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-i()zet:
Dunyanuzm 2000' li yillara girdigi su giinlerde bilim cagirnn da kapilannm
aralandiguu gormekteyiz. Suphesizki bilim, tarih boyu edinilrnis
deneyimlerin tumunu kapsar. Yeni bilgilerin iiretilmesi gecmisteki bilgilerin
arn yonde degerlendirilmesiyle mumkundur. Bu acidan konuya yaklasarak,
K.K.T.C.' indeki yerlesim birimlerini tarihsel akisi icerisinde incelemek ve
sonuclanrn degerlendirmek istedim.
Bunun yamnda, K.K.T.C.' nin icinde bulundugu zor ekonomik
kosullar ve buna bagli olan enerji sikmtist ile yetersizliginin konut
planlamasmda yapacagi etkileri arasnrmaya yoneldim. Soyle ki, elektrik
enerjisi ile ismlrms ve sogutulmus son surec binalanndan once, insanlar bu
iklimlendirme sorunu nasil cozmuslerdir? Iste arastirmanm "Sorun" (problemi)
bu sekilde belirlenmis ve suurlanmis oldu.
Sorunu cozmede bize yardimci olacak yontem icin; bir mimari yaprti etkileyen
en onemli ilkeleri belirleyerek cozume varmaya cahstik. Bu yonyemi soyle
siraladik: Ornek alman konutun fomksiyonel yapisr, yapim teknolojisi ve yapi
malzemesi, yapitm bulundugu cografi bolgenin etkinligi ile ekonomik
olanaklanmn incelenmesi ve sonucta degerlendirilmesi seklinde oldu.
Bu ilke ve yontemden hareket ederek alan cahsmalanna agirhk verildi. Mesarya
ovasi ve Karpaz bolgesinde 1950 yilmdan once yapilnus konutlann yerlesimini,
fonksiyon, yapim teknolojisi yapi malzemesi ile yonlcndirmelerini inceledim.
Bu inceleme sonucu buldugum mimari ozellikleribelirledim. Sonucta gordukki
Kibns' ta konut yerlesiminde en onemli etkenin, yonlendirme oldugudur.
Bunun yanmda yonlere gore, konutta kullannn hacimlerinin cografi dagilmu
onemli olmaktadir. Y apim teknolojisi ve yapi malzemesinde de yoresel etkenler
vardir. Bilhassa gelenek haline getirilen kerpic yapi malzemesinin en iyi bir 1s1
izalasyonu ve hacimlerin dogal havalandmlmasnu sagladigim teshis ettik.
Arastumanuzda sorunu ortaya koyarak irdeledik ve bulgulanrmzi sonuc bolumu
ile belirledik.

ABSTRACT
It is abvious that science is improving very fastly as we get closer to the
year 2000. Of course science covers all the knowledge gathered throughout
history. Creating new things, is only possible to evaluate the knowledge
gathered up to today.
Keeping in mind· this fact, I wanted to investigate all the dwellings, starting
from the ancient times and make an evaluation of the study.
Besides this it is abvious that our country is in a great economical problem
resulting from the lack of electricity. So I wanted to find out how the dwellers
have solved their heating and cooling problems before and after the invention
of electricity.
To find out the method of the solution I have tried to obtain the most important
factors effecting the architectural structures. I have listed out the method as the
following;
(i) the functional structure of the sample dwelling
(ii) the construction technology and construction material
(iii) the geographical effect of the environment
(iv) the economical allowances
Following the above method I started my investigations in "Mesarya" and
"Karpaz". I investigated the dwellings constructed before 1950. I investigated
their functions, construction technology, construction material and their
orientations and I obtained their architectural peculiarities.
As a result I have seen that the most important factor is the relation between the
units. There is also locational effects of the construction technology and
material. I have detected that the walls made in the traditional material clay
mud makes a good heat isolation and a good ventilation.
I took out the problem, investigated and made my conclusion.
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GiRiS

Kibns adasi, yer bilimi asismdan ve dunya cografyasmda bulundugu
konumu ile Anadolu (on asya) yanm adasmm bir devami olmaktadir. insan
yerlesimleri acisindan kendine ozgi.i bir olusumu yoktur. insanlar bu adayi
yilzer araclanru denizlerde yuzdurdtikten sonra kesfedip yerlesmeye
baslanuslardir. Genelde cografi konumu nedeniyle on asya - arap yanmadasi ve
Akdeniz yerlesimlerinin etkisi altmda kalrmstir. Akdenizde deniz yollannda
onemli bir istasyon gorevi gormustur. Tarihsel gelisimi acismdan Osmanhlarm
adaya hakim olmalan silrecinde istikrarh bir yerlesim durumuna gecmistir. Bu
nedenle yerlesim bolgelerindeki konut planlamasi ve insa sistemleri acismdan
Anadolu sivil yerlesimleriyle yakm ilgisi vardir. Bu sebepten oturu oncclikle
~

Anadolu yerlesimlerine bir goz atarak incelememize gecmeyi uygun bulduk.
Bazi ulkelerde, insanlar ayni kultur ve dine sahip olmalarma ragmen,
iklim farkhhgmdan otilril, sivil mimarilerinde cesitlilik gortilmektedir.
Turkiye'de Toros daglan, Akdeniz Bolgesinin Kuzeyi ile Guneyi
arasmda serit halinde uzanarak bir set cekmektedir.
Dogu Toros zincirinin gi.ineyindekalan bolgede kuru iklim hakimdir.
'.

Kuru iklim bolgesinde, ozellikle yaz mevsiminde esen rilzgarlar toz, toprak
surtikledigi icin insanlan rahatsiz eder. Bu sebepten otilril ic avlular onem
,.

kazanmakta ve evin, merkezini olusturmaktadir. Avlular insanlan toz, topraktan
korumanm yanmda, ev islerinin merkezini cocuklann oyun alamru ve ziyaretci
kabul mekaruru da olusturur,
Bu bolgedeki evler kismen iki kath olup, genelde tastan insa edilmistir.
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Plan I: Diyarbakirdan bir konut plarn

-

_j

-

ir; bolgede, avlu, ic bahce sekline donli§mii§tiir ve kerpic esas yapi
malzemesi olmustur.
Anadolu'nun ban ve kuzey kesimleri orman bakimmdan fakir olmadigi
icin, Ankara' da krtasal iklim sartlanna ragmen evlerde, ahsap karkas
kullarulmrsur.
Ankara evlerinde hacimler diger bolgelerdeki gibi yemek, yatak ve
oturma odasi gibi aynlmaz. Sadece Ankara'da evin, yaz ve krs odalarma
bolunmesine 90k dikkat edilmistir.
Akdeniz Bolgesinde ise yapilann en onemli farki bahce cepelerindedir.
Esas hol, balkon gibi bahceye acilmaktadir. Bu bolgede, ozellikle meltem
rtizgarlan yaz mesiminde serinlik getirdigi icin acik holle serin ruzgar ev icine
girebilmektedir.
Bolgenin imkanlan ahsabin genellikle yapi malzemesi olarak
kullamlrnasuu saglanustir. Buna ragmen kerpicten, ahsap iskelete gecis teskil
eden her iki malzemenin de birlikte kullaruldigi bir ara yap1 sekli de mevcuttur.
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Plan 2: Antalya'da XVIII yuzyila ait bir konut plani

Resim 2: Plan 2'nin gori.in~il ve kesit detayi

Kuzeyde uzun ve soguk gecen kis mevsimi icin alman tedbirleri en iyi
bicimde Bursa' da gorebiliyoruz. Bursa evlerinde; hol, bahce ile ev arasmda bir
birlik kurmasma ragmen, cam bolme ile aynlnustir.
istanbul ve Trakya evlerinde bu aynm daha kuvvetlidir. Holdeki, hafif
ve kaldmlabilir cam bolmeler yerini, sabit pencerelere ve kapilara
birakmaktadir. Sabit cam bolmeler yinede ic dis dtmya arasmda baglantiyi
kurar.
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Plan 3: Kuryanlar evi Ortakoy Bogazici 1800
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Anadoluda, acikca goruldugu gibi ayni klllture ve dine sahip olan
insanlar iklim farkhhgun ozellikle sivil mimarilerine yansttnustir.
Kli9lik olan ulkerniz K.K.T.C'de arastirma yapmca ayni olayi gormek
mtlmktin oluyor. Mesarya ovasmda, (ic bolgede) avlu anlayisr 90k guclu iken,
Karpaz Y anmadasmda hemen hemen avlu, ortadan kalkmakta veya duvarlan
ytiksek tutulmamaktadir. Y apt malzemesi, mesarya ovasmda kerpic iken karpaz
yanmadasma, kerpic yerini dogal tasa birakmaktadir. Bunun yam sira mekan
anlayisuun da degistigi gorulmektedir. *

* Giri~ BolUmUnde verdigimiz bilgiler i~in
Erdem Aksoy'un ''Ortamekan; TUrk Sivil Mimarisi'nde
Temel Kurulu~ Prensibi'' makalesinden yararlan1lm1st1r.

Bolum 2: KONUNUN CiENEL (:ER<;EVESI

2.1

Ktbrts Tarihine K1sa Bir Bakts

Diinyarun olusumu, insanhgm gelisim sureci ve Kibns'm ada olusu goz onune
ahrursa Ktbnsa insanlann sonradan geldig] dusunulmelidir.
Kibns'ta bugune kadar yapilan Hirn Arkeolojik arasnrmalar Krbnsta yerlesme
tarihinin

i. 0 6000

yilma kadar indigini gostermektedir.

Guney Kiyrlarmda bulunan Khirokitia Koyu yakmmda cilahtas donemine ait
cakmak tasi ve obsidiyenden yaprlma alet bulundu. Cilahtas donemine ait genis

bilgi elimizde olmamakla birlikte, bu donem insanmm Mezopotamya ve
Misir' dan adaya gelip yerlestigi sarulmaktadrr
Yine Guney kiyismda bulunan Sotira koyunde

t.o 4000

yihna ait yuvarlak

biciminde suslu vazolar bulundu. Bu gune kadar yapilan kazilarda ilk
buluntulann kryilarda bulunmasi; bize adada yerlesim yerlerinin kryilarda

basladigmi ve daha sonralan ic bolgelere gecildigini kamtlamaktadrr.
Kibns 'taki Arkeolojik kazilarda bulunan esyalar siirekli bir kultur gelisimi
oldugunu ispatlamaktadn.
Konutlar ise yine Guney Kryilannda bulunan Khirokitia koyunde

r.o 4000

- 3500 yillan arasmdaki Neolitik devire rastlamaktadir. Bu donemde insanlar
tas ve odunu isleyerek "Tholes" denilen kulubeler yaparlardt. Bu kulubelerin
icinde ates yakarak yasamlanru surdururdu. Olen kisileri de bu kulubelerin
tabamna comeli bicimde, arrnaganlanyle bir1ikte gomulurdu.

·:·

Resitn: 1

( World Architecture'den al1nm1st1r.

Neolitik devirden soma Kibns'm Tune (Branz) devrini yasamaya basladigi;
adada bulunan zengin bakir madeninden oturu dogunun ticaret merkezi haline
geldigi ve Kibns adim da bakir madeninden oturu aldrgi soylenmektedir.
Kibns'ta ticaret once Fenikelilerin, daha sonra da

i.O 669'a

degin Asurlulann

eline gecmisti. Asur egemenligi sona erince ada l.O 50 yilmda Roma
egernenligine girdi. Roma kulturunu gunumuzde ozellikle Salamis harabeleriyle
acikca gormek mumkundur.
Roma Imparatorlugu'nun

ikiye bolunrncsiyle Bizans Imparatorlugunun

yonetimine giren Kibns, 1192 yilmda ucuncu hacli seferlerinde Ingiltere Krah
Richard I tarafmdan alnup, Guy de Lusignan'a sattldi. 1194 yilmda Guy de
Lusignan tarafmdan Kibns Kralhgi adr altmda bagunsiz bir kralhga
donusturuldu,
Kibns Kralhgi 1489 yilma kadar devam etti. 1489 yilmda Kibns Venediklilerin
egemenligine girip, 1571 'e kadar Venedik egernenliginde kaldi. Ayni tarihte de
Osmanh lmparatorlugunun egemenligine gecti.

1877 - 1878 Osmanh-Rus

savasinm,

Osmanh lmparatorlugu'nun yenilgisiyle

sonuclanmasi uzerine, ingiletere'nin Osrnanh Imparatorlugu'nu Rusya'ya karsi
korumasi kosuluyla Kibns adasi ingiltereye kiralandi.
Birinci Dunya savasi sirasmda Kibns Ingiltere tarafmdan ilhak edildi.
ingiJtere, Tiirkiye ve Yunanistan'm imzalamasi sonucu 1960 yilmda bagnnsiz
Kibns Cumhuriyeti kuruldu.
1967'de Yunanistan'da iktidan ele geciren Albaylar Cuntasi, 15 Temmuz
1974'de Kibns'ta darbe girisiminde bulundu ve iktidan ele gecirdi. 20 Temmuz
1974'de Turkiyenin 1960 antlasmalan uyarmca garantorlugunu kullanarak
Bans Harekatim gerceklestirmesi sonucu ada ikiye bolundu.Guney kismmda
Rumlar, Kuzey kisrmnda da Tiirkler yasamaya basladi. Sonucsuz kalan
gorusmeler sonrasmda 15 Kasnn 1983 'te Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti
(K.K. T. C.) kuruldu.
Kibns'm son surec icinde bazi bolgelerinde yogunlasan insan yerlesimleri
kentlere donusmustur.
Bunlann dismda kalan yerlesim birimleri kirsal alanda koy niteliginde, tanmla
ugrasan birimler halindedir. Biz arasurmalanmizda bu kirsal alandaki ilk
yerlesim birimleri 'olan koyleri ele alarak inceledik.
Bunun nedeni mimarsiz mimarhgm niteliklerini ve iklimsel kosullann konut
birimlerine nasil yansidiguu irdelemektir.Bu cahsrnamn neticesinde cikan
soncularm yeni yerlesimlere nasil yansiyacaguu onermek bashca amac
olmustur.

-

2.2 Ana Hatlanyta

...1.V

-
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2.2.1 iklim
Iklim cesitli yaymlarda farkh anlattlmaktadir. Konum acismdan bence
en uygun ve kisa tarum "Y eryilzUndeki herhangi bir bolgenin yada yerin, uzun
bir sure icindeki (otuz yilhk) ortalama atmosfer durumu ve soz konusu
durumun gelisimini yansitan meteoroloji olaylarm tumu."

2.2.2

Iklim Kavranu

Iklim kavrami, yeterince uzun bir donem boyunca ve belli bir bolge icin
atmosferin ortalama durumunu niteleyen ogeleri bir araya toplar. Birbirini
yakmdan ilgilendiren bu ogeleri
• Sicakhk,
• Basinc ve Ruzgar
• Atmosferdeki subuhan ve ona bagh olaylar, olarak siralayabiliriz,
lklimin en onemli elemam sicakhktir, Iklimin diger onemli elemaru olan
basmc ve yag1~ bir anlamda sicakhga baghdir. Bu iki elemanm Kure ilzerindeki
dagihsmda sicakligm btiyUk tesiri vardir.

'·

lklim kusaklan ve iklim tiplerinin en eski tasnifi, cografi enlem ile
sicakhk arasmdaki milnasebete dayanarak yapilrms olarudir. Buna gore aynlan
iklim kusaklanmn hudutlan, ekliptik duzlemin Ekvator uzerinde olan egimi
(23° 27' ) ne gore cizilmistir.

Bu tasnifte yer, donenceler (tropikler ve kutup daireleri ile, asagida
gosterilen buyuk sicaklrk kutup daireleri ile, asagida gosterilen buyuk sicakhk
kusaklanna aynlnustir.
• Tropikal kusak (21° 27' kuzey ve 23° 27' guney paralelleri arasi)
• Orta kusak (23° 27' ile 63° 33' kuzey ve 23° 27' ile 66° 33' guney paralelleri
arasi)
• Kutup kusagi (66° 33' kuzey paralelleri ile 90° ile 66° 33' guney paraleli 90°
arasi)
iklim elemanlarmdan sadece sicakhk gozonunde tutularak yapilan tasnif
SUPAN'm tasnifidir. Bu tasnife gore;
• Steak kusak, (yilhk ort. 20° veya ustunde olan yerler)
• Orta kusak, (yilhk

011.

20° - 10° arasmda olan yerler)

• Soguk kusak, (en sick ay ort. 10° olan yerler)
olmak uzere uc iklim kusagma aynlrmsur.
iklim elemanlarmdan sadece yag1~ dikkate almarak yapilan bir tasnifte
de yeryuzu su iklim bolgelerine ayrihr.
Yag1~1

0 - 250mm arasmda olan yerler - Kurak iklim

"

250 - 500mm

"

"

"

- Yan kurak iklim

"

500 - 1000mm

"

"

"

- Yan nemli iklim

" 1000 - 2000mm

''

"

"

- N emli iklim

"

"

- Cok nemli iklim

" 2000mm'nin uzerinde

Bir yerin iklirnini aksettiren bitki ortusu de, iklirn tasniflerine esas olarak
ahnmisur. Buna gore;
Hurrna agaclan ve muzlar
incir ve mersin

-

Tropikal iklim bolgeleri
Suptropikal iklim bolgeleri

Genis yaprakh ve herzaman
yesil agaclar

Steak iklirn bolgeleri

Muzlar ve dikenler

Kutup iklimi bolgeleri

Bazi yaymlarda arastincilarca iklim tiplerinin aynlmasmda iklim
elemanlanndan 90k, hava kutleleri ve radyasyon esas ahndigi yazilmakta ve
yine ayni yaymlardan iklimin bir olaylar butunu oldugunu ve tek bir iklim
elemanma gore yapildigmda, Temrnuz ve Ocak ortalarnalan, bunlar arasmdaki
sicakhk farki, steak soguk devrelerin devaminrda goz onunde bulundurrnamn
gerekli oldugu yazrlmaktadir.
Sicakhktan sonraki en onemli elemanm yagis oldugu yrlhk yag1~
tutannm yagish ve kurak iklimleri ayirmaya imkan verdigidir. Kurakligm
yalmz yagmurlann miktarma degil, aym zamanda buharlasmaya, dolayisiyle
sicakhga tabi oldugu ayhk ortalama yagislar, kurak devreleri olan iklimlerin
ayirt edilmesine yardim eder. Aynca bulutluluk havanm nemli ve yag1~h
gunlerin sayrsida dikkate ahnmasi gerekli elemanlar oldugu vurgulanmaktadir.

Butun bu hususlann sadeee DE MARTONNE tarafmdan dikkate
almdigr tasnif:
I -Steak iklimleri
1. Ekvator iklim
2. Subekvator iklim
3. Tropikal iklim
4. Bengal tipi
II -Muson iklimleri
5. Merkezi Hint tipi
6. Mancurya tipi

III - <;61 Iklimi
7. Steak <;:61 iklimi
8. Soguk <;:61 iklimi
9. Akdeniz iklimi
IV - Subtropikal Iklimler
10. <;in iklimi
11. Oseanik orta
V - Orta kusak iklimleri
12. Kontinental orta kusak iklimi
13. Orta kusak gecis iklimi
14. Oseanik soguk iklim
15. Kontinental soguk iklim

•

VI - Soguk iklimler
16. Kutup iklimi ve Alp iklimi

2.2.3

Akdeniz

iklimi

Y azlan steak ve kurak, kislan ihman ve yagishdir. Y azlann sicakhguu,
muntazaman esen deniz meltemi hafifletmektedir. Kiyilarda en steak aym
ortalamasi 28°, en soguk aym ortalamasi ise 10° civannda olup bu 1s1 i~
bolgelerde sirayla 29° ile 12.8° dir. Yagislar genellikle Ekim - Nisan aylan
arasmda olmaktadir. Besparmak Daglannm Kuzeye bakan yuzlerinde yag1§
500 - 700 mm., ic ova 300-400 mm. yag1§ almaktadir.

*

Ana Hatlar1yla iklim Bolumunde
ATAMAN DEMiR

K.K.T.C

*

verdigimiz bilgiler i~in

"GOne~ I~1n1mlar1ndan Korunmak ve
Yararlanmak Amac1 ile Mimaride
Al1nan Tedbirler Ozerine Bir Ara~t1rma."

Meteoroloji Dairesi Ar~ivinden yararlan1lm1~t1r.
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2.3.

Tarihsel Akt§l lcinde Konutun Gelisimi.
Insanoglu sosyal bir varhktir. Toplu yasar, toplu uretim yapar, toplu

savunurlar. Bu toplu yasamm en kucuk birimi ailedir. Bilindigi gibi aile bir
anne, baba ve cocuklardan olusan en kucuk insan toplulugudur. Tarihsel
olusum icinde ilkel insanlarm bannmalanru da toplu olarak yaptiklannt
goruyoruz. Korunma tlretim ve yasam mucadelesi veren insanlar bir araya
gelerek kucuk bir koloni halinde yasamaya basladiklan gorulmustur. Bu kucuk
toplum cesitli tehlikelerden ve dogal etkenlerden korunmalan icin , bize
tabiatm yaptigi magralan

kullanrms olduklanru

gormekteyiz. Toplum

biiyiiyerek sigmdiklan magra ktictik kalmca yeni bannaklan kendilerinin
yapmasi gerektigini gorduler, Bunun icin de daha sert kayalardan yapilan
oyucu, kmci aletler yaparak, bunlan daha yumusak monolotik ttifleri (kayalan)
oyarak yapay magralan insa ettiler. Boylece insanoglu dogada ilk bannaklanm
(ev-konut) insa etmis oldular. Yapilan arastirmalar sonucu ortaya cikan
magralarda bu iki tip olusumu acik hatlanyla gorebilmekteyiz.
Daha sonralan insanlar bu magralarda sayi olarak cogalmca magra
cevresindeki yiyecekler kendilerine yetmez olmus ve beslenme ihtiyaclanm
giderebilmek icin magralardan uzaklasmakla ytlkumltl kahnca, kayahklardan
daha farkh yerlere agac dallanru ve cah 91rp1y1 kullanarak magralanna benzer
bannaklar yaprmstirlar...

Bu barmaklarda agaclann egilrneye karsi koyan kendi ic basinclanna
rtizgar ve hayvan saldmlanmn

etkisi katihnca tepede birlestirdikleri

agaclar

birbirinden aynlrmstir. ( Sekil 1)

insanlarm

agaclardan

yararlanarak

yapnus

oldugu bu barmaklarda

yikilmca, dogada mevcut cukurlara girerek tlzerlerini agaclar, dallar ve cah
cirpiyla ortmeyi bulmusturlar.
olmamast

saghklanm

olmarmstir. (Sekil 2)

Fakat bu cukurlann

bozdugundan,
.
\.

gorunu~

devamh

su dolmasi ve havadar
yasanabilir

bir

barmak

insanlar

daha sonra agac govdelerini

yanyana buyuk taslarla yere

cakmak sureti ile duvar insasma ulasmislardir. Hayvan saldmlan

ile

birbirlerinden aynlan bu agaclan, agac kabuklanni soymak sureti ile seritler
halinde gecirerek biri birine baglamayi kesfettiler. (Sekil 3)
Kare olarak kurduklan bu bannaklan herseye ragmen deforme oldugunu
goren insanlar daire bicimini denemisler ve daire biciminin daha fazla rijitlik

oldugunu kesfetmislerdir. (Sekil 4)
Gunes ve yagmurdan korunmak icin de ustlerine agac uzatarak can
basarrmslardir. Gunese karsi korudugunu, yagmura karsi ise

yapmayi

korumadigmi farkedince de agaclardan birini yuksek tutarak catryi bir yone
egimli yapmstir.
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Agaclan yan yana koyarak yaptiklan can da yagmuru engellmeyince
uzerine agac dallan ve otlar ortmek suretiyle korunmaya cahstilar.

Silindirik prizma seklinde yaptiklari duvarlann ustunu de kapayabilmek
icin de daire merkezine bir agac dikerek veya duvarlara bagladiklan ince dallar

veya sazlar ise dogru egerek koni veya yanm kuremsi canlar yapmayi
kesfetmislerdir.
Konulan bu kaplamamn da gunesten kurumasi ve ruzgann savurmasi,
yagmurun iceri girmesi insanlan tedbir dilsunmeye zorlamisnr. Gozlemleri
sonucu uzerinde yurudukleri topragm yai}mur altmda yumusadtgmr ve ayak
izlerinin kaldigmi ve hatta sekil degistirdigini dusunmuslerdir.
Topragi su ile kanstmp catilann usttme sermistirler. Bu yeni kesfettikler
orti.i malzemesi kendileini yagmura karsi korumustur. Sogugunda bir miktar
engellendigini goren insanlar ayni islemi duvarlara da yaparak kis boyunca
soguktan da korunmuslardir.
Yazm bu camur tabakasinm duvarlar uzerinden dokulmesine karsm can
uzerinde ucgen

prizmalar

seklinde yi.izeyden alta

dogru

catladtgmi

gormil§lerdir.
Kurak mevsimlerde topagm da ayni bicimde catlamasi, sadece icinde
agac koku ve ot bulunan camurun daha az catlamasi insanlar catlamayi
onlemek icin mantiklanm kullanarak catlamayi engellemek amaciyla topragm
icine agac kabugu, saman, saz ve yaprak parcaciklan katrmslardi.
Su kryilannda veya saldirgan hayvanlann 90k bulunan yerlerde
yasamakla yukumlu kalan insanlar ise; topraga veya su icinde belirli arahklarla
caknklan agaclann ustune her iki yonde agaclan yan yana dikerek bir duzlem
olusturdular (Sekil

5) Cakmis olduklan agaclan bu duzlemin ustune avni

arahklarla yi.ikselterek can seviyesinde diizlem altmdaki yatay aga9larla
bagladtktan sonra aralanrn diger agac veya sazlarla orterek evlerini
yaprmstirlar.

insanlar kayaliklarm ve agaclann olustugu yerlerde yasamak zorunda
kaldiklannda, Mamut dislerinden ve hayvan . kemiginden yararlandrgim
goriiyoruz.
Bulup getirdikleri agaclan ise kare besgen altigen veya sekizgenin
toprak yiizeyinde koselerine caknklan kisa boylu agaclarla diplerinden
bagladrktan sonra · bunlaar yukarcla birbirleriyle bir noktada baglayarak
yiizeyleri acik bir piramitden olusan bir denge sistemine dayanan bannak
vucuda getirmeyi kesfetmislerdir.
Bu piramit karkasm ytizeyini de hayvan derileri ile kaplanuslardir.
Cadir. ismi verilen bu barmaklann rnzgarla yikilmasi karsismda ise tepe
noktalanndan

cesitli . yerlere

kaziklarla veya

buytik taslarla

gererek

baglarruslardir.
Daha sonralan topraga bagh olmayan kavimler bu sistemi bolca
kullanmistrr. GilnUmUzde de bu sistemden yararlanarak buyuk acikhklar
gecilmistir.

Kayalann ve ormanlarm almadigi ve sadece karla kaph olan yerlerde ise
mevcut malzeme olan kar kullamlarak kendilerine barmak yaprmsurlar.
Buzlasrms karlan dik dortgenler prizmasi veya kesit piramit prizma
seklinde keserek bunlan daire cemberi uzerine yanyana dizmek sureti ile
olusturduklan siranm ustune diger siralan bir miktar iceri meyillendirerek bir
yanm kure insaa etmistirler (Sekil 6)

*"Tarihsel

Ak i s i lc inde Konutun

Geli~imi BolUmUnde"Sadi
Yap1 Bilgisi.

I Kitab1ndan

yararlan1lm1~t1r.

Sonradan bu yanm ktirelerin ic ve dis yuzeylerini, prizma ve kesik
piramitlerin ara kesitler arasmda kalan bosluklan doldurmak icin ince bir kar
tabakasiyle kaplarmslardir.
Bu yapr tarzi insanlara dogada mevcut hammaddeye sekil vererek yapi
malzemesi elde etmeyi ogretmistir.
insanlann
kanstmlmasmdan

ilk

imal

ettigi

malzemeler

ise

topragm

elde edilen camurun tahta kaliplar iclerisine

su

ile

dokulerek

sekillenen ve guneste kurutularak yapilan dik dortgen bicimindeki kerpiclerdir.
Bu tip malzemelerle insa edilen evlerin meydana getirdigi, koyler ile
insanoglu yerlesik duzene gecmis, boylece tanm ve hayvancihkla baslarrustir,"

Ulkayin

-

Bolum : 3
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YERLESiM MERKEZLERiNDEKi

ALAN (.,ALl!)"MASI.

3.1 Alanici Koyu Konutlart:
Alanici Magosa Bolgesinde yer alan ve 1974 oncesi Tiirk ve Rumlann
ortak yasadigi bir koydur, Eski ismi Piperistorana' dir. Koy duz bir alana
yerlesmistir. Koy halki kuru ziraat ve hayvancihkla ugrasrnaktadu.
1993 yilmda yapilan genel sayima gore nufusu 740 kisidir.

3.1.1 Emir Hiiseyin Eyiipler Konutu.
Konut, 1974 oncesi Rumlara aitti. konut, koy merkezi dismda, GuneyDogu yonde bulunuyor. Konutun, Guney-Bati voniinden asvalt yol geciyor,
Diger yonlerinde komsu binalar vardir. Konut, yeni sahibi tarafmdan ayni
fonksiyonla kullamlmaktadrr. Konutun arsasi yaklasik 1036 m' dir.
Alan calismarmz icinde incelememize aldigtrruz bu konutun, sec;tigimiz
yontem ve kriterler acismdan durumunu, asagida vennekteyiz.
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3.1.J.2 Fonksiyon.
Yoldan genis cift kanatJa acilan kapi ile on avluya girilmektedir. On
avlunun Kuzey-Dogu yonunde Dogu kosesinde bulunan yasam odasma
avludan cift kanath kapi ile girilmektedir. Bu odanm Kuzey-Dogu yonunde bir
penceresi vardir.
Yasam odasmm Gimey-Dogu yonunde bulunan zahire odasma on
avludan, Guney-Bati yonunden cift kanatla acilan kapidan girilmektedir. Bu
odanm arka avluya Kuzey-Dogu yonune acilan cift kanath ikinci kaprsi vardir.
Zahire odasmm Kuzey-Ban ve Guney-Dogn yonlerinde zeminden iki metre
yiikseklikte duvarlara dogru meyili iki krsnu var. Bu kisimlar kemerlidir. Bu
kisrmn amaci, birinin ilzerine arpa birinin iizerine de bugday depolamayi
saglamaktadrr. (Bak fotograf No: 75)
Zahire odasmm Guney-Ban snunna dusen on avlunun Giiney-Dogu
yonundeki asevinin (mutfak) kapisi kanatsizdir. Asevinin (mutfak) Dogu
ko~esinde bir ocak vardir. Asevinin (mutfak) Guney-Ban on avlunun GuneyDogu yonunde f111n vardir. Fmnm agzr Kuzey-Bat1ya bakmaktadir.

Fotograf No: 1
Kuzey-Batl yonunden
finmn gorunusu

Yasam odasmm Guney-Bati duvannm Ban kosesinde on avlunun Kuzey-Dogu
yoniinde su kuyusu bulunmaktadtr.
On avlu cift kanath bir kapt ile arka avluya baglanmaktadu.
·----·

Fotograf No: 2
Guney yonunden aim ve
samankigin gornnusu

Arka avlunun Kuzey-BatJ yonunde ahrra yer verildigi gorUlmektedir. Alur
kapisr Guney-Dogu yonune bakmaktadir. Ahmn Guney-Ban yonunde bir
penceresi vardu

Fotograf No: 3
Guney-Dogu yonunden alunn gorunusu

Ahmn Kuzey-Dogu arka avlnun Kuzey-Bati yonunde bu]unan samanliga iki
ayn cift kanath acilan kapi ile girilmektedir. Samanhgin Guney-Bati yonunde
iki adet havale deligi (havale penceresi) bulunmaktadtr. Samanhgm GuneyDogu yonimde ise damm 0.50 m altmda ucgen kucuk hava delikleri vardir.

Fotograf No: 4
Guney-Dogu yonunden
samanhgin havale deliginin
ve sacak kenarlan run gorunusu

-

LI

-

Arka avlunun Guney-Dogu yonunde Dogu kosesinde bulunan we 'ye tek kanath
acilan kapt ile girilmektedir. Wcnin Kuzey-Bati yonunde pencere boslugu
birakilnustrr. Wc'nin insa sisteminden sonradan eklenti olarak yaprldigt
gorulmektedir.
Arka avlunun, giris kapismm hemen onunde dik dortgen bir hayvan su
icme teknesi vardir.

FotografNo: 5
Wc'nin Kuzey-Bati yonunden, arka avludan gorunusu

3.1.1.3 Yaptm Sistemi ve Yap, Malzemesi
Y apim sistemi geleneksel yigma kerpic yapi sistemindedir.
Yasam odasuun ve zahire odasmm dosemesi topraktir.
Duvarlan kerpic duvar olup srvasizdir. Kerpic duvarlarm altmda su basman
(sokul) seviyesine kadar tas duvarla temel yapilrrustir.
Zahire odasmdaki arpa, bugday depolama kismnun duvarlan tas, uzeri
ise beyaz koy mermeridir. Kapi ve pencere lentolan ahsapnr, Tavan tasiyicrlan
0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrms mertektir. Mertek uzeri yuvarlak
kamis hasrrla orttilmustur. Dam topraknr. Damda sacak olusturmak icin beyaz
koy mermeri 0, 20 m lik cikma yapilnustrr. Y agmur suyundan topragm
akmasmi engellemek icin, sacak kenarlanna topraktan set (parapet) yapilmrsnr.
Yagmur suyunu akitmak icin, alaturka kiremitten yapilrmscorten kullarulnusnr.
Asevinin (mutfak), dosemesi topraktir. Duvarlar kerpic olup srvasizdir.
Kapi lentosu ahsapnr. Dogu kosesinde bulunan ocak iskeleti agaQ dallan
bukulerek duvara tuturulmus ve uzerleri camurla ortulmustur.
(Bak fotograf'No.vs) Asevinin (mutfak), darm topraktir. Damda sacak
olusturmak icin beyaz koy mermerleri 0.10 m'lik cikma yapilmtsnr. Yagmur
suyundan topragm akmasmi engellemek icin, sacak kenarlanna topraktan set
(parapet) yapilnustrr. Yagrnur suyunu akitmak icin alaturka kiremitten yapilnus
~rten kullarulnnstir. Ahmn ve samanligm dosemeleri topraktir. Duvarlar
erpic olup stvasrzdrr.Kerpie duvarlann altmda su basmaru (sokul) seviyesine
kadar tas duvarla temel yaprlmisnr. Bu duvarlar tabi toprak seviyesinden 0.30

m kadar yukseltilmistir Kapi lentolan ahsaptir.

Fotograf No: 6

Samanhk ve alunn su basmanlanruntsokuljfluney-Dogu
yonunden gorunusu

Tavan tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilmrs mertektir.
Merteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla ortulmustur. Dam topraktir. Damda
sacak olusturmak icin 0.20 rn beyaz koy rnennerleri cepe cevre disa anlnusur.
Damlar sonradan tamir edilerek, can haline getirilmis ve alaturka kiremit
kullarulnustir. Y agmur suyundan topragm akmasuu engellemek icin, sacak
kenarlanna topraktan set (parapet) yapilmistu. Yagmur suyunu akitmak icin
alaturka kiremitten yapilnus corten kullamlrmsnr.

Fotograf No: 7
Samanhk dammm Guney-Dogu
yonunden gorunusu

We dosemesi toprak olup altta emici kuyu veya septik tank yoktur. Duvarlar
kerpictir.Kerpic duvarlann alnnda su basman (sokul) seviyesine kadar tas
duvarla temel yapilmrstir.Bu duvarlar tabi toprak seviyesinden 0.30 m kadar
yukseltilmistir. Kapi lentosu ahsaptir.Darm yoktur. Kisa bir sure once <lama
beton dokulmustur.

Avlu duvarlan 1.80 m yukseklikte kerpictir. Kerpic duvarlarm altmda su
basman, (sokul) seviyesine kadar tas duvarla temel vapilmisttr.Bu duvarla tabi
toprak seviyesinden 0.30-0.40 m kadar yukseltilmistir.
Avlu kapilanmn kenarlan alci srvah, yontulmus san tas (kum tasi), olarak
yapilnustir.
On avluda bulunan kuyu agz1 sonradan beton dokulerek duzenlenmis
oldugu gorulmektedir.Arka avlunun girisinde buhman hayvanlann su icmesi
icin var olan tekne monolatik tastan oyulmustur.

Fotograf No: 8
, Monoletik tastan oyulmus
hayvan su icme teknesi

gorunusu

Binanm tasiyict duvarlan kerpictir. TemeJ ve su basman olusturan tas duvar
zeminden 0.30m kadar yukseltilmistir.
Bunda amac, kerpic duvarlan yagmur suyundan korunmasnu saglamaknr. Bu
olay sadece asevi (mutfak) duvarlannda yapilmadigr icin, buradaki kerpic
duvarlarda tahribat gorulmektedir.
Bu yapida yapim sistemi olarak ilkel ve geleneksel yap1m sistemini
gormekteyiz.

3.1.1.4 Mimari Bulgular
Yasam odasmm Guney-Bati ve Kuzey-Dogu yonunde karsihkh kapt ve
penceresi olmasi hava suruklusyanu saghyor. Kuzey-Bati yonunde penceresi
veya kaprsi olmayisi dikkat cekicidir,
Zahire odasmm dosemesi toprak olmasma karsm, arpa ve bugday
depolanan yer, yerden 2.00 m yuksekliktedir.
Asevinin (mutfak) kapisi Kuzey-Bati yone bakmasi her nekadar ters
gozukse de direk gunes ismlanm almaktadrr.
Ahmn kapisi Guney-Dogu yonune acilnusnr. Penceresi ise GtmeyBatiya acilrmsur. Burada hakim ruzgarla dogal havalandmna amaclanmis
oldugu gorulmektedir.
Samanhgin kapilan Guney-Doguya acilmrsnr. Samanhk 4.00 m
yukseklikte tutulmustur. Guney-Bati ve Gimey-Dogu yonlerine havale delikleri
acrlrmstir. Bu mekanlarda havalandmnaya onem verildigi gorulmektedir.
We sonradan yapilmasma ragmen koku sorunundan dolayi yasam
hacimlerinden

uzak bir kosede duzenlenmistir.

Konut, sahibi hayvancihkla ugrasng: icin iki ayn avlu yaptlrmstir. On avluda
duvarlar 1.80 m tutularak on avlu ev hamrmmn rahathkla i~ yapabildigi bir
mekan ve cocuk oyun alaru mekam olarak kullamhyor. Bu evdeki yerlesimin,
yonlendirme ve yoresel iklim kosullarma uygun bir dogal klimazisasyon
(iklimlendirme) saglandigt gorulmektedir. Genel yerlesimi ve fonksiyonel
hacimlerini, yoresel iklim kosullanna gore duzenledigi izlenrnektedir, Kerpic
yapi tekniginin bilincli bir sekilde kullaruldigi gorulrnektedir.

3.1.1.1 Hasan Kiifii.k Konutu
Ev, 1974 oncesi Rumlara aittir. Konut, koy merkezi dismda, Guney-Dogu
yonunde bulunuyor. Konutun, Ban yonunden toprak yol gecmektedir diger

kisunlan bos arazidir. Konut, aile tarafindan kullarulmaktadtr. Konutun, arasi
yaklasik 736 m' dir. Alan cahsmanuz

icinde incelememize aldigmuz bu

konutun, sectigimiz yontern ve kriterler acismdan durumunu, asagrda
vermekteyiz.
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3.1.1.1.2 Fonksiyon
Yoldan cift kanatla acilan yuksek ve genis bir kapi ile avluya
girilmektedir. Kapidan girilen yerin Kuzey yonunde samanlik, Guney yonunde,
depo duvan bulunmaktadir.Girisin uzeri kapahdir. Burda olusan mekan at
arabasim yagmurdan ve gunesten korumak icin duzenlenmistir.

I

Fotograf No: 9
Dogu yonunden, avludan giris, depo ve samanhk kapisnun gorunusu

Depo ve samanhk duvar yapisr bu iki kismm ilk once var oldugunu, sonradan

yikildiguu ve tekrar ayni yere yaprldrgnu gostermektedir.
Giri~ kapismm Guney, avlunun Batt yonunde bulunan depoya, avludan
tek kanath acilan kapi ile girilmektedir. Bu odanm Guney yonune cift kanatli
acilan bir penceresi vardir. Bu oda at arabasmm ve kosum aksamlannm
kondugu bir depo olarak insa edilmistir.

Fotograf No: 10
Dogu yonunden deponun gorunusu

-

S)

-

. Giris kapismm Kuzey yonunde bulunan samanhgi, avluya baglayan bir kapt ile
giriliyor. Kapt kasasi yoktur. Samanliga pencere acilmaktadir. Sadece Batt
yonunde bulunan yola ucgen havale delikleri bulunmaktadir.
Avlunun Kuzey yonunde bulunan yasarn kistmlanna, balkondan
gecilerek vanlmaktadir. Balkonun avluya, bakan cephesinde U9 adet kemer
bulunmaktadtr.

Fotograf No: 11
Balkon kernerlerinin
detay gorunust;

Balkonun ve avlunun Kuzey yonunde, buJunan yasam odasma cift kanath
acilan kapi ile girilmektedir. Bu odamn, Balkona ve Kuzey yonune, acilan
hirer adet cift kanath penceresi vardir. Odanm, orta yerinden gecen sivri bir
kemer odayi ikiye bolmektedir.

-jb-

Yasam odasmm Batt yonunde bulunan zahire odasma, yasam
odasmdan, cift kanath acilan kapi ile girilmektedir. Bu odamn, Kuzey ve
Guney yoniinde zeminden 1.20 rn yukselmis duz bir plato tizerine zahire
depolan kagir olarak insa edilmistir. Alttaki boltirnleri diger yiyecekler icin
depo olarak kullamlmaktadrr.
Yasam odasmm Dogu, Balkonun ise Kuzey vonilnde bulunan yatak
odasma, cift kanath acilan kapi ile balkondan giriliyor. Bu odamn, penceresi
yoktur.
Balkonun, Kuzey yonunde bulunan asevine (mutfak), balkondan cift
kanatli acilan kapi ile girilrnektedir. Bu odanm, Guney vonunde cift kanath
acilan bir penceresi vardir. Odanm, Kuzey-Dogu kosesinde ocakaga yer
verilmistir. (Bak fotografNo:75

)

Avlunun, Kuzey Yontinde, Kuzey-Dogu kosesinde bulunan, zahire
odasma girilen kapida kasa yoktur. Kasasiz kapidan ilk once daha kucuk bir
odaya giriliyor. Bu odada hayvanlara yem depolamak icin kullamlmaktadir. Bu
odarun giris kapisi uzerinde ucgen bir havale deligi vardir.

Fotograf No: 12
Zahire odasirun
Guney yonunden

Bu kucuk odadan, cift kanath acilan bir kapt ile buyuk odaya gecilmektedir.
Buyuk odanm 011a yerinde sivri kemer vardir. Bu odanm penceresi yoktur.
Avlunun Giiney yonunde Guney-Bati kosesinde bulunan wc'ye Kuzey
yonunden tek kanath kapi ile giriliyor. Wc'e tum malzeme yapisiyle sonradan
90k eklenti biciminde yapildrgt belli olmaktadrr. Nitekim bu gun yikilrms
durumdadir.
Avlunun Guney Yonunde, Guney-Dogu kosesinde bulunan alura
kasasiz kapi ile Kuzey yonunden girilmektedir. Alm· iki kisnndan olusuyor.
Ikinci kisma acilan cift kanath kapi ile girilmektedir.

Fotograf No: l3
Alunn Kuzey yonunden
gorunusu

Avluyu saran binalarm dismda kalan komsu sunrlara 2.50 m duvar
cevrilrnsistir. Avlunun, Dogu yonunde su kuyusu ve yamnda hayvanlann su
icmesi icin dikdortgen bir tekne bulunmaktadu. Avlunun, giris kapisina, yakm
yerde at arabasi halen duruyor. A vlunun,hemen disinda silindirik an
kovanlanna yer verilmistir.

Fotograf No: 14
Avlu icinde bulunan
at arabasuun Dogu
yonunden gorunusu

Fotogrof No: 15
An kovanlanmn gorunust;

- j 'j -

3.1.1.1.3 Yapun Sistemi ve Yapi Malzemesi
Yapnn sistemi geleneksel yigma kerpic yap1 sistemindedir.
Giris kismmda at arabasmi dogal sartlardan (yagmur ve gunes) korumak icin
yaptlan mekarun, samanhgm ve deponun dosemeleri topraktir. Duvarlan
kerpictir. Temel ve su basmam olusturan tas duvar, zeminden 0.30 m kadar
yiikseltilmi~tir. Bunda amac, kerpic duvarlan yagmur sulanndan korumasnu
saglamaktu.Sadece avludan taraf,olan kisnnlar alci sivahdtr. Kapi ve pencere
lentolan ahsaptir.
Tavan tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilmis merteklerdir.
Me1teklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla orrulmustur. Catilar alaturka
kiremitle ortulmustur. Catilarda sacak olusturmak rem beyaz koy mennerleri
0.20 m disa anktir.

Fotograf No: 16
Giris kapisi, samanltk ve deponun Guncv yon linden gorlinli~i.i

Balkonun,

yasam odasmm, yatak odasmm, zahire odalannm

(mutfak) dosemeleri

topraktir.

Duvarlan

kerpic olup alct sivahdtr.

temel ve su basman icin tas duvar kullamlmadigim
zemin birlestigi yerlerde kerpiclerin

ve asevinin

gostermekteyiz.

yagmur sulannm tahribatma

Bu odalarda
Bu odalarm
dayanmayip

eridigini ve alci srvalann da dii~tiigtigorulmektedir.

Fotograf No: 17

Balkon kemerlerinin
Guney yonunden

gorunusu,

Kapi ve pencere lentolan ahsaptir. Y asam odasmda ve zahire odasmda belli bir
mesafeyi asabilmek ve actkhgi kucultmek icin sivri kemer kullarulrrusttr.
Balkonun, Ya$aITI odasmm ve zahire odasmm kemerleri santastandir (kum
tasr). Tavanlar ta$1y1c1lan0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan vaprlmis
merteklerdendir.Me1tekl1erin uzeri yuvarlak kauus hasirla ortulmusrur.
Cati alaturka kiremit olup meyillidir. Canda sacak olusturmak icin, 0.20 m
beyaz koy mermerleri cepe cevre disa tasmlrmstir.
Ahmn dosemesi topraknr. Duvailar kerpic olup sivasizdir. Temel ve su
basmam olusturan tas duvar, zeminden 0.30 m kadar yukseltilrnistit. Kapilann
lentosu ahsapur, Tavan tasiyicilan 0.50 m ai·a ile yuvarlak tomruktan yap1lm1$
me1tektendir.Me1teklerin uzeri yuvarlak karms hasirla ortulmustur. Catida
sacak olusturmak icin, 0.20 m beyaz koy merrnerleri cepe cevre disa
tasmlrrustir.
W c dosemesi topraknr. Emici kuyu veya septik tank yoktur. Duvarlar kerpic
olup sivasizdir. Dam yoktur.

- 42 -

Avlu duvarlan kerpicten olup srvasrzdir. Avlu duvarlannda, temel ve su
basman icin tas duvann kullamlmadrgun gormekteyiz.Duvarlann,

zemin

birlestigi yerlerde kerpiclerin yagmur sularm tahribatma dayanmayip eridigini
ve bazi yerlerde duvann yikildrgnu gormektcyiz. A vlu icinde bulunan kuyu
agzr tasnr. Kuyunun yarunda bulunan hayvan su icme tekneside tastan
oyulmustur.

Fotograf No: I 8
Avlu icinde bulunan
su kuyusu ve hayvan
suyu icme teknesinin
Dogu yonunden

gorunusu.

Avlu dismda bulunan an kovanlan toprak ile saman kansnnlarak, kerpic
camuru gibi hazrrlamp, bir torba icine sarnan doldnrulduktan soma, camur
torbanm cevresine 0.05 m kahnhkta suruluyor. Daha sonra guneste
kurutuluyor.Iyice kuruuyunca torbanm icindeki saman ve torba ahmyor,
boylelikle kerpicten diyebilecegimiz an kovanlan elde ediliyor.

Fotograf No: 19
Avlu dismda bulunan an kovarurun gorunusu.

3.1.1.1.4 Mimari Bulgular
Giris kapisi, yuklu at arabasmm rahathkla avluya girebilecek buyuklukte
yaprlnusur. At arabasma, 90k onem verilerek orm dogal sartlardan korumak
amaciyla ayn bir mekan (garaj) ve cesitli aksamlan icin birde depo yaprlnusnr.
Balkon, Guney yonune bakmaktadir. Y az rnevsiminde, gunes dik geldigi
icin, yasarn ve yatma odalan gunes isnumlarmdan korunmustur. K1~
mevsiminde ise gunes yatay geldigi icin bu odalar gunes

1~1g1 alabilmektedir.

Y asam odasi kapisi ve penceresi Gtmey yontme baktigt gibi Kuzey
yonune de bir pencere acilarak tamarnen Y az mevsiminde hava surkulasyonu
saglannusur. Yatak odasi kapisi, Guney yonune bakmaktadtr.Kuzey yone
penceresi yoktur. Asevinin (mutfak), kaprsi balkondan oldugu icin gunes
isunmlanndan
1~1k

etkilenmemekte, sadece Guney yonde bulunan pencereden

almaktadir. Zahire odasmda (amber), arpa ve bugdayrn curumemesi icin

tastan rnasa yapilarak zeminden yukseltilistir. Samanhk ve hayvan yemi
saklanan zahire odasi, dosemesi toprak olmasma ragmen havale delikleri
(penceresi) ile curume engellemneye cahsilrmsnr.Ahir, iki kisimh
yapilarak yaz ve kis mevsimleri goz onune ahnnustir. Birinci kisrrun kapisi
Kuzey yone bakmaktadir. lkinci kismm ise penceresi yoktur. Ahmn kis ve yaz
mevsimi dusunulerek iki kisrmdan yapildigim gormekteyiz.
Avlu duvarlan, yuksek tutularak ev hammlannm i~ merkezi haline
getirmis ve ayni zamanda cocuk oyun alam olarak kullarulmisttr.
Konut bu yapist ile yoresel iklim ozellikleri, fonksiyonel hacimlere dagilan bir
planlamaya sahiptir. Yoresel iklim kosullan faydah bir bicimde kullarnlrmstir.

3.1.1.1.1 Halil Bag, Konutu
Konut, 1974 oncesi Rumlara aitti. Konut, koy merkezi dismda, Guney-Ban
yonunde bulunuyor. Konutun, Dogu yonunden asvalt yol, Guney yonunden ise
toprak yol gecmektedir. Diger kisimlarda komsu binalar var. Konut, aile
tarafmdan kullamlmaktadir. Konutun arasr yaklasik 1015 m' dir.
Alan cahsmamiz icinde incelememize aldigmuz bu konutun.sectigimiz
yontem ve kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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3.1.1.1.1.2 Fonksiyon
Yoldan evin sundunne (giris holu) odasma cift kath kapi ile
girilmektedir. D1~ kapi 1.00 m ice cekilerek, list kisunda ise 1.00 m cikma
yapilarak kapi uzerinde balkon olusturulmustur.

Fotograf No: 20
Giris kapismm
Dogu yonunden,
yol cephesinden
gorunii$ii

Sundunnamn (giris holu) Ban yonunde avluya acilan cift kanath kapisi vardir,
Sundurma ayni zamanda otunna odasr olarakta kullarulmaktadir,
Sundunnanm (giris holu) Kuzey krsmmda bulunan misafir yatak odasma
cift kanath bir kapi ile gecilmektedir. Bu yatak odasnun, Kuzey yonunde,

Dogu ve Batt yonlerinde karsihkh tic;; adet tic;; kanath penceresi vardir.

Sundunnamn (giris holu), Guney yonunde bulunan cocuk yatak odasma,
cift kanath bir kapi ile gecilmektedir.
Cocuk yatak odasimn, Guney yonune ve Dogu, Ban yonunde karsihkh
uc adet cift kanath acilan penceresi vardir.
Evin, Ban yontinde avludan, uzeri acik ahsaptan merdivenler ile hanay
(I. kat) kismma ciktlmaktadtr.
Hanay, krsmmdaki hole cift kanath acilan bir kapi ile girilmektedir.

Fotograf No: 21
Hanay balkonunun (1. kat)
Dogu yoniinden, yol
cephesinden goriintlsu

Hollin, Kuzey yonunde bulunan yatak odasma cift kanath acilan bir kapr ile
gecilmektedir. Bu odanm, Kuzey yonune ve Bah, Dogu yonune karsihkh i.iy
adet cift kanath acilan penceresi vardir.

Hollin, Guney yonunde bulunan, yatak odasma cift kanath acilan bir
kapi ile gecilmektedir.

Bu odamn, Guney yoniinde ve Batt, Dogu yonune

karsihkh ii~ adet acilan penceresi
yonundeki

penceresi

vardir. Bu odanm ayni zamanda Guney

uzerinde bir havale deligi (havale penceresi)

bulunmaktadir.

Fotograf No: 22
Hanaydaki (1. kat)
yatak odasmm Batt
yontinden,on
avludan gorunustt
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Evin, Guney yoniinde arsanm Guney-Dogu kosesinde wc'si bulunmaktadir.
Wc'nin penceresi yoktur. Ban yonune, acilan tek kanath 0.75m genisliginde
bir kapisr vardir. Wc'nin malzeme yaprsi ve can kaplamasi ile sonradan
yapildigi gorulmektedir.
Arsamn, Kuzey-Dogu kosesinde bulunan ve 1.50 cm yukseklikte olan
cift kanath kapi ile on avluya girilebilmektedir.

Evin, Batt yonunde avlumm, Kuzey yonunde bir zahire odasi bulunmaktadrr.
Bu odaya, cift kanath acilan kapi ile Guney yonunden girilmektedir,
Zahire odasmm, kaprsi uzerinde 0.40x0.60 m kucuk ti9 adet penceresi vardir.
Zahire odasmin Batt, avlunun Kuzey yonunde asevi (mutfak) bulunmaktadir.
Asevinin (mutfak) avluya acilan ve Giiney yone bakan cift kanath bir kapisi
vardir. Kapmm uzerinde candan 0.50 m alta bir havale deligi (havale
penceresi) bulunuyor. Asevinin (mutfak ),Giiney yonune bakan cift kanath
acilan bir penceresi vardir. Pencerenin icinde yuvarlak kap yikama teknesi
bulunuyor. Tekne icerden ve avludan kullamlabilmektedir. Bu odarun,
Kuzey-Dogu kosesinde ocak bulunmaktadir (Bak fotograf No: 75).

Fotograf No: 23
Asevinin (mutfak) Giiney
yonunden on avludan
goriinii~ii

Asevinin (mutfak), Bah yonde,

on avlunun,

Kuzey-Bati kosesinde bulunan

samanhga, genis bir kapi ile giriliyor. Kapi kasasi yoktur. Kapmm sol ust
kosesinde bir (havale deligi) bulunmaktadir,

Fotograf No: 24
Samanhgm Dogu yonunden on avludan gorunusu

On

avlunun, Ban yonunde, ahmn duvanna, bitisik yerde su kuyusu yer

almaktadir. Su kuyusunun iki kenanna 0.40x0.60 m ebatmda · kerpicten
dikmeler yapilarak uzeri kapatilrrus ve golgelik elde edilmistir.

Fotograf No: 25
On avludaki kuyunun gorunusu

On

avlunun Batt yonunde bulunan, arka avluya tek kanath acilan bir kapi ile

girilmektedir. Arka avlunun.Kuzey yonuude bulunan ahmn, kapisi tam
kemerlidir.Ahir kapisi Guney yonune acilrmsnr.

Fotograf No: 26
Ahmn Guney yonunden, arka avludan gorunusu

Ahmn, Dogu ve Batt yonlerinde alurla birlikte entegre edilerek insa edilmis
yemlikler bulunmaktadrr.

Fotograf No: 27
Ahmn icinde bulunan yemliklerin gorunusu

Arka avlunun, Guney yonunde bulunan samanhga, Kuzey yonundeki cift
kanath, acilan kapi ile girildigi gibi, Guney yonundeki toprak yoldan da, cift
kanath acilan kapi ile girilebiliniyor. Samanhgm, sadece Guney yonune ucgen
kucuk havale delikleri vardir. Boylece samanhgi icerden ve disardan kullanma
imkam saglamaktadir.

On ve arka avlu da mekan olmayan yerlerde bahce duvarlamu olusturmak icin
1.80 m yukseklikte duvarlarla cevrilmistir.

3.1.1.1.3 Yaptm Sistemi ve Yaptm Malzemesi

1

Binamn, gelistirilmis, geleneksel kerpic yapi sisteminde insa edilmemis
oldugu gorulmektedir. Insaat malzemesi olarak dogal malzemeler
kullarulrmstir. Sundurmanm (giris holu) dosemesi beyaz koy mermeri ile
dosenmistir. Duvarlar kerpic olup alci sivahdir. Kapi lentolan ahsapnr. Tavan
O. lOx0.15 m lik 0.50 m arahka dizimis rnertekler ve me.rteklerin uzeri kanus
hasir kaplanip uzerine toprak ortumustur. Bu haliyle gelenekse kerpic yapi
sistemindedir. Kulamlan insaat malzemeleri dogal malzemelerdir.
Zemin kattaki yatak odalanmn dosemeleri beyaz koy mermeri ile dosenmistir.
Duvarlar kerpic olup alci sivahdir. Kapi ve pencere lentolan ahsaptir. Tavanlar
O. lOxo.15 m lik 0.50 m lik ara ile ahsap mertektir. Odalann, orta yerinden
merteklerin sehim vennemesi ve belli bir acikhgr gecmek icin merteklerin
altma celik kiris konmustur.
Merdiven ve balkonlar ahsaptandir. I. Kattaki hol ve yatak odalan,
dosemeleri beyaz koy mermeri ile doselidir. Duvarlar kerpic olup alci
sivahdir. Kapi ve pencere lentolan ahsaptir. Tavanlar 0.5 x 0.10 m' lik 0.50 m
ara ile ahsap mertek ile doselidir. Merteklerin uzeri ahsap kaplamadir,
Cati alaturka kiremit ile ortulmustur.
Catida sacak olusturmak icin mertekler 0.20 m disa aulnusnr. Sacak iizerleri
ahsap kaplamadir,

-

--

Fotograf No: 28
Hanay ( 1. Kat) sacaklanrun Dogu yorumden, Yol cephesinden gorunusu.

Fotograf No: 29
Hanaym (1. Kat) sacaklanmn Bat, yonunden, on avludan gorunusu.

Aseviunutfak), Zahire odasi ve samanhk dosemcleri topraktir. Duvarlar kerpic
olup sadece kapi, pencere kenarlan ve catuun altmda serit seklinde alci srva
vardir.Bu siva ahsap lentolan ve mertekleri yagmurdan korumak icin yaprldigi
gorulmektedir. Tavan tasiyrcilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrrus
merteklerdendir.Me1teklerin

uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur.Can

alaturka kiremittir. Catilarda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy

mermerleri cepe cevre disa tasmlnusnr.
Ahmn dosemesi topraktir. Duvarlar kerpictendir. Sadece kemer
kesme sari tasnr (kum tasi). Kemerlerde ve catuun altmda serit bicimde alci
siva vardir.Alur icinde bulunan yemlikler tastandir. Taslarm uzeri ahsaptir. .
Catt alaturka kiremittir. Cattda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy
mermerleri cepe cevre disa tasmlrmsnr.

Fotograf No: 30
Ahmn sacak ve cansmm Guney yonunden gorunust;

Arka avludaki samanhk dosernesi topraknr. Duvarlar kerpic olup sadece kapt
uzerleri ve can altmda serit halinde alci srva vardir. Bunun nedeni ahsap
lentolan ve mertekleri yagmurdan korumaktir.Tavanlar tasiyrcilan 0.50 m ara
ile yuvarlak tomruktan yapilrms merteklerdendir. Mertek uzeri kanus hasirdir.
Catt alaturka kiremittir. Canda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy
mennerleri cepe cevre disa tasmlnusnr.
We dosemesi betondur. Duvarlar kerpic olup srvasizdrr. Kapi lentosu ahsapnr.
Tavan sonradan oluklu cinko ile ortulmustur.
W c, malzeme ve yapisryla sonradan yapildigr anlasilmaktadir.
Avlu duvarlan kerpic olup srvasizdir. Bu tip yapirnda temel ve su
basman icin tas duvarm kullamlmadigun gormekteyiz. Bu binanm zeminin
birlestigi yerlerde kerpiclerin yagmur sulannm tahribatma dayanmayip eridigi
goriilmektedir.

3.1.J.J.J.4 MiMARi BVLGVLAR
Giris kapisi 0.90 m gericekilerek ustte hanay (I.Kat) krsnu ise bir metre
yola balkon cikmasi yaptlrmstrr. Boylelikle giris kapisi yagmurdan ve gunesten
korunmus olmaktadir. Yaz rnevsiminde ise gtines rsmtmlannm sundurmaya
(giris holu) girmesi engellenmistir. Avluya cikan kapi uzerinde de
merdiven sahanligm olusu, kapryi yagmurdan ve gunesten korumaktadrr.
Aym zamanda gunes isnumlannm sundurmaya (giris holu) girmesi
engellendigi gibi kis mevsiminde yatay gelen gunesten yararlantlm1~olundu.
En onemlisi ise sundurmada (giris holu) Dogu ve Batt yonlerine karsihkh iki
kapmm olmasi hava surkulasyonu saglarnis oldugu ve dogal bir klimazisasyon
(iklimlendirme) saglandrgi goriilmektedir. Evin, zemin katmdaki iki odaya
bakildigmda, odalardan birinin Kuzey, Dogu ve Batt yonlerine penceresi
olmasi bu odanm yazhk yazhk oda olarak kullamld1g1mdiger odanm ise kishk
oda olarak kullaruldtgmi gosteriyor. Bu odanm, Guney, ve Batt yonlerine
penceresi vardir. We, ise sonradan yapildrgr icin yoresel yerlesime uymadrgi
goruluyor. Bunun nedeni kaptsirun dahi yanhs yonc baktmldigi tesbit
edilmistir.On avludaki,zahire odasi kapisi.Guney yone acilmaktadrr.Kapi
nzcrindeki havale delikleri (havale penceresi)depolanan urunun dogal olarak
havalandumas1m saglamaktadir.
Aseviunutfak), Guney yonune haktmlrmstrr. Fakat samanhgm,varhgmdan
otiirti giines odaya ginniyor. Yuvarlak eviye, pencere icine konulmasi yaz
mevsiminde disardan da kullamlmasiru temin icindir.

Bu odamn kapi ve penceresi Guney yone.bakmakta ve aynca kapi lizerinde
havale deligi (havale penceresi) vardu.
Samanhk kapisi, Dogu yonune bakiyor, kapisi uzerinde havale deligi
(havale penceresi) bulunmaktadtr.
Arka avludaki, Ahmn kapisi kemerli olmasi, ev sahibinin zengin oldugunu ve

.

degerli atlan oldugunu gosteriyor. Amr icindeki yemliklerin onundeki taslann
uzerinde ahsap mertegin gecmesi ahmn at ahm oldugunu dogruluyor. Alnr
kemerli kapisi Guney yonune baktmlnnsnr.
Arka avluda, bulunan samanhgm iki kapisr vardir. Kapilardan biri Guney
yondeki toprak yola acihyor. Bu samanhgin da kapi iizerinde havale delikleri
(havale pencereleri) vardir. Havale delikleri (havale penceresi) yukanda
biriken steak havayi disanya atmasnu saglayan dogal bir klimazisasyon
olusturmaktadir.
Samanhgm, karsihkh iki kapisi ve birinin yola actlmasi, samanhgin gunluk
Jrullarulan samanhk oldugunu gosterir.
. Bu konut yerlesim ilkelerinin yorcsel iklim kosullannm
kullammma dayandmlnus

oldugu izlenmektedir.

yararh olarak

f

3.2

Dllekkaya Koyii Konutlan

Dilekkaya koyti Lefkosa bolgesinde yer alan ve 1974 oncesinde Turk koyti idi.
Koyun ilk ismi Ayakebir' dir. Koy duz bir alana yerlesmistir. Koy " 'halki
kuru ziraat ve hayvancihkla ugrasmaktadir.

Koy nufusu 1993 sayimlanna gore 519' dur.
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3.2.1. Cemal Sefki Roca Konutu
Konutu koyun en zengin kisisi olan Haci Mahmut kendisi icin yapurdi.
Bu kisi olunce konutu simdiki sahibi olan Cemal Sefki Hoca aldi.
Konut koyun merkezi dismda Kuzey - Bat1 yonunde bulunuyor.
Konutun Guney yonunden asvalt yol, Dogu yonunden ise toprak yol
gecmektedir. Kuzey ve Batt yonunde komsu evlerle cevrilidir.
Konutun arsasr yaklasik 1022 m2 dir. Konutta yeni sahibi oturmaktadir.
Alan cahsmanuz icinde incelememize aldignruz bu konutun, sectigimiz yotem
ve kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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3.2.2 Fonksiyon :
Yoldan, cift kanath acilan kapi ile on avluya girilmektedir.
D1~ kapmm, Dogu yonunde, arsanm Guney yonunde hamam gorulmektedir.
Hamama on avulunun

Kuzey

yonune

girilmektedir. Hamam kapisi avludan

acilan

tek kanath bir kapi ile

gizlenmistir. Hamam iki bolumden

olusmaktadir. Birinci bolum soyunma, giyinme ve suyun isitrldrgi kisnndir.
Bu kisundan 0. 70 x 1.50 m tek kanath bir kapi ile yikanma

kismma

gecilmektedir. Hamamm,birinci bolumunde.on avluya acilan kapmm sag ust
kosesinde damm basladigi yerde 0.20 x 0.40m ebatmda havale deligi
(havale penceresi) vardrr.
On avlunun Guney - Dogu arka avlunun, Bah yonunde bulunan

zahire

odasma yoldan cift kanatlt b.ir kapi ile girilmektedir, Bu odamn, on avluya
acilan cift kanath ikinci bir kapisi bulunmaktadtr,

Fotograf No: 31

Zahire odasmm ve hamarrun
Kuzey - Batt yonunden, on

avludan gortinti~ti.

Zahire odasmm kapilanmn

uzerinde damdan 0.50 m asagida karsihkh

dort adet 0.40 x 0.60 m' lik
(havale penceresi)

1y1

kafes korkuluklu

havale deligi

vardir.

Zahire odasuun Kuzey yonunde zeminden 1.50 m yuksekliginde
1.00 x 1.50 m ebatmda beyaz koy mennerinden iki bolumlu uzeri egimli bir
kisun olusturulmustur.Bu kisim arpa ve bugdayi ayirmak icin kullamlmaktadir.
On avlunun, Dogu yonunde, arka avlunun, Bah yonunde gunluk yasam
odasi bulunuyor. Bu oda, oturma odasi olarak kullamhyordu. Bu odamn on
avluya ve arka avluya acilan cift kanath birer kaprsi ye ikiser adet karsihkh
dort penceresi vardir. Kapi ve pencereler ayni zarnanda Dogu, Batt yonunde
bakmaktadrr. Pencerelerin ilzerinde hirer adet de 0.40 x 0.60 m ebatmda havale
delikleri (havale penceresi) vardrr.

Fotograf No: 32

Giinhik yasam
odasmm Dogu
yonunden, arka
avludan gorunustl.

Konutun on avlusunun Dogu yonunde bulunan asevinin (mutfak) kapisi,
Batt yonune bakmaktadir. Kapmm kanati yoktur. Kannruzca iklimden dolayi
ilk yaprsmdan kapi kanadi yaprlmanustir.
Kapmm yanmda bulunan pencereninde acilan, kapanan kantlan yoktur.
Bu pencere kemere yakmdir ve pencere icinde icten ve distan kullarulabilecek
bicimde yuvarlak bir eviyesi vardrr.

Fotograf No: 33
Bah yonunden, arka avludan
asevi (mutfak) penceresi
gorunusu.

Asevinin (mutfak) Guney yonunde cift kanath bir penceresi daha vardir.
Asevinin (mutfak),Kuzey- Dogu kosesinde bir ocak bulunmaktadir..
Asevinin (mutfak), Kuzey yonunde, on avlunun da Kuzey-Dogu yonune
dusen kiler odasi vardir. Kiler odasmm penceresi yoktur. Sadece ucken kucuk
bir bosluk vardir. Kamrmzca havalandmnayi saglamak icin konulmustur.
Kiler odasuun, list kisnu hanaydir. (Ebebeyin yatak odasi). Hanaya
distan tas merdiven ile cikrlmaktadir.

Fotograf No: 34
Merdivenlerin gortinii~ii

~-

·~ ' ~
Merdivenin altmda olusturulan kemerli bosluk estetik yonu yamnda kucuk ve
acik bir depo olarakta kullarulmak i9i11 yapildigr gorulrnektedir.
Hanaya (Ebebeyin yatak odasi) cift kanath acilan bir kapi ile
girilmektedir. Hanaym Dogu, Ban ve Giiney yonune acilan 9ift kanath
pancurlu ii9 adet penceresi vardir.
Fotograf No: 35
Hanaym ( ebeveyin
yatak odasi)
Gtiney yonunden, tin
avludan gorunusu.

•

Fotograf No: 36

Ahir kapisuun Guney yonunden on avludan gorunusu.

Kilerin, Bah yonunde arsarun Kuzey yonunde ahir mevcuttur. Alur, iki

bolumden olusmaktadir.Birinci kisim kapisi genis olup on avluya, Guney
yonune bakar. Ikinci kisimda ise disa acilan kapi ve pencere yoktur.
Ahmn,

on kisnnndan

girilen ve kanatsiz kapisi olan we vardir. W c' e

yeri ve malzeme yapisi ile planlanarak yapildigi gorulmektedir.
On avlunun Kuzey - Batt kosesinde bir adet, Ban yonunde ise iki adet
samanhk yer almaktadir. Bir ve iki nolu samanliklarm kapilan genis ve
kanatsrzdir. Oc; no'lu samanhgin cift kanath kapisr vardir. Samanhklann
pencere olarak kapilannm uzerinde dortgen ve ucgen sekilnde kucuk
havale delikleri vardir.

On avlunun Guney - Ban

kosesinde 3 noIu samanligm

Dogu yonunde

bir su kuyusu ve firm bulunmakradrr.
On avulun, Guney yonundeki yol cepesi ile arka avlunun Kuzey - Dogu
Ban yonleri 2.00 m yuksekligindc duvarla cevrilidir.

3.2.3 Yaptm Sistemi ve Yap, Malzemesi
Yapim sistemi geleneksel yrpma kerpic yapi sistemindedir.
Gunluk yasam, kiler ve hanay (Ebebeyin yatak odasi) zemini
0.40 x 0.40 m 'Iik beyaz koy mermeri ile dosenmistir.
Duvarlar kerpictir.Tcmel ve su basmam olusturan tas duvarlar, zeminden
0.30 m kadar yukseltilrnistir. Bunda amac, kerpic duvarlan yagmur sulanndan
korumasim saglamaknr. i<; kisunlar alci srvahdir. Dis kisrmlarda ise sadece
pencere, kapt ve darn sacagmm alnnda bir serit halinde alci siva yapilnusur.
Bu srvanm nedeni kapt, pencere uzerindeki ahsap lentonlan dis etmenlerden
korumasi icindir. Catt cikmasialtma surulen serit halindeki alci srvada
candaki mertekleri kornmak icin yapilrms oldugu gorulrnektedir.
Tavan tasiyicrlan 0.50
merteklerdendir.

111

ara ile yuvarlak tomruktan yapilrrus

Merteklerin uzeri kamis hasula, ortulmustur. Can ortusu ise

alaturka kiremittir. Canlarda sacak olusturmak i9i11 beyaz koy mermerleri
0.20 m disa atilmtstir.
Zahire odasi, Asevitmutfak), hamam, samanhklann ve ahirm dosemeleri
topraktir.
Duvarlar kerpic duvar o lup sivasizdrr. D1~ kisrmlarda sadece kapi,
pencere ve damm altmda serit halinde alci siva vardtr. Temel ve su basmam

olusturan tas duvarlar, zeminden 0.30 m kadar yukseltilmistir. Bunda amac,
kerpic duvarlan yagmur sulanndan korumasnu saglamaktir. Kapi ve pencere
iizerlerinde ahsap lenton kullarulnusnr. Tavanlar tasiyicilan 0.50 m ara ile
yuvarlak tomruktan yapilnus mertektendir, Merteklerin uzeri kanus hasir
ortuludur. Dam ortusu killi topraknr. Damda sacak olusturmak icin 0.20 m
beyaz koy mermerleri cepe cevre disa tasmlmisur. Kiili topragm yapmur
suyundan akmamasi icin toprak set (parapet) olarak cepe cevre yukseltilmistir.
Asevi (mutfak) dammm setleri (parapet) alci ile yapilrrusnr. Yagmur suyunu
akitmak icin corten olarak alaturka kiremit ters cevrilerek kullarulrrusnr.

Fotograf No: 38
Corten olarak alaturka
kiremit gorunusu.

W c. 'nin dosemesi konut sahib in den aldigim bilgiye gore ilk onceleri
iki adet 7.5 x 100 x 150 cm'lik beyaz koy menneri ile yapilrmsnr. Daha soma
yikilmca betonla kapatilarak kullanmarmslar.

On avluya

yeni we yapnus

olduklan gorulmektedir. vV c dami ise yuvarlak tomruktan yapilrms mertek
uzeri yuvarlak karrus hasir olup uzeri topraktir.

-

/V

-

3.2.4 Mimari Bulgular.
Konut iki ayn fonksiyonu iceren, iki avlu etrafmda olusmaktadrr.
On avlu evin gunltik islerinin yapildigi ve hayvanlarm barmdrgi
kisimdu. Arka avlu ise sadeee misafir kabulu yeridir.
On avlunun Kuzey yonune ve arsa snunna kiler, ahir, we, I. No 'Ju
samanhk oturtulmustur. Bu mekanlann Kuzey yone peneeresi yoktur.
Ozellikle ahmn kapisi Guney yonune bakmakta ve hayvanlar bu sekilde
Kuzey yonden esen soguk havadan korunmaktadrr ..
On avJuda varoJan fmmn agzi da Dogu yone bakmaktadu.
Samanliklar ve zahire odasmm yuksekligi 4.00 rn'dir. Darnlann 0.50 m
alta havale deliklerinin (havale penceresi) acilmasi ise saklanan saman,
bugday, arpa gibi urunlerin curumesini engelleyen havalandnmayi
saglamaktadu.
On avlunun bazi mekanlann Kuzeye duzenlenmesi kism esen soguk
ruzgarlardan avluyu korumaktadrr. Ban yonunde duzenlenen sarnanhklar ve

Guney yonunde, yol cephesinde 1.50 - 2.00 m yuksckliginde duvar yapilmasi
Kuzey - Batt yonunden yaz rnevsiminde esen steak ve tozJu ruzgann on avluya
girmesini onlemek icin duzenledigi gorulmektedir.
Hanaym (ebebeyin yatak odasi) Ban yonunde kaptsi Dogu, Guney ve
Kuzey yonlerinde pencereleri steak yaz geeelerine karsi hava surkulasyonu
saglamak icin duzcnledigi gorulmektedir. Soguk kis gecelerinde gunluk yasam
yatak odasi olarak da kullamliyor.

- 71 Asevi (mutfak) penceresine konan yuvarlak tas eviye

k1~111

icerden,

yazm disandan kulJamlrnak uzere yaptldigt gorulmektedir.
Gunluk yasam odasmm, kapilan ve pencereleri karsthkh Batt, Dogu
yonune acilarak hava surkulasyonunu saglanmaktadtr. Bu oda 4.00 m
yukseklikte tutularak kapi ve pencere uzerlerine can altma gelecek bicimde
havale pencerelerinin bulunmasi steak yaz gunlerinde oturulur bir mekan
haline geliyor. Havale delikleri (havale penceresi) yukarda biriken steak
havayi disanya atmasim saglayan dogal bir klimazizasyon

( iklimlendirme )

olusturmaktadir.
Zahire odasmm ve gunluk yasarn odasmm.arka avlunun Ban yonunde
yer almasi, her iki avlunun da kullamlmast actsmdan 90k fonksiyonel bir yapt
gos term ektedir.
Arka avlunun 1.50 - 1.80 m duvarlarla cevrilmesi steak yaz
gunlerinde oturulacak ve misafirlerin kabul edilmesini saglayan bir mekan
olusturmaktadir.

On avluda

atriyumlu ev sistemine uygun oldugu gorulrnektedir. Arka

avlu ise ahsilmis bahce duvarlan ile cevrilmis bir bahce anlarmndadtr.
Bu konut yerlesiminde iklimseJ ozelliklerin, konutun fonksiyonel

dag1h1111 ve hacimler arasi iliskilerini sckillendirdigi gorulmektedir.

3.3 Dipkarpa: Koyii Konutlart
Dipkarpaz koyu, Magosa bolgesinde ( Karpaz yanmadasi)

yer alan ve
,.
1974 oncesi Rumlann yasadigi bir koydur.Bu koyde halen bir kisim

Rum nufus yasamaktadir.
Koy daghk bir alana yerlesrnistir, Koy halkmm esas gecimi sulu ziraatnr.
1993 yihnda yapilan genel sayuna gore toplam nufusu 1592 kisidir.
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3.3.1 Bavlos Arfagorgu l(onutu.
Konut sahibi, evin babasmdan kaldiguu ve 176 yil Ilk odugunu yani 18 I 9
yilmda vapildiguu soylemektedir.
Konut koy merkezi dismda, Dogu yonunde bulunuyor. Konutun Kuzey
vonunden asfalt yol geciyor. Diger yanlan ise bes arazidir.
Konut malsahibine ait olan genis bir arazinin icindedir.
Alan, cahsmamrz icinde i11celememize aldigumz bu konutun, se9tigimiz
vontem ve kriterler acismdau durumunu asagida vermekteyiz.
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3.3.2 Fonksiyon
Yoldan cift kanalth acilan kapi ile yasam odasma giriliyor. Bu odanm
Guney yonunde balkona acilan cift kanath ikinci bir kaprsi bulunuyor.Bu
odanm Batt ve Guney yonunde balkona acilan cift kanatli camliksiz ahsap
kanath iki penceresi bulunuyor.
Odanin, Batt yonundeki duvan uzerinde bir ocak (sornine) bulunuyor.
Yasam odasmm, Dogu yonunde bulunan yatak odasma tek kanatli acilan
bir kapi ile giriliyor. Bu oda da pencere yoktur, Sadece Kuzey yonunde yol
cephesinde damm hemen altmda kticuk yuvarlak havale delikleri vardir.

Fotograf No: 39
Yatak odast duvan i.izerindc
bulunan havale deligi gorunusu.

Konutun Gtmey yonunde bulunanbalkona, yasam odasmdan cift kanath
acilan kapi ile geciliyor.
Balkonun, Batt yonunde disardan fmn bulunmaktadir. Fmnm, agzi
balkona bakmaktadir. Frr1111n onunde balkonun Guney yonunde ve ortasmda
tastan hamur teknesi bulunmaktadir.
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Fotograf No: 40
Finn agzmm ve hamur teknesinin Dogu yonunden. balkondan gorunttsu.

Balkonun Dogu, konutun Guney - Dogu yonunde bulunan asevine
(mutfak), cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Asevinin (mutfak) penceresi
yoktur. Asevinin (mutfak) Guney vonirndeki duvann orta yerinde bir ocak
vardir. Asevinin (mutfak) kaplan balkonda odanm Batt duvan uzerinde kapmm
hemen yamnda bulunan tastan dikdortgen eviyede yikaruyor. Eviyenin uzerinde
su icin bir su testisi vardir.

Fotograf No: 41
Asevi (mutfak) kapisnun ve
eviyenin Ball yonunden gorunusu.

Evin Guney - Dogu kosesinde bulunan wc'nin insa sisteminden
sonradan eklenti olarak yaprldrgi goruluyor.
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Fotograf No: 42
We' nin bau yonden gorunusu
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Bolkonun Guney yonunde, balkondan 2.00 -3.00 m uzakta tastan yuvarlak iki
adet su deposu vardir.

Fotograf No: 43 Su deposunun gorunusu.

3.3.3

Yapi Sistemi ve Yaps Malzemesi.
Yapnn sistemi gelenekscl kagir tas yrgma yapi sistemindedir.

Konutun odalanmn ve balkonun dosemesi topraknr. Duvarlar 0.45111
genisliginde dogal tas duvardir. Tum duvarlar stvasizdrr.

Yasam odasmda belli bir mesafeyi asabilmek ve acrkhgi gecebilmek
rein iki adet yuvarlak tomruktan yapilnus ahsap dikme ve uzerlerine de yine
yuvarlak tonuuktan yapilmis mertek kiris konmustur.
Kapi, pencere letonlan ahsaptn. Balkonun uzerini kapatmak icin de iki
adet dikme ve kiris vazifesi goren yuvarlak tomruktan yapilmis mertek

kullamlmrsnr.

Fotojiraf No: 44
Balkon tavanm gorunusu

Tum odalann tavan tasryicilan

0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan

yapilnus mertektendir.
Merteklerin uzeri agac dallan ve yapraklarla ortulmiistur. Dam ortusu
topraknr. Damda sacak olusturmak icin, iki tane dam yan yana olan
mertek 0.30 m disa tasmhrken, ara yerde bir mertek disa tasmlmamistir.
D1~a tasmlan merteklerin uclan duz degildir. Sacaklarda merteklerin
uzerine agac dallan konmustur. Bu dallann uzerine damdaki topragm
yagmur suyundan akmasuu engellemek rein tas dizilmistir.

Fotograf No: 45
Konut danunm sacaklannm gorunusu.

Balkon dammm sacak kenarlannda ise tum mertekler disa tasmlrmsnr.
Bu merteklerin tumunun uclan duz degildir. Balkon sacak kenarlanna da
taslar duzgun dizilmis oldugu gorulmektedir.

- 80 -

Fotograf No: 46 Balkon tavan tasiyicilan ve sacak kenarlan gorunusu

FotografNo: 47
Finn agzuun, balkondan gorunusu.

Fmnm agzr yine yontulan dogal tastan yapilnustir.

3.3.4 Mimari Bulgular
Arazinin Kuzey yonunden yol gectigi icin, konut yol kenanna insa
edilmistir. Fakat buna ragmen Kuzey yonune sadece giris kapisi ve havale
delikleri acilmrsnr.
Gunluk yasam odasmm kuzey yonunde bir kapisi ve balkona acilan
kapi ve penceresi bulunmasi yaz mevsiminde hava surkulasyonu saglamakta
oldugu gorulmektcdir. Bu olay dogal bir klimazizasyon (iklimlendirme)
saglamaktadir.
Y atak odasmm disanya kapi ve penceresi bulunmakta, buna karsm yaz
mevsimi de dusunulerek Kuzey yone havale delikleri acrhmstir.

Asevinin (mutfak) kapisi sadece balkona acilmakta olup penceresi yoktur.
Balkon'un acik kisnu Guney yone bakmaktadrr. Y az mevsiminde gtmes
dik geldigi icin gunluk yasam odasma gunes ismimlan girmemektedir.
Buna karsm kis mevsiminde gunes yatay oldugu icin gunes isuumlanmn odaya
girdigi gorulmektedir.
Fmn agz), balkona baktmlarak yaz ve krs mevsiminde rahat is yapildrgi
gozlenmektedir.
We sonradan yapildigi 19m hie bir kurala uydurulmamis

oldugu ve

kapismm dahi Batt yon tine a91 ld1g1 gorulmektedi r.
Bu konutta yerlesim ilkelerinin yoresel iklim kosullannm yararh olarak
kullammma dayandinlrms oldugu izlemnektedir.

3.4 Gazlkoy Koyu Konutlart

'

Gazikoy koyu Lefkosa Bolgesinde yer alan ve 1974 oncesi Turk ve .
Rumlann kansik yasadigi bir koydur.
Koyun ilk ismi Afanya'dir. Koy diiz bir alana yerlesmistir, Koy halki
kuru ziraat ve hayvancihkla geciniyor. 1993 yilmda yapilan genel sayunda; koy
nufusu 584 kisi idi.

-
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-

3.4. I Ya/mp Hiiseyin Oziinlii Konutu
onut, 1974 'ten once Rumlarrndi. Koylulerdcn ald1gun bilgiye gore ilk
sahibi toprak sahibi ve yoband1 (hayvanci).
- onut koy rnerkezi d1~111da, Guney - Dogu vonunde bulunuyor.
- onutun, Bati yonunden asvalt yo 1, Guney ve Dogu vonunden toprak
vol geyrnektedir. Kuzey yonunde ise komsu ev varchr.
- onut arsasi vaklastk 680 rn2 dir. Konutta yeni sahibi oturmaktadu .
Alan cahsrnarmz icinde incelemernize ald1g1m1z bu konut, seytigimiz yontem ve
kriterler acismdan dururnunu a~ag1da vennekteyiz.
VOL

MU T FA K

A VLU

ZAHIRE.O

AHIR

0

~

1

2 3

4 5

10m

I

3.4.2 Fonksiyon

Yoldan, cift kanath acilan kapi ile sundurmaya (giris holu)
girihnektedir. Bu oda, otunna odasi olarak <la kullamlmaktadir.
Sundunnanm, (giris holu) Kuzey yonunde bulunan ebebeyin yatak
odasma, cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu odanm, Batt ve Dogu yonune
acilan cift kanaltt, camhkh pencereleri bulunuyor..
Sundunnanm, (giris holu) Guney yonunde bulunan misafir yatak
odasma cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu odanm Batt ve Dogu yonune
acilan cift kanath, camhkli pencereleri bulunuyor.

Fotograf No: 48

Kuzey - Bau yonunden konutun gorunusu.

undunnanm

(giris holunu) giris kapisnun

karsistnda

olan cift kanath

pt avluya acilmaktadrr..
sanm Guney - Ban vonunde

bulunan asevine, (mutfak) avludan cift

iath acilan kapi ile girilmektedir.

Asevi, (mutfak) kapisi Kuzey yone

ilmaktadu.
evi, (mutfak) 4.50 x 11.50 m ebatmda yapilnusnr.

Asevi, (mutfak) ile

· afir yatak odasi arasmda kalan kismun uzeri kapattlmistir.
utfak) buyuk tutulmasmm

nedeui sut urunlerini

A~evinin,

islemek icindir Yaz

evsiminde, rahathkla silt urunlerini i~leyebilmek icinde uzeri
pali tic tarafi acik mekan yarat1ln11~t1r.

__ .

.,.. ;1',
/

Fotogruf No: 49
tk a~evinin (mutfak) Dogu yonunden. avludau

goriinLi~iL

vinin, (rnutfak) Dogu yonunde, avlunun, Guney vonunde bulunan,
ire odasma, cift kanath acilan

kapi ile girilmektedir.

-tur.(atmm ba~lad1g1 yerde, ucgen hiciminde,
· ·e odasmm, Dogu vonunde
- "lrnekteclir.Hamam
maktad1r.

havale delikleri vardtr.

avlunun Guney vonunde hamam

kapisi avluclan gizlenmi~tir.

On kisim

Bu odamn penceresi

Hamarn, iki krsimdan

soyunma, giyinme olarak, ikiuci kisim vikanma kisnn

ak kullamhyor. Soyumna, giyim11ekrsnunm. kapisi yoktur. Buraya
ortu konmustur. Yikanrna kismuun ise 0.60 x l.50 m

amm, Dogu vonunde bulunan We kapist, Kuzey yone bakmaktadu
1

kanadi 0.60 x l.50 rn clir. We kaptsi avluclan gizlemni~tir.

'ograf No: 50
nam ve We' nin Kuzcy vonunden

gorll11Li~LL

anm kuzey vocnimde Ahn bulunuyor. Alurm Dogu vonundeki

rak yola cift kanath acilan hiiytik bir kapisi vardir. Alur inek ve esek
ndrr.

Alunn, Batt yonune, acilan bir penceresi ve Guney yonune, avluya,
acilan cift kanath kaprsi bulunuyor..
Avluya, Dogu yonunden toprak yoldan cift kanath kapi ile de girilebilir.
Avlunun, Kuzey yonundeki, duvanna bitisik bir firm vardir. Fmnm agzr
Guney yonune bakiyor.
Avlunun icinde zahire odasmm, Kuzey- Batt duvanna yakm yerde bir
kup duruyor. Bu kup kullu su ( camasir suyu) kupudur.

'·.:r\:r~it
Fotograf No: 51
Kullu su (camasir suyu) kupunun Kuzey yonden gorunumu.

vlunun, mekan olmayan Kuzey yonunde, bir kisim ve Dogu yont; 1.501.80 m yiikseklikte duvarla cevrilidir.

3.4.3 Yap, Sistemi ve Yap, Malzemesi
Yapnn sistemi geleneksel yigma kerpic yapi sistemindedir.
Sundurmanm (Giris holu) misafir yatak odast ve ebebeyin yatak
odasimn dosemeleri 0.40 x 0.40 cm beyaz koy mermeri ile doselidir.
Duvarlar kerpictir. Icler alci sivah dislar da ise sadece kapi, pencere
ilzerleri ve catnun altmda serit halinde bir kisim alci srvahdir. Dista birtek
buralara alci srva yapilmasnun nedeni kapi, pencere uzerlerindeki ahsap lento
ile can altmdaki mertekleri dis etkenlerden korumak icindir,

Fotograf No: 52
Yatak Odasi penceresinin Ball yonunden gorunumu.

Tavan, tasryicrlan 0.50 m ara ile yuvarlak tomrukran yapilrms
merteklerdendir.

Merteklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur.

Cati malzemesi alaturka kirernittir. Catida, sacak olusturrnak i9in,0.20 m beyaz
koy mermerleri cepe cevre disa tasmlnusnr.
Asevi, (mutfak) ile misafir yatak odasi, arasmdaki acik asevi olarak
adlandmlan yerin dosemesi topraktir. Canst ise misafir yatak odasi, sundunna
Ye

ebebeyin yatak odasi ile ayrudn

Asevi (rnutfak), zahire odasi ve alunn dosernesi topraknr Duvarlar
erpic olup sivastzdtr.
Kap, ve pencere letonlan ahsapur. Tavan tasryicilan 0.50 m ara ile
yuvarlak tomruktan yapilnus merteklerdendir

Merteklerin uzeri yuvarlak

tarrus hasirla ortulmustur.
Can malzemesi alaturka kiremittir.
Canda sacak olusturmak icin 0.20 rn beyaz koy mermerleri cepe cevre disa
asmlnusnr ..
Hamanun, dosemesi topraktu. Duvarlar kerpic olup srvasizdir.
· apr letonlan ahsaptir. Harnamm ta van ve dam malzemesinin ilk hali
degistirilmistir. ilk hali bilinmiyor. W c 'nin duvarlan kerpic olup sivasizdrr.
Dosemesi ilk once toprakti ve emici cukur yoktu, sonraclan beton dokuldu.
·arunuzca dam yoktu ve sonradan yapilnusnr.
Bu tip yapimda temel ve su basman icin tas duvarlann kullaruldrgnu
orrnekteyiz. Bu binanm zeminin birlestigi yerlerde kerpiclerin yagmur
sularnun tahribatma dayanarnayip eridigi gorulmekredir.

3.4.4 Mimari Bulgular
Sundurma (giris holu), yatak odasi ve rnisafir yatak odasi arsanm
· uzey-Bati kosesinde duzenlenmistir.
Dolayisiyle bu odalarm kapi ve pencereleri Dogu ve Ban yontine
karstlikh konarak hava surkulasyonu saglannusnr Oda, ici yuksekligi de 4 m
tutularak yaz mevsiminde steak gunlerde ve gecelerde sicaktan korunmus
oldugunu ve dogal bir klimasisasyon (iklimlendirme) saglandignu
gormekteyiz .. Kuzey yonune pencere act lmanusnr.
Bununla da kis mevsimindeki soguk ruzgarlardan korunulmustur.
Asevi (mutfak), kapist Kuzey yonune acilnusnr. Penceresi ise acik
mutfak (asevi) denilen odaya bakmaktadir.
Zahire odasi, dosemcsi toprak ohnasma ragmen havale delikleri ile
depolanan ilri.ini.in curumesi engellerunistir.
Wc ve hamam binadan uzak bir koseye konmasina ragmen VvC kapisi
Kuzey yonune acilryor.

Sundurma (giris holu), yatak odalan ve asevi (mutfak) arsanm ban
yontmu kapatmaktadir. Avluya gelecek Batt yonundeki gunes ismlan
engellenmekte ve avlu oturulur bir mekan haline geltnektedir.
Avlunun diger ktsimlarrna

da 1.50 - 1.80 m yukseklikte duvarlar

yapilarak avlu ev harnmlanrun gunluk islerini rahathkla yapabilecegi ve
cocuklann oyun alarn haline gelen bir mekan olusturulmustur.
Bu konut yerlesiminde iklimsel ozelliklerin, konutun fonksiyonel
dagihnu ve hacimler arasi iliskilerini sekillendirdigi gorulmektedir.

-
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3.5 Gonendere Koyii Konutlart
Gonendere koyu Magusa bolgesinde yer alan ve 1974 oncesinde de Turk koyu
idi Koyun ilk ismi Konetra' diri. Koy duz bir alana yerlesmistir. Koy halki kuru
ziraat ve hayvancihkla geciniyor, 1993 yilmda yapilan genel saynnda
koy nufusu 425 kisi idi.

3.5.1

Ahmet Horoz Konutu.

Konutu 1880'li yillannda Fatma Sagrr yaptrrdi. Konut sahibi olunce, konutu 1976
yilmda Ahmet Horoz satm aldi. Konut bugun kullantlrmyor. Konut, koy
merkezinin dismda, Kuzey - Batt yonunde bulunuyor. Konutun Kuzey-Dogu ve
Kuzey-Bati yonlerinden

asfalt yol gecmektedir. Konutun arsasi yaklasik 255 n,2

dir. Alan cahsmanuz

icinde incelememize

aldrgirruz bu konut.sectigimiz

yontem ve kriterler acismdan durumunu, asagida vennekteyiz.
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3.5.2 Fonksiyon.
Yoldan , cift kanatli, yuksek acrlan bir kapi ile once ahira giriliyor. Ahmn, sadece
Giiney yonu aciknr, diger yonler kapahdir,

Fotograf No: 53
Giri~ kapisuun Dogu yonunden, yo! cephesinden gorunusu

Alurdan, avluya geciliyor. Avlunun, Batt yonunde Kuzey-Bati kosesinde bulunan
Samanhga, genis bir kapi ile giriliyor. Kapi kasasi yoktur.

Fotograf No: 54 ·
Samanlik kapismm Dogu yonunden avludan gorunusu

Samanhgin, Batt yonune, .acilan cift kanath bir penceresi ve ayni zamanda
damdan 0.50 m asagida dikdortgen havale pencereleri vardir.

Samanhgin, Guney yonunde; avlunun, Ban yonunde bulunan yasam odasma cift
kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu odamn, Bati yonune de cift kanath acilan bir
penceresi vardir.

Fotograf No: 55
Yasam odasi kapisuun
Dogu yonunden, avludan

gorunusu.

Yasam odasma, ayni zamanda yer odasi veya Tahtahkh oda deniliyor. Bu odamn
en onemli ozelligi, odamn yatma, oturma, asevi (mutfak) ve hamam
eylemlerinin tumu bu odada oluyor. Sadece yatma kismi icin odamn, Kuzey
yonunde, yerden 1.50 m yuksek, dosemesi ahsap, dik merdivenle cikilan yatma
krsmi (Tahtahkh kisrru) bulunmaktadir.
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Fotograf No: 56 Yasam odasmdaki tahtahk (yatma) kismuun gorunusu
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Fotograf No: 57

Yasam odasmdaki tahtahk (yatma) kisnurun gorunusu

./I

Avlunun, Guney yonunde, Guney-Dogu kosesinde bulunan w.c'nin, malzeme
yapist ile sonradan yapildigi belli oluyor. W.c kapisi Kuzey yone bakmaktadir.
Avlunun Guney yonunde bulunan fmnm, agz; Kuzey yone bakmaktadir. Avlunun,

Dogu yonunde su kuyusu ve yanmda iki tane, hayvanlarm su icmesiicin su
teknesi bulunuyor.

Fotograf No: 58

vlunun Dogu yonunde bulunan su teknelerinin gorunusu

3.5.3

Yaptm sistemi ve yap, malzemesi.
Y apim sistemi, geleneksel, yigma, kerpic yapi sistemindedir.

Ahmn zemini.topraktir.Duvarlar

kerpic olup sivasrzdir.Tavan tasiyicilan ise 0.50m

ara ile yuvarlak tomruktan yapilrrus merteklerdendir. Merteklerin uzeri yuvarlak
kamis hasrrla ortulmus, bunun uzerine de dam ortusu olarak kil kullamlrmstir.
Killi topragm yagmur suyundan akmamasi icin toprak set (parapet) olarak
cepe cevre yukseltilmistir. Y agmur suyunu akitmak icin ters cevrilmis, alaturka
kiremitten corten kullarulrmstrr.

Fotograf No: 59
Ahmn bir krsmmm Guney
yonunden, avludan gorunusu

·I

Fotograf No: 60
Ahmn dammda bulunan
alaturka kiremitten yapilmis
~rtenin gOriinii~ii

Samanhk ve yasam odasmm (Yer odasi) zeminleri topraknr. Duvarlar kerpic olup
stvasizdir. Temel ve Su basmaru olusturan tas duvar, zeminden 0.30 m kadar
yukseltilmistir. Bundan amac,

kerpic duvan

yagmur

sulanndan korumasuu

sag] amaktir.
Fotograf No: 61
Samanlik ve yasam
odasmm Kuzey
yonunden, yol
cephesinden su
basmanlanmn gorunusu

Kapi, pencere uzerlerinde ahsap lento kullamlnusnr. Havale pencereleri uzerinde
beyaz koy mermerinden Lento kullamlnnsnr. Tavan tasryicrlan 0.50 m ara ile
yuvarlak tomruklardan yapilnns merteklerdendir, Merteklerin uzeri yuvarlak
kanus hasirla ortulmustur.

Fotograf No: 62 Yasam odasmm tavan tasryrcilanrun gorunusu

Dam, killi topraktu.

Damda, sacak olusturmak icin, yuvarlak mertekler disa

anlnusnr. Sacak kismmda da, disa atilan merteklerin uzerine yatay, yuvarlak
mertekler konmustur. Merteklerin uzeri

icteki gibi yuvarlak

kamis hasirdir.

Sacak kenarlannda, yagmur suyundan topragin akmasmi engellemek icin, sacak
kenarlanna topraktan set (parapet) cepe cevre yukseltilmistir.
Yagmur suyunu akitmak 19m, ters cevrilmis,

alaturka kiremitten corten

kullarulnusnr.
..

:f;.

Fotograf No: 63 Yasam odasuun dammdan-bir delay gorunusu.

Fotograf No: 64 yasam odasmm dammda bulunan alaturka kiremitten yapilnus corten gorunusu.

- lUl -

W.c. malzeme yaprsiyle sonradan yapildigi belli oluyor ve nitekim bugun
yrkilnnstir. Avlu, icinde bulunan su kuyusu agz; ve su tekneleri

tastandir.

Avlunun mekanlardan bos kalan yerleri 1.80 m yukseklikte kerpic duvarlarla
cevrilidir,

.LVL

-

3.5.4 M1111ari Bulgular.
Giri~ kapisi, yuklu bir hayvamn avluya, rahathkla girebilecegi genislikte ve
yiikseklikte yapilmrsnr Ev sahibi, hayvancrhkla
kazannus ve girise ahnm1~tu.Ahum,

ugrasngr icin alur, onem

acik olan krsmi Guney yone bakmaktadir.

Boylelikle kis mevsiminde Kuzey yonunden esen soguk havadan hayvanlar
kournmustur. Samanlik,

dosemesi toprak olmasma ragmen kapisi Dogu yone,

penceresi ve havale penceresi Ban yone acilarak depolanan samamn curumesi
engellenmisnr. Yasam odasuun kapi ve penceresi

Dogu ve Batt yone acrlarak

sicak yazgecelerine karsi hava siirkiilasyonu saglamakradu.

Bu oda da 4.00 m

yiiksekliktetutularak, Batt yonunde dam altma gelecek bicimde havale
pencerelerinin bulunmasrsrcak yaz gunlerinde oturulur bir mekan haline geliyor.
Havale pencereleri, yukanda biriken steak havayi disanya atmasmi saglayarak

dogal bir klimazisasyon (iklimlendirme) olusrurmaktadir.
Yatma kisnu, zeminden 1.50 m yiikseklikte ahsap bir bolme

ile odadan aynldrgi

~,rfilmektedir. W.c. sonradan yaptlmasma ragmen kapisr Kuzey yone acilnusnr ve
rasam odasmdan uzak bir koseye ahnnusnr. Kanmuzca bu olay kokudan
·· enmemek icindir, Avlu icinde bulunan firm agz1, turn zorlamalara ragmen
- ey yone bakmaktadu. Bu da Giiney yonun, iyi yon oldugunu gostermektedir.
ada ahir, Kuzey, samanhk ve yasam odasi Ban yone duzenlenmistir .
.vluda mekan

olmayan yerlere de 1.80 m yukseklikte

duvarlar konmustur.

Boylelikle avlu yaz mevsiminde Bah yonundeki gunes rsnumlanm almamakta ve

ay:nca Batt yonundenesen tozlu ruzgardan korundugu gorulmektedir. Avlu gunluk
islerin yapildigi ve cocukoyun alam olarak kullamlmaktadir.Konut,

bu yapisr ile

yoresel iklim kosullarmm faydah bir bicimde kullamldigi gorulmektedir.

3.5. 1.1

Fezile Dogan Konutu.

Konut sahibi, kisa bir sure once rahmetlik oldu. Konut bugun kullamhmyor.
Konut, koy merkezinin Kuzcy-Ban yonunde bulunuyor. Konutun, Guney
yonunden asvalt yol geciyor. Batt yonunde komsu ev vardir. Dogu ve Kuzey
yonu bos arazidir. Konut, arsasi yaklasik 242 ni2 dir.
Alan calismanuz icinde incelememize aldiguniz bu konut sectigimiz yontem ve
kriterler acismdan durumunu, asagida vennekteyiz.
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3.5.IJ.2

Fonksiyon

Yoldan cift kanath acilan bir kapi ile avluya gitiliyor. Avlunun Kuzey-Batl
yonunden, sivri kemeri olan sundurmaya (Giris Holli) giriliyor.

~·af No: 65
.· yonunden, avludan sundurrna (giri~ holu) kemerinin

gorunusu.

Sundurmanm ( Giri~ Holii ) , Guney - Dogu yonune , yol cephesine , cift
kanath acilan bir penceresi bulunuyor. Sundunnanm
Bah yonunde bulunan

(Giris Holu) Guney -

yatak odasma, cift kanath acilan bir kapi ile

girilmektedir. Bu odanm, Kuzey - Bah, Guney-Dogu

ve Guney Batt yonlerine

hirer tane cift kanatli acilan penceresi bulunmaktadir.
undurmanm (Giris Holu), Kuzey-Dogu yonunde bulunan misafir yatak
odasma.cift

kanath acilan bir kapi ile girilmektedir. Bu odanm, Kuzey-Bati

e Guney-Dogu yonunlerinde

hirer adet penceresi bulunmaktadu,

.

J•

l
l

!

Fotograf No: 66
-.uzey-Bat1 yonunden, yol cephesinden, konutun gorunusu

Misafir yatak odasmm,
asevine (mutfak)

K.uzey - Batt, avlunun Kuzey - Dogu yonunde bulunan

tek kanath acilan bir kapi ile girilmektedir . Asevinin

(mutfak) Kuzey-Bau yonunde ise cift kanath acilan hirer adet penceresi
bulunuyor.

67
Guney-Ban yonunden
yo! cephesinden binamn
Fotogra]' No:

rlunun Kuzey - Dogu kosesinde bu1unan we' ye, avludan, Kuzey - Bah
- unden kasasiz bir kapi boslugu ile girilmektedir. W.c. malzeme yaprsi ile
adan yaptldigi anlasihyor.
Iunun, Kuzey-Dogu yonunde firm bulunmaktadir

3.5.1.1.3

Yaptm Sistemi ve Yap, Malzemesi.

Yapnn sistemi , geleneksel , yigma , kerpic yap1 sistemindedir .
Sundurmanm ( Giris Holu ) , yatak odasi ve misafir yatak odalanmn.zeminleri
0.40 x 0.40 m ebatmda beyaz koy mermen ile do~elidir.Duvarlar kerpic olup

alci srvahdir.Bu tip yapimda
kullarnlmadiguu

temel ve su basman icin tas duvarlarm

gormekreyiz. Bu binanm zeminin birlestigi yerlerde, alci

srvamn ve kerpiclerin yagmur sulannm tahribatma dayanamayip eridigi
gorulmektedir

Sonradan

su basman vazivesi goren beton dokulmekle

yukumlu kalmnu stir.

FotografNo: 68

Guney-Dogu yonunden, yol
cephesinden binanm gorunusu.
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Tavan

tasiyicrlan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus merteklerdendir.

Merteklerin tizeri yuvarlak kanus hasirla ortulrnustur Cati oluklu kiremit olup
meyillidir. Canda sacak olusturmak icin, 0.20 m beyaz koy merkezleri cepe
evre disa tasmlnusnr, Kapi ve pencere lentolan ahsaptir.

lwograf No: 69
run yandan gorunusu

vi (mutfak), zemini topraknr. Duvarlar kerpic olup, icler alci srvah, dislar
srvasizdtr. Kap( ve pencere lentolan ahsaptir. Asevinde (mutfak) temel ve
basman icin tas duvarlann kullamlmadrgmi gonnekteyiz. Bu odanm

anamayip eridigi ve odamn yikrldtgnu gormekteyiz.

Tavan tastyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus merteklerdendir.
Ierteklerin tizeri yuvarlak kamis hasirla orttilmli~, bunun tizerine dam olarak
kil kullanrlmisnj; Kiili topragm
set (parapet) olarak cepe

yagmur

akmamasi rem toprak

suyundan

cevre yukseltilrnisur

Yagmur suyunu akitmak

in ters cevrilmis, oluklu kiremitten corten kullarnlnnsnr .
. C'nin insa sisteminden sonradan eklenti olarak yaptldigr gortllmektedir
Zemini topraknr. Duvarlan kerpic olup stvastzdir. Kapi lentosu ahsapnr.
Dami yoktur.

1'

l

"·af No: 70
-Dogu yonunden, avludan asevinin (mutfak) goriinii~ti.

-

lJ.1

-

3.S. l.1.4 Mimari Bulgular.
Sundurmanm (Giris Holu), Kuzey-Dogu yonunde acrk sivri kemeri

ve

Gilney-Batr yonune acilan bir penceresi olmasi hava slirklilasyonunu
saglamakta olup steak yaz gunlerinds oturulur bir mekan olarak
kulJamlmaktadtr. Buna karsinkis mevsiminin dii~lintilmedigi gorulmektednYatak odasi ve misafir yatak odasmm, pencereleri Kuzey-Dogu ve Giiney-Bati
yonune kar~1hkh acik olmasr hava stirktilasyonunu saglamakta olup steak
yazgecelerinde rahat uyunabilmektedir.
evi (mutfak) kapisi Gtiney-Do£,>upencereleri ise Kuzey-Dogu ve Kuzey-BatJ
·one acilnusnr. Bu olay da bize asevinin (mutfak) yonlerine dikkat

edilerek

raz ve kis mevsimi dti~iintilerek yaptld1g1d1r.
'.c. sonradan yaprlmasma ragmen uzak bir koscdedir. Arnac kokunun
la~tmlmas1d1r.
atak odalannm hirer penceresi Kuzey-Dogu yonune bakmasma ragmen,
vi (mutfak) ve avlu duvannm 2.00 m yuksekte tutulmasmdan oturu, kt~
vsiminde Kuzey yonunden esen soguk ruzgardan, odalar
· ek etkilenmemekte oldugu goruluyor. Bir anlamda dogal klimazisasyon
imlendinne) saglandigim go1mekteyiz .

Sundurma (Giris Holu), yatak odalarmm ve asevinin (mutfak),
yapilma bicimiyleavlu yaz mevsiminde gunes almamakta olup, oturma ve ev
hammlanmn gunluk islerininyapabildigi bir mekan olarak kullarulabildigi
gcrulmektedir.
Bu konut yerlesiminde iklimsel ozelliklerin, konut fonsuyonel dagrlmu ve
hacimler arasi iliskilerini sekillendirdigni gormekteyiz.

5.1.J.J Salih Kemaneci Konutu.
Konutu, 1910 yillannda babasi Salih Kemaneci'ye yapnrnus. Konutta halen
Salih Kemaneci 'nin esi yasiyor. Konut, koy merkezi dtsmda, Dogu yonunde
bulunuyor. Konutun Batt yonunden asvaJt yol
yonlerinde komsu binalar
~~mamtz

geciyor, Konutun diger

vardir. Konutun arsasi yaklasik 560 m2 dir. Alan

icinde incelememize

aldrgunrz bu konutun, se~tigimiz yontem ve

kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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5.1.1.1.2 Fonksiyon.
Yoldan cift kanath acilan bir kapi ile sundunnaya (Giris holu) giriliyor. Giris
kapismm yanmda Ban yonune, yol cephesine acilan cif] kanath penceresi
bulunuyor. Sundunnanm (Giris Holu) Dogu yone, avluya cikmak icin sivri bir
kemeri vardrr. Bu kemerin kasa ve kapi kanati yoktur.

Fotograf No: 71
Sundurma kemerinin Dogu yonunden, avludan gorunusu

Sundunnanm

(Giris Holli) Kuzey yonunde bulunan misafir yatak odasma cift

kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu odanm Bah yonune, yol cephesine
acilan cift kanath bir penceresi ve Dogu yonune, avluya acilan tek kanath hirer
adet penceresi vardir.
Avlunun, Kuzey yonunde, Kuzey-Bati kosesinde bulunan samanhga Guney
yonunden, avludan ve Batt yonundeki yo]dan cift kanath

acilan kapr ile

giriliyor. Bu odanm Bah yonunde, yol cephesine acilan kapisi uzerinde dam
dosemesinin

0.50 m altmda iki tane dikdortgen havale deligi (havale

penceresi) bulunuyor.

F«ofjraf No: 72
Misafir yatak odasi ve sarnanhgin Guney-Bau yonunden yol cephesinden gorunusu

Samanhgm ii; kisnunda iki tane kolon vazifesi goren dikme
vardir. Samanhgm dogu yonunde bulunan zahire odasma guney yonunden,
avludan cift kanath acilan

bir kapi ile giriliyor. Bu odamn orta yerinde bir adet

olon vazifesi goren dikme vardn. Sundunnanm

(Giris Holli) ve misafir

yatak odasmm uzerinde bulunan hanaya (yatak odasr) Dogu yonimden,
avludan merdivenle cikthyor. Hanaym (yatak odasi) Batiyone

yol cephesine

iki adet cift kanath acilan penceresi ve Dogu yone, avluya acilan iki adet cift
kanath penceresi vardir. Bu odamn Kuzey yonune acilan kanatli bir penceresi
e Giiney yonunde de bir havale deligi (havale penceresi) bulunuyor.

Fotograf No: 73

Goney-Bau yonunden hanaym (yatak odasi) gorunusu

Avlunun, Dogu yonunde, Kuzey-Dogu kosesinde bulunan asevi (mutfak) Bah
yonden, avludan kanatsiz bir.kapi ile giriliyor. Kanaatimizce asevinin (mutfak)
kapi kasasi iklimlendinneden otun; insa safhasmda yapilmadigidrr.
Asevinin (mutfak) penceresi yoktur. Asevinin (mutfak) Kuzey yonunde,
Kuzey-Ban kosesinde bir ocak vardir.
Asevinin (mutfak) Guney yonunde bulunan wc'ye Guney yonunden acilan tek
kanath kapi ile giriliyor. W.c. kapisi avludan gorulmuyor.
vlunun Guney yonunde duvanna degen bir firm bulunuyor. Fmnm agz1 Dogu

yone bakmaktadir.
vlunun mekan olmayan kisrmlannda l.80 m ytikseklikte duvar vardir.

5.1. 1.1.3

Yuptm Sistemi ve Yap, Malzemesi:

Yapim sistemi, geleneksel, yrgma kerpic yapi sistemindedir.
Sundurmarun (Giri~ Holli) ve misafir yatak odasmm dosemeleri 0.40X0.40m
ebannda beyaz koy mermeri ile doselidir.Duvarlar kerpic olup icler alci sivah,
dislar da ise sadece

kapi ve pencere uzerleri ile kenarlan

alci srvahdir.

Alyt sivadaki amac kapi ve pencere uzerindeki ahsap lentolan drs etkenlerden
orumak icindir.Temel ve su basmam ulusturan tas duvar, zeminden 0.30 m
kadar yukseltilmistir.

Bundan amac, kerpic duvan yagmur sulanndan

orumasun saglamaknr. Tavan tasiyrcilan

0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan

yapilrrus mertektir. Merteklerin uzeri kamis hasirla orttllmustur.
Hanaya (yatak odasi) cikan merdiven ahsaptandir.
Hanaym (yatak odasi)

dosemesiu.an X 0.40 m beyaz koy menneri

ile do~elidir.Duvarlar kerpic olup, icler alp srvah, dislar da ise pencere
enarlan ve can sacagr altinda serit biciminde alci siva vardir. Bundan
amac pencere lentonlan ile mertekleri d1~ etkenlerden korumaktir. Tavan
tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak
erteklerin

tomruktan

yapilnus

mertektir.

iizeri kanus hasirla ortulmustur, Cati ortusu alaturka kiremittir.

Canda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy mermerleri cepe cevre disa
tasmlmistir.
Fotograf No: 74
Hanaym (yatak odasi) can sacaklanrnn
Batt yonunden gorunusu

Fotograf No: 75
Asevi (mutfak)
ocagrmn goruntisti

Asevinin (mutfak) tavan tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan
apilnus mertektendir. Merteklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur.
Dam ortusutopraknr. Damda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy
mermeleri cepe cevredisa tasmlnusnr. Topragm yagmur suyundan akmamasi
~in toprak set (parapet)olarak cepe cevre yukseltilmistir. Yagmur suyunu
akttmak icin corten olarak alaturka kiremit ters cevrilerek kullamlnusnr.

Samanhk ve zahire odasmm dosemeleri topraktir.

Duvarlar

srvasizdir. Samanhk ve zahire odasmm temel ve su basman

kerpic olup

icin tas duvarlann

kullamlmadrgim gormekteyiz, Bu odalann zeminlerinin birlestigi yerlerde,
erpiclerin yagmur sulannm tahribatma dayanamayip eridigi gorulmektedir.
Samanhk ve zahire odalannda be1li brr mesafeyi gecebilmek ve ay1khg1
asabilmek icin odalann orta yerlerinde kolon vazifesi goren ahsap dikmeler
kullamlnusnr. Tavan tasiyrcilan

0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrms

mertektendir. Merteklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. Dam
ortusu topraktir. Damda sacak olusturmak icin 0.20 m mertekler disa atilmis
ve iizerlerine de beyaz koy mermeri konmustur. Sacak kenarlanna

toprak

set (parapet) yapilmadigi icin, damdaki toprak yagmur sulan ile birlikte
aknnsnr.
sevi (mutfak) dosemesi topraknr. Duvarlar kerpic olup srvasizdir. Kapi
lentosu ahsapnr. Teruel ve su basmam olusturan
0.30 m

tas duvarlar,

zeminden

kadar yukseltilmistir. Bunda amac, kerpic duvarlan yagmur

sulanndan korumasuu saglamaktir.Asevinin

(mutfak) icerde

Kuzey-Bati

osesinde bulunan ocagm tastyicilan ahsap olup uzeri kerpic camuru ile
srvahdir.

W.c. 'nin dosemesi 1.00 X 1.50 m ebatmda capraz kullanilan iki adet
beyaz koy mermeri ile doselidir, Kapi lentosu ahsapur, DuvarJan kerpic

olup srvasizdir. Tavan tasryicrlan yuvarlak tomruktan yapilrms
mertektendir.

Merteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla ortulmustur. Dam

ortusu toprak olup sacak yoktur.
Avlu duvarlan 1.80 m yukseklikte olup kerpictendir.

5.1.1.J.4 Mimari Bulgular.

Giris kapisi yuklti bir hayvamn avluya rahathkla girebilecegi genisliktedir.
Sundurmamn Batt yone kapi ve penceresi Dogu yone, avluya ise acik bir
kemeri olmasi yaz mevsiminde hava surkulasyonu saglamak icindir.
Misafir yatak odasmm Baa yone bir Dogu yone ise avluya, iki tane acilan
penceresi olmasi hava surkulasyonu saglamak icindir. Bu oda ayni zamanda kis
mevsimlerinde gunluk otunna odasi olarak da kullamhyor. Bu iki odada
dogal klimazisasyonun (iklimlendinne) saglandigi gorulmektedir.
Hanayda (Yatak odasi) Batt, Dogu yonlere karsihkli ikiser adet ve
Kuzey yonunde bir penceresi olmasi, aym zamanda Giiney yonunde bir adet
havale penceresi bulunmasi

hava siirkiilasyonunu saglamak icindir,

Burada dogal klimazisasyon(iklimlenditme) saglandigi gorulmektedir.
Asevi (mutfak) kapisi Batt yone bakmakta oldugu icin bunun zararlan
gorulmusve kapi agzma iki tane agac ve uzum ekilerek talvar yapilnusnr. Batt
onundeki gunes

ismlanndanaz etkilenmeye cahsilnusnr.

Samanhk ve zahire odalanrun dosemeleri toprak oldugu icin depolanan
wiiniinyiiriimemesiicin bu odalarda havale delikleri (pencere) acilnusnr.
Bunun nedeni isman havamn yukanya cikmasidn.
Finn tum zorlamalara ragmen agzi Dogu yone baktmlnnsnr.
W.c. kapisi avluda oturulurken gorulmemesi icin Guney yone acilmisnr.

Konutun, asevi (mutfak) haric diger mekanlan 'L' harfi

gibi arsanm

Batt ve

Kuzey yonlerine duzenlenmistir. Boylelikle av Juda oturulur bir mekan haline
gelmistir. Avluda mekan olmayan yerlerde duvar J .80 m yiikseklikte

tutulmustur, Avlu ayni zamanda ev hanunJanmn gunluk islerini rahat
yapabildikleri iyi bir mekan ve cocuk oyun alam olarak kullamlabilmektedir.
Bu konut yerlesiminde iklimsel ozelliklerin, konut fonksiyonel
dagihnu ve hacimler arast iliskilerini sekillendirdigini gormekteyiz.

"
3.12 inonii Koyii Konutlan
Inonu Koyu Magosa bolgesinde yer alan 1974 oncesi de Turk koyu olan bir
"'

koydur. Eski ismi Sinde'dir. Koy diiz bir alana yerlesmistir. Koy halki kuru
ziraat ve hayvanctltkla geciniyor.
1993 y1hndaki gene! saynnda koy nufusu 274 kisi idi.

(

/

-

j_4-J

-

3.6.1 Mehmet Huseyin Konutu
Konut sahibi, rahmetlik oldu.Konut bugun kullamlmamaktadu.

Konutun,

Kuzey yonunden asvalt yol geciyor. Evin, diger yonlerinde komsu evler var.
Konut, koy merkezinde dir. Konut arasi yaklasik 600 m' dir.
Alan cahsmanuz icinde incelememize aldrgmuz bu konut, sectigimiz yontem
ve kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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3.6.2 Fonksiyon
Yoldan, eve cift kanatli acilan yuksek, yanm kerner bir kapidan giriliyor.Fakat
kapi kanatlan kernerli degildir.

Fotograf No: 76
uzey yonunden, yol cephesinden giris kapismui gorunusu.

Kapidan hemen girilince, burada bir mekan olusturulmustur ve iizeri kapahdir,
Bu mekan at arabasnu korumak icindir.

Fotograf No: 77

Giri$ kapisuun Guney yonunden, avludan gorunusu,

vludan, Giiney yonden cift kanath acilan bir kapi ile yasam odasma giriliyor.
Bu odanm, Kuzey ve Ban yonune hirer penceresi bulunuyor.

asam odasuun, iizerinde bulunan Hanaya (Yatak odasma) avludan,
y~u

odasmin, Guney-Dogu kosesinde bulunan merdivenle cikilryor.

erdivenlerin bittigi yerde cift kanath acrlan bir kapi vardir. Hanaym,
odasi) Kuzey.Guney ve Kuzey-BatI kosesinde hirer penceresi bulunuyo.
cerelerin iizerinde 0.40x60cm Jik dik dortgen havale delikeri (havale
penceresi) bulunuyor. Bu odanm, yola bakan Kuzey ve Kuzey-Batt
pencerelerinde ahsaptan kafes korkuluk vardir.

Fotogra]' No: 79

Ban yonunden gunluk yasam
odasi ve hanaym (yatak odasi)
gorunusu

Arsanm, Kuzey yonunde bulunan asevine (mutfak) Ban yonunde bulunan
kapi ile giriliyor. Kapi kasasi yoktur. Karunuzca iklimden dolayi ilk yapihsmda
kapi kanadi yaprlmanusnr. Asevinin (mutfak), Guney yonunde silt odasi
bulunuyor. Bu odada silt urunleri isleniyor,
evinin (mutfak ), Dogu yonunde arsanm Kuzey-Dogn kosesinde
samanhk mevcuttur. Samanhga avludan Gimey yonunden cift kanath acilan bir
pt ile giriliyor. Samanligm penceresi yoktur. Kapi uzerinde <lama denk

Ien tavan kapamasmm hemen altmda ucgen kucuk havale delikleri vardir.
anm, Guney yonunde ahir bulunuyor. Ahmn, kapisi Kuzeye bakmaktadir.
Ahmn, Dogu yonunde we vardir. Wcnin kapisi Kuzey yonune acihyor.
vluda, silt odasuun Guney-Bati kosesinde su kuyusu vardir.
Iunun, mekan olmayan kisimlan 2.00 m yukseklikte duvarlarla cevrilidir.

3.6.3 Yaptm Sistemi ve

Yap1111

Malzemesi

Yapnn sistemi geleneksel yigma kerpic yapi sistemindedir. Yasam odasmm,
dosemesi topraknr. Duvarlar kerpic olup alci srvahdir. Tavan tastytcilan 0.50
m ara ile yuvarlak tommktan yapilnus mertektendir. Merteklerin iizeri yuvarlak
karms hasirla ortulmustur. Kapi ve pencerelerin lentosu ahsapnr.
Hanaym (yatak odasi), dosemesi beyaz koy mermeri ile doselidir. Duvarlar
erpic olup alct sivahdir. Kapi ve pencere lentosu ahsaptir.
Tavan tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilmrs tnertektendir.
erteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla orttilmustur. Can ortusu toprak uzeri
alaturka kiremittir. Canda, sacak olusturmak icin, 0.20 m beyaz koy mermerleri
cepe cevre disa tasmlmisnr. Merdiven dogal tastandir.
Sonradan iizeri beton dokulmus oldugu goruluyor.

Fotograf No: 80
erdivenlerin Kuzey yonunden, avlucla gorunusu ·

Asevinin (mutfak), silt odasmm ve samanhgin dosemeleri topraktrr. Duvarlar
kerpic olup sivasizdtr. Sadece kapt ve pencere uzereri ve dam sacagi atmda
serit biciminde a91 srva vardtr. Bunlara aJ91 srva yapilmasmm nedeni ahsap
lento ile yuvarlak mertekleri di~ etkenlerden korumak icindir, Tavan tasiyicrlan,
yuvarak tomruktan yapilmrs mertektendir. Merteklerin uzeri yuvarlak kamis
hasirla ortuludur, Dam topraktir. Damda, sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz
koy mennerleri cepe cevre disa ta~1nJm1~ttr.Y agmur suyunun, damdaki topragi
akumasmr engellemek i9i11 sacak kenarlanna topraktan set (parapet)

yapilmrsur, Damda, yagmur suyunu akrtmak icin corten olarak alaturka
kiremitler ters cevrilerek kullaruldigi gorultiyor
We, dosemesi topraktir ve emici cukur yoktur. Som·adan duzenlenmis

oldugu anlasrhyor. Tavanm dosemesi yoktur. AJ11nn dosemesi topraktir.
Duvarlar kerpictir. Kapi Jentosu ahsaptir.Tavan tasiyrcilan, yuvarlak tomruktan
yapilnus mertektendir. Merteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla ortuludur.
Dam ortusu topraknr. Yagmur sulannm topragi akitmamasr icin alaturka
kiremitten corten kullamlrmsnr, Giris kapisuun, cevresi ve yanm kemeri kesme

san tasi (kum tasi) dir. Avlu duvarlan, kerpictir. Kapi, lentosu ahsaptir.At
arabasim, korumak icin yapilan kapah mekarnn duvarlan 5x45x90 cm 'lik
erpictendir ve alci sivahdir. Bu kerpic ebatlan sadece avlu duvarlannda
kullaruldr.Bu tip yapimda temel ve su basmam icin tas duvann kullamlmadigmi
gormekreyiz, Bu binamn zemininin birlestigi yerlerde kerpiclerin yagmur
sulanmn tahribatma dayanmayip eridigi gorulmektedir.

3.6.4 Mimari Bulgular
Giris kaprsi yuklu at arabasunn avluya rahathkla girilebilecegi genislikte
yaprlnustir. Giris kapismdan avluya girilen yerde at arabasuu dis etkenlerden
korumak icin bir garaj yapilrrustir.
Gunluk yasam odasr ve hanayda (ebeveyin yatak odasi )
Kuzey yonune pencere acilmasi yaz mevsiminde hava surkulasyonu saglamak
icigndir. Asavinin (mutfak) ve silt urunleri islemek icin yapilan odanm
kaprlanmn ban yone bakmasi ise tamamen yaz mevsimi dil~iinuldiignii ve kis
mevsimi icin hie bir onlsem almmadrgi gorulmektedir. Bu dusunce avluda da
kendini gostermektedir. Gunluk yasam odasi ile aseviunutfak ) arasmda
tamamen yaz mevsiminde avluda, otunnak icin otunna mekam denilebilen bir
yer olusturulmusrur.
Diger konutlarda gorulen ve kis mevsiminde yiyecek depolanan zahire odasi
dahi yapilmarrustir, Zahire odasmm yerine asevinin (mutfak) yanmdaki slit

isleme odasimn bir kosesi kiler olarak kulamlmaya calisilnusnr.
Samanhk krsmma ise 90k onem verilmistir. Samanhk kaprsi Guney yone
ilnus ve saklanan urunun curumesini engellemek icin havale delik1eri
ilrmsnr.
c sonradan yaprlmasma ragmen kapisr Kuzey yone acilrms ve yasam
srmlanndan uzak bir yere yapilrrusnr. Burda amacm kokuyu yasam
imlanndan uzak tutmak icin oldugu gonilmaktedir.

Ahirda da kts mevsimi hie dti~iiniilmemi~ ve kapisi Kuzey yone acilnusur .

*

Bu gozlemlerden otiirii konut yerlesiminde iklimsel ozelhklerin
kullamlmad1gm gonnekteyiz.

"Inonu Belediyesinde cahsan ve bana koyde arasnrma yapmam icin yardrmci olan kisi:
Konut sahibinin kt§t dusunmedon yaptig; bu evde cok soguk bir gecede usuyerek
uyandigim, hayvanlara bakmak icin cikrnakla yukumlu kald1gm1 ve kendi kendine
kufrettigini, daha sonralan bu olaym eski koyluler arasinda espiri oldugunu soyledi,

3.6.J.J Mehmet Salih Aga Konutu
Konut 1900 yihnda yapildi . Konut sahibi rahmetlik oldu. Buglin evde biri
oturmuyor, fakat konut bakrm hdir.
Konut koy merkezinde bulunmaktad1r. Konutun Batt ve Gtiney
yonunden asvalt yol gecmektcdir. Koyluler ise bunun boyle olmadigun,
konutun yaptldigi yillarda yolun Kuzey yonunden gectigini, Batt ve Guney
yonunun ise ayni kisiye ait olan bos arazi oldugunu soyledi. Evin Dogu
yonunde Kahvehane vardir. Konut arasi yaklasik 544

1112

dir.

Alan cahsmamiz icinde incelememize aldrgmnz bu konut, sectigimiz yontem
e kriterler aersmdan durumunu, asagida vennekteyiz.
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3.6.1.1.2 Fonksipo11
Yoldan eve cift kanatli acilan genis bir kapi ile girilmektedir. Kapmm ttstu
yanm kemerlidir. Kapi tizerindeki Kemerli kisnn dernir susleri ile kaphdtr.

Fotograf No: 81
Batt yonunden, yo! cephesinden

giris kap1s111111 gorunusu

emerin uzerinde bulunan siyah daire levha muhtarhk nisarudu. Konut sahibi

· donem rnuhtarhk yapti.
pr ile girilen yer sundunnad1r.(giri~ holu), Dogu yonu aciknr. Burda
· kemer vardir.

Fotograf No :82
Sundurmanm Dogu yonunden, goriinii~ii

Sundurmanm (giris holu), Batt yonunde bulunan misafir yatak odasma cift
kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu odanm, Guney yonunde iki Batt yonunde
bir adet cift kanath acilan penceresi bulunuyor.
Sundurmanm (giris holu) Kuzey yonunde balkon vardir. Balkonun sundurma
(giris holu), arasmda bir tane, Dogu yonunde avluya olan krsnnmda
da iki tane kemeri bulunmaktadn

Sundurmamn (giris holu), Kuzey balkonun

Bah yonunde bulunan yatak odasma, cift kanath acilan kapi ile giriliyor.

Bu odanm, Dogu yonunde bulunan balkona, bir tane Batt yonune ise iki
tane pcncercsi vardu. Arsanm Kuzey-Dogu kosesinde bulunan asevine
(mutfak), avlunun .Guney yonunden, cift kanath actlan kapi ile giriliyor.
Asevinin (mutfak), Bah yonune bir penceresi bulunuyor.
Asevinin (mutfak), Dogu yonunde bulunan Hamam iki ktsimdan olusuyor,
Birinci kisim soyunma, giyinme ikinci krsim ise yikanrna kisnudir. Soyunma,
giyinme kismirun kapisi, Guney yonune, avluya bakiyor. Kapt kanadi yoktur.
Yikama kismnun ise 70xl50 bir kaprsi var. Yikanrna ktsrm yerden 30 cm
ytiksektir ve taban kisrru bostur. Duvann uzerinde yanst ii; kisma yansida dis
kisma gelen su kupu var. Bu kup soguk su deposudur. Koplin hemen
altmda bakir tencere var. Bu tencere steak su tenceresidir. Ates drstan
tencerenin altma yakiliyor ve ayni zamanda hamamm icini de ismyor.

Foyograf No: 83
Hamamam Gi.iney
yonunden avludan
gorunusu

Ramamm, Dogu y1onunde arsanm, Kuze)'-Dog,u ko~eslnde W c bu\unmaktac.\u.
We kapisi, Guney yonune acihyor.
Avlunun, Giiney yonunde alur bulunuyor. Ahmn, kaprsi Kuzey yonune
bakmaktadu. Ahir at ahmdir.
Avlunun Orta yerinde bulunan su kuyusunun agzr yuvarlaknr. Su
kuyusunun yanmda dikdortgen su teknesi (hayvanlann su ictigi tekne) vardir.

Fotograf No: 84

Su kuyusu ve su teknesinin Guney - Doguyonunden gorunumu

3.6.J.J.3 Yaptm Sistemi ve Yap, Malzemesi
Yapim sistemi geleneksel yigma kerpic yapnn sistemindedir.
Sundurmamn (Giris Holu), dosemesi beyaz koy menneri ile doselidir.
Duvarlan kerpic olup alci srvahdir. Giri~ kapisi cevresi kemerli ve san tasnr
(kum tasi). Tavan tasryrcilan 0.50 m ara ile yuvarJak tomruktan yapilnus
mertektendir. Merteklcrin uzerleri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. catida
sacak olusturmak i<;:in0.20 m beyaz koy mennerleri cepe cevre disa
tasmlrmsnr. Cati ortusu toprak uzeri alaturka kiremittir.

Fotograf No: 85
Giris kapisi uzeri detayh gorunusu

Misafir yatak odasi ve yatak odasmm, doserneleri beyaz koy
menneri ile doselidir. Duvarlan, kerpic olup alci srvahdir. Kapi ve pencere
lentolan ahsapnr. Tavan tasryictlan 0.50 cm ara ile yuvarJak tomruktan
yapilnus merteklerdir. Merteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla ortulrnustur
Canlan sundurmanm (giris holu) causi ile ayniclir. Balkonun doseme ve cansi,
sundurma (giris holu) ile aynidir. Kemerleri san tastandrr.Ikum tasi)

Asevi (mutfak) dosemesi topraknr. Duvarlar kerpic olup sivasizdir. Kapi
ve pencere Jentosu ahsaptir. Tavan tasryicilan 0.50 m ara i1e yuvarlak
tomruktan yapilmis mertektendir.

Merteklerin uzerleri yuvarlak kanus hasirla

ortulmustur.Dam topraknr. Yagmur suyunun candaki topragi akitmamasi icin
topraktan set (parapet) cepe cevre yukseltilmistir. Yagmur suyu icin ters
&

cevrilmis alturka kiremitten yapilnus corten kullamlrmsur .
Hamamm, soyunma-giyinme ktsmmm dosemesi topraknr. Duvarlar
kerpic olup alci sivahdir. Yikanma krsnumn dosemesi l .OOXl .50 m beyaz koy
mermeri ile doselidir, Duvarlar, kerpic olup sadece ic kisrm alci srvahdir.
Temel su basmamolusturan tas duvar, zeminden 0. 30 m kadar yukseltilmistir.
Yikanma kismi soyunma-giyinme kisrmndan 1. IO m daha iceridir.
(Bu boslukta su ismhyor). Bu bosluk kisunda onunden yuvarlak ahsap kiris
gecmektedir. Kirisin uzerinden gecen, tavan malzemesi olan, yuvarlak kanus
hasir diizensiz dizilmistir. Kanus hasirlarm uzerinde baska ortu malzemesi
yoktur.

86
Hamam tabamrun
Gi.iney yonunden,
avludan gorunusu

FotografNo:

Wc'nin dosernesi beyaz koy mermeri ile doselidir. Duvarlar kerpic olup
srvasizdir. Alunn, duvarlan biriket ile desteklenmistir, canst da
oluklu sacur. Koyluler Ahmn ilk once duvarlannm

kerpic ve srvasiz , tavan

tasiyicilanrun 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilmis mertek, merteklerin
uzerinin ise yuvarlak kamis hasrrla orrulu oldugunu soylediler.
Avlunun icinde bulunan kuyu agz1 tastan daire bicimde oyulmustur.
Yamnda bulunan dikdortgen yalak (hayvaniann su ictigi tekne ) tastan
oyulmustur. Binanm tastyict duvarlan, kerpictir. Temel ve su basmam
olusturan tas duvar, zeminden 0.30 m kadar yukseltilmistir. Bunda amac,
kerpic duvarlan yagmur sulanndan korunmasmi saglamaknr, Aseviunutfak),
ahir, we duvarlarmda temel ve su basmam olusturan tas duvar kullamlmadigr
icin kerpiclerin yagmur sulannm tahribatma dayanmayip eridigi gorulmektedir.

3.6.1.1.4. Mimari Bulgular
Sundurma (gins holu) kapisi at arabasmm avluya rahatbkla gecebilecegi
biiyiikliiktedir.Sundum1a (giris holu) otunna alanmclan 90k at arabasim
korumak icin yapilnus bir mekan havasnu veriyor.
Misafir yatak odasi, pencereleri Giiney ve Dogu yonune acilarak hava
surkulasyonu saglamaya cahsrlrmstrr.
Y atak Odasmm, biiyiik tutulmasi ayni zamanda cocuklann da burda
yatngmi gosteriyor. Bu odada, pencereler

Batt ve Dogu yone acilarak hava

surkulasyonu saglayarak yaz rnevsirninde bunaltici sicaktan konmuluyordu.
Kuzey yonunde, pencere yoktur. Bu olay da kism Kuzey yonunden esen soguk
ruzgardan etkilenmemek icindir.
Yatak odasmm onunde bulunan kemerli balkon Dogu yonune bakmaktadir.
Yaz mevsiminde, gunes dik oldugu icin burasi gunes isuumlanm alnuyor.
Fakat diger mevsimlerde gunes dik olmadigi icin burasi ve yatak odasi, gtines
isuumlanni alabiliyor. Asevi (mutfak) ve ahmn yerleri ters konulmustur.
Bunun nedeni sanki hamama daha fazla onem verilmistir. Hamam, iki kistmdan
yapilarak, soguktan korunmustur. Soyunma giyinme kisminm kapisi Giineye
bakiyor. Yikanma kisrm ise 90k iyi dnsunulmustur. Su isitmak icin kullamlan
ates ayni zaman hamanun icini de ismyor.
Hamamm ates yakilan duvan ile we bir miktar geri cekilerek Batt
yonunden gelen ruzgardan konrunulmustur,
Ahir, at ahmdir ve koylulerin soyledigine gore kapisi Kuzey yonune bakngi

icin cif] kanatli acilan kapist vardir.

Konut Bau yonun de duzenlenmistir.Balkon

Dogu yonune aciknr. Yaz

mevsiminde Balkon ve avlu, Batt yonunden gelen gunes isuumlanm almadigi
· in burasi ayni zamanda iyi bir oturma alamdir. Avlu cevresinde mekan
Irmyan yerlerde 1.80 m yiikseklikte duvarlar var. Bu nedenle avlu otunna
kam haricinde, ev harurmnm gunluk islerini "rahat yaptigr ve cocuklann da

oyun alam olarak kullamhyordu. Avlu artiyumlu ev sistemine uygun oldugu
gorulmektedir. Bu konuttaki yerlcsim, yonlendirme ve yoresel iklim kosullanna
uygun dogal bir klimazisasyon (iklimlendirme) saglandigi gorulmektedir.
Genet yerlesimi ve konut fonksiyonel hacimerinin, yoresel iklim kosullanna
gore duzenlendigi izlenmektedir.

3. 7 Kaleburnu Koyii Konutlart
Kalebumu koyu Magosa Bolgesinde (Karpaz yanmadasi) yer alan ve . 1974
oncesi de Turk koyu olan bir koydur. Koyun ilk ismi Galinopomi 'dir. Koy
tepelik bir alana yerlesmistir. Koy halki sulu ziraat, kismen kuru ziraat ve
hayvancihkla geciniyor. 1993 yilmda yapilan genel sayimda koy nufusu 397
kisi idi.
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3. 7.1 Sideyman Karahasan Konutu.
Konutun 1800'lii yillarda yapildigi ve Suleyman Karahasan'm babasmm
oldugu soyleniyor, Kisa sure once konut sahibi rahmetJik oldu.
Onun icin konut iyi durumdadtr.
Konut, koy merkezinin Kuzey - Dogu yonunde bulunuyor. Konutun Kuzey
yonunden asvalt yol geciyor. Diger yonler de ise bos araziler vardir. Konutun
arazisi genistir. Konut, arazinin Kuzey - Dogu kosesinde duzenlenmistir.
Alan calismanuz icindeincelememize

aldigmuz bu konut, sectigirniz yontem ve

kriterler acismdan durumunu, asagida vennekteyiz.
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3. 7.2 Fonksiyon
Konut, ile yol arasmda kot farkt vardtr. Konut yoldan 0.60 m daha asagida duz
yerde duzenlenmistir. Konut ile yol arasmdaki kisim kayahknr. Kayalar
oyularak merdiven yapilrrustrr.
Evin, Dogu yonunde bulunan otnrma odasma (giris holu), cift kanatli acilan
kapr ile giriliyor. Oturma kisnu iki bolumden olusuyor. Birinci kisun (±0.00)
kotunda ikinci kisun ise ( + 0.30) kotundadir. Birinci kisima soguk kis
giinlerinde okuzlerde konmaktadir. Dogu yonundeki duvan uzerinde yamlikler
ve hayvanlan baglamak icin halkalar vardir.
Ikinci kisimda, Kuzey yonunde duvarm uzerinde ocak ( somine) ve raflar vardir.
Odamn kot farki olan yerinde yuvarlak ahsap dikme vardir. Bu odanm
penceresi yoktur.
Oturma odasmm (giris holu), Kuzey yonunde bulunan kilere, tek kanath acilan
bir kapi ile giriliyor. Kilerin, penceresi yoktur.
Kilerin, Dogu yonunde bulunan asevineunutfak), kilerden tek kanath acilan
kapi ile geciliyor, Asevinin (rnutfak), Guney yonunde bulunan balkona, acilan
tek kanath kaprsi vardir. Kapi icinde kot farkmdan oturu tastan bir basamak
vardrr. Asevinin (mutfak) Dogu yonunde tek kanath acilan penceresi
bulunuyor .. Bu odamn, Kuzey-Dogu kosesinde bir ocagi bulunuyor.
Oturma odasmm (giris holu) Guney yonunde bulunan yatak odasma, cift
kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu yatak odasi, ebebeyin yatak odasi olarak
kullamliyor.

Ebeveyin yatak odasmm, Dogu yonunde bulunan cocuk yatak odasma, cift
kanath acilan kapi ile geciliyor. Bu odanm, balkona acilan, cift kanath bir
kapisi vardir.
Her iki odanmda penceresi yoktur.
Sadece Gi.iney yonunde ucgen ve kare
,~
biciminde kucuk havale delikleri (havale penceresi) bulunuyor.
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Fotograf No: 87 Cocuk yatak odasmm Kuzey-Dogu yonunden gorilnil~il

Oturma odasmm Dogu, asevinin (mutfak) Gtiney ve cocuk yatak odasmm
Kuzey yonunde bulunan balkonun i.izeri kapahdir. Balkonun orta yerinde ve
duvar kenarlarmda i.i9 ahsap dikmesi vardir.

Fotogra/ No: 88
Balkonun Dogu ycnunden goriinii~ii

Arsanm Kuzey - Dogu yonunde bulunan ahira Guney yonunden cift kanath
kapi ile giriliyor. Ahmn Dogu yonunde tek kanath bir penceresi ve Guney
yonnnde ise kapi i.izerinde ucgen delikleri vardir.

Fotograf No: 89
Ahmn Guney-Bati
yonunden goriinii~ii

3. 7.3 Yaptm Sistemi ve Yapt M 'alzemesi:
Y apim sistemi geleneksel kagir tas yapi sistemindedir.
Oturma odasmm (giris holii) dosemesi topraktir. Duvarlar, dogal tas duvar olup
"

srvasizdir. Belli bir mesafeyi asabilmek ve acrkhgi kucultmek icin odanm kot
farki olan yerinde yuvarlak ahsap dikme vardir. Dikmenin iizerinden ahsap
kiris geciyor. Kapi lentonlan ahsaptir.
Tavan tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrms mertektendir.
Merteklerin iizeri agac dah ve·kucuk kucuk kesilmis dal parcalan ile
ortttlmustur. Sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy mermerleri cepe cevre
disa tasmlrmstir. Dam ortusu topraktir.
Asevi (mutfak), kiler ve yatak odalarmm dosemeleri topraktir. Duvarlar dogal
tas duvar olup sivasizdir. Koselerde taslar duzgtin kesilerek kose tasi
olusturulmustur, Kapi lentonlan ahsaptir.
Tavan tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus mertektir.
Merteklerin uzeri agac dah ve kucuk kucuk kesilmis dal parcalan ile
ortiilmii~tiir. Dam ortusu topraktir. Damda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz
koy mermerleri cepe cevre disa tasmlnustir. Y agmur suyunu akitmak icin
9orten olarak cinko sac kullarulnustir. Karurmzca cortenier sonradan
yaprlnustir.
Balkonun dosemesi topraktandir. Balkan kismmda duvarlar alci srvahdir.
Kamrrnzca alci srva sonradan yapilrrustrr.
Balkonun orta yerinde ve duvar kenarlarmda ahsap dikme vardir.
Ahsap dikmelerin uzerinde, ahsap kirisi tutmak icin "T" seklinde konmus bir
parca vardir.

Ahmn Guney- Dogu kosesinde tavuk kumesi vardir. Bu kiimesin insa
safhasmda ahirla birlikte yaprldigi anlasihyor.

Fotograf No: 90
Kumesin Bah yonunden
gorun il~il

Ahmn Guney yonunde bir firm bulunuyor. Fmmn agzi, Batt yonune bakiyor.
Fmmn yanmda tastan bir masa vardir.

Fotograf No:91

Fmrun Batt yonunden gorilnil~il

Arsanm Dogu, evin Guney - Dogu kismmda bulunan wc'nin kapisi Batt
yonune bakiyor. We' nin sonradan yapildigi kanaatindeyiz.
o-

Cocuk yatak odasmm Dogu yonunde, dis kismmda bir tekne vardir. Bu tekne
el-yuz ve kap yikama teknesidir.

Fotograf No: 92 Teknenin kuzey yonunden gorilnil~il

Tavan tasiyrcilan, 0.40 m ara ile tomruktan yapilrms mertektendir .. Merteklerin
uzeri agac dab ve kucuk ktlcuk kesilmis dal parcalan ile ortulmustur. Dam
ortusu topraktir, Damda sacak olusturmak icin mertekler disa atilrms ve
uzerlerine beyaz koy mermeri dizilmistir,

Fotograf No: 93 Balkonun kiris ve dikmesinin goriinii~ii

Ahmn, dosemesi topraktir. Duvarlar dogal tastir ve evin taslanna gore daha
duzgun kesilmisnr. Kamrmzca ahir sonradan yaprlrmsnr, Kapi lentosu ahsaptir.
Tavan tasiyrcilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus mertektir.
Merteklerin Iizeri agac dab ve kucuk kucuk kesilmis dal parcalan ile
ortulmustur. Dam topraktir. Damda sacak yoktur.
We, dosemesi betondur. Duvarlar tastir. Dam yoktur. Wc'nin malzeme yapist
ile sonradan yapildigr goruluyor. Fmn ve kumesler tastandir. Fmnm onundeki
masa da tastan yapilrmstir.

3.7.4

Mimari Bulgular

Oturma odasmm (Giris holu) kapilan Dogu ve Ban yone acrlmasuun nedenli
yaz mevsirninde hava surkulasyonu saglamak amaciyladir. Bu odada kis
mevsimide dusunulerek somine yapilrmstu. Oda icinde kot farki da yapilarak
oda goreceli olarak yaz ve kis mevsimleri icin ikiye bolunmustur. Odanm Dogu
duvan uzerinde bulunan hayvan yemlikleri krs mevsiminde okuzlerin oda icine
ahndignu ve hem hayvanlann korundugunu hem de isidan vararlandigiru
gosrermektedir.Bu oda icin do gal klimazisasyon (iklimlendirme) saglandigr
gorulmektedir.
Y atak odalannm, penceresi olmamasi ve Guney yonunde ucgen delikler olmasi
kis sogugundan korunmak ve yaz mevsimindeki sicak gunlerde esen Guney
yonundeki ruzganndan yararlamnak amactru tastdigi gorulmektedir.
Asevi (mutfak) ve kiler Kuzey yonune duzenlenerek Kuzey yonunden esen
soguk havadan korunulmaya cahsilnustrr.
Balkon, Dogu yone bakmaktadrr, boylelikle yaz rnevsirnindeki Bati yonundeki
gunes ismlanndan korunulmus ve iyi bir oturma alam olusturulmustur.
Amr kapisi, Guney yonune, penceresi ise Dogu yone acilnusnr.
Arazinin, cevresinde duvar yoktur, var olan duvarlar 0.30 - 0.50 m
yiiksekliktedir. Duvar uzerleride cah ile 0.80 m'e ulasrlrmsnr. Cunku bu
bolgede yaz mevsiminde esen ruzgar toz bulutu ve saman parcasi getinniyor.
Duvarlar sadece bahceye ekilen sebze ve meyve agaclannm hayvanlardan
korunmasi icindir.
Bu konutta yerlesim ilkelerinin yoresel iklim kosullanrun yararh olarak
kullammma dayandmlmis oldugu gorulmektedir.

3.8 Ktrtkkale Koya Konutlan

"·

Kmkkale koyu Lefkosa bolgesinde yer alan ve 1974 oncesi de Tlirk
koyu olan bir koydur. Koyun ilk ismi Melusa' dir. Koy duz bir alana
yerlesmistir, Koy halki kuru ziraat ve hayvancihkla geciniyor. 1993 yilmda
yaptlan genel sayimda koy nufusu 393 kisi idi.
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3.8.1 Ahmet Gava: Konutu
Konut halen mal sahibi tarafmdan kullaruhyor, Konut koy merkezinin
Guney - Dogu yonunde bulunuyor. Konutun Guney, Batt ve Kuzey yonunden
asvalt yol geciyor. Dogu yonunde ise komsu bina vardir. Konut arsasi yaklasik

681 m' 'dir.
Alan cahsmarmz icinde incelememize aldigmuz bu konut, sectigimiz
yontem ve kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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3.8.2 Fonksiyon:
Yoldan evin sundurmasina (Giris holu) cift kanath acilan bir kapi ile
girilmektedir. Giris kapisi 1.40 m ice cekilmistir, Sundurmanm (Giris holu)
Kuzey - Batt yonunde avluya acilan cift kanath bir kapisi vardir.

------·Fotograf No: 94

Giris kapismm Guney-Bati yonunden, yol cephesinden gorunusu,

Sundurmanm (Giri~ holu) Giiney - Batt yonunde bulunan misafir yatak odasma
cift kanatli bir kapi ile giriliyor. Bu odanm Giiney - Batt ve Guney - Dogu
yonlerinde hirer adet cift kanath acilan penceresi bulunuyor.
Sundurmanm (giris holu) Kuzey - Dogu yonunde bulunan yatak odasma
cift kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu odanm Kuzey - Batt, Kuzey - Dogu
ve Giiney - Dogu yonlerinde hirer adet cift kanatli acilan penceresi bulunuyor.

- ,57 -

Sundurma (giris holu) ile avlu arasinda kat farki oldugu icin avluya ii<;
basamakla iniliyor. Avlunun Guney - Dogu misafir yatak odasunn Kuzey Dogu yonunde bulunan asevine (mutfak) avludan Kuzey- Batt yonunde
bulunan cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Asevinin (mutfak) Kuzey - Batt
kosesinde bir ocak bulunuyor. (Bak fotograf No: 75)
Asevinin (mutfak) Kuzey - Dogu yonunde bulunan samanlrga avludan
Kuzey - Batt yonunde bulunan cift kanath ay1 Ian bir kapi ile giriliyor.
Samanhgm Kuzey - Dogu yonunde bulunan iki tane zahire odalanna
avlW1W1 Kuzey - Bat1 yonunde bulunan citt kanath kapilar ile giriliyor.
Samanhgm ve zahire odalanmn pencereleri yoktur, sadece kapilarmm
fizerinde ve damlara yakin yerlerde kucuk ucgen havale delikleri vardir.
Zahire odalannin dami asevi (mutfak) ve samanhktan daha dusuktur.

Fotograf No: 95
Zahire ve samanhgin
Kuzey- Batt
yonunden, avludan
gorfinii~ii

Zahire odasunn Kuzey - Batt kosesinde avlunun Kuzey yonunde we
bulunuyor. We kapisi Kuzey - Batt yonune bakmaktadir.
Arsanm Kuzey - Batt kosesinde bulunan hamam, iki kisimdan olusmaktadir.
Birinci kisim su rsitma ve soyunma, giyinme kisnu; ikinci kisim ise yikanma
krsrmdir. Soyunma, giyinme kismmm kanath kapisi yoktur. Bu kismm Kuzey Dogu duvarmda su isitmak icin ocak vardir. Aynca kapi dismda avlu duvan
dibinde su tenekeleri ve ktillti su ktipti (camasir yikama suyu) vardir.

-
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Fotograf No: 96
Hamamm Guney yonunden avludan gorunusu.

Arsanm Kuzey - Batt yonunde ahir bulunuyor. Ahmn dami hamamm
dammdan daha ytiksektir. Hamamm yikanma kismunn Gtiney - Batt duvan
ahmn icine giriyor. Avlunun Kuzey - Batt yonunde bir firm vardir.

3.8.3

Yaptm Sistemi ve Yap: ilf alzemesi.

Yapi Sistemi geleneksel y1gma kerpic yam sistemindedir.
Sundunna (giris holu), yatak o<lalannm dosemeleri beyaz koy
menneri doselidir. Binamn tasiyici duvarlan kerpictir. Tern el ve su basmam
olusturan tas duvar, zeminden 0.30

111

kadar yukseltilmistir. Bunda amac,

Kerpic duvarlan yagmur suyundan korumasmt saglamaknr.

i9 duvarlar

alci

srvah, dis duvarlarda ise sadece kapi, pencere uzerleri ve catmm altmda serit
biciminde alci siva vardu.Nedeui kapi ve pencere uzerinde bulunan ahsap lento
ile tavan merteklerini dis etkenlerden korumak icindir.
Tavan tasryicilan 0.50 m am ile yuvarlak tomruktan yapilnus mertektir.
Merteklerin uzeri kamis hasirla ortulmustur, Cati malzernesi alturka kiremittir.
Canda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy mennerleri cepe cevre

disanya tasmlnnsnr.
Asevi (mutfak), samanligm ve zahire oda1annm doserneleri topraktir.
Bu odalarm tasiyici duvarlan kerpictir. TemeJ ve su basmam olusturan tas
duvar, zeminden 0.30 m kadar yukseltilmistir. Bunda amac, kerpic duvarlan
yagmur suyundan korunmasuu saglamaktrr, D1$ duvarlarda ise kapi ve
pencere uzerindeki ahsap lentolan dis etkenlerden korumak i9iI1, sadece
buralan alp srvahdrr,
Zahire odalan darm, asevi (mutfak) ve samanhgin darmndan bir metre
daha dusuktur.
Tavan tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrms mertektendir.
Merteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla ortulmustur.Dam ortusu topraknr.

FotografNo: 97
Binanrn Kuzcy-Bau yonunden,
yol ccphcsiuden gorOnii~i.i

Fotograf No: 98
Zahire odasimn ve we' nin Kuzcy-Bau yonunden. avludan gortini.i$Li

.

da sacak olusturmak icin 0.20 rn beyaz
koy mermerleri cepe cevre
.
disanya tasmlmisur.
Wc'nin dosemesi tek parca dogal tasnr. Kapisi icinde iki basamak vardir.
Guney - Batt duvan zeminden 1.00 m dogal tas ve dogal taslann uzeri de
0.50 m kerpictir.
Diger duvarlar ise zahire odasi ve bahce duvaruun duvarlandir.
Karumizca we sonradan yaprlnnsnr.
Hamanun dosemesi topraknr. DuvarJar kerpicten olup temel ve su
basman vazifesi goren zeminden 0.50 m dogal yukseltilrnis duvar vardir.
Tavan tasiyrcilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilmis mertektir.
Merteklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. Dam topraknr. Damda
sacak olusturmak icin 0.20m beyaz koy mennerleri cepe cevre disanya
tasmlnusnr.
Ahmn, dosemesi topraktir. Duvarlar kerpic olup ternel subasman
vazifesi goren zeminden 0.50 m yukseltilmis dogal tas duvar vardir. On
kisrrunda kolon vazifesi goren ahsap dikmeler ve 0.40 x 0.80 m'Iik tastan
yapilan kolonlar mevcuttur. Kinsler ahsapnr. Tavan tasiyicilan 0.30/0.40m
arasi degisen yuvarlak tomruktan yapilnus mertektir. uzeri agac dah ve
yapraklarla ortulrnustur.Dam topraktu. Yagmur suyunun topragi akitmasim
engellemek icin toprak set (parapet) yaprluusnr. Yagmur suyunu akitmak icin
corten yerine alaturka kiremit kullamlnnsnr.

Fotogra/ No: 99
Ahmn Guney-Dogu yontmden, avludan gorunust;

3.8.4 Mimari Bulgular.
Sundurmamn (giris holu),

Goney - Dogu ve Kuzey

- Bah yonlerine

karsihkh iki kapi yapilnusnr. Bu olay hava surkulasyonu yaratngi icin steak
yaz giinlerinde sundurma (giris holuloturma mekam olarakta kullamhyor.Bu
olay dogal klimazisasyon (iklimlendirme) saglamaktadir ..
Misafir yatak odasi, ayni zamanda cocuk yatak odasidir. Kuzey yonunde
pencere yoktur. Bu da kism Kuzey yonunden esen soguk ruzgan engelliyor.
Bu odada Guney - Ban ve Guney - Dogu yonlerine pencere acilarak yaz
mevsiminde hava surkulasyonu saglamaktadu.
Yatak odasuun Kuzey - Batt, Kuzey - Dogu ve Guney - Dogu yonlerine
hirer adet acilan cift kanath pencereleri vardu Bu odada yaz mevsimi daha cok

d ustm ulm ustur.
Asevinin (mutfak) ve samanhgm pencereleri yoktur. Kapilan ise Kuzey
Dogu yonune bakiyor. Bu iki oda diger mekanlardan bir metre daha yuksek
tutularak ve hava]e delikleri (havale penceresi) acilarak depolanmak istenen
malzemeler yer dosemesi toprak olmasina ragmen curumeden saklanabiliyordu.
Zahire odalan kapilan Kuzey - Dogu yonune acilarak ve kapi uzerlerine
havale delikleri (havale penceresi) buakrlarak arpa, bugday gibi urunler
curumeden saklanabiliyordu. Sarnanhk ve zahire odasmda havale deJiklerinin
(havale penceresi) olmasi, yukanda biriken havayi disanya atmasnu saglayarak
dogal bir klimazisasyon olusturmaktadir.

W.c kapisi Kuzey - Batt yonnne acilrmstir ve dami yoktur. Aynca

yal}am mekan\armdan uz.aktu. W c' nin sonradan 'Ya111\masma ragmen )a~am
mekanlarmdan uzaga ahnmasi bize kokuyu engellemek icin oldugunu
gostermektedir. Hamam yasam mekanlanndan uzak tutuldugu icin ayn
soyunma-giyinme kismi vardir. Burada soguk gunlerde sicaktan, soguga
gecilmesini engelliyordu.
Ahir Guney - Batt yonune acikur. Bu kisim Kuzey yonunden esen
soguk riizgardan etkilenmiyor.
Fmn agzr Goney - Batt yontme bakmaktadir. Buda bize Guney yonunun
onemli bir yon oldugunu gostcrmektedir.
Avlunun Batt ve Goney yonlerinde mekanlar oldugu icin yaz mevsiminde
gtmesten korunuyor. Avluda mekan olmayan yerlerde 1.80 m yukseklikte
duvar konarak steak yaz gunlerinde tozlu riizgardan korunuyor. Boylelikle
avlu aym zamanda oturma mekaru ve gunluk islerin rahathkla yapildigi bir
mekan haline geliyor.
Bu konutta yerlesim ilkelerinin yoresel iklim kosullannm yararh olarak
kullarurmna dayandmlnus oldugu izlenmektedir.

- 165 "

3. 9 Mehmetrik Koyii Konutlan
Mehmetcik kovu Magosa Bolgesinde yer alan ve 1974 oncesi de Turk koyti
olan bir koydiir. Koyun ilk ismi Galatya'dtr. Koy tepelik bir alana yerle~mi~tir.
Koy halki sulu ziraat ve bavvancihkta geyiniyor. 1993 yilmda yapilan genel
sayunda koy nifusu 1024 kisi idi.

I
I
/

I

3.9.1 Mulla Salih Konutu
Konutta, Mulla Salih'in esi oturmaktadir.
Konut, koy merkezinin Guney-Bati yonunde bulunuyor. Evin Gtmey ve Dogu
yonlerinden asvalt yol geciyor. Konut arazisi yaklasik 1476 m2 dir.
Esi, Mulla Salih'in Misirda bulundugu yillarda bu konutu gordugunu
ve 1918 yihnda Kibns'a gelince bu konutu yapuguu soyluyor. konutun en
onemli ozellligi zemin+ iki kat olusudur. Ikinci kattaki kapi i.izerindeeski
turkce yazisr ile 191" (1918) tarihi yazihdir.
Alan cahsmannz icinde incelememize aldigumz bu konut, sectigimiz
yontem ve kriterler acisindan durumunu asagida vermekteyiz.

YOL.
1f

1!~

'I
I

''I

I

I
I

I I
I I
I I
I
'I
'I

I
I
I

1 •

'I
I I

11

I'
I
I
I

,_,_,

--~

I'
I
I

11

~[Tl-l______
...

·-----

_:

AYLU

I•
'I

',_
I 1DEPO

WC

I
I

""

_ ~, 0/,_0 ---

,x:O

.

0

~

l

2

J

L,

S

1 (J rn

3.9.l FONKS\:\:'ON
Yoldan, cift kanatli acilan yanm kemer kapi ve karsismda
kemerin altmdan gecerek avluya ulasihyor.

Burasi acik sundunna

bulunan sivri
(giris) olarak

duzenlenmistir.
Girisin, Kuzey yonde ve avlunun Dogu yonde bulunan zahire odasuun
orta yerinde Ban yonimde avluya acilan cift kanath kapisi vardir. Zahire
odasmm orta yerinde sivri kerner vardir. Bu odanm Dogu yonunde cift kanath
bir penceresi

bulunuyor.

Zahire odasmm, Kuzey yonunde avlunun Kuzey-Dogu

kosesinde

bulunan samanliga yanm kemerli cift kanatli acilan kapi ile giriliyor.

Kapt

kanatlan kernerli degildir. Samanhgm kapisi uzerinde, tavanm basladigr yerde
kare bicimde kucuk bir havale deligi (havale penceresi) vardir.

i

I

Fotograf No: I 00

Guney yonunden, avludan samanhk kapisuun bir kisnunm
gorunusu

Samanhgm,

Dogu yonunde yola acilan iki tane cift kanatu penceresi ve ic

kisnnda iki tane sivri kemeri bulunuyor.
Samanhgin, Batt yonunde bulunan deponun Guney yonde avluya acilan
genis kapisi vardir. Bu oda uzum kesim zamam, uzum deposu ve sarap, sirke
deposu olarak kullamJmaktadtr. Deponun Ban yonune acilan iki adet cift
kanath penceresi ve kapisi ustunde tavanm birtigi yerde iki sira halinde
ucgen kucuk havale delikleri (havale penceresi) vardir.

Fotograf No: 101
Sarnanhgm havale delikleri (havale penceresi) gorunusleri

Kuzey yonunden Guney yonune dogru oalan arazideki kot farki ttek setle
halledilmistir. Set tas duvarla yapilnustn.
+0.40 kot krsnurun Dogu, girisin Guney yonde bulunan gunluk yasam odasma
cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Kapi Dogu yonune bakiyor. Kapmm
karstsmda Ban yonunde cift kanatli bir penceresi vardrr. Odanm icinde alcidan
susler bulunmaktadir.

- '\ b ':J -

Gunluk yasam odasmm, Guney-Ban kosesinde bulunan asevine
(mutfakj.cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu odanm Goney yonunde tek
kanath acilan penceresi vardir. Asevinin (mutfak) kaprsi Kuzey yonune
bakmaktadir. Odanm Gimey-Bati kosesinde ocak vardir. (Bak F otograf No: 7 5)
Asevinin (mutfak), Dogu yonunde bulunan harnamm kapisi 0.70xl.50 m dir.
Hamamm uzeri kubbedir.

•
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Fotograf No: I 02

Hamam kubbesinin
Guney yonunden
gorunusu

Zahire odasmm, girisin ve gunluk otunna odasmm uzeri birinci kattn. Birinci
katta zahire odasmm kapismm hemen yanmdan, avludan, merdivenle ctkihyor.
Merdivenle cikilan yerden cift kanath acilan kapi ile hole giriliyor.
"
Holun Dogu yone cift kanath
acilan penceresi vardtr. Holun Kuzey yonunde

bulunan misafir yatak odasma holden cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Kapi
icinde bir basamak vardir.
Misafir yatak odasi holden 0.40 m daha yuksektedir.

Bu odanm Kuzey, Bau ve Dogu youlere cift kanath acilan birer
adet penceresi bulunuyor.
Holun, Gii.ney yonnnde bulunan cocuk yatak odasma Holden c;ift kanath

kapt ile giriliyor. Kapi iciude bir basamak vardir. Cocuk yatak odasi holden
0.40 m daha yuksektir. Bu odamn, Dogu ve Ball yonune iki Giiney yonunde de
bir adet cift kauarli acilan penceresi vardir.
Hollin, Kuzey-Bati kosesinde cok dik bir merdiven bulunuyor. Bu
rnerdivenle ikinci kattaki hanaya ( ebebeyin yatak odasi) cikrhyor. Bu odarun,
Ban ve Dogu yonunde bulunan balkonlarma cift kanath acilan hirer kapi ile
cikilryor. Kuzey ve Guney yonlerine de cift kanath acilan pencereleri vardrr.

Fotograf No: !03
Kuzey-Dogu
yonunden.yol
cepesinden konutun

gorunus»

Arazinin Guney-Dogu kosesinde bulunan wc kapist Ban yone bakiyor.
Kanmuzca we sonradan eklenti olarak yapilnnsnr
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Y a\)nn sistemi g,elenekse\ kag,ir, ta~ y1g,ma yap1 sistemiudedir.
A91k sundunnanm (giri~)do~emes1 topraktir. Duvarlar dogal tas o\up a\91
srvahdir. Giris kapisi cevresi ve kemer san tastir (kum tasi). Tavan tasryicilan
0.50 m am ile yuvarlak tomruktau yaprlnus mertektendir. Merteklerin tizeri
yuvarlak kanus hasirla ortulmustur.
Zahire odasmm ve gtmluk odanm dosemeleri beyaz koy mermer ile doselidir.
Duvarlan dogal tas olup alci sivalidir. Tavan tasiyicilan 0.50 m ara ile
yuvarlak tomruktan yapilrms mertektendir. Merteklcrin uzeri yuvarlak kanns
hasirla ortulmtlstur. Kapi ve pencere cevreleri san tastu (kum tasi).
Birinci kattaki misafir yatak odasmm ve cocuk yatak odasuun
dosemeleri beyaz koy menneri ile doselidir. Duvarlar dogal tas olup alci
srvahdir. Pencere cevreleri santastu (kum tasi).

, I

Fotograf No:104
Dogu yonununden, yol cephesinden
yatak odast penceresi gorunusu

Fotograf No:105
Kuzey-Dogu yonunden, yo! cephesinden
odasi penceresi gorunusu.

Tavan tasiyicilan
Merteklerin

0.50 m ara ile yuvarJak tomruktan

uzeri karms hasirla ortulmiistur.

Canda sacak olusturmak

yaptlrms mertektendir.

Catt ortusu alaturka

icin 0.20 m beyaz koy mennerleri

kiremittir.

disa tasmlnusnr.

Canlar meyillidir.
Hollin, dosemesi beyaz koy menneri doselidir. Duvan dogal tas olup alci
srvahdir. Kapi ve pencere cevreleri san tastir (Imm tasi). Tavan tasiyicilan
yuvarlak tomruktan yapilrms rnertektendir. Merteklerin uzeri kanus hasrrla
ortulmustur. Cati da iki yone meyil vardir. A~1k yuvarlak mertektir.Can ortusu
alaturka kiremittir. Catida sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy mennerleri
disa tasmlrmsnr. Catmin list noktasmda iki yonde san tastan (1mm tasi) sus
yapi lrrusttr.
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Fotograf No: I 06

Kuzey-Dogu yonunden catilann gorunusu

;;~;·

Asevininunutfak),

dosemesi beyaz koy mermeri ile doselidir. Duvarlar dogal

tas olup sivasizdir.

Kapi ve pencere uzerindeki

tasryicilan,

lentolar ahsaptandn.

0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yaptlnus

mertektendir.

Tavan
Mertek

uzeri kanus hasirla ortulmustur.
Hamanm,

dosemesi beyaz koy mermeri ile dosclidir.

olup ici alci sivah drs ise srvasizdir.
Samanhk ve deponun dosemeleri

oldugu icin odalar kernerlerle

Darm kubbe ile ortuludur.

topraktir. Duvarlan

stvasizdir. Kapi ve pencere lentolan

Duvarlar tas duvar

dogal tas duvar olup

ahsaptir. Genislikleri

uce bolundu ve tavanlarmda

icten 8.20 m
mertekler kisa

yonde kondu. l\!lerteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla ortulmustur.
odalarm tavanlarma
dizilmedigini

yuvarlak tomruk merteklerin

gormckteyiz.

Fotograf No: I 07
Deponun tavan gorunusu

duzgun bir arahkla

Bu

n toprakla ortuludur.

Topragm yagmur sulanndan

akmasun

Iar duvar kenananna

ceper cevre di.zilm,~fo. '{ ag,muI suyu

eugellernek

icin

i~inue ta~tan

. ulmus corten kullamlnusur.
--------~---~-----·

Fotograf No: 108
Samanlik ve depo havale delikleriyle cortenlerin Guney yonunden, avludan gori.ini.i~i.i

We 'nin eklenti olarak yapildigi gorulmektedir, Arsanm Guney
yonundeki duvar 1.50-1.80 m arasmda degisiyor ve bu duvar dogal tastandir.
Bu yondeki duvarlarin yuksek tutulma nedeni, kanumzca yolun avlu
seviyesinden 2.00 m asagida olusundandrr.Kuzey ve Ban yonundeki tas
duvarlar 0.50-1.00 m arasmda degisiyor.

Fotograf No:109
Arsanm Guney yonundeki avlu duvarlan gorunusu

3.9.4 Mimari Bulgular
Giris Kapisi yuklu hayvasrun avluya rahat girebilmesi icin genis ve
yuksek yaprlnustu.

Gunluk odada da Ban yonune cift kanath kapi Dogu yonune ise cift
kanath pencere acilarak hava surkulasyonu saglannus ve yaz meviminde steak
gunlerde rahat oturulur bir oda elde edilmistir. Bir anlamda bu olaya dogal

klimazisasyon (iklimlendirme) diyebiliriz.
Asevinin (mutfak) kaprsi Kuzeye acilnus yaz mevsirni de dusunulerek
Guney yonune pencere acrlnnstu.
Hamama, Asevinden (mutfak), girilmcktedir. Bu olayla da birinci neden su
tsitma islerni asevinde (mutfak) bulunan ocaktan yararlamlmisnr. lkinci
neden ise aseviunutfak) soyunrna giyinme kismi olarak kullamlarak soguk kis
gunleri goz onune ahnmistir.
Misafir Yatak odasi pencereleri Kuzey, Dogu ve Batt yonlerine acilarak hava
surkulasyonu yaranluusnr. K1~ mevsirni dtisunuhnemistir. Cocuk yatak odast
pencereleri Dogu, Ban ve Guney youune acilarak hava surkulasyonu

varanlmtsnr. Cocuk yatak odasmm Guney youuue ahnmasi yaz mevsiminin
sicagi dusimulurken en azmdan bu ocla Kuzey yonundeki soguk havadan
anndmlrnisnr.

Hanaym ( ebebeyin yatak odasi), kapi Ian Dogu ve Bah yonune
pencereleri ise Kuzey ve Guney yonune acilrrustu. Bu odada kis hie
dusunulmcmdigi gorulmektedir.

Zahire Odasmm, samanhgm ve deponun dosemeleri toprak oJmasma
ragmen tavanm basladigi yerlerde havale delikleri (havale penceresi) acilarak
depolanan urunlerin curumesi engellemneye cahsilnustn.
Benim gorebildigim kadar 1950 oncesi yaprlan tek zernin + iki kath bu
binadir. Yabanci bir kulturun ve corafik etkenJeri farh olan bir ulkenin konut
tipini kendi ulkemizde yapmaya calismanm zorluklan orta yerdedir. Kendi
kulturumuze ve cografik etkenlerimize uyulmasiua cahsilmasina ragmen
iklimlendirmenin bazi zorluklan orta yere cikrnaktadu. Buna karsm konutta
bazi odalann yerlesiminde iklimsel ozelliklerin, konutun fonksiyonel dagilnm
ve hacimler arasi iliskileri sekillendirdigi gorulmektedir.
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3.10 Mutluyaka Kijyii Konutlart.

lutlu'jaka koyu Magosa Bolgesinde yer alan ve 197 4 cmcesi Rum k6¥\i ohm
koydur. Koytm ilk ismi Styllostur. Koy diiz bir alana yerlesmistir.Koy halki
kurn ziraat ve hayvancihkla geciniyor.
1993 yilmda yapilan gene] sayunda koy nufusu 279 kisi idi.

3.I0.1

Tiinay Abie Konutu.

Konut 1974 oncesi Rumlara aitti. Konut koy merkezi disinda Batt yonunde
bulunuyor. Evin Guney-Bati ve Kuzey-Bati yonlerinden asvalt
yo] gecmektedir. Konut arazisi yaklasik 426

1112

dir.

Alan cahsmamrz icinde incelememize aldrgnmz bu konut, sectigimiz yontem ve
kriterler acismdan durumunu, asagida vennekteyiz.
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3.10.2 Fonksiyon.
Yoldan cift kanath acilan bir kapi ile balkona giriliyor. Balkon kemerlidir.
Balkonun Kuzey-Batl yonunde bu\unan sundunnaya (Gins ho\u) 9ift kanath
acilan kapi ile giriliyor. Bu odanm orta yerinden gecen sivri bir kemeri vardir.
Sundunnamn (Giris holu) balkona, Guney-Dogu yonune ve Guney-Bati
yonundeki yol cephesine acilan ikiser tane cift kanatli pencereleri vardir.
Sundurmamn, (Giris holu) Kuzey-Dogu balkonun, Kuzey-Bati yonundeki
yatak odasma balkondan, 91ft kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu odanm orta
yerinden gecen sivri bir kemeri vardir.

,.. .•.

Fotograf No: 110
Balkonun Guney - Dogu yonunden, avludan gortinusu
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Yatak odasmm balkona,

Guney-Dogu

yonune iki tane ve Kuzey-Ban yonune

bir tane cift kanath acilan penceresi vardir.
iatak odasmm Kuzey-Dogu yoniinde bulunan kilere ~ift kanath acilan
·ap1 ile g,iriliyor. Bu odanm Kuzcy-Dojiu yonilne acilau bir tane c;ift kanath
penceresi vardir.
Kilerin Guney-Dogu, balkonun Kuzey-Dogu yonlerinde bulunan asevine
(rnutfak) kilerden ve balkondan cift kanatlt acilan kapt ile giriliyor
Avluya, balkondan gecilebilindigi gibi Guney-Bati yonunden, yoldan
cift kanatli acilan bir kapi ile de giriliyor. Avlunun Kuzey-Dogu yonunde,
konutun Guney-Dogu yonunde bulunan W.c. 'ye tek kanatli acilan bir kapi ile
giriliyor. W.c. kapisi Kuzey-Batt yonune bakiyor.
Avlunun Kuzey-Dogu, we' nin Guney-Dogu yonunde bir firm vardrr.
Finnin agz1 Guney-Dogu yone bakiyor. Avluda rnekan olmayan yerlerde
1.80 m yukseklikte bahce duvanyle cevrilidir

.3. Yapi Sistemi ve Yap, Malzemesi
Yapun sistemi geleneksel geleneksel yigma kerpic yapr sistemidir.
kon dosemesi beyaz koy mermeri ile doselidir. Kemerleri san tasur
-wn tasi). Tavan tastyrctlan 0.50 m ara ile konulmus O. lOx0.15 m'lik
ektir. Merteklerin uzeri kanus hastrla ortulmustur. Cati ortusu ise alaturka
mittir. Cauda sacak olusturmak icin beyaz koy mermerleri 0.20 m disa

Sundurrna (Giris holi.i) ve yatak odasi dosemeleri beyaz koy mermeri ile
doselidir. Duvarlar kerpic olup icler alci sivah, drslar ise srvasizdu. Kapi ve
pencere lentolan ahsapnr. Tavan tasiyrcilan 0.50 m ara ile konulmus
0.1 Ox 0. 15 m'lik mertektir.
Merteklerin uzeri kamis hastrla ortulmustur. (at, ortuleri ise alarurka kiremittir.
Catida sacak olusturmak icin beyaz koy mermerleri cepe cevre disa
tasmlrrustu.
Asevi (mutfak) ve kiler dosemeleri beyaz koy menneri ile doselidir. Duvarlar
kerpic olup icler .alci sivahi dislar ise srvasizdrr. Kapi lentolan ahsaptir. Tavan
tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yaprlnns mertektendir.
Merteklarin uzeri kanns hasirla ortulmustur.
Cati otuleri ise alaturka kiremittir. Turn binanm canst aym olup kemer olan
kisimdan iki yone rneyillidir.
W.c. dosemesi topraknr. Duvarlar kerpic olup srvasizdir. Kapi lentosu ahsaptrr.

Bu binada ve W.c.'de temel ve su basmaru olusturan

tas duvann

kullamlmadrgmi gormekteyiz.
Binanm ve W.c.'nin zeminin birlestigi yerde kerpilerin yagmur suyunun
tahribatma dayanamayip eridigi gorulmektedir. Bu olaydan oturu yeni mal

sahibi binanmn disma sprit siva yaptmmsnr. W.c. ise tamamen yikilnus
durumdadir.
Avlu duvarlan 1.80 m yukseklikte kerpic duvar olup sivasrzdir

Folograf No: 111
Balkon

kemerlcrinin

Guncy

y611Lindc11.

yol

ccphesindcn

gortlnustl

Fotograf No: 112
Balkon kemerlerinin ve
Lavan asryrcilarnun
gorunusu

~j

3.10.4. Mimari Bulgular
Avlu giris kapisi, yuklu bir hayvarun avluya rahathkla girebilecegi genisliktedir.
Konut arazinin Kuzey-Bati kismma duzenlenmistir.

Boylelikle sundunnanm (giris

holu) kapi ve pencereleri Guney.Dogu.Bati yonlerine acilarak hava surkulasyonu
saglanrmstir. Bu olayla dogal kilimazisasyon ( iklimlendinne

) elde edilmistir.

.atak odasi kapi ve pencereleri Kuzey-Bati ve Guney-Dogu yonune duzenlenmis
olup pencere ay1lmam1~t1r.
Asevi (mutfak) kapisr ise balkano acrldigi icin gunes ismrmlarmdan
etkilenmemektedir. K1~ mevsiminde ise guues daha yatay oldugu icin odalar ve
balkon gunes

1~11111111

alabilmektedir. Balkonda yapilan bu kemerler sayesinde

binamn geneli icin dogal bir kilimazisasyon (iklimlendurne) elde edildigi
gorulmektedir.
We kapisr tilm zorlamalara ragmen Kuzey-Bati yone baktinlrmsnr.
Finn da zorlamalara ragmen wc'nin arkasma yapilip agzr Guney-Dogu yone
bakmaktadir.
Avluda mekan olmayan yerlerde avlu duvarlan 1.80 m yukseklikte tutulmustur,
Konut avlunun Kuzey-Ban yonune duzenlendigi icin avlu, iyi bir otunna alam ve
ev hammlannm gunluk islerinin yapildigi bir rnekan olmustur.
Bu konutta bazi eksikliklere ragmen, konutun bolgesel iklim sartlanna uyarak iyi
bir duzenlenme yapildrgnu soyleyebiliriz.

, 18.5 -

3.11 Pa~akoy Koya Konutlart
,.
Pa~akoy Lefkosa Bolgesinde yer alan ve 197 4 oncesi Rum Koyu olan bir koydfu.
1974 oncesi bir donem Turkler de yasadi. Koyun ilk ismi Asa'dir. Koy duz bir
alana yerlesmistir. Koy halki kuru ziraat ve hayvancihkla geciniyor,
1993 yihnda yapilan gen el sayimda koy nufusu l 024 kisi idi.
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3.11.1. Fatma Evrenim Konutu.
Konut 1974 oncesi Rwnlara aitti. Konut yeni sahibi tarafmdan kullamhyor.
Konutun giris kapisi iizerinde, 1940 yilmda yaprldigr yazihdir. Konut koy
merkezinin dismda, Guney-Dogu yonunde bulunuyor.
Konutun Batt yonunden asvalt yol, Guney ve Dogu yonlerinden ise toprak yol
geciyor, Konut arsasi yaklasik 780 m2'dir.
Alan cahsmamiz icinde incelememize aldigmuz bu konutun, sectigimiz yontem ve
kriterler acismdan durumunu asagida vermekteyiz.
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3.11.2. Fonksiyon
Yoldan konutun sundunnasma ( Giris Holu) cift kanath acilan bir kapi ile
girilmektedir. Giris kapist l.50 m ice cekilmistir. Sundunnanm (Giris Holli) Dogu
yonune, avluya acilan <;ift kanath bir kapisi vardir.
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Fotograf no: 113
Binanm Kuzey-Bati yonunden, yol cephesinden gorunusi].

Sundunnanm (Giris Holu) Guney yonunde bulunan cocuk yatak odasma cift
kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu odarun Bat, ve Dogu yonlerinde karsihkh
birer adet cift kanatli acilan penceresi bulunuyor.
Sundurrnanm (Giris Holu) Kuzey yonunde bulunan misafir yatak odasma cift
kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu odanm Batt ve Kuzey yonlerinde birer adet
cift kanatli acilan penceresi bulunuyor.

Misafir yatak odasmm Dogu vonunde bulunan Asevine (mutfak) avludan, Guney
vonunden cift kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Asevinin (mutfak ) Kuzey

·onUne cift kanath acilan bir penceresi bulunuyor.Asevinin (mutfak) Dogu

yonundeki duvan uzerinde yuvarlak uir eviyesi vardir.
Asevinin (mutfak) (Hiney yonundeki duvanmn dis kisnunda Hanaya (Ebebeyin
yatak odasi) cikan bir merdiven bulunuyor.

Fotograf No: l 14

Hanayin Dogu yonunden,
avludan gorunusu.

Hanaya(E.y.o) cift kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu odanm Ban yonunde
bulunan balkona, cift kanath acilan bir kapi tie cikihyor. Odanm Kuzey ve Guney
yonlerine cift kanath acilan birer adet penceresi vardir.

Arka avlunun, Guney yonunde iki adet samanlik ve bir zahire odasi
No'lu samanliga

bulunuyor.

I.

arka avludan, Kuzey yonunden cift kanath bir kapi ile

girilebilindigi gibi yoldan, Bat1 yonunden de genis cift kanatli acilan bir kapi ile
giriliyor. 1. No'lu samanhgm

Goney yommdeki

duvan uzerinde, dam sacaklanmn

0.50 cm altmda hava\e delikleri bulunuyor.

1.No'lu samanhgm Dogu yonunde bulunan 2. No'lu samanliga avludan, Kuzey
yonunden 9ift kanath acilan bir kapi ile giriliyor. Bu samanlrgm arka avluya,
Kuzey yone acilan cift kanath bir adet penceresi vardir.
2.No'lu smanhgm Dogu yonunde bulunan zahire oclasma arka avludan, Kuzey
yonunden cift kanatli acilan bir kap: ile giriliyor. Zahire odasnun Kuzey yonune ,
arka avluya acilan bir adet cift kanasli pencercsi vardir. Zahire odasuun kapisi ile
penccresi arasinda bir su kuyusu bulunuyor. Kanumzca arazide ouceden mevcut
olan bu su kuyusunu bozmamak icin burda duvara kerner atilarak duvar ice
cekilmistir. Su kuyusu bugunde halen kullamlrnaktadrr.
Arka avluda samanhk ve zahir odasmm birlestigi yerde bir kullu su kupu ( camasu
suyu) vardir. Kullu su kupunun hemen yanmda bulasiklan yikamak icin daire bir
eviye ve iki adet su testisi bulunmaktadrr.
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Fotograf No: 116
2.No'Ju samanlrk duvan
dibinde bulunan Kulhi su
kupu (ya111a~II' suyu) gorunusu

Fotograf No: 115
Zahire odast duvan uzerinde bulunan

kuyunun gorunusu.

Fotograf No: 117
LNo'lu samanhk duvan
dibinde bulunuan yuvarlak
eviyenin gorunusu.

Fotograf No: 118
LNo'lu smanhk duvart dibinde
bulunan su testileriuin gorunusu.

Arka avlunun Kuzey-Dogu

kosesiude

genis cift kanatli acrlan bir kapi vardir. Bu

kapidan arka avlunun kuzey yonunde bulunan alma kucuk bas hayvanlar
sokuluyor.
Ahmn Guney yonunde duvar yoktur. Dogu yonunde ise genis bir kapisi vardir. Bu

kapmm kasasi yoktur.
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Fotograf No: 119
Ahmn arka avludan, Guney-Dogu yonunden gorunusu

Ahmn Bah yonunc, avlunun Kuzey yonunde bulunan gunluk samanhga,

alurdan

bir kapi ile geciliyor.

Kapinm kasasi yoktur. Gunluk samanhk denilen yer ayni

zamanda hayvanlann

degum odasi olarak kullamhyor.

Gunluk samanhgm

duvan uzermde bulunan wc'ye kasasiz kap; ile giriliyor. Kammizca

Dogu

we sonradan

buraya yapilnusur.
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Fotograf No: 120
Gunluk samanhk icinde bulunan wc'nin asevi (mutfak) causmdan gorunusl:

Arsanm Kuzey-Bati kosesindc, gunluk samanhgin Ban yonunde bulunan
avluya gunluk samanliktan bir kapt ile geciliyor. Kap, kasasi yoktur.
hayvanlar icin kullamhyor.

on

On avlu

Yapi sistemi geleneksel

yigma kerpic yapr sistemindedir. Sundurmamn (Giris

Holii) dosernesi beyaz koy mermeri ile doselidir. Duvarlar kerpic olup icler alci
sivali, dis duvarlar ise sivasizdrr. Kapi lentolan ahsapnr. Tavan tasiyicilan 0.50 m
ara ile yuvarlak tomruktan yaprlnus mertektir. Merteklerin uzeri kanus hasirla

Cocuk yatak odasi, misafir yatak odasi ve asevitmutfak) dosemeleri beyaz koy
mermeri ile doselidir. Duvarlar kerpic olup icler alci sivah dis duvarlar ise
ivasizdir. Kapi ve pencere lentolan ahsapur.
Tavan tasryictlan 0.50 m ara ile yuvar\ak tomruktan yapunus mertektir.
Merteklerin uzeri kanns hasirla ortulmustur catr ortusi! alaturka kiremittir. Canda
sacak olusturmak icin beyaz koy mermerleri 0.20 m cepe cevre dtsa tasinlmtstrr.
Derpic duvarlanmn altmda su basman (sokul) seviyesine kadar tas duvarla temel
yapilnusnr. Bu tas duvar tabi toprnk seviyesinden 0.30 m kadar yukseltulmisrir.
Burda amac kerpic duvarlan yagmur sulanndan korurnaknr.
Fotograf No: 121
Binanm Kuzey-Bati
yonunden, yol
cephesinden gorun Li$i.i
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Hanaya (Edebeyin yatak odasi) cikan merdivenler basamaklan tek parca tasur.
Hanaym ve bolkonun dosemesi beyaz koy mermeri ile doselidir. Duvarlar kerpic
olup icler alci sivah kis kisnnlar ise stvasizdir. Kapi ve pencere lentolan ahsapnr.
Tavan tasiyrcilan 0.50. m ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus mertektir.
Merteklerin uzeri kanus hasrrla ortulmustur. Can ortusu alaturka kiremittir. Catida
sacak olusturrnak icm beyaz koy mennerleri yepe cevre 0.20m disa tasmlmisur.

Fotograf No: 122
Hanay catt sacaklannm arka avludan, Dogu yonunden gorunusu

I. No'lu, 2.No']u samanhk ve zahire odasinm dosemeleri topraktu. Duvarlar kerpic
olup sivasizdrr. Kapi ve pencere lentolan ahsapnr. Kerpic duvarlann altmda temel
ve su basman (sokul) icin tas duvarlarm Guney yonunde hie kullarulmadigiru
gormekteyiz. Bu yondeki kerpic duvarlar yagmur sulannm tahribatma
dayanamayip yer yer yrkihmsnr.

Kuzey yonunde ise ternel ve su basmam (sokul) olusturan das duvar itinalu
yaptlmadtg;

icin, bu yondeki duvarlar yagmur sulanndan

tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan

hasar gonnustur.

Tavan

yap1lm1~ mertektir. Merteklerin uzeri

yu.varlak kanns hasula ortu\mu~tur. Dain ortu\eri topraknr. Damda sacak
o\u~turmak i<rinbeyaz koy mermer\eri 0. \ 0 cm cepe cevre disa ta~m\m1~tu.
Yagmur sularuu akitmak icin sacak kenarlanua toprak set (para pet) yapilmadigr

gozlenmektedir. Bu olay duvarlann altina yaptlmryan temel ve su basrnarun
olmamasryle birlesince damlar ytkrlrnisnr.
Alunn dosemesi topraktir. Duvarlar kerpic duvar olup srvasizdir. Kapi
bosluklannm uzerine yuvarlak tomruktan lentolar konmustur. Tavan tasryicilan
0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrms mertektir. Merteklerin uzeri yuvarlak
<

kanus hasirla ortulmustur. Dam ortusu topraktir. Damda sacak olusturmak icin
beyaz koy mennerleri 0.10 m cepe cevre disa tasmlnustrr. Damda yagmur sulanm
akitmak icin sacak kenarlanna-toprak set (parapet) yaptlmadrgmdan, damdaki
toprak yagmur sularryle akrrus ve damm tamir edildigi kanaatindeyiz,

Fotograf No: 123
Ahmn dam detayuun Dogu yonunden, arka avludan gorC111u~u

Gunluk samanhgm dosemesi toprakur. Duvarlar kerpic olup stvasizdir. Tavan
tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yaprlnus mertektendir. Merteklerin
uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. Dam ortusu topraktrr. Damda sacak
olusturmak icin beyaz koy mermerleri 0.10 m disa tasmlnusnr. Damda yagmur
sulanni akitmak icin sacak kenarlanna toprak set (parapet) yaprlmadigmdan,
<lamdaki toprak yagmur sulanyle akmis ve damm tamir edildigi kanaatindeyiz.

Fotograf No: 124
Gunluk samanltgin tavan tasryrcilaruun

gorunusu.

Gunluk samanhgm

icinde bulunan wc'nin dosemesi toprak olup emici cukur veya

septik tank yoktur. Duvarlar kerpic olup srvasizdu.

Kerpic duvarlann

altinda temel

ve subasman vazifesi goren ras duvar dosemeden 0.20 m kadar yukseltilmistir.

wc'nin tavam yoktur. wc'nin malzerne yaprsiyle, sonradan yikilarak emici cukur
yapildigr ve dosemeye beton dokuldugu kanaatindeyiz .

.'

Fotograf No: 125

We temel ve su basmarun gorunusu

.
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Arazide mekan olmayan yerler J .8 m yukseklikte kerpic duvarla cevrilmistir.
Avlu duvrlanmn altma temel ve su basman vazifesi goren tas duvar konmadigi icin
duvarlar zarar gormustur. Ancak avlu duvarlanna yer yer kolon vazifesi goren

kerpicler konmustur.

Fotograf No: 126
On avlunun ve binanm bir krsrrurun yol cephesinden, Kuzey-Bati yonunden gorunusu

3.11.4 Mimari Bulgular.
Sundurma ( giris holu) ve yatak odalan arsarun Ban yonune duzenlenmistir.
Dolayisryle bu odalarm kapi ve pencereleri Dogu ve Batt yonune karsihkli
konarak hava surkulasyonu saglamisnr. Bu olayla dogal bir klimazisasyon
(iklimlendinne) saglandrgim gormekteyiz. Sadece misafir yatak odasmm
pencerelerinden biri Batt yonune bakarken digeride Kuzey yone bakmaktadrr.
Bunun nedeni ise asevini (mutfak), misafir yatak odasmm Dogu yonune
duzenleyerek asevi (mutfak) penceresini K. uzey yone duzenlemek ve rnisafir yatak
oc\asmm \Ok ku\\am\masmc\am\u.
Asevi (mutfak) kaptsi Guney yone acilmakta ancak merdiven sahanhgnun altrnda
kaldigi icin asevi (mutfak) gunes isnumlanndan etkilenrnektedir.
Sulandtrmanm (giris holu), hanaym (l. Kat) hirer adet kapilan Bah yonde oldugu
icin, burda kapilar 1.80 m ice cekilerek onlerinde balkon yaraulrms ve dolayisiyle
yaz mevsiminde gunes isuumlan bu iki odaya girmemektedir. K1~ mevsiminde ise
gunes isuumlanndan yararlamlmaktadir.

Hanaym (lkat) diger kapisi Dogu yonune

acilrmstir. Pencereleri ise yaz mevsiminde dusunulerek Kuzey ve Guney yonune
karsihkh acilarak hava surkulasyonu saglannustu. Bu olayla dogal bir
klimazisasyon (iklirnlendirme) saglandignn gormektcyiz.
Samanliklann ve zahire odasunn Kuzey-Dogu yonlerine kapi ve pencere
Kuzey-Ban yonlcrine de havale delikleri acilnusur.
Bu olayla hava surkulayonu saglanmis ve istnan hava yukseldigi icin havale
delikleriyle bu hava dogal olarak disa anlrmsur.

Boylelikle

zeminleri

toprak olan bu odalarda saklanan utunun curumesi

engellenmistir.
Amr kapisi Dogu ve Guney yonlere acilarak hayvanlar,

k.1~ mevsiminde kuzey

yonden esen soguk ruzgardan korumustur. Gunluk samanlikda saklanan urim
olmadigr icin kapilan ahira ve on avluya acilrmsnr. Burda havale deligi
yaprlmanusnr.

Kammizca we souradan ahum i<;ine yaµllm1~tn:. Butdaki a.m.acm thm koku\u
krsirnlan yasam kisrmndan uzaklasnrmak oldugu gozlcumektedir.
Tum mekanlar arazide "L" biciminde Bah ve Goney yonune duzenlenmistir.
Aynca mekan olmayan yerlerde avlu duvarlan 1.80 m yukseklikte tutularak, avlu
misafir kabul yeri, ev harununm gunluk isleriuin yapildigr ve cocuk oyun alaru
olan bir mekan elde edilmistir.
Bu konutta yerlesirn ilkelerinin, yoresel iklim kosullanmn yararlr olarak
kullammma dayandmlnns oldugu izlenmektedir

-

LUI

3.12. Yenice Koy Konurlarr
Yenice koy koyii Lefkosa Bolgesinde yer alan ve 1974 oncesinde Turk koyu idi .

•.

- oyun ilk ismi Petra-Tau-Dhkeni dir. Koy duz bir alana yerlesmistir.
- oy halki kuru ziraat ve hayvancthkla geciniyor. 1993 yrlmda yaptlan genel
sayimda koy nufusu 327 kisi idi.

3.12.1 Cernal Naimoglu Konutu

Konut Cemal Naimoglu 'na kayin validesinden kalmis Konut, koy merkezi
dismda, Kuzey-Ban vonunde bu\unuyor. Konutun, Kuzey-Dogu yonunden asva\t yo\
geciyor. Konutun, Guney-Dogu ve Kuzey-Bau yonunde komsu binalar vardir. Fakat

bu binalar konutun avlu duvanna degmiyor. Konut, ile yo! arasinda kot farki var.
Yoldan konutun avlu giris kapisma rampa vardrr. Konutun, Guney-Batr yorn; dere
yatagr

tepesi uzerindedir. Konut, aile tarafindan kullanilmaktadrr. Konutun, yaprm

tarihi yaklasik 180p yihdir. Konutun, arsasi yaklasik 370 m' dir.
Alan cahsmamiz icinde incelememize aldrgmuz bu konut, sectigimiz yontem ve
kriterler actsindan durumunu, asagida verrnekteyiz.
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3.12.2

Fouksiyon

Yoldan cift kanath acilan kapi ile avluya giriliyor. Avlunun Kuzey-Bati yonunde,
Kuzey kosesinde bulunan eve, tarn kemer ile once Sunclurrnaya (Giris Holli) giriliyor
Kernerde kapl yoktur .

,

A,·

.

-

\

~
(

, Fotograf No: 127
Sundurma kcmcrinin
G uney-Bau yonunden.
avludan gorlinii$i.i

1

Sundurmamn (Giris Holu) Kuzey-Dogu yonunde bulunan asevine (mutfak) tek kanath
acilan kapi ile giriliyor. Asevi (mutfak) ile zahire odast birdir. Bu odanm Dogu
kosesinde ocak, Kuzey-Bati yonunde ise havale deligi (havale penceresi) vardir.
Odamn buyuk bir kisrm . zerninclen 1. 50 rn yuksekte iki kisrrnh alt! kemerli arpa ve
bugdayi saklarnak icin bolmeli masa gibi bir platforumu bulunmaktadrr. Bu kismm altr
kemerlidir. Alt kisrm ise depo gibi kullantltyor.

Fotogral' No: 128
Asevi (Mutfak) icindc
bulunan dcpolama
k tsmuun goriinii~ii

Fotogrnf No: l29

Asevi (Mutfak) icinde bulunan dcpolama krsnunm alt kisnurun gorunumu

Sundumarun

(Giris holu) ve asevinin (mutfak) Guney-Dogu yonunde bulunan yasam

odasma yift kanth acuan kap1 i\e girihyor. Bu odamn G(mey-Bat1 yonunde bir adet
Guney-Dogu
Sundurrnanm

yonunde ise iki adet cift kanath acrlan pencereleri

vardir.

(Gins holu) avludan, Guney-Bau yonunde kemerin hemen

yarunda kaplan ve camasin yikamak icin yuvarlak bir eviye bulunuyor.
once sundurmarnn Kuzey-Ban

altligmdan anlasilmaktadrr.

Fotograf No: 130
Avluda bulunan cviycnin gorunusti

•

Eviye daha

duvan uzerinde clurumakta oldugu var olan eviye

Avlunun Guney-Ban

yonunde,

Bat1 kosesinde bulunan

harnama 0.70xl .50

111

kapi ile

giriliyor. Hamarrun uzeri kubbeye yakin olrnasma ragmen bitis noktasi duzdur.
Avlunun Guney-Bati yonunde bulunan WC kaprsi Kuzey-Bati yonune bakiyor.
Kanimizca we sonradan eklenti ola:rak yap1lmt~l1r.

Fotograf No: 131
wc'nin Guney-Batr yonunden gorunusu.

A vlunun Guney-Bati yonunde,

Guney kosesinde

bulunan alura cift kanth acilan kapt

i\e giri\iyor. Kapmm bir kanadnnn uzeri pak\avah demirudir.

Fetograf No: 132
Alm karsimn Kuzey-Bau youundcn avludan gorunusu

Alunn penceresi yoktur. Ahinn Guney-Dogu yonundeki duvan uzerinde yemlikler

bulunuyor .. Ahinn Guney-Dogu yonunde bulunan sarnanliga cift kanatli acrlan kapi ile
giriliyor. Samanhgm

penceresi yoktur

Avlunun Kuzey-Dogu yonunde Ana Giris kapismm yaninda agz: Guney-Batiya
bakan bir firm vardir.
Avluda mekan olrnayan kisunlarda 1.00-1.SOm yu.kseklikle bahce duvarlan
vardir. Sadece yoldan avluya girilen giris kapismm yanmdaki duvarlar 1. 50 m
yukseklikte yaprlmtstu .

yapt sistemindedir.
Sundurmarun

(Giris Holu) dosemesi toprakur.

Kuzey Bat, yonundeki

duvan yerden bir

metreye kadar tas, uzeri kerpicten olup stvasizdir. Guney-Ban duvan ise kerpictir.
(

Kerner kesme san ta~ttr.(Kum Ta~1)
Asevinin (mutfa.k) dosemesi toprakur Duvarlan tas cluvar olup sivasizdrr .
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Fotogntf No: I .1.1
Binanin Guney-Bnu
yonunden gori..ini.i~U

-ilU-

Kapi lentosu ahsapnr. Dogu kosesinde bulunan ocak iskeleti, koselere yarun daire
biciminde zeytin dali, uzeri ise kerpic camuru ile kaplauuusur. (Bak Fotograf No:75)
lcinde bulunau kemerli arpa ve bugday depolama yeti tas olup alci srvalidrr. Yasam

odasi dosemesi topraklir. Duvarlan peucere hizasma kadar tas uzerinde kerpictir.
Kapi ve pencere lentolan ahsapur.
"

\

Fotogruf No: 134
Yasam odas111111 Guney-Bau goni.indcn gorlinli~iL

Tavan tasiyrcrlan 0.50 m ara ile yuvarlak tornruktan yapilnus mertektendir.
uzeri yuvarlak karrus hasirla ortulmustur

Merteklerin

Darnlar topraktu Damda sacak olusturmak

icin 0.20 m beyaz koy mermerleri cepe cevre disa tasmlnusur.

Damdaki topragm

yagmur suyundan akrnasuu engellemek icin toprak set (parapet) olarak cepe cevre
yukseltilmistir. Yagmur suyunu akitmak icin, alaturka kiremitten yapilnus corten
kullamlmrsnr

Fotograf No: 13 5
Sundurma tavan doserueleri gorunnsu

Fotograf No: 136
Binanm dauunda bulunan bir corteni n gorlinii~U

Hamam dosemesi topraktir. Duvarlan tastn Fakat kubbeye vakin bir tavan yapmak ic;in
toprak camuru fazla kullarulnusur. Tavanin da bitis yeri duz olup beyaz koy mermen ile
doselidir. Beyaz koy merrnerinin uzeri toprakla ortulmustur.

Fotograf No: 137
Hamanun Kuzcy-Bau yonundcn gc.1riillii$ii

We dosemesi toprakur.

Kuzey-Bau

yonunde

mevcut olan avlu duvan kullamlnustu.

Diger duvarlan ise bir metre tas uzerinde kerpictir. Dam, yoktur

t

r

Fotograf' No: 138
Wc'nin Kuzey-Bau yonunden gorunusu

Ahrr ve sarnanhk dosemeleri

topraktn

Duvarlan

kapi hizasrna kadar tas, uzeride

dama kadar kerpic olup sivasizdu

Kaprlannm

Jentosu ahsapnr. Tavan tasryicilan

0.50 m ara ile yuvarlak tornruktan

yapilnus niertektir.

Dam topraktir.

Damda sacak

yoktur. Damda duvarlar kenarda devam ediyor Toprak du var hizasiyla bitiyor. Yagmur

suyunu akitmak icin cinko sactan yaprhms corten kullamlmisur.
Avlu duvarlan camursuz tastir ve bazi yerler y1ktlrn1~ durumdadir.

i--

l•ologrnfNo: 140
-:,

Alur darn: uzerinde
bulunan bir corten

gi..)ti.ini.i~i.i.

L

FotografNo:

139

Alunn Kuzey-Ban yonunden. avludan gi:iriini.i~i.i

--·

3.12.4

Mimari Bulgular
Yol ile avlu arasmda kot farki oldugundan

oturu yuklu hayvanm (at-kaur)

icin giri$ kapisi genis tutulmus ve kapi icinde tastan rampa

avluya rahatlikla girebilmesi

yaprlnustrr
Konut,

avlunun Kuzey kosesinde

duzenlenrnis

yonune kemerle acik tutulmustur.
yapilrnisnr.

Asevi (Mutfak)

K1~ mevsiminde
acrlmanusnr

Sundurma

(Giris holu) kts mevsimi icin dusunulerek

sadece yemek pisirmek ve killer olarak kullamlrmsur

Kuzey yonunden

Yaz rnevsirninde

esen soguk havadan korunmak

steak havayi engellemek

havale deligi (havale penceresi)
Yasarn odasmda

(Giris holu) Guney

olup, sundunna

icin bu yone pencere

amaciyle de, Kuzey-Bati yone

acrlnusur

kt~ mevsiminde

Kuzey yonunden

soguk havadan korunma

amaciyle bu yone pencere acilrnazken,

yaz mevsiminde

hava surkulasyonu

icin Kuzey-Bati yone bir Guney-Dogu

yonede iki adet pencere acilnusur.

saglamak

Harnarn evin dismda yapilrms ve kapisi Guney-Dogu yone acilmrstir.
We sonradan

yaprlmasina

ragmen, daha once yapilan kisimlann

yapisma uyularak saygih davramlrmstir

W c kapisi Kuzey-Ban yonune acilnusur.

Ahmn kapisi Kuzey-Bati yonune bakmaktadrr.

mal sahibi tarafindan

gorulmus

malzeme

ve sundurrnarun

Bu olayin yanl1~hg1 sonradan

Kuzey-Bati yonundeki

duvan uzerinde

bulunan yuvarlak tas avluya almrmstir.
Avlu duvarlan
oturanlarm,

1.00 m yukseklikte

arsa yaprsindan

harcsiz orulmustur. Kanumzca bu konutta

otun; ruzgann getirdigi toz bulutu ve saman parcaciklan

sorunu yoktu
Avlunun Kuzey-Dogu

yonunde

Burda da Guney yonunun

bulunan firm agz: Guney-Bati

iyi bir yon oldugunu

gormekteyiz.

yonune bakryor

Bu evdeki yerlesimin,
klimazisasyon
fonksiyonel

yonlendirrne

(iklimlendirrne)
hacimlerinin,

ve yoresel iklim kosullanna

saI\la'd1g1 gorulmektedir.

yoresel iklim kosullarma

Kerpis ve kagir tas yap, tekniginin

uygun dogal

Gene! yerlesimi ve konut

gore duzenlendigi

bilincli bir bicimde kullanildrgt

izlenmektedir

gorulmektedir.

3.12.1.J Yusuf Salih Konutu.
Konut Yusuf Salih'e babasmdan kalnusnr. Konut yaklasik 1876 yilmda
yapilrrusur. Konut koy merkezi dismda, Kuzey yonunde bulunuyor. Konutun
Guney yonunden asvalt yol geciyor, Konutun diger yonlerinde komsu binalar
vardir. Konut arsasi yaklasik 336 m' 'dir.
Alan cahsmamiz icinde incelememize aldigumz bu konutun, sectigimiz yontem
ve kriterler acrsmdan durumunu, asagida vermekteyiz,
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3.12.1.1.2 Fonksiyon
Yoldan cift kanath acilan bir kapi ile avluya giriliyor. Avluya girilen kapmm
yanmda, we bulunuyor. Kannmzca we sonraclan eklenti olarak buraya
yapilnusnr.Wc kapist Kuzey-Dogu youune bakmaktadir. We kapismm kasasi
yoktur. Wc'nin Kuzey-Bati, avlunun Guney - Ban yonunde bulunan samanhga
enis bir kapi ile avludan, Kuzey - Dogu yonunden giriliyor. Kapi kasasi
yoktur. Samanugm pencereleri yokt:ur. Dam sacaklannm O. lO rn altmda havale
delikleri (havale pencereleri) vardir.

Fotograf No: 141
Samanhk kapisuun Kuzey-Bati yonunden, avludan gorunusu.

Avlunun Kuzey -Dogu yonunde, Kuzey kosesinde bulunan gunluk yasam
odasma, balkondan cift kanath acilan bir kapi ile girilmektedir.
Bu oda ayni zamanda oturma ve yatak odasi olarakta kullaruhyor. Gunluk
yasam odasmm Guney-Bati yonune, balkona acilan cift kanath bir adet
penceresi bulunmaktadir.
Balkon ile avlu arasmda kot farki yoktur. Balkonun avlu ile birlestigi
noktada kolon vazifesi goren bir ahsap dikimesi vardir.

Fotograf No: 142
Guney-Bau yonundeni, avludan balkon ve gunluk yasarn odasinm gorunusu

- 220 -

Balkonun Kuzey- Batt yonunde, gunluk yasam odasmm Guney- Batt yonunde
bulunan asevine (mutfak) avludan, Guney-Dogu yonunden cift kanatli acilan
bir kapt ile giriliyor.
Asevi (mutfak) yemek pisirme ve kiler olarak kulJamhyor.
Asevinin (mutfak) Kuzey-Bati yonundeki duvan uzerinde bir ocak vardir.
Asevinin (mutfak) Kuzey-Dogu ve Guney- Batt yonlerinde zeminden 1.50 m
yukseltilmis masa biciminde depolama kisnnlan vardir.
Bu kisimlann ust kisrmlannda arpa, bugday depolamrken alt kisimlar depo
olarak kullamhyor, (Bak fotograf No: 128-129)

Fotogra/No:143

~

(mutfak) kapisnun Guney yonunden, avludan gorunusu

Asevinin (mutfak) Guney-Dogu yonunde avlunun icinde bir su kuyusu ve
yamnda kullu su kupu (camasir suyu kupu) vardir.

FotografNo : 144
Avlu icinde bulunan su kuyusu ve kullu su kupunun gorunusu

Asevininunutfak) Guney-Ban yonunde bulunan hamama avludan,
Gimey-Dogu yonunden bir kapi ile giriliyor Kapi kasasi yoktur. Kapi kanadi
yerine torbadan perde biciminde ortii vardir.

Avlunun Kuzey-Dogu yonunden bulunan alma, avludan, Kuzey-Bati yonunden
cift kanath acilan bir kapt ile giriliyor. Kamnuzca ahrr kucuk bas hayvan
alundrr.
Avluda mekan olmayan kisunlar 1.80 m yukseklikte duvarlarla cevrilidir.

3.12.1.1.3 Yapun Sistemi ve Yapun Malzemesi
Y awm sistemi ie\enekse\ kag,ir ta~ 'le )'lg,m.a keq1i~ )'<-l\)l sistemindendir.
Balkonun dosemesi topraktir. Guney-Dogu yonundeki duvan zerninden 1.00 m
tas duvar uzerinde kerpictir. Acik kisunda bulunan.yuvarlak tomruktan yapilan
kirisi altmdaJkolon vazifesi goren yuvarlak tomruktan dikmesi vardtr.

Fotograf No:145
Balkon dikmesi ve dam tasryrcrlaruun g6ri.inC1~ii

Tavan tasryicrlan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus
mertektendir. Merteklerin uzeri yuvarlak karms hasula ortulmustur. Dam
ortusu topraknr. Damda sacak olusturmak icin

on kisimda

mertekler 0.10 m

Damm diger yanlannda ise 0.20 m beyaz koy mermen disa tasmlnnstir.

Fotograf No: 146

Balkon tavan tasryicilanrun
g,6ri.inti~i.i.

Gunluk yasam odasmm dosemesi topraktir. Duvarlar kagir tastan olup srvasizdir.

FotografNo: 147
Balkon ve gunluk yasam odasirun Gimey-Dogu yonundc gorunusu.

- ?..?..'S -

Kapi ve pencere lentolan ahsapnr. Tavan tasryicilan 0.50 m ara ile yuvarlak
tomruktan yaprlnus mertektir. Merteklerin uzerleri yuvarlak kamis hasirla
or«ilmii~tiir. Dam ortusu topraknr. Damda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz

oy mermerleri cepe cevre disa tasmlnusnr. Damda, sacak kenarlannda toprak
set (parapet) olmadigi icin, damdaki toprak ortusu yagmur sulanndan aknustir.
Asevi (mutfak) dosemesi topraktrr. Duvarlan kerpic olup srvasizdir. Temel ve

su basmam olusturan tas duvar, zeminden 0.50m kadar yukseltilmistir. Bunda

amac, kerpic duvarlan yagmur sulanndan korumasnusaglamakur,
Asevi (mutfak) icinde bulunan arpa ve bugday depolama yeleri tastandir.
(Bak fotograf No: 128-129)

Tavan tasrytcilan 0.50 m ara ile yu'lat\ak \(.)\\\1\\¥..\o.\\(\\I. Mtrte'i\~I\1\ \\1~11
kanus hasirla ortulmustur. Dam orttlsti topraknr, Damda sacak olusturmak icin
0.20 m beyaz koy mermerleri cepe cevre disa tasinlnusnr.

Fotograf No: 148
Asevi ve hamamm Guney-Bau yonundcn

gorunusu.

Damda sacak kenarlannda toprak set (parapet) olmadigi icin, damdaki toprak
ortusu yagrnur sularmdan tamamen akrms ve yer yer tavan dosemeleride buyiik
zarar gormustur.
T

Hamam dosemesi topraktir. Duvarlar kerpic olup sivasizdtr. temel ve su basmam
olusturan tas duvar, zeminden 0.30 m kadar yukseltilrnistir.

Tavan tasiyrcilan yuvarlak tomruktan yapilnns mertektendir. Merteklerin uzeri
yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. Darn ortusii topraktrr. Dam kenarlarmda sacak
yoktur. Dam duvar denginde bitirilmistir. Damda toprak set (parapet) vazifesini
duvarlar goruyor. Yagmur suyunu akitmak icin, ters cevrilmis alaturka kiremitten
corten kullamlnusnr. Hamam danu asevinin (mutfak) dammdan daha dustiktur.
Alunn dosemesi topraknr, Duvarlar zeminden 2.00 m yukseklige kadar kagir tas
uzerinde 1.50 m yigma kerpic olup srvasizdir. Kapi lentosu ahsapnr.
Tavan tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan yapilrms mertektendir.
Merteklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. Dam orttisu topraktir
Damda sacak olusturmak icin 0.20 m beyaz koy mermerleri cepe cevre disa
tasmlnustir. sacak kenarlarmda toprak set (parapet) yaprlmadrgi icin, toprak
yagmur sulan ile birlikte aknns ve bir kisun tavan da dis etkenlerden hasar
gormustur.

Fotograf No: I 49
Alunn Guney-Bau yonden,
avludan gorunusu.

J,

Fotograf No: 150
Alunn yikilan tavan tasiyicilan ve tavan ortusunun gorunusu

Samanhk dosemesi topraktir.

Duvarlar kerpic olup srvasizdrr. Temel ve su basmam

olusturan tas duvar, zemin<len 0.50 m kadar yukseltilmistir. Bundan amac, kerpic

duvarlan yagmur sulanndan korunmasnu saglamaknr. Kapi lentosu ahsapnr.
Tavan tasiyicilan 0.50 m ara ile yuvarJak tomruktan yapilnus mertektendir.
Merteklerin uzeri yuvarlak kanus hasirla ortulmustur. Dam ortusu toprakur,
Damda sacak olusturmak icin, beyaz koy mermeleri 0.20 m cepe cevre drsa
tasmlrmstir. Damda sacak kenarJarmda toprak set (parapet) olmadrgi icin toprak
yagmur sulanyle akrmsnr.

Fotograf No: 151
Samanhk havale deligi (havale penccresi) ve sacaklaruun gorunnsu

We dosemesi topraknr. Duvarlar kerpic olup srvasizdir. We sonradan yapilrrusnr.
Kapi kasasi yoktur. Kapi yeriue torba ortii per<le gibi kullamlnusnr. Kapi lentosu
ahsapnr. We danu yoktur.

rlu duvarlan
yamndaki,

2.00 m ytikseklikte

yol cephesindeki

olup kerpictir.

Sadece avluya giris kapisi

avlu duvarlan kagir tastir. Kerpic olan duvarlann

temel ve su basman icin tas duvann kullarulmadigmi
zeminle birlestigi yerlerde kepiclerin
eridigini ve bazi kisunlann
kuyusu agzi tasnr.

yikrldiguu

gormekteyiz.

yagmur sulannm
gormekteyiz.

tahribatma

Duvarlann
dayanamayip

Avlu icinde bulunan su

3.12.1.4 Mimari Bulgular

Giris kapisi yuklu bir hayvanm rahatlikla avluya girebilecegi genislikredir.
Gunluk yasam odasmm Kuzey-Dogu yonune iki tane penceresi olmasi hava
surkulasyonu saglamaktadrr. Balkonun Guney-Ban yonune bakmasi, yaz
'-- mevsiminde dik gelen gunes 1$U11Inlan, gunluk yasam odasma girmemektedir.
Buna karsm kis vesirninde gunes yank oldugu icin gunes rsnumlan gunluk yasam
odasma girebilrnektedir. Burada dogal bir klimazisasyon (iklirnlendirme)
yaranldignu gorrnekteyiz.
Asevi (rnutfak) kapisi Guney-Dogu yone acilnusur.
Asevi (rnutfak) yernek pisirme ve zahire odasi (kiler) olarak kullamlmaktadir.
Buna karsm asevi (rnutfak) cift kanath acilan kapi yaprlmisnr.
Harnam onceden yapilmasma ragrnen kis mevsimi dusunuldu diyemeyiz. Ahira
onem verildigini gormekteyiz. Abu kapisi hernen hernen balkona acihr diyebiliriz.
Bu olayda amac kis mevsiminde ozellikle yagmurlu havada disa cikmadan ahira

girilebilmcktir. Abu kapisi Kuzey-Bati yone bakugi icin kapi kanadi konmustur.
Samanhk dosemesi toprak olrnasma ragmen depolanan urunun curumemesi icin
Kuzey-Dogu yonune acilan kapisnun haricinde, havale delikleri (havale penceresi)

acilrmsnr.
We sonradan yapilmasina ragmen kapisi Kuzey-Dogu yonune bakmakta ve yasam
odasmdan uzak bir koseye yaptlmtstir. Kannruzca kokuyu yasam odasmdan uzak
tutrnak icin yapilnusnr.

Avluda mekan olmayan yerlerde avlu duvarlan 2.00 rn yukseltilmistir. Boylelikle
avlu ev hamnunm gunluk islerini raht yapabilecegi bir mekan ve cocuk oyun alam
olarak kullamlmaktadir. Bunu avlu icinde su kuyusunun yanmda halen duran kullu
su kupu de (camasir kupu) bize gostennektedir.
Arsa sekilsiz olmasma ragmen, bu konut yerlesiminde iklimsel ozelliklerin,
konutun fonksiyonel dagihnu ve hacimler arasi iliskilerini sekillendirdigi
gorulmektedir.

3.13. Ziyamet Koyii Konutlan
Ziyamet koyu Magosa Bolgesinde (Karpaz Yanmadasi) yer alan ve 1?74 oncesi
Rum koyu olan bir koydur.
Koyun ilk ismi Leonarisso'dur. Koy duzluk bir alarm yerlerlesmistir. Fakat koyim ·Kuzey-Ban yonu dagdir. 1974 oncesi bu koy bolgenin merkez koyu idi. Koy halki
ticaretle geciniyordu. Ticaretin haricinde ziraat ve hayvancihkla geciniyordu, 1993
yilmda yapilan genel sayunda koy nufusu 616 kisi idi.

j

3.13.1 Nioni Histohoros Konutu
Konutta halen ev sahibi olan bayan Nioni Histohros otumyor. Bu konutu
Bayan Nioni Histohros' a kaym pederi Histohros' un yapnrdiguu ve konutun
1895 yihnda yaprldigr soyluyor,
Konut koy merkezindedir. Konutun Kuzey-Batt yonunden asvalt yol
gecmektedir, Konutun Kuzey-Dogu yonunde komsu bina vardir. Guney-Dogu
ve Gtmey-Bati yonleri ise bos arsadir. Konut arsasi yaklasik 3000m2 dir.
Alan cahsmanuz icinde incelememize aldignnrz bu konutun, sectigimiz yontem
ve kriterler acismdan durumunu asagida vermekteyiz.
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3.13.2. Fonksiyon

Konuta, yoldan alu adet sivri kemeri ve pencere bo~lug,ugibi yeri olan balkona
giriliyor.

Fotogral' No: 152 Binanm Guney-Bau yonunden gorunusu

Fotograf No: 153
Balkonda bulunan pencerenin
Kuzey-ban yonunden, yol
cephesinden gorurnlsu

Y ol eyimli oldugu icin, balkon ile yol arasmdaki kat farki, balkonun Guney Batt
noktasmda 0.30 m iken, Kuzey-Dogu noktasmda 0.60 m'e ulasiyor. Her kemerin
onunde, yoldan balkona cikmak icin basamaklar vardir.
-----~-

-

"'

FotografNo: 154
Balkon ·kuzey yonunden, yol cephesinden gorunusu.

Gunluk yasam odasma ( Giris Holu ) balkonun
sivri kemeri karsismdaki

Kuzey-Dogu

91ft kanath kapidan giriliyor.

yonunde bulunan

*

.,ij.~···-----·

FotografNo: 155
Balkonun kemer detayi gorunusu.

*Konut sahibi ilk gunden berli Rum'dur. Gunluk yasam odasi (Giris Holu) kaprsi
uzerine iyi bakihrsa evin ilk yapildigi tarihten itibaren kirmrzi renkli ay-yrldiz
vardir.?

Bu odamn orta yerinde buyuk sivri kemer vardir. Odanm giris kaprsmm
karsismda

avluya acilan, misafir yatak odasma, kilere, aseviue (mutfaga)

toplam bes adet kapisi ve Kuzey-Bati
yonundeki

balkon ile Guney-Dogu

avluya acilan karsilikh cift kanatli iki adet de penceresi vardir. Bu

odanm Kuzey-Dogu
Gunluk

yonundeki

acilan

yontindeki

duvannm

Dogu kosesinde

yasam odasunn (Giris Holu) Kuzey-Bati

yonunde,

sominesi vardrr.
Kuzey kosesinde

bulunan kilere tek kanatli kapi ile giriliyor. Kilerin Guney-Bati

yonunde balkona

cikan ikinci kaprsi vardir. Bu odanm penceresi yoktur.
Gtmluk yasam odasmm (Giri§ Holu ) Kuzey-Bati

yonunde,

Kuzey kosesinde

bulunan kilere tek kanth kapi ile giriliyor. Kilerin Guney-Ban

yonunde balkona

cikan ikinci kaprsi vardir. Bu odamn penceresi yoktur.
Gunluk yasam odasmm (Giris Holu) Guney-Dogu
bulunan asevineunutfak)

yonunde dogu kosesinde

tek kanatli kapi ile giriliyor. Asevinin (mutfak) Guney-

Bati yonune avluya acilan cift kanath kapisi vardir. Asevinin (mutfak) Guney-Bati
yonundeki

duvan uzerinde eviyesi vardir.

Fotograf No: 156
Asevi kapisinm Guney-Bau
,.a~· ,,,.,,.-,, e , ,, , , yonunden avludan gorunusu

Asevinin (mutfak) Guney-Dogu yonunde avlunun Kuzey-Dogu yonunde bir
samanhk ve alur var. Bu iki kismm sivri kemerli girisleri bulunuyor. Ahmn
Kuzey-Dogu duvan uzerinde yenilikler vardir.

Gunluk yasam odasmm (Giris Holli) Guney-Bati ve balkonun Guney-Dogu
yonunde bulunan 1 No'lu misafir yatak odasma, gunluk yasam oclasmdan (giris
holu ) ve balkondan cift kanath kapilar ile giriliyor. Bu odanm Guney-Dogu
yonunde avluya ve Guney-Bati yonunde bulunan 2 no'lu misafir yatak odasmacift
kanath kapisi vardir. Odamn balkondan girilen kapismm uzeri yanm kemerdir.

FotografNo: 157
I. No'lu misafir yatak odasmm balkona acilan kaprsnun gori.i.ni.i$ti

-

L.Lf'\J

-

Odarun penceresi yoktur. Odanm ona yerinden sivri kemer gecryor.
1. no'lu misafir yatak odasmm Guney-Bau yonuude bulunan 2.no'lu misafir yatak
odasma, 1 No'lu misafir yatak odasindan cift kanath kapi ile girildigi gibi
balkondan da cift kanth kapi ile girilcbiliyor.

Fotograf No: 158
2 No'lu misafir yatak odasmm balkona acrlan

kap1s111111

gcrunusu

- 241 -

Bu odadan ayni zamanda kahvehaneye ve avluya acilan cift kanath bir kapisi
vardir. Bu kapi ayni zamanda hanaym terasi altmda bulunan kernerli kisnumn
altmdadir.
Odarun orta yerinden sivri kemer geciyor. 2 uo'lu misafir yatak odasmm GuneyBan kisrmnda bulunan kahvehaneye, misafir yatak odasmdan ve balkondan yanm
kemerli cift kanath kapi ile giriliyor.

Fotograf No: 159
Kahvehanenin balkona acilan kaprsnun gorunusu,

- zqz -

Kahvehanenin aym zamanda avluya acilan ~ift kanath bir kapis; vardu.Balkona
acilan iki adet cift kanatlt pencereleri vardir. Kahvehanenin orta yerinde sivri
kemeri vardrr. Kahvehanenin Guney-Dogy yonunde Guney kosesinde ocak kisnu
bulunuyor. Ocak kapisi kanatsrzdir. Ocagm Gtmey-Dogu yonune avluya acilan bir
penceresi vardir. Bu odanm Guney-Ban yonundeki duvan uzerinde ocak ve
eviyesi vardir.
Misafir yatak odalannm uzerinde hanay denilen 1. katta; cocuk ve ebebeyin yatak
odalan bulunuyor. Yatak odalanna avludan merdivenle cikihyor.

Fotograf No: 160
Merdivenlerin ve hanayin bir
kJsm111111 Guney-Dogu yonunden
avludan gorunusu

Merdivenden cikmca Gtmey-Dogu yonunde bulunan terastan cift kanath kapi ile
once cocuk yatak odasma giriliyor.
Bu odamn Gtiney-Batl yonundeki terasa acilan kanath bir penceresi vardir. Odanm
011a yerinden sivri kemer geciyor.
Cocuk yatak odasmm Kuzey-Dogu yonunde bulunan ebebeyin yatak odasma cift
kanath acilan kapi ile cocuk yatak odasindan geciliyor. Bu odamnm Kuzey-Bati ve
Kuzey-Dogu yonunde bulunan terasa cift kanath acilan iki kapisr vardir. Odanm
Guney-Dogu yonunde avluya acilan cift kanath bir de penceresi vardir.
Yatak odalan terastan 0.20 m daha yuksektir. Terasa ctkmak icin kapi esiklerinde
0.20 m1lik basamak vardir.
Arazinin Guney-Bati yonundcn cift kanatli bir kapi ile dort adet kemer altmdan
gecerek avluya ulasilabilir.
Kemerlerin uzeri kapahdir. Burasr binek hayvamyla kahveye gelen koylulerin
hayvanlarmm gecici bir sure icin bannak yeridir.

*

*Kemerler yikiktir, faka yerleri bellidir. Buramn gecici hayvan barmak yen
oldugunu mal sahibinden ogreniyorum.

Avlunun Guney-Bati yonunde We vardir. Wc'nin kapisi Kuzey-Dogu yonune
bakmaktadir. Wc'nin penceresi yoktur. Wc'nin Kuzey-Bati ve Guney-dogu
yonlerinde tavuk kumesi vardir.

Fotograf No: 161

We ve kumeslerin hanaydan gorunusu,

3.13.3. Yapun Sistemi ve Yapi Malzemesi
Yapim sistemi geleneksel kagir tas yJgm_a yapi sistemindedir.
Balk.on, Gunliik yasam odasi (giris holu) kiler ve kahvehanenin dosemeleri
beyaz koy mermeri ile doselidir.
Duvarlar tas olup alci sivahdrr. Sadece kahvehanenin Guney-Bati duvan distan
srvasizdir. Kemerleri kesme san tasnr (kum tasi). Balkon kemerlerininin alt
kisimlan suslu ve sivasizdtr. Kapi ve pencere lentonlan ahsapnr.

Fotograf No: 162
Balkon kemerlerinin dctay gorunusu

Tavan tasryicilan yuvarlak tomruktan yapilnus metektir. Merteklerin

uzeri

yuvarlak kanus hasirla ortuludur. Belli bir a91khg1 asabilmek ve acrklig:
kuciiltrnek icin oda iclerinde kemer vardir. Damian toprakla ortuludur. Damdaki
sacaklar 0.10 m disa tasmlrmsnr .. Sacaklar kesme tastrr, Yagmur suyunu akitmak
icin tastan corten yapilmisur. Damlar aym zamanda hanay kismmm (1.kat)
teraslandir. *

Fotograf No: 163
Hanay kisnunm Guney-

Ban yonuuden gorunusu

FolografNo: 164
Tcrasta bulunan bir
cortcn dctayi gorunusu

=Mal sahibi terns kenarlannda ahsap korkuluk oldugunu ve zaman icinde curuyup
kmldrklanmn soyledi,

Asevi (mutfak) dosemesi

beyaz koy menneri ile doselidir. Samanlik ve alur

dosemeleri toprakur. Duvarlar tastan olup sadece asevinin (mutfak) ic krsnn alci
sivahdir. Asevinin (mutfak) kapi lentonlan ahsaptir. Tavanlan 0.50 rn ara ile
yuvarlak tomruktan yapilnns mertektir. Merteklerin uzeri yuvarlak karms hasirla
ortulmtistur. Damdaki sacaklar O. lO m disa tasrnluustn. Sacaklar kesme tastir.
Damdaki yagmur suyunu akitmak icin tastan corten yapilnusnr.
Hanaya (1. kat) cikan merdiven tas olup alci sivahdir. Merdiven basamaklan tek

pai·c;a halinde kesme tasttr .

...

\.

Fotograf No: 165
Merdivenlerin Guney yonunden gorunusu

Cocuk yatak odasi ve ebebeyin yatak odasi dosemesi
doselidir.

heyaz koy menneri

ile

Duvarlar dogal tas olup alci srvahdir. Koselerde kose tasi (baglama tasi)

denilen taslar vardir.

Fotograf No: 166 Hanaym kose dctayt gorUnU~ii

Kapi ve pcncere lentonlan ahsaptu. Tavanlar 0.50 m ara ile yuvarlak tomruktan
yapilmis mertektir. Merteklerin uzeri yuvarlak karrus hasirla ortulmustur. Can
alaturka kiremit ile ortuludur.
We dosemesi sonradan beton dokulmustur. Duvarlar dogal tas duvar olup
srvasizdir. Tavan sonradan beton dokulmustur. Bahce duvarlan dogal tas olup
srvasizdrr.

3.13.4. Mimari BuJgular
Ziyamet koyu ozellikle 1974 oncesi bolgenin merkez koyi] idi. Bu nedenden oturu
kahvehane ve pansiyon gibi kullanilan iki adet misafir yatak odasi konut ile
birlikte yap1lm1~tu.
Yol, Kuzey-Bat1 yonimden geytigi rein, Bah yonlindeki gunes 1~mnnlanmn
odalara gelmesini engellemek, kahvehane onunde acik bir mekan olu~turabilmek
ve misafir yatak odalanna ayn girebilmek amacryle bu yonde kemerli balkon
vapilrrusut.
Kahvehane icinde musterilerin yaz mevsiminde rahat oturabilmesi icin Kuzey-Batl
vonunde kapi ve pencere, Guney-Dogu yonunde ise bir kapi yapilnns olup hava
surkulasyonu saglanmisttr.
Misafir yatak odalannda da, Kuzcy-Bati ve Guney-Dogu yonlerine karsihkh kapi
ay1larak hava sftrki.ilasyonu saglanmt~ ve steak yaz gecelerindc rahat yat1ltm~t1r.
Gunluk yasam odasi (Giris holu) kapisi uzerindeki ay-y1ld1z, evi .Turk ustalannm
yaptlgnu gosteriyor. Bu odada, yaz mevsirni icin Kuzey-Bati ve Giiney-Dogu
yonlerine karsihkh kapi ve pencereleri vardrr. Bu odalar kilerden ve balkondan
oturil Kuzey yonunden esen soguk ruzgardan etkilenmez. Gunluk yasam odasmda
(giris holu) Dogu ko~esinde kista ismmak icin bir ~omine vardir. Bu odalarda
dogal klimazisasyon (iklimlendinne) saglandigt gozlemnektedir.
Asevine (mutfak) gti.nliik yasam odasmdan (giris holu) ulasilabildigi gibi avluya da
kaptsi vardir. Samanhk ve alnr, konut ile birlikte oldugu icin kemer girisle konut
goruntusti.ni.i bozmuyor. Bu iki kismm kemerleri (kapilan) Guney-Batiya hakryor.

- Z~ll -

Hanay kisnundaki (1.kat) cocuk ve ebebeyin yatak odalanmn kapi ve pencereleri
karsihkh acilarak hava surkulayonu saglanmrsnr. Bu da bize yaz mevsimindeki
steak gecelerin daha 90k dusunuldugt; hissini veriyor.
Konut Kuzey-Bati ve Kuzey-Dogu yonlerine "I "e biciminde oturtularak. avlu ban
gunesindcn korunmus ve avlu otunna mekam olark kullanilnusnr. Avluya girilen
kapi yuklu bir hayvamn girebilecegi genislikte tutulmus ve bu kismda dort adet
kemer atilarak konut ile avlu duvan arasinda bir butunluk saglannusnr.Aym
zamanda kemerlerin uzeri kapatilarak binek hayvaruyla kahvehaneye
gelen koylulerin, hayvanlarmm gecici bannak yeri olmustur
We sonradan yapilrmsnr. Wc'nin iki tarafma yapilan kumesler ile we saklanrmsnr.
W c'nin ve kumeslerin uzak bir koseye duzenlemesi, kanmuzca kokuyu yasam
mekanlanndan uzaklastirmak icindir.
Bu konut yerlesiminde iklimsel ozelliklerin, konutun fonksiyonel dagihrm ve
hacimler arasi iliskilerini sekillendirdigi gorulmektedir.

3.13.1.1 Erdogan Hae, Konutu.
Konut 1974 oncesi Rumlara aitti. Konut yeni sahibi tarafmdan kullamhyor.
Konut koy merkezindedir. Konutun Guney-Bati ve Kuzey-Bati yonunde gecen
asvalt yol, bolgenin ana yoludur. Gtmey-Dogu yonunde kahvehane vardir.
Kahvehanenin iizeri moteldir. Kuzey-Dogu yonunde ise komsu bina vardir.
Konutun arsasi yaklasik 581 m' dtr.
Alan cahsmamiz icinde incelememize aldigumz bu konutun, sectigimiz yontem
ve kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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3.13.l.l.2.Fonksiyon:

Y oldan yuksek ve genis cift kanath acrlan bir kapi ile avluya giriliyor. Kap,
uzeri yanm kemerdir; fakat kapuun kenclisi kemerli degildir.

Fotograf No: 167
Avlu kaprsirnu Kuzey yonunden, avludan gdriinli$li

D1~ kapidan on avluya claha sonra on avlunun Kuzey-Bau yonunde
bulunan

balkonuna giriliyor Balkonda Uy adet kemer vardir.

Balkonun Kuzey-Dogu yonunde, agz: balkona bakan, yaprst on avluda bulunan bir
firm vardir. Fmnm hemen yanmda hem balkondan hem de avluclan kullanilacak
bicimde 0.80xl .00111 'Iik dikdortgen hamur teknesi bulunuyor.

Balkonun

Kuzey-Bati

yonunde bulunan a~evi1e (mutfak) cift kanath

acilan bir kapi ile

giriliyor. Asevinin (Mutfak) giris kapisnun haricinde arka avluya acilan cift kanath
ikinci bir kapist bulunuyor.

Asevinin (Mutfak) balkona acilan cift kanatli bir penceresi

vardir. Asevinin (Mutfak) orta yerinde sivri bir kemer bulunyor.

Asevinin (Mutfak) Guney-Ban yonunde bulunan kilere tek kanath acilan bir kapt ile
giriliyor. Kilerin balkona acilan tek kanatli bir penceresi vardn
Balkonun Kuzey-Dogu yonunde bulunan yatak odasma cift kanatlt kapi ile
giriliyor. Bu odanm Kuzey-Bati yonune acilan cift kanatlt bir penceresi vardir. Odarun
orta yerinden sivri kemer geciyor.
Balkonun Kuzey-Bati yatak.odasmin Kuzey-Dogu yonlerinde bulunan misafir
yatak odasma cift kanath acilan kapi ile giriliyor. Kapmm karsmmda bulunan cift
kanatlt ikinci bir kap: ile arka avluya crkiltyor Bu odarun penceresi yoktur. Odarun
orta yerinden sivri kemer geciyor
On avlunun Dogu kosesinde we vardrr Wc'nin tek kanath kapisi Kuzey-Bati yonune
baktyor.
On avlunun Guney-Dogu yonunde kullu su kupu ( camasu suyu kupu) vardir. Konut
sahibi bu kupun eve geldigi gunden berli burda durdugunu soyluyor

Fotograf No: 168

On avluda bulunan ki.ilh.i su kupunun gortinii$i.i

3.13.1.1.3 Yapi Sistemi ve Yap, Malzemesi
Yapun sistemi gelenksel kagir tas y1g111a yap: sisremindedir.

Balkon dosernesi beyaz koy merrneri ile doselidir. Duvarlan dogal tasnr Kemerler san
ta~tir(Kum tasr) olup alci sivahdrr.Tavan tasiyrcrlar.u.Sxu. I 5m'lik mertektir.Merteklerin
uzeri kanus hasirla ortuludur. Darn ortusu killi topraktir. malzemesi topraktir. Damda
sacak olusturmak icin 0. 10x0.50x0.50 m'lik taslar 0.20 mdrsa tasuilrmstir.

Fotograf No: 169
Balkon kemerinin ve sacagm gorunusu

Kilerin dosernesi beyaz koy menneri ile doselidir. Duvarlan
sivahdir. Kapi ve pencere lentonsu ahsaptir. Tavan
konmus mertektir.

Merteklerin

tasryicilan

dogal tas olup alci
0.5x0.15 m ara ile

uzeri karrus hasirla ortuludur. Dam ortusu topraktu.

Asevi (mufak), yatak odasi ve misafir yatak cdalaruun dosemeleri beyaz koy
mermen ile doselidir. Duvarlan dogal tas olup ic duvarlau ile balkon kisnundaki
duvarlan alci srvalidu. Kuzey-Batr youunde, arka avluya bakan dis duvarlan
srvasizdtr.
Belli bir actkligr gecebilmek ve mesafeyi kucultrnek icin odalann orta yerlerinde
sivri kemer gecmistir.Tavanlan

0.5x0.15 rn ara ile konmus mertektir.Merteklerin

uzeri kamis hasirla ortulmustur. Darn ortusu topraknr. Damdaki yagmur suyunu
akitmak icin kesme taslardan corten yapilnustu.Damda sacak olusturmak icin

0.10x0.50x0.50 m'lik taslar 0.20 m disa tasmlnustir.
vVc dosemesi beton dokulmustur. ilk rnalzeme bilinmiyor.
Avlu duvarlan 2.00-3.50 m yuksekligiudedir. Duvar malzemesi dogal tasnr. DI$
kapimn cevresi kesme san tastir. (Kuni Ta$I).

Fotograf No: 170 Avlu duvarlarnun yuksekliginin, giris kapisuun yol cephesinden gorunusu

3.13.1.l.4

Mimari Bulgular

Giri~ kapisi yuklu bir hayvamn avluya rahalikla girebilecegi genislikte ve
yuksekliktedir.
Konut arsamn Kuzey-Ban youune duzenlenmis ve Guney-Dogu yonude kemerli
balkon konmustur. Yaz mcvsimincle gunes dik oldugu icin odalar gunes
isirumlanudan

korunmaktadir. KI$ mevsirninde ise gunes yatay oldugu icin odalar

gunes ismuru almaktadir. Ayni zamanda yatak odalannm kapi ve pencereleri
Guney-Dogu ve Kuzey-Banya acilarak hava surkulasyonu saglarums olup yaz
mevsiminde rahat edilmektedir. Bu olayla burda dogal bir klimazisasyon

(iklimlendinne) saglandig: g<'>zlcmnektedir.
Asevi (mutfak) kapisi Kuzey-Ban youe ve Guuey-Dogu yonune, balkona kapi ve
pencere acilnusnr. Kilerde ise daha fazla ozen gosterilmis olup tek pencere
balkona, duvar olan kisma acilarak gunes isuumlanndan korunmustur. Boylelikle
depolanmak istenen yiyecekler korunmustur. Bu olayla burda dogal bir
klimazisasyon (iklimlendinne) saglandig: gozleumekredir.
Balkonun Kuzey-Dogu yonunde bulunan fmmn agzunn balkona acilmasi soguk ve
yagt~h k1~ gunlerindc is vapabilmek icin oldugu gozlerunektedir.
Binamn Kuzey-Bati yonune duzenlenmesi ayni zamanda tin avluyu <la yasamr bir
mekan haline getirmistir.
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Avlu duvarlanda 2--3.50 m yukseklikte yapilarak avlunun yaz mevsiminde oturma
mekaru, ev hammuun rahat is yapabilecegi mekan ve cocuk oyun alam olarak
kullamlmasi saglanrmsnr.
Bu konutta yerlesim ilkelerinin, yoresel iklim kosularnun yararh olarak
kullanmuna dayandmlnns oldugu izlenmektedir.

3.13.1. 1.1.1 Ramazan Bulduk Konutu:

Konut 197 4 oncesi Rumlara aitti. Konut yeni sahibi tarafmdan kullamlryor.
Konut koy merkezindedir. Konutun Kuzey-Bati ve Guney-Bati
yonlerinden asvalt yol gecmektedir. Kuzey-Dogu ve Guney-Dogu yonleri bos
arazidir. Konutun arsasi yaklasik 650 m' clir.
Alan cahsmamiz icinde incelememize aldrgimrz bu konut, sectigimiz yontern ve
kriterler acismdan durumunu, asagida vermekteyiz.
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3. 13.L Ll.2

Fonksiyon:

Yoldan, yuksek cift kanatli acilan kapi ile sundunnaya

(Giris Holli) giriliyor

Kap111111

uzeri yanm kernerdir, fakat kapmm kendisi kernerli degildir

Sundurrna'rnn (Giris Holli) ic kismmda U\: tane sivri kemer vardir. Bu kemerler diger
odalann

kerner veya duvarlanru

karsrhyor

Sundurmadan

(Giri~ Holu) avluya ctkilan

krsimda kapi yoktur.
Sundurmanm

(Giris Holu) Kuzey-Dogu

Gunluk yasam odasma sundurmadan

yonunde arsarnn Kuzey yonunde bulunan

(Giris Holu) cift kanath kapi ile girildigi gibi bu

odaya Kuzey-Bati yondeki yoldan da aynca yanm kemerli yuksek bir kapi ile giriliyor.
Bu oda yola cikrna yapiyor. Odanm Guney-Bati yonude yola acilan cift kanath bir de
penceresi bulunrnaktadir

Oda icinde iki tane sundurmadaki

kemerleri vardir.

Fotograf No: 171
Binamn Guney-Ban yonunden vol ccphesindcn goriinii~i,

(Giris Holu) gibi sivri
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Gunluk yasam odasuun Guney-Dogusunda bulunan yatak odasma cift kanatli
acilan kapi ile girildigi gibi, sundurmadan'da (Giris Holu) cift kanatlr acilan bir
kapi ile giriJiyor.Odanm Guney-Dogu yonune acilan cift kanath penceresi vardir.
Pencere avluya acilryor. Odanin orta yerinde diger kemerler gibi bir kemeri vardir,
Sundurrnanm (Giris HolU) Guney-Bati yonunde buluuan misafir yatak odasma cift
kanath acilan kapi ile giriliyor. Bu odamn Kuzcy-Ban yonune yola acilan cift
kanatlt bir penceresi vardir. Misafir yatak odasmin Guney-Dogu, sundunnamn
(Giris Holu.) Guney-Ban yonunde bulunan asevine (M utfak) cift kanath acilan bir
kapi ile giriliyor. Bu odanm Guney-Dogu yonunde cift kanath acilan bir penceresi
vardir. Odamn Bah kosesinde bir ocak vardir. Ocagm alt kisnu zernin
dosemesinden 1.00m yuksektir.t Bak fotograf No: 75)
Misafir yatak odasuun Guney-Bati yonunde, arsanm ban kosesinde bulunan
dikkanan her iki yoldan da c;ift kanath acilan birer kapi ile giriliyor. Dukkarun
ortasmda derinlemesine sivri bir kemeri vardir. Buraiun Guney kosesinde bir
sominesi ve Kuzey-Dogu duvan uzerinde zemin dosemesinden 1.50 cm
yukseklikte uzeri tek parca tastau bir dolabi vardir.
Dukkamn Guney-Dogu yonundeki cift kanatli kapist ile yine bu yonde bulunan
balkona cikihyor. Balkona Guney-Dogu yonundeki cift kanath acilan bir kapi ile
de giriliyor. Arsanin Guney-Ban yonunde bulunan ahua yoldan cift kanatli acilan
bir kapi ile giriliyor.
Ahmn Kuzey-Dogu yonune avluya acilan bir penceresi vardn
Alunn Kuzey-Dogu duvan uzerinde yemlikler bulunuyor.
' -

Ahmn yeri ve kapi yonu ile dukkanan gelen musteriler icin oldugu kanaatineyiz.

Avlunun Kuzey-Dogu yonunde Dogu kosesine gelen Wcnin, kaprsi Guney-Doguya
bakiyor ve penceresi yoktur.

Avlunun icinde bulunan finrun agz1 Kuzey-Dogu yonune bakiyor.
Avlunun Kuzey-Dogu yonunde bir su kuyusu bulunuyor

3.13.1.1.1.3. Yapi Sistemi ve Yapi Malzemesi.

Sundurmanm (Giris Holu) dosernesi topraktir. Duvarlar dogal tas olup alci
srvannustrr. Giris kapisi kenarlan kesrne san tasttr(kum tasi). Tavan tasryicilan
40-50 rn ara ile yuvarlak tornruktan yapilnus mertektir. Merteklerin uzeri vuvarlak
kamis hasirla ortulmustur. Dam malzernesi topraktn. Darn kenarlannda sacak
olusturmak ve yagmur sulanndan topragin akmasim engellemek icin 1 Ox50x50
m'lik ebatmda kesme taslar, 0.20 m duvarlardan disa tasmlnustn. Damdaki
yagmur suyu akitmak icin kesme taslardan corten yapilnusnr.

Fotograf No: 172
Giris kapisuun ve sacaklann Kuzey-bau yonundcn gorunust!

Gunluk yasarn odasi ve yatak odas111111 dosemeleri beyaz koy mermeri ile doselidir
Duvarlar dogal tas olup alci srvahdir. Gunluk yasarn odasrrun Kuzey-Bati yone acilan

kapi kenarlan kesme san tastir (Kum tasi). Diger kapi ve pencere lentolan ahsaptir.
Tavanlar tasryrcilan 0.40-0.50 rn ara ile yuvarlak tomruktan yapilnus merteklerin uzeri
yuvarlak karms hasirla ortulmustur.
Dam rnalzernesi topraknr. Dant kenarlanncla sacak olusturrnak ve yagmur sulanndan
topragin akmasirn engellemek icin 0. I Ox0.50x0. 50 m ebatmda kesme taslar, 0.20 m
duvarlardan disa tasmlmtstir
Damdaki yagmur suyunu akttrnak icin kesme taslardan corten yapilrmstir.
Misafir yatak odasinm ve asevinin (mutfak) doserneleri toprakur Dugarlar dogal tas
olup alcr srvalidrr. Kapi ve pencere letonlan ahsaptir. Tavanlan 0.40-0.50 m ara ile
yuvarlak tomruktan yapilrms rnertektir Merteklerin uzeri yuvarlak kamis hasirla
ortulmustur. Dam malzemesi topraktir. Dam kenarlannda sacak olusturrnak ve yagmur
sularmdan topragin akmasiru engellemek icin O 1 Ox0.50x0.50 m ebatmda kesme taslar,
0.20 m duvarlardan disa tasmlrmstir. Damdaki yagmur suyunu akitmak corten
yapilmrstir.

FotografNo:

Dukkarnn

173 Sundurma kemerlerinin ve tavan tasryicilaruun gorunusu

dosemesi beyaz koy mermeri ile doselidir Duvarlar dogal tas olup alci

sivahdtr. Kapi lentonlan

ahsaptir. Belli bir acikhgt gecmek icin dukkarun orta yerinden

sivri kemer gecirilmistir.

Kerner ve dukkan icinde bulunan somine kesme san tastir

(Kum Tasr). Dukkan icinde olusturulan
Balkon dosernesi topraktir.
ara ile yuvarlak tomruktan
ortulrnustur.

dolap beyaz koy mermeridir.

Kemeri kesme san tastu (Kum Tasi). Tavanlan 0.40-0.SOm
yapilrms mertektir.Merteklerin

Dam rnalzcmesi topraktu Dam kenarlannda

uzeri yuvarlak kamis hasrrla
sacak olusturrnak

yagmur sularmdan topragm akmasiru engellemck icin O l Ox0.50x0.50
kesme taslar, 0.20 rn duvarlardan

disa tasmlmrsttr

veya

m ebatmda

Damdaki yagmur suyunu akitrnak

icin kesrne taslardan corten yaptlrmsnr.
Ahmn dosemesi topraktir. Duvarlar dogal tas olup srvasizdir. Kap: ve pencere
lentosu ahsaptir. '

Alm icindeki

yemlikte dogal tastandrr. Tavan tasryicilan yuvarlak tomruktan yapilrms

mertektir.Merteklerin

uzeri yuvarlak kamis hasirla ortulmustur. Dam malzemesi

topraknr. Damda sacak olusturrnak icin beyaz koy merrnerleri 0.20 m disa tasmlrmsnr

Damdaki topragm yagmur suyunclan akmasrru engellemek icin sacak kenarlanna
topraktan set yapilnusur.Yagmur
WC dosernesi betondur

suyunu akitmak icin tastan corten kullamlmistu

ilk hali bilinrniyor Duvarlar dogal tas olup sivasrzdir.

Kapi lentosu ahsaptir. Tavan yoktur

A vlu duvarlan do gal tastir. Duvarlar yer yer yikt lmisnr Du var yuksekligi l. 50 m
yukselmistir. A vlu icinde bulunan su kuyusu agzt do gal tastir.
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3.13.1. l. l .4 Mimari Bulgular

Sundurma (Giris Holu) kapisi iki neclenden oturu genis tutulrnustur. Birinci
neden avlu icinde bulunan finna, asevine (rnutfak), ocagina, cah ve odun getirirken
yuklu bir hayvanm rahatlikla girebilmesi, ikinci neden ise yaz mevsiminde steak
gi.inlerde hava sukulasyonu saglayarak iyi oturrna mekam elde etrnek icindir.
Gunluk yasarn odasimn kapismin Kuzey-Bau yone acrlmasi hava
sukulasyonunun haricinde sanki odamn farkh amacla kullantldiguu

gosteriyor Ziyamet

Koyunun 1974 oncesi bolgenin ticaret merkezi olusu odarun dukkan olarak
kullaruldignu da dusunduruyor
Yatak odasirun penceresinin Guney-Doguya bakmasi yaz rnevsiminde steak
gecelerde serin ruzgardan yararlanmak icindir
Krs mevsiminde Kuzey yonunden esen soguk ruzgardan korunmak icin gunluk
yasam odasmm ve yatak odasrrnn kuzey yonune penceresi yoktur Bu olaylarla dogal bir
klimazasyon (iklirnlendirrne) elde edildigi gozlenmektedir
Misafir yatak odasi surekli kullanrlmadrgi icin dosernesi toprak birakilnustrr.
Asevinin kaprsi sundurmaya (Giris Holu), penceresi de Guney-Doguya acilarak
Ban yonunden gelen gunes isuumlanndan

korunmustur

Dukkan balkonu Guney-Dogu yonune baktmlarak yaz mevsiminde steak
gunlerde kundura (ayakkabi) ve cizme tarniratlan rahathkla yapilabilrnekteydi
K1$m ise yatay gelen gunes 1$1111mlan dukkan icine girmekteycli Kov orman koyu

sayrldrgi icin de dukkarun icine somine yapilmis ve 1<1$ mevsiminde boylelikle
ismilrrusttr.
Alunn avludan tamamen kopuk olmasi alnnn gelen misafir ve yabanci
musterilerin hayvanlan icin oldugunu gosteriyor

We sonradan yapilrrus olup kapisi Guney-Dogu
mekanlanndan

uzak tutulmustur.

yone bakrnakta

ve yasam

Burada ama9111 avludan kapuun gorunmesini

engellemek ve kokunun yasam mekanlarmdan uzak tutmak oldugu gozlenmektedir.
Avlu icindeki firm agz1 Kuzey-Doguya

bakiyor. Fmrun yeri ve agz: bize

sonradan yapildiguu gosteriyor.
Konut, arazinin Kuzey-Bati yonune duzenlenerek yaz mevsiminde avlu gunes
rsnumlanndan

korunmustur

Avlu duvarlarda 1.50 m yukseklikte yapilarak avlunun yaz mevsiminde oturma
mekam, ev harumuun rahat is yapabilecegi rnekan ve cocuk oyun alaru olarak
kullamlmasi saglannusur.
Bu konutta yerlesim ilkelerinin yoresel iklim kosullanmn yararli olarak kullammma
dayandmlrms oldugu izlenmektedir.
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Boltlm: 4

SONU<;.

Arasnrmanuzin basmda belirttigimiz gibi Kibns adasi konut
yerlesimlerinde iklim ozelliklerinin kullarulmasi ve planlamaya etkisi konu
edilmistir. Arastirmada cogunlukla alan cahsmasi durumunda kalrmstir.
Adarun bolunmus olmasi, mimari acidan kent - koy yerlesimleri uzerine
derinlemesine arasnrma ve buna dayah yazih dokumanlann bulunmayisi,
bizi agirhkh olarak alan cahsmasma itmistir. Bu nedenle 1950 yilma
kadar gecen surec icinde ve belirlenmis bir alandaki yerlesimler ornek
almmistu. Bu arasnrmada daha tipik ornekleri iceren Oita Mesarya ve
Karpaz bolgesinde cahsilnusnr. Cahsmanuzi sureci icinde, Kibns'ta anonim
olarak gelisen yerlesim bolgelerindeki konutlarm planlamasi ve mimari
degerleri acismdan bir cahsmarun yapihp dokuman haline getirilmedigini
gorduk. Calismanuz bu boslugun doldurulmasi yonunde kanalize etmeyi
uygun gorduk. Orneklemeye aldigmuz yerlesim bolgeleri ve bu
bolgelerdeki konutlann rolevelerini cikarup mimari niteliklerini belirli bir
yontemde ortaya koyduk. Bununla birlikte bugunku durumlanru
fotograflarla tesbit ettik. Bu cahsmalan yararlanacaklara sunmak uzere bir
plan dahilinde toplayarak tesbit ettik. Burada amacurnz bilhasa koy
yerlesimlerinde kaybolmak uzere olan mimari degerlerimizi belgelemek ve
bunlan gelecek kusaklara aktarmaktir. Cahsmamizm bu niteligini
varabildigimiz bilimsel konudan daha agirhkh oldugunu gorduk.

Bu cahsmada bizimicin onemli olan mimari orneklerin tesbit edilmesi
olmustur. Arastumanm

asil amaci ve hedefi olan " Konut yerlesiminde

iklimsel ozelliklerin kullamlmasi " 'ndaki tesbitlerimizi aldignruz omeklerdeki
inceleme plani icinde ayn bolum halinde verdik. Ornekleri bir sistem
icerisinde, Fonksiyon, Yapi sistemi ve Yapi malzemesi, kamt olarakta
Mimari Bulgular" ile amac olan iklimsel ozellikleri belirledik. Sonuc
olarak gorduk ki, Kibns' ta hayat anlayismdan ve yasama biciminden gelen bir
konut fonksiyon semasr gelismistir. Bu semanm (plamn) ayakta durmasi icin
bir yapim gelistirilerek geleneksel bir sisteme oturtulmustur. Bu sistem de
kerpic yapun sistemi' dir. Bunun yamnda daghk bolgede tas ve ahsap
kullamlnusnr. Y apim sistemi ve yapi malzemesi secimi tamamen yoreseldir.
Tasin ve ahsabm oldukca az kullarulmasr adanm cografik yapisi ve tabii
ortusunden kaynaklanmaktadir. Bilhassa sivil mimari orneklerinde bu acikca
gortilmektedir. lklimsel ozelliklerin, konut planlannda kullammuu
inceledigimiz de bu konuda tecrubelere dayah bir bilinclenmenin

oldugunu

tesbit ettik. Daha onceki bolumlerde belirttigimiz gibi, Kibnsta yerlesen
insanlann M1s1r - Mezopotamya
hakimiyetinden

kokenli olduklan ve Osmanh

sonra Turkler' in yerlesmesinden itibaren uzun bir istikrar

devrine girdigini gorduk. Bu nedenle de konut planlamasmm avlulu
sistemde gelistirildigi hemen anlasilmaktadir. Iklim ozelliginden kaynaklanan
bu yoresel konut tipi Kibnsta da cokca kullarulnusnr.

Denilebilir ki tiim hayat, bu yanlan kapah ustu acik avluda gecmektedir.
Bu planlamanm tek dayanagi suphesiz iklim ozelliginden kaynaklanmaktadir.
Y azlan kurak ve steak, Kislan ilunan ve yagislan az, tipik Akdeniz iklimidir.

Iste insanlarda bu iklime uygun konut yapmayi edindikleri tecrubelerden
yararlanarak tipler halinde gelistirmislerdir. bu duruma gore inceledigimiz
ornekleri, tipolojik bir snuflandmna ile su sekilde siralayabiliriz.
I- Tahtahkh plan tipi
II- Yasam odah plan tipi
a) Bir avlulu
b) Iki avlulu
III- Balkonlu plan tipi
a) Ahsap kirisli balkon
b) Kemerli balkon
IV- Sundurmah plan tipi
a) Hanaysiz plan tipi
b) Hanayh plan tipi
V- Bagunsiz hanayh plan tipi
Konut yerlesiminde suphe gottirmcyecek bir bicimde yonlere dikkat edilmistir.
Yonlerdeki gunesin hareketi ve brrakngi golge 90k iyi etut edilerek bu
imkan, konut yerlesiminde kullarulnustir, Gazikoy' deki Yakup Huseyin
Ozunlu konutu (bkz. 3.4.1) orneginde oldugu gibi. Bunun yanmda hakim
riizgara 90k onem verilmistir Bu dogal hava ve iklimlendirmeden
(klimatize) yararlanarak konut yerlesiminde birinci sirada bir ilke olarak kabul
edilmistir. Orneklememizde bu acikca gorulmektedir. gerek konutunu kendi
insa eden becerili insanlar ve gerekse" Koy Usta" Ian bu onemli yerlesin
unsurunu biliyorlardi ve bu ozelligi bilincli olarak kullannuslardir.

Hakim ruzgann iklimlendirme ozelligi yarunda, kurak mevsimlerde olusan
toz etkenlerinin getirdigi olumsuz sonuclaruu ortadan kaldmnak icin de
tedbirler alrmslardir.
Ruzgann bu ozelligi de konut planlamasmda buyuk etken olmustur. Bu
tozlann yasam bolumune girmesini 6nleyen ve insan boyunu gecen avlu
duvarlan insa etmislerdir. Ornegin Pasakoy koyundeki Fatma Evrenim
konutunda (bkz. 3 .11.1) oldugu gibi. Koydeki konut yerlesimlerini iklimsel
ozellikler acismdan inceledigimizde tesbit ettigimiz su sonuclara
varmaktayiz.

*

Gunes hareketine 90k onem verilmis, gunesin yararh ismlanna
acihms, zararh ismlanna kapannus bir yerlesme teknigi
kullarulmistu. Golgeden yararlanma icin yerlesimde caba
sarfedilmistir. Bilhassa dis cephede acikliklar (kapi-pencere)
sonderece kucuk tutulmustur. Bina iclerine sundurmalar yapilnusnr.

*

Hakim ruzgar konut yerlesiminin adeta ilkeleri olmustur. Y az ve kis
aylarmda hakim olarak esen " Kuzey - Bah ", " Guney - Dogu "
ruzgarlanndan yararlanacak sekilde kitle yerlesimi yapilrmstir. Yine
bunun yanmda hacimler i9i11 acilan pencereler veya hava delikleri
(havale) bu yonden ruzgann hacme kolayca girip cikmasuu
saglayacak bicimde duzenlenmistir. Ornegin Dilekkaya koyundeki
Cemal Sefki konutunda (bkz. 3 .2.1.) oldugu gibi.

Bumm yamnda bu yone gelen avlu duvan, ruzgann olusturdugu toz
bulutlanndan (bilhassa yaz aylarmda) korumak
Ancak

*

bu bolgeye

icin yuksek

oruhnustur.

hacim getirilmemistir.

Bina insa sisteminde iklimsel ozellikler goz onunde tutularak insa
edilmislerdir, Konu bu acidan incelendiginde, yerlesim bolgesinin
ozelliginden kaynaklanan iki yapun tipi gormekteyiz, Ancak bu iki
yapunda da yerlesim plam aynidir. Bunlan biri birinden ayiran
ozellik, yapi malzemesinin

seciminden kaynaklanmaktadir. Karpaz

yapi malzemesi

bolgesinde ve dag eteklerindeki yerlesimlerde
olarak daha cok tasm ve ahsabm kullamldignu

goruyoruz,

Mesarya ovasnu inceledikce yerlesimlerde

yapi malzemesi olarak

daha cok kerpic kullamlnustu. Bu yorenin

getirdigi dogal bir

sonuctur. Ancak her iki yapi sisteminde de yigma yapi sistemi
kullamlmisnr. Duvarlar geregi kadar kalmhkta

tutulmus ve

acikhklar kucultulmustur. Bunun iklim ozelliginden kaynaklanan bir
uygulama oldugu hemen anlasilmaktadir. Gunes direk ismlaruu ve
rsisuu mumktm oldugunca ic hacme sokmamaya cahsilnusur. iste
kerpic evlerin iyi havalanmasi yamnda distaki steak havayi almayan
oda icinde ve golgede kalan hava yasarm elverisli bir sicakhkta
olmaktadir.

Baska bir deyimle serin kalmakta ve dogal bir iklimlendirme (klimatize
olusturmaktadir. Serin esen ruzgar yonune acilan pencerelerde bu
olusumu desteklemektedir.

*

Y apnn sisteminde yine bina damlan durumlanna

gore egimli dam

olarak insa edilerek kiremitle ortulmustur. Ancak cogunlukla damlar
duz ve toprakla ortulmus damlardir. Bu da yine iklimsel ozellikten
gelen bir yapnn sistemi olusturmustur. Gunesin ve dis atmosferik
olaylara acik olan bina dammda isrya karsi izolasyon olarak kalm
toprak tabakalar kullamlrmsnr. Y agmur sulannm akmasi icin
yonlendirilmis

egimler yapilnus ve duvar bitimlerinde sacak

dusunulmustur. Sacaklar insa sistemi ve maJzeme yetersizliginden
yahuzca yagmur suyunu duvar uzerine dusmemesini saglayacak
kadar cikmnh yapilnusnr. Bu sacaklann gunes isuumlannm

duvar

uzerine dusmesini onleyici fonksiyonu yoktur. Daha 90k konstriktif
olarak yapildigr goze carpmaktadrr.
Sonne olarak denilebilirki, Kibnsta geleneksel konut yerlesimlerinde

iklimsel ozellikler konut arazisi uzerinden baslayarak hacimler arasi
fonksiyonel iliskilerin kullamlmasi, planlanmast ve insa sistemi ile
yapi malzemesinin secimine kadar bashca etken olmustur. Bu ozellik,
ister konutunu kendi insa eden insanda veya koy ustalannda ilke
olarak gelismis ve nesilden nesile gelenek olarak aktanlnusnr.
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