ve ‘yerel sosyal, kültürel ve ekonomik özellik ve dinamikler’i arasında gözardı
edilemeyecek bir etkileşim ve karşılıklı bağımlılık bulunmaktadır. Öte yandan strateji
belgesinin dayandığı sayısal saptamalar, geçen yarım yüzyılda kırsal alanda dengelerin ciddi
anlamda kırsal alan aleyhine bozulduğuna da işaret etmektedir.
•

•

•

1950’li yıllarda nüfusun yüzde 75’i köylerde yaşamaktayken, bu oran 1980’de yüzde
56’ya, 2000 yılında ise yüzde 35’e gerilemiştir. Ancak, nüfus yapısındaki bu hızlı değişime
rağmen ülke nüfusunun önemli bir bölümü oluşturan 23,7 milyon kişi köy statüsündeki
yerleşimlerde yaşamaktadır (a.g.e., 2006: 6). TÜİK tarafından açıklanan 2011 Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ise, kırsal alanda yaşayanların sayısının daha
da gerileyerek 17,3 milyon kişiye düştüğü görülmektedir. Bir başka deyişle Türkiye’de
kırsal alanda yaşayanların toplam nüfusa oranı sadece yüzde 23,2’sidir. 1
Türkiye’nin 769 bin 632 kilometrekare olan toplam karasal yüzölçümü içinde kırsal alan
büyüklüğü, DİE tarafından yapılan 2001 yılı Köy Genel Bilgi Anketine göre 668,782
kilometrekare olarak verilmektedir (a.g.e., 2006:33) 2. Buna göre 2001 yılından bu yana
kentsel alanlardaki olası genişlemeyi göz önüne alarak, bugün ülkemizdeki kırsal
alanların hâlâ ülke topraklarının yüzde 80’i dolaylarında olduğu söylenebilir.
2000 yılı verileriyle, Türkiye’de köy ve belde yerleşimlerinden oluşan37.366 adet kırsal
yerleşim bulunmaktadır. Ancak nüfusu 250 ve altında olan köy oranı yüzde 41,7 ve köy
başına ortalama nüfus 637 kişidir.

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=39
442 sayılı Köy Kanununa göre, nüfusu 2000’den aşağı olan yerleşmelere köy, nüfusu 2000 ile 20.000 arası
olanlara kasaba, 20.000’den çok nüfusu olanlara ise şehir denmektedir. DPT,kalkınma planları ile uyumun
sağlanması amacıyla kırsal alanları, 20 bin ve daha fazla nüfusa sahip kentsel yerleşmeler dışında kalan
alanlar olarak kabul etmektedir. Hanehalkı İşgücü Anketlerinde de nüfusu 20.000’in altındaki yerleşmeleri
“kır” olarak tanımlanmıştır. Ancak burada kırsal alan rakamlar, DİE Genel Tarım Sayımı 2001 (Köy Genel Bilgi
Anketi ve Tarımsal İşletme Listeleri) çalışmalarından alınmıştır. 2000 yılı nüfus sayımında getirilen tanım
gereği “köy nüfusu” köy, bucak ve beldeleri kapsamaktadır. Söz konusu çalışma, tüm köyler ve nüfusu
25.000den aşağı olan yerleşimleri kapsamaktadır. http://mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2006/20060204-9-

1

2

2.pdf, s.4, 35.
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•

•

Kırsal istihdamın yaklaşık üçte ikisini oluşturan tarım sektörünün (bitkisel üretim,
hayvancılık, su ürünleri ve ormancılık alt sektörleri) GSYİH içindeki payı dönemler
itibarıyla azalma göstermiş; 1980 yılında yüzde 26,1 iken, 1990 yılında yüzde 17,5’e,
2004 yılında ise yüzde 11,2’ye düşmüştür (a.g.e., 2006:34).
Dünya Bankası verilerine göre, BM Gıda ve Tarım Örgütü sınıflandırmasıyla, Türkiye 213
bin 188 kilometrekare tarım alanı ile dünyada 14. sırada bulunuyor. Topraklarının yüzde
27,7'si tarım alanı olan Türkiye, dünya genelinde kişi başına düşen tarım alanına göre de
205 ülke içinde 3 dekarla 40. sırada yer alıyor. Bu oran esas alındığında Türkiye,
yüzölçümü oranına göre en fazla tarımsal alana sahip 15 ülke arasında Ukrayna,
Hindistan ve Nijerya'nın ardından 4. sırada yer alıyor. 3Buna göre Türkiye’nin hâlâ kişi
başına yeterli tarımsal alana sahip olduğu görülüyor.

Türkiye’de kırsal alan genellikle tarımsal faaliyette bulunan nüfus üzerinden
tanımlanmaktadır. Öte yandan coğrafyacı ve sosyologlar özellikle araştırma ve planlama gibi
çalışmalarda, nüfusun yanında diğer kırsal ya da kentsel fonksiyonların da ayrıntılı olarak
incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Nüfus ile birlikte tarımsal faaliyetin ağırlığı, doğal
çevre koşulları, toprağa bağlılık gibi etkenlere de bakmanın uygunluğu konusunda görece
görüş birliği olduğu anlaşılmaktadır (Avcı: 9-28).
Yukarıda işaret edilen veriler, Türkiye’de kırsal alanın hâlâ önemli bir ölçüde canlılığını
koruduğu, bütüncül ve gerçekçi bir planlama anlayışı, sürdürülebilirliği gözeten bir
yönetişim modeli ile doğa ve kültür öncelikli kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin olanaklı
olduğu görülmektedir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın 24 Nisan 2012 tarihli açıklaması,

3

http://www.tzob.org.tr/Uploads/14%20TARLA.htm
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21. Yüzyılda Kırsal Mimarlık
Kırsal mimarlık bize, yaşadığımız değişim çağının tüm gerçekliğine karşın, insanlığın sahip
olduğu, değişmeyen temel değerleri hatırlatmaktadır. İnsanın doğaya bağımlı oluşu, doğa
sevgisi ve saygısı bunların başında gelir. Kırsal mimarlıktan alınacak ilk ders, insanın
çevresiyle kurduğu yaşamsal bağdır. Geleneksel mimarlık bir bireyin ya da bir toplumun
barınma gereksinimine verdiği en saf tepkidir. Bu tepki sayesindedir ki insan, mimarlardan
çok önce, koşullara uygun barınaklar inşa edebilmiştir. Kır yapıları biz insanlara, dünyada ait
olduğumuz yeri hatırlatır, mimarlığı mimarın önüne koyar, varlığımızı sürdürebilmenin ne
anlama geldiği konusunda düşünmemizi sağlar.
Günümüzde çoğu kişi kentlerinde, kasabalarında, kırsal alanlarda daha nitelikli bir çevrenin
özlemini çekerken, iyileştirme ve yenileme adına yapılanlar, önceki olumsuzlukların yerine
yenilerini üretiyor. Oysa mimarlık, yapının işlevselliği ile estetiğini bağdaştırma ilkesine
dayanan ve binlerce yılda evrilerek bugüne ulaşan bir geleneğe sahip. Geleneksel mimarlığı
savunanlar, geleceği daha berrak görebilmek için geçmişe bakıyorlar. İnsanlık tarihinin büyük
bölümünde egemen olan geleneksel mimarlık ilkeleri, bugün yeşil mimarlık ya da ekolojik
mimarlık olarak geri dönüyor. Gelecekte insan merkezli ve sürdürülebilir yapılar inşa
edebilmek için geçmişin yapılaşma stratejileri inceleniyor, bugünün koşullarına uygun yeni
çözümlerle uygulamaya konuyor. Kırsal mimarlık alanındaki araştırmalar, düne ışık tutmanın
yanı sıra geleceğimiz için de aydınlık ipuçları içeriyor. Farklı disiplinlerden uzmanların bu
alanda yapacakları belgeleme, koruma ve değerlendirme çalışmaları günümüz için önemli
sonuçlar doğurmaya aday.
Modern mimarlık yakın zamana kadar, insanın barınma ihtiyacını karşılamanın en yalın hali
olan geleneksel mimarlığı neredeyse unutmuş gözüküyordu. Son yıllarda ciddiyeti
yadsınamaz bir düzeye ulaşan çevre sorunları ve yükselen enerji maliyetlerine bağlı olarak
bu eğilimde ters yönde bir gelişme başgösterdi. Teknolojik gelişmenin ve kentleşmenin
böylesine hızla arttığı bir çağda, eski ustalardan ve geleneksel yapım tekniklerinden
öğrenilecek pek çok şey olduğu konuşulur oldu. Mimarlar, enerji verimliliği ve
sürdürülebilirlik adına, yöresel kültürlere ve yerel yapı tekniklerine daha fazla ilgi duyuyorlar.
Gezegenimizin bize sunduğu kaynakların doğru ve akılcı yönetilmesi günümüzün en yakıcı
konularının başında gelmektedir. Günümüzün yapılarında kullanılan malzemeler dünya
kaynaklarını çok büyük oranlarda kullanan, tüketen özellik taşıyor. Modern mimarlıkta büyük
miktarlarda mineraller, petrol ürünleri, madenler ve kereste kullanılıyor. Üstelik modern
yapıların sakinleri ısınma, aydınlanma, güvenlik ve gündelik araç gereçleri için büyük oranda
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enerji harcamak zorunda. Bunlara yapının gerek yapım aşaması gerekse kullanım
aşamasındaki kirletici etkilerini de eklemek gerek.
Geleneksel mimarlık, bir yapının ömrü boyunca tüketimini azaltacak çözüm seçenekleri
sunuyor. Geleneksel yapımda kullanılan malzemelerin çoğu yerel kaynaklardan, düşük enerji
ile doğadan sağlanabilir nitelikte. Geleneksel mimarlığı benimseyen mimarlar ve inşaatçılar,
geçmişin yapım tekniklerini tanımak ve anlamak, geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmak
ve tasarımlarında yörenin dokusunu gözetmek için çaba gösteriyorlar.
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Sonuç
Anadolu binlerce yıldan beri insan topluluklarına kucak açmış bir toprak parçası. Çeşitli
uygarlıklar özellikle suya yakın yerlere sığınmışlar ve çevrelerinde buldukları yerel
malzemelerle evler inşa etmişler. Bunun sonunda her bölgeye bir ev deseni miras kalmış ve
kendine özgü bir yerleşme oluşmuş. Her bölgede Anadolu’nun tarihini temsil eden bir doku
parçası, hem ortak hem de farklı özellikler bulmak mümkün. Kırsal alanlar, orada yaşayan
nüfusla birlikte yaşamış ve değişime uğramış, insan eliyle dönüştürülmüş ve ona uyum
sağlamış. Yerel tarihi ve kültürel değerleri tanıyıp anlayarak bu toprakları daha iyi
değerlendirmek mümkün. Küçük yerleşmeler, içinde var oldukları doğa parçası ile birlikte
Anadolu taşrasını tanımlayan çeşitliliği, güzelliği ve yer duygusunu deneyimlememizi
sağlıyor.
Türkiye’nin kırsal alanı, insanlarımızın tükettiği gıdanın kaynağıdır. Aynı zamanda
soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun, kerestenin, madenlerin ve diğer tüm
hammaddelerin kaynağıdır. Güzel duyguların ve huzurun da kaynağıdır. Yabancı gezginler
için bir kültürler harmanı, bir keşif alanı, yaban yaşamı için zengin bir barınaktır. Ve daha
nice kuşakları beslemek, hayata bağlamak için, Anadolu kimliğini ve toplumsal dayanışmayı
güçlendirmek için bu alanların korunması gerekmektedir.
Zengin tarihsel miraslarıyla göz kamaştıran, ancak bugün kentsel merkezlere uzak düşmüş,
kırsal ya da gözden ırak alanlarda kaderine terk edilmiş köy ve kasabaların tarihi ve doğal
varlıklarını korumak amacıyla yapılacak çalışmalar için;
1. Kırsal alanın kültürel değerlerini saptamalı, tanımlamalı ve dökümünü çıkarmalıyız.
2. Uygulamaya konulan önlemler sonucunda kültürel değerlerde meydana gelecek
değişimi ve iyileşmeleri ölçecek göstergeleri belirlemeli ve bir izleme mekanizması
oluşturmalıyız.
3. Doğal ve kültürel varlıklarla ilintili yenilikçi ve katma değer üretecek etkinlikleri teşvik
etmeli, sürdürülebilir kültür odaklı ekonomik faaliyetleri ve istihdamı kolaylaştıracak
önlemler geliştirmeli, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek için bölgesel politikalar
oluşturmalıyız.
4. Korumayı özendirmek amacıyla yerel halka ve idarecilere yönelik bilinçlendirme
programları düzenlemeli, bölgesel ve yerel düzeyde tarihsel dokunun yönetiminde rol
alacak kişileri eğitmeli ve yetiştirmeliyiz.
Kırsal yerleşmelerin sahip olduğu tarihsel miras, etkin ve sürdürülebilir bir yönetim ve
işbirliği anlayışıyla dinamik bir kaynak olarak ele alınıp, bir kalkınma fırsatına
dönüştürüldüğünde, kırsal mimarlık mirasını korumak da olanaklı olacaktır.
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