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Abstract
The investigation area is situated in the Sinop-Kustamonu
district in the west part of the Black Sea Region in Turkel). The

traditional 'Wooden houses of investigation area are constructed
from timber wUkh are-generally made of chestnut,

fir,

Iwm-

beam, beech, etc. The roofs of these houses are covered with shale
stones. Slate is a dark grayrock that can beeasily split into thin
layers. These roofs weigh from 25 to 50 tons, keeping the timbers
tightly wedged in place.

The timber of the rich forestnJ eI1Vir011111ent provides wood
for house construction. On the otherhand, the roofof a typical

house is covered with thin layer stone (schist or shale) whic11 is
the reservoir of theregion. The material (schist orshale) llsed for
roofcover is obtained from three sources (as follows); aJ From
bedrocks released out during motor-way construction, b) From
stratified schist within the rocb) layers through the vales,

c)

Front the cliffs Oil coastline.
Abollt 30 years ago the roofs of the houses were covered
willIsuch material, but ill time it has beell rapidly replaced with
tile and sheet-iron as a result of industrialized construction
materials Oil the roofs ill the region. lt is advisable thattile existillgstone roofed woodell houses should bepreserved for tile next
gcnerouon and saved as culturui luritagc.
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Giri~

Yerlesrneler ve onlan olusturan meskenler, insanlarm dogal cevre uzerinde meydana getirdikleri en onemli beseri eserlerdir. Diger yandan,
meskenler insa edildikleri cevrenin sartlanm aksettirdikleri olcude cografi bir anlam ve onern tasirlar, Bu nedenle cografyaClyl ilgilendiren konutlar yapl malzemesi, sekli ve muhtelif kisnnlanrun tertip tarzi ile icinde bulunduklan cografi sartlann etkisini tasiyan ve bu etkiyi yansitan meskenIerdir, Meskenlerin sekil ve yapl malzemeleri uzerinde etkili olan unsurlar fizikf ve beseri faktorler olarak iki bashk altinda ozetlcnebilir,
Fiziki faktorler denilince ilk akla gelenler; iklim elemanl~n, toprak, bitki ortusu, rolyef, egim, yiikselti, jeolojik yapl, litoloji ve cevrede bulunan
bol ve ucuz, hatta bedava yapl malzemeleridir, Yapi gerecleri de kendi iclerinde (yine fizikf olarak) iki gruba aynlabilir. Bunlardan birincisi; yerin
dogal yaplsl ile ilgili olan mineral (inorganik) kaynaklar (toprak, kil, balcik, sist, kalker gibi cok <;e~itli tas turleri ve kum, cakil, cimento, vd.), ikincisi ise; biyolojik (organik) kaynaklardir. Bunlar da; ahsap ve tiirevleri
(tahta, hartama, kalas, mertek, direk, vb.), aga<; dallan, agac kabuklan,
saz, yaprak, ot, deri, post, kemik, cesitli dokumalar, vd.dir.
Beseri faktorler ise; basta insamn kendisi, gelenek ve gorenekler, insa
teknigindeki geli~meler, psikolojik, etnik, tarihi, ekonomik sebepler, ihtiyaclar, ahskanhklar, kiiltiir, zevk, arzu, mali seviyenin yiikselmesi, yurtdismda belli bir sure bulumnarun etkisiyle edinilen ahskanhklar, yurtdismdan gelen gocmenlerin etkisi, gurbctctlik, uzak cevrenin etkisine girme,
ulasim aglrun geriligi veya geli~mi~ligi, ziraat ve hayvancihgm seviyesi,
vd. seklinde ozetlenebilir.
Meskenler ve insa malzemesi uzerinde etkili olan biitun bu faktorler
meskenin bulundugu bolgenin ekonomik acidan geri kalmishgr ve ulasnn
kosullanrun yetersizligi oramnda artmakta, tersine durumlarda da azalmaktadir, 0 halde meskenler, Tuncdilek (1967), Tanoglu (1969), Tolun-
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Denker (1977), Doganay (1994), Tumertekin-Ozguc (1998) ve diger arastirmacilann da ayrmtih olarak belirttikleri gibi, her seyden once fiziki cevre sartlan ile insan ve faaliyetlerinin kombine etkisinde olusan yapitlardir
denebilir.
Turkiye, sahip oldugu cok cesitli cografi unsurlarm etkisi ile en ilkelinden en gcllsmisrnc kadar konut ~e§itle<! bakirrundan diinyarun en zengin
iilkelerinden birisidir. DIke veya bolge genelinden yoreler ve alt yoreler
gibi daha dar alanlara inildikce, iskan ve meskenlerle ilgili cesitlilikler daha net olarak ortaya cikmaktadir,
Bah Karadeniz Bolumunde, Sinop ve Kastamonu illerinin Karadeniz'e
bakan kiyi kusagmda yer alan meskenler.de Turkiye'nin baska bolgelerinde gorulmeyen tas can ortuleri ile dikkati cekmektedirlerl. Yorede
1970'li yillara kadar insa edilen meskenlerin buyuk ~ogunlugundayala.n
cevreden temin edilen bu tas ortti kullarulrmstir,
Arastirmada aglr1lkh olarak, cografr cevre ile meskenler arasmdaki
iliskiler baglammda, ortii malzemesi olarak kullamlan taslann litolojik
ozellikleri, bulunduklan yerler, elde edilis sekilleri ve meskenler iizerinde kullamm bicimleri iizerinde durulmustur,
Tas cah ortusu ile ilgili ornek fotograflar daha cok Sinop'un Ayancik ve
Turkeli ilcelerinin koylerinden cekilmis, arastirma esas olarak bu sahada
yogunlastmlrrusnr. Fakat tas can ortusu bu saharun giineyinde yer alan
Cokirmak vadisi ile dogusundaki Erfelek'ten, daha banda yer alan Kastamonu'nun inebolu ilcesine kadar olan sahada gorulmektedtr, Makalenin
bashgina Kastamonu'nun ilave edilmesinin sebebi de budur.
Gunumuzde eski meskenler ve eklentileri uzerinde tas ortu hala varhgml korumakta, cok az da olsa bir kisim eklentiler iizerine de ortulmeyc
devam edilmektedir. Fakat yeni insa edilen konutlarm catilarma ortulen
kiremit ve sac gibi sanayi iirunu ~agda§ yapl malzemeleri, eski konutlar
uzerindeki tas ortii kaldmlarak onlann yerine de kullarulmakta, boylece
tas can ortusunde luzh bir degisim yasanmakta ve bu tip ortu giderek ortadan kalkmaktadir, Makalenin bir amaci da, yok olma tehlikesi ile karst
karsiya olan tas can ortulu meskenlerin, hi~ olmazsa bir kisrmrun korunarak, gelecek kusaklara bir kulturel miras olarak intikal etmesini saglayacak bilinc ve duyarliligi harekete
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1. Krrsal Meskenlerde Can Orliisii

KIr meskenlerinde catirun sekl! (or. duz veya meyilli, iki veya dart yana egimIi, alcak ya da yiiksek olmalan) ile ortunun cesidini (tas, hartama,
toprak, kiremit, sac veya daha yeni bir endiistriyel urun olmasiru) belirleyen husus fizikf ve besert faktorlerdir, Bertzer cografisartlara sahip sahalardaki meskenler ana karakter itiban ile nasil birbirlerine benziyorlarsa,
aym sekilde can ve cati ortuleri de birbirlerine benzemektedir. Or. Dogu
Karadeniz Bolumunun yuksek kesimlerinde gorulen hartama ve onu tutmast (cabuk esnememesi veya riizgiirla ucmamasi) icin uzerine sira sira .
dizilen kahn taslardan meydana gelen can ortusunun benzerleri Avrupa'da Alp Daglan bOlgesindeki meskenlerde gariilebilmektedir. Boylece
meskenlerin fonksiyonlan ve yapl malzemesinden oldugu kadar, catilanrun sekli ve ortu malzemesi gibi ozelliklerlnden yola cikilarak da bulunduklan cograft cevre hakkmda fikir sahibi olunabilir ve bir takim genellemelere gidilebilir. Bu nedenle meskenlerin can ve can ortu tipleri yerlesme cografyesmde. dikkat edilmesi gereken ozelliklerden birisini teskil
ederler.
Tiirkiye'nin ~e~itli bolgelerinde arasnrmalar yapan cografyacilar diger
konular yarunda, kirsal yerlesme ve meskenleri ele alan cahsmalar da
yaprruslardir, Bunlar idnde, bulunduklan yore ve cografi cevreleri ile iliskileri baglammda, (az veya cok) meskenlerin can ozelliklerine de aynca
yer veren arastirmalardan bazilan sunlardir: Erinc (1953), Ganey (1967,
1973), Tandogan (1968), Tuncdilek (1956 ve 1967), Tolun (1970 ve 1977),
Sozer (1969 ve 1972), Donmez (1973), Emiroglu (1977), Sergun (1975 ve
1986), I~lk (1992), Aver (1989), Ozey (1990 ve 1995), Uzun (1997), Curbuz
(1998), yd.
Eskiden yeniye dogru bu arastirmalar gazden gecirildiginde iki onernIi husus dikkati cekmektedir: Bunlardan birincisi: 1970'Ii yillara kadar gecen sure icinde yapilan cahsmalarda, kirsal meskenlerin yapl malzemesi
ve can ortulerinin cografi cavrenin bir eseri oldugu vurgulanrmsnr. Daha
soma yapilan arastirmalarda ise, yapl elemanlarmda cok onemli bir farkhhk olmamakla birlikte, can ortu malzemesinin luzla degi~tigi, ozellikle
diiz toprak damlarm ve hartamamn yerini sac ve kiremidin aldlgl belirtilmistir, Tuncdilek'in (1967:88) ileri siirdiigii "cevreden temin edilen malzeme simdi ancak eklentiler iizerinde goruluyor" seklindeki tespitleri aruk
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ge<;erliligini kaybetmekte, eklentiler uzerinde de hizh bir degi~imin yasandigi acikca gortilmektedir.
Ikincisi ise: Bu arastirmarun konusunu olusturan tas can ortusunden
bizim ele aldlglmlz tarzda ve onun ozelliklerini tarutacak sekilde bahsedilmernis olmasidir, Yal'hgmuz literatur taramasmda tas catr ortusu ile ilgili olarak sadece Tolun-Denker (1977:123-125), sistin bol oldugu yerlerde
bu maddenin ev insa malzemesi olarak kullaruldigi gibi, ince levhaciklar
halinde kiremit yerine dam ortilsti olarak da kullarulmakta oldugunu belirtmis, eserinde sist ortulu bir evin fotografiru da kullanrrus, fakat bu tur
meskenlerin gortildtigii sahalar hakkmda aynca bilgi vermemistir, Cografya Terimleri ile i1gili sozhiklerde ise konu kismen ve dar manada ele
ahnmis, iki tur tas ortuden bahsedilmistir, Bunlardan Or. Ongor
(1975:146), gri ya da mavimtrak renkte sistlesmis kaya olarak tarumladigr
arduvazm, kolayca ince tabakalara aynlmasi ve oldukca direncli olmasi
ile dikkat <;ektigini, bircok islerde ve bu arada da dam (can) ortusu olarak
kullamldigiru, bu tip ortunun Orta, Batt ve Kuzey Avrupa'da gerek kir,
gerekse sehir evlerinde yaygm olarak bulundugunu belirtmistin Arduvazm (diger litolojik hususiyetleri yamnda) ortu malzernesi olarak kullarulabilir ozelliginden jeomorfoloji kitaplarmda da bahsedilmistir (bkz. Hosgoren 1987:78). Izbirak (1992:305) ise kiltasiru sist ile e~ anlamh vererek,
kiltaslanndan bazilanrun sertce oldugunu, ince ince ve kat kat aynlabildigini, bunlarla damlann dosendigini, kiltasma dam sisti de denildigini
belirtmekle yetinmistir,
Bu kaynaklardaki bilgilere gore, gerek tabakalara aynlma ozelligi bulunan kiltasirun gerekse arduvazm meskenlerde ortu malzemesi olarak
kullaruldigirun bilindigi anlasilmaktadrr, Fakat bu eserlerde Ttirkiye'nin
herhangi bir yerinden bir tespit veya yapilrrus bir cahsmaya atif yoktur.
2. Sinop-Kastamonu Yoresi KIr Meskenlerinde Tas Can Ortiisii ve
Genel Ozellikleri
Arastirma sahasinda ($ekil 1/ a) yapilan incelemelerde ge<;mi~ten gunumuze yorenin bashca klasik can ortu malzemesinin tabakah sistler oldugu tespit edilmistir/. "Sistlerin safihalar halinde aynlmalan, onlann
kolayhkla orulmesini mumkun krldig. icin Akdeniz sahilinde sirf sistten
yapilrrus evler vardir" diyen Tuncdilek'in (1967:52) sistle ilgili bu tespitle-
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ri yore icin de gecerlidir, Fakat sistler yorede esas olarak (yukanda bahsedilen) tabakalar halinde aynlma ozelliklerinden dolayi, daha cok can ortti malzemesi olarak degerlendirilmi§lerdir. Bunun disinda, buyuk ya da
orta boy bloklar halinde evlerin temel kisunlannda, dolgu malzemesi olarak egimli arazilerdeki meskenlerin zeminlerinde veya sebze ve meyve
bahcelerinde taraca yapimmda da kullarulrmslardrr,
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a. Cati Ortiist; Olarak Kullarulan Taslartn Fiziki Ozellikleti:
Literatiirde can ortu malzemesi olarak kullarulan iki cesit tastan bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi tortul kayaclar grubunda yer alan kil
taslan ve sistler, digeri ise bu taslann metamorfizmaya ugramasi ile olusan ve baskalasnn kayaclan grubunda yer alan arduvazdir. Her iki kayac
tiirii de c;e~itli ozellikleri ile jeomorfoloji kitaplarmda aynnnh olarak tamnlrrustir (bkz. Erinc 1982, Yalcmlar 1985, Hosgoren 1987, vd.).
Arasnrma sahasi genelde Eosen ve Alt Kreatase arazilerinden olusmakta olup, bu jeolojik yapiya uygun olarak can ortu malzemesi icin kullamlan taslar da filis formasyonu icinde yer alan inee tabakah (laminah)
kiltaslan ile yine inee levhalara aynlabilen sisti kayalardir-'. Bu taslann
hepsinde dikkat c;eken husus, dilim dilim tabakalara aynlma ozelligine
sahip olmalandir, Arastirma sahasmda gariilen tabakah yapilarda da bu
dururn cok net gariilebilrnektedir. Yiizeye yaklasnkca veya ana kaya acrga cikhkca dis kuvvetlerin etkisi ile tasm direnci azalmakta, tabakalasmayla beraber parcalanma ve ufalanrna da gariilrnektedir. Tersi durumda
ise direncini rnuhafaza etmektedir, Bu nedenle yorede can ortusu olarak
kullarulan tabakah yapilann hazrr kendiliginden parcalanmis veya parcalanrna asamasma gelmis olanlardan ziyade, dayarukhhklanrun daha fazla olmasi nedeniyle, acikta olmayan, biiyiik kisrru ile topraga gornulu vaziyette bulunan bloklar tereih edilmektedir.
Arasnrma sahasmda can ortu malzemesi olarak kullamlan taslar, yukanda Hade edilen kil ve seyllerin tabaka aralarmdaki smirlardan dogal
ya da beseri miidahalelerle aynlmasi sonueu elde edilmektedir. Litoloji
bakimmdan ilgi cekici olan husus; kiyiya yakm sahalarda ozellikle falez- .
lerden a£lorman veren Eosen arazisinden alman parcalann tabakalar arasindaki sirurdan cok kolay aynlmadigi icin yiizeylerinin piiriizlii olmasidir, Bunun nedeni tasm diizgiin bir yapraklanma gastermemesidir. Dogal
sirurlanndan gelisiguzel kalmhklarda aynlmis bulunan tabakalan can ortiisu olarak kullarulabileeek tarzda (or. 2-4 ern kalmhkta) standart hale getirebilrnek icin tekrar yarmak (dilirnlemek) gerek.Jnektedir. Bu kesimlerden elde edilen taslar bu nedenle zaman zaman yontularak duzlestirildikten soma kullarulabilmistir, Fakat, gerek falezler civarmda gerekse akarsu vadileri icinde, bu tabakah yapilar son dereee belirgindir (Foto 1). Bunun da nedeni sisti olusturan taslan teskil eden elemanlann aynlma yu-
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zeylerinde yapraklasma (foliasyon) ve katlasma gorulmcstdtr, Yalcmlar
(1985:149) bunu ozellikle tabakalarm dik veya egunli oldugu durumlarda
aynlma yiizeyleri boyunea iceriyedogru giren sulann zaten tam olmayan
tane birlesrnesini ortadan kaldirmasma baglamaktadir. Akarsu vadilerinden ve kiyilardaki falezlerden cikanlan taslar bu 'nedenlcdaha zahmetsiz
elde edilmekte, fakat daha dayaruksrz olmaktadirlar, Buna karsihk kiyi gerisindeki yuksek arazilerde (Sekil l Zb) yaklasik 1000-1500 m.ler arasmda
kalan Catak, Armutluyazi ve Cokcealan gibi koylerin eivarmda a~lga ~l
kan Dst Kreatase kil tasi ve marnlanndan elde edilenler ise ( baslangicra
tabakalan belirgin olmayan buyuk bloklar halinde a~lga crkmalanna ragmen) ~lkanldlktan bir sure soma giinlenmenin etkisiyle tabaka izleri ortaya crkmakta, bu iz yerlerinden tabakalar halinde daha kolay aynlmakta
ve daha puruzsuz bir yuzeye sahip bulunrnaktadirlar (Foto 3).

b. Ta§tn Kaynagl, Ureiimi, Tastnmast ve Degerlendirilmesi
Arasnrma sahasmda can ortu malzemesi olarak kuIlamlan taslann elde edildigi bashca ii~ kaynak vardir, Bunlar;
1. Deniz kiyilarmda ana kayanm dalgalar tarafmdan tahrip edilmesi
ile ortaya crkan falezli yapilar (Foto 1/ a.b),
2. Akarsular tarafmdan yanlrrus vadilerdeki tabakah yapilar ile yine
akarsu yataginda bulunan ve seIlerIe daha yukanlardan tasmarak getirilen tabakalara aynlma ozelligine sahip iri govdeli tas bloklar (Foto 1/c.d),
3. Sahilden uzak ve yiiksekte kalan i~ kesimlerde heyelan.lar veya yol
acmalan sonueu ortaya cikan ana kaya yiizeyleri (Foto 2,3).
Bun.lar icinde (tasin elde edilmesi ve dilimlenmesi asarnasmda) akarsu
vadileri ve falezlerden elde edilenler fazla zahmet ve beeeri gerektirmemektedir. Cunku bunlar zaten acikta yer almaktadir. Kendisine tas lazim
olanlar (veya bu i~i kendine meslek edinenler), kiyi (veya akarsu vadisi
boyunea) onlerine cikan taslan tek tek kontrol ederek yururler, Bu taslardan tabakah olup ta saglamhgrru kaybetmemis olanlar ile, 50-100 em ~a
pmda olup (kenarIanndaki cizgilerden tabakalara aynlabilir ozelligi belli
olan, fakat) henuz tabakalara aynlmamis bulunan (yassi veya yuvarlak)
taslan tespit ederIer. Daha soma bunlan ya bulunduklan deniz kenan veya vadi icinde, ya da bloklar halinde ihtiyac sahibi meskenin yamna kadar tasivarak, orada onlan dilimlerIer ve ihtiyaclanru giderirler.
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Foto 1: Ta$larlll eldeedildigi yerler; a:DenizklYlslIldf/ yer alan falezler ve onlannhemen oniillde dotgalarm etkisiile bll jnlezlerden kopmll$ tabakall sistler (Tiirkeli - Guzeikentamsl), b:Fnlezlerle
denizin birle$tigi yerlerde (be$eri herJulllgi bir mttdatutlc olmnkslZl1l) kendiligilldefl tabokatnm nynlllll§ §istler, c-d: AkarslI tadileri icinde tn$ tmu olnmk kulknuiabilir ozelliklere sl1hip tabakall
yapllar (c: Tiirkeli ,nyl vadisi, d:Ayanclk- Zindan raYl vadisi).

Fakat ii~iincii grupta yer alan taslann elde edilisi 0 kadar kolay degildir. Puruzsuz ve dayarukh olmalan nedeniyle daha cok ragbet goren bu
malzeme gen~1 olarak su sekilde cikanlmaktadir: Arazide yapilan gozlemler sonucunda once vamaclarda mevcut kaya kutleleri tespit edilir.
Eger tespit edilen kutleler a~agldan kolay erisilerneyecek yiikseklikte bulunuyorlarsa bu durumda isin ehli olan kisilerden birisi kayahklann ust
krsimlanndaki aga~lardan birisine uygun bir iple belinden baglarur ve gereken guvenlik saglanarak daha once asagidan gozlemlenerek tespit edilen kiitleye ulasir, Sivri uclu bir kazma ile kayarun cevresindeki malzemeyi alarak kiitlenin bosta kalmasiru saglan Sayet kaya kendiliginden dusmezse, bu kez manivela ismi verilen bir sistem kurarak kahn aga~ sopalarla (yoredeki adi kusku) bunlan asagiya yol kenanna dusurur (Foto 2).
Dusurulen bu kaya parcalan 2-3 gun gunesin altmda bekletilerek gunlendirilmektedir. Giinlenme sirasmda catlaklar arasmdaki sulann buharlasmasi ile kaya iizerinde tabaka izleri de a~lga crkmakta, tas daha kolay dilimlere aynlabilecek bir yaplya kavusmaktadir, Bu i~i kendisine meslek
edinen kisiler daha soma bu kayalan keski veya murc benzeri aletler ile
172
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tabaka izlerinden dilimlere ayirarak can ortusu olarak kullamlmak iizere
hazrr hale getirmektedirler (Foto 3). Daha once yol kenarlanna kendiliginden dusen kayalar ise eger erken fark edilmisse degerlendirilrnekte, aksi
takdirde dl~ etkenlerin tesiri ile zamanla kendiliginden dayaruksiz hale
. geldikleri icm tereih edilmernektedrrler;
Her uc kaynaktan elde edilen ve kendiliginden veya beseri mudahalelerle dilimlere aynlan bu taslann kahnhklan 2-4 em arasmda degi~mekte
dir. Tabakalann eni ve boyu cok farkh olmakla birlikte yaygm olarak kullarulanlar (yaklasik olarak) 40 X 50 veya 50 X 70 boyutlarmdaki elemanIardir, Sayet tabakalar elde edilirken bu olculerden kucuk veya buyuk
olurlarsa, kiicuklerden bir krsrru arahklarda degerlendirllmek icin ahrurken, buyukler ise kenarlanndan kmlarak, kullamm kolayligi saglamak
icin standart hale getirilmeye calisihr, Daha soma en buyukleri (yaklasik
70 X 70 ebatlannda olanlar) sacaklara ya da en ustteki kesisme cizgilerine
geleeek sekilde, kiremit gibi, fakat ondan daha sik ve daha fazla olarak,
iist uste bindirilmek suretiyle catilar iizerine ortulur (Foto 4).

Foto-2: Yol yarmnsl so/well ortayn ctkan tnbnkall sietler, C;nfakorencik koya (Tttrkeii),
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Foto-3: Yuksmdaki fotografta daire icinde gosferilcll kilt(l~1 kiitlesinin yakllldan goriiniimii. Tabaknlara aynlabilir ozellige sallip ana ka]/fl (fat! ortiisil olarnk kuIlamlmakuzere)blokhalillde yamar;tan yol kenanna dij~f1riil1ll11$ ve insan eliyle (niurc.keski ve {ekit; kllllmulnrak) dilimlenmis.

Folo 4: Ta$ iJrtilnfill fatt ttzerindeki degi$ik gorillliimieri; a:Tahakall $istIerill bc§ik orUj tipi bir
cauda kllllamll§l, b: Tn§ ortiinfin mejekolic umnttian ilzerinde safaklarda kllllalllll$l, c: Klrl1lfl {atlll
bir mescenin r;atlslIllll taen gari/niimil; mcfekollan, hartatnalar oe fa§ ortil, d: Tn§ {atl iirtiisiiniin
ilsttell gorfiniimjj.
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Tasin baslica can ortu malzemesi olarak kullaruldigi 1970'li yillara ka. dar elde edilen malzeme bir ticari meta olarak da buyuk oneme sahipti.
Tasc; ismi verilen kistler tasm elde edilmesinden, tasmmasi ve evin uzerine ortiilmesine kadar gerekli butun isleri bizzat kendileri yapar ve bunun
karsihgmda da mulksahibinden belli bir ucret alrrlardr. Her ne kadar ta,cilar bu i,i kendilerine meslek edinmislerse de, koylere uzak mesafelerdeki tas kaynaklarmdan tasin kullarum yerine kadar tasmabilmesi ve daha
soma da getirilen bu taslann elden ele uzatilarak meskenin catrsina yerIestirilebilmesi icin koylu-komsu arasmda bir imece (yardimlasma) tertip
ediliyordu. Yakmdaki tiim e" dost ve koyluler bu iste evini yapana veya
yaplIrana yardimci olmak zorundaydi, Aksi takdirde 80-100 m2'lik bir evi
ortmek icin gerekli (yaklasik) 70-80 kagru arabasi tasi tek basma ev sahibinin veya tascirun tasimasi gunler, hatta haftalar alabilecegi gibi, evin
uzerinin birkac kisi ile ortulmesi de uzun bir zaman alacagmdan, bu durumda cansi acrk bulunan ev sahibi, basta yagmur olmak uzere, hie; de arzu etmedigi bir durumla karsiiasabilir ve zarar garebilirdi.
Yashlann belirttigine gore; 1950'li yillarda tasin kaynaginda (or. deniz
kiyilanndaki falezlerin civannda) tas dilimleyip, bunlan ihtiyaci olanlara
satarak gee;imini saglayanlar vardr, Akarsu vadileri veya kryilardaki falezlerin diplerine giden bu isi kendine ugras edinmis kisiler, buralarda sabahtan aksama kadar ta, crkartip bunlan dilimlemekle vakit gee;irirlerdi.
Onlarm bu i,i yaptiguu bilen (riizgar ve benzeri sebeplerle ortusii tahrip
olmus cahsmdan yagmur veya kar sulanru sizdiran yerleri onarmak isteyen) ihtiyac sahibi koyluler de ortu malzemesi olarak kullarulmaya hazrr
hale getirilmi, bu taslan gidip parayla (veya takas usulu yerine baska bir

1',

,ey vererek) satin ahr ve bizzat kendileri esek, katir veya kagrnlarla yava,
yava, meskenlerine tasirlar, daha soma da catmm onanm gerektiren kisimlanru kendileri veya daha ehil bir kornsulan vasitasiyla degi,tirirlerdi.
<;:ogu zaman ufak tefek akan veya srzdiran yerleri ev sahjbi biz~afkendi- .
si tamir eder, tasciya yaptirmazdi, Sayet bir kisi yeni ev yaptirrmsveya eskidigi icin evinin catisindaki tum taslan degistirmek i~tiyoisa;yukanda
. da belirtildigi gibi, bu isi ya tascilara havale etmekyeda imece tertip etmek zorundaydi, Baska turlu tek basma isin ustesinden gelmesine imkan
yoktu.
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Bazen de tabakalara aynlma ozelligi tespit edilmis bulunan taslar, kaynagmda, yani bulunduklan yerlerde dilimlenmez de, kagm vb. araclarla
kulJamlacakian meskenlerin yanlarma kadar getirilir, burada dilimlenirdi, Bundan amac ise yarar dilimler cati ortusu olarak kullamhrken, diger
geri kalanlardan cesitli amaclarla faydalanmakti. Ornegin bunlardan daha ince veya daha kahn olanlar, tas kutlesinin dis ytizeyinde kaldig. icin
deforme olanlar (yoredeki adi kapak), acik hava ile ternas halinde oldugu
icin tas ortu yapmaya elverisli olmayanlar, dilimlenme sirasinda parcalanan taslar yd. ziyan edilmezlerdi. Bu taslar, meskenleri ana yola veya eklentilere baglayan patikalar iizerine camurdan korunmak icin dosenir,
meyve bahcelerinde taraca yapimmda kullaruhr ya da cit veya avlu oriilerek degerlendirilirdi.
c. Ta§tn (at. Ortiisii Olarak Kullantm Bicimi

Orman Isletmesinin aga, kesimini henuz denetim altma almadigi
1970'li yillara kadar, cevredeki zengin orman ortusiine bagh olarak, koylerdekl bashca mesken insa malzemesi, temelde kullarulan buyuk taslar
ile catida kulJamlan ortu haric tamamen ahsapti, Dolayisiyla, yoredeki
meskenlerin can konstrtiksiyon malzemesi de ahsaptandrr, Cevreden bol
ve ucuz olarak temin edilen tas malzeme Sekil-Z'de goriildiigii bicimde
catilarm iizerine yerlestirilmektedir. Gtintimiizde yaygm olarak kulJamIan kiremit ve sac ortuye oranla oldukca aglr olan tas ortimim yukunu catilann kaldrrabilmesi icin (ki bu aglrhk evlerin btiytikltigtine gore 25-50
ton arasmda degi§mektedir) <;alIYI meydana getiren aga, konstruksiyonun hem saglam insa edilmesi, hem de bircok ayrmtiya dikkat edilmesi
gerekmektedir. Ornegin, yeni insa edilen konutlarda arahkh olarak cakilnus ince citalar kiremit ve sac ortu icin yeterli iken, eski meskenlerde aglr
olan tas ortuyu tartabilmesi icin tasm altma konulan tahtalar (yoredeki
adi hartama, ya da iskefil) cok saglam olmak zorundaydi. Bu nedenle hartamalar (iskefiller) iri aga,lann en az 5-6 em kalmlikta olacak sekilde yontulmasiyla elde edilmis ve aralanndan taslarm dusmeyecegi sikhkta da
dosenmistir, Gerek bu aga,lann, gerekse tas ortunun uzun yillar canda
kalabilmesi icin de bunlarin (hartamalann) altmda, sacaklardan catnun en
tepesine dogru dikey yonde 50-60 em arahklarla yerlestirilmis, mefekolu
(diger adi omurga) ismi verilen uclan <;entikli aga<; smklar kullamlmistir.
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Bunlarm da altmda, catirun egimli olmasiru saglayan aga( sutunlar (direcen) ve direcenin altmda da meskenin bel kemigini olusturan tembel agac. yer almaktadir, Tembel agacma paralel veya ona dik gelecek sekilde de
meskeni bir uctan digerine baglayan kirisler bulunmaktadir, Kinsler ile
mefekollarmm arasmda ise kitleme ad. verilen kahn ag~laryer almaktadir, Kitlemelerin esas gorevi, odalan meydana getiren ve birbirlerine aga(
civilerle tutturulmus ahsap duvarlann gev~emesini, aralanmn acrlmasim
ve yukanya kalkrnalanm onlemektir, Candaki tas ortu, aglrhgl sayesinde,
iist iiste bindirilerek insa edilen ahsap duvarlarm arasmdaki bu esnemeyi engelleyen bir baska faktordur, Aglr tas ortuyu tutabilmesi icin catida
kullamlan aga( turlerine de dikkat edilmistir, Ornegin hartamalarda genellikle mese agac. kullaruhrken, mefekollanmn yapirrunda digerlerine
gore saglam olduklan icin daha cok ardic agacmdan yararlarulrrustir,
Canlarda ortu malzemesi olarak normalde 40-50 em capmda taslar
kullarulirken, catilann kenarlarmda (sacaklarda) 50-70 ve daha biiyiik
ebatlarda taslar kullarulrrustir, Sacaklara bu kadar genis taslar yerlestirilmesinin bashca sebebi ahsap duvarlan yagrnurun etkisinden koruyarak
meskenlerin omrunu uzatmaknr, Cunku, sacak taslanrun kenarlarmda
candan gelen suyu toplayarak uzaklasnracak oluklar yoktur.
Yag.~ miktan ve siddeti, kar seklindeki yagislann fazlahgi vb. iklim
ozellikleri nedeniyle catilara yaklasik 25-30 derecelik egim verilmistir, Cati ortusu, taslann 10-15 em civannda kaydinlarak, birbirlerinin iistiine gelecek sekilde meydana getirildiginden (Foto 4/ a), dogal olarak zaten bir
egim olusmaktadir, Fakat bu egim derecesinin, taslann kayarak dusmemesi icin de, fazla olmamasi gerekir. Boyle bir durumla karsilasmamak
icin alman bir baska tedbir de, iizerinde tas ortunun yer aldlg. hartamarun altmda dikey olarak yer alan mefekollarmm uclanna centikler acilmasidir (Foto 4/b). Cunku tasm, (kiremit gibi alttaki (Itaya telle tutturulan)
bir baglanh noktasi veya birbirini tutan centikleri olmadigr gibi, (pedavra
ve sacda oldugu gibi) dvtylo tutturma imkaru da yoktur.
Sac ve kiremit gibi (agda~ yap. gerecleri heniiz yoreye ulasmadrgr donemde meskenlerin ilk insasmda catr ortusu olarak kullarulan bashca
malzeme olan sistler, canlara yerlestirildikten (5-6 yrl gibi belli bir siire
soma) yag.~larm etkisi ile zamanla sertliklerini kaybetmeleri veya birbirlerinin aglrhgma dayanamayarak kinlmalan, catlamalan, yerlerinden oy-
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namalan vb. sebeplerle yagmur sularrru sizdirmaya baslarlar, Bu durum
catmm tamir edilmesini gerektirir. Yorede (elden gec;irmek manasmda) ellemek ismi verilen bu islem sirasmda kmlan ve c;atlayan taslarin yerine
yenileri konmakta, aralari acilanlar da siklastmlmaktadir.
A- (tki yana egimli) besik ortn (:atmm drstan gbrtinilmti ve bashca elemanlan

1

1-Tas ortU, 2-Hartama (iskefil), 3-Mefekolu (omurga), -t-Cark boyundurugu,
5· Direcen (cark diregi), 6-Tembel agecr, 'r-Kidcme, 8-Kiri~

B- (Ddrt yana egimli) kirma

(:atmm icten gortintlmil

5
~ekil-2:
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ilk yerlestirildiginde acik gri renkte oIan tas ortu, zarnanIa acik hava
ile temas halinde oimamn da etkisi ile siyahlasmaktadir. Bu arada gerek
tabakalann ufalanmasi, gerekse riizgar tarafmdan tasman tozlann birikmesi ile taslann aralarmda, havada ucusan bitki tohumianrun tutunmasiru ve biiyfunesi.ni saglayan,bir .ortam olusur, Yorede adma temre otu yeo.
rilen (ve nemli bolgelerde kayalann uzerinde yetisen yosunIara veya likeniere benzeyen) bir bitki tas ortunun uzerinde obek obek gelisir ve yayihr, ZamanIa bu bitki tas can orhisii iizerinde bir yahtim maddesi gorevi de ustlenmis olur.

Foto 5: Biitiilljjyle ta~ ortiilil a1t~ap meskenolmaozelligilti Ifllllwfaza eden meskerzler ve eklentilerine hirbrnek: Yazlcl koyil (Tilrkeli).

d. Ornek Meskenler ve Kayler
Arastirrna sahasmda tas can ortulu ahsap mesken ozelligini henuz
kaybetmemis cok sayida yapl ve eklentisi mevcuttur. Bunlara birkac ornek Foto 5 ve 6'da verilmistir, Fakat, butun bir koyun tas can ortulu ah9ap meskenIerden meydana geIdigi, orijinalligini hie kaybetmemis yerlesme saYIsI yok denecek kadar azalmisnr. Turkeli ilcesinin Satikoyu bunIardan birisidir (Foto 7). Yurtdisina go~ nedeniyle, koy halkimn eski meskenIerine dokunmayarak, yeni konutlanru yakJndaki ilce merkezine yapmaIan Satikoyu'nun fotografta gorulen Uspa (Usva) mahaIlesinin orijinaI
olarak kalmasiru saglarrusnr,
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Foto6: Eklentiler itzerinde fa~ ortil; a: Stunanhkiar ttzerinde, b: Birfirm iizerinde, c: SlI degirmeni tizerinde, d: Ambar (serender) itzerinde.

Foto 7: AsHyaFJlslIll muhafaza eden koylere bir differ iimek: Satlkoyil (Titrkeli),
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e. Cati Ortiisiinde Meydana Gelen Deg;§im
Arastirma sahasmda, 1950'li yillardan itibaren Zonguldak, Karabuk ve
istanbul'a (daha sonra 1960'h yillardan itibaren de yurt disma) dogru baslayan go<;lerin getirdigt hareketlilik ile birlikte, yine aym tarihlerden itibaren Tiirkiye genelfnde gerulengelismeler, yoreninsosyo-ekonomik yapismda luzli bir degisimin ya~anmasma neden olmustur, Bunun dogal bir
sonucu olarak, zaman icinde ulasrm altyapisirun da gelismesiyle, yoreye
disandan bol miktarda yapl malzemesi girmi~, boylece meskenlerin insasmda cograft <;evreye bagimhhk ortadan kalkmtsnr,
Bu donern icinde Orman lsletmesi'nln de ormanlann tahribini onlemek icin aga<; evleri yasaklamasiyla yeni evler tuglaile insa edilmeye baslanrms, can ortiisunde de tasm yerini kiremit ve sac alrmstrr, Tasin, gerek
kisi, yer ve zaman olarak teminindeki guclukler, gerekse bu malzemenin
diger yeni malzemelere gore fazla kullarush olmamasi onun ihmal edilmesine sebep olmus ve tas ortii (bazi eklentiler haric) yeni insa edilen
meskenlerde nadiren tercih edilmistir, Bunda, rakip ortii malzemeleri
olan kiremit ve sacm ucuzlugu, temirri ve monta] kolaylignun da buyuk
rolu olmustur, Or. bir kisrm mesken sahipleri, herhangi bir ustaya gerek
duymaksizm, elden gecirme veya de,gi~tirme zamarn ' gelmi~ tas orliiyii
kaldmp atmakta, sonra alttaki ahsap malzemeye (hartarnaya) hie dokunmadan, onun iizerine Ievhalan monte ederek cok kolay bir sekilde ve
ucuz fiyata can orttisunu saela degistirebtlmektedir.
Bugun arasttrma sahasmdaki koylerin buyuk kisrrunda artrk yorenin
klasik ta~ ortiilii ahsap meskenlerinin yerini distan gelen sanayf urunif
malzemelerle insa edilerr konutlar almaktadir.
Bircok koyde bu nedenle
,
ahsap konutlarla beton konutlar, tas ortiilii meskenler lie kiremit veya sac
orliilif rneskenler birbirine kansrms durumdadir, Arastirma sahasinda bu
degi~imle ilgilf olarak tespit edilen goriinfiller Foto- 8 ve 9'da gosrerilmistir. Bunlardan Foto.9 ave b'de bir meskenin1990ve 1997'de cekilmis hac
ligortii~ektedir. Bi~inci karede tas ortunun yagmur suyunu sizdiran krsrmlan sac ve naylonlarla kapatrlinaya calrsilrms, sonraki yillarda catirun
hemen her yerinden akmalar baslaymca tas ortu biiliiniiyle kaldmlarak
yerine kiremit ortulmustur, Bu degi~im yoredeki biiliin tas orliilii meskenlerde yasanmakta, ta~ ortunun yerini siiratle <;agda~ ortu malzemeleri
almaktadir,
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Foto 8: (:atl ortilsillldedegi§im; kiremit tasnt yerbti ahyor. Yenigitter koyil (AyaIlClk).

Foto 9: Catl ol'tiisiillde wman icinde mejdana geien degi§imler; a: Ta§ orlit jjzerine yama yapdb: Aym eoin fallsl kiremitle degi§tirilmi§ (1997). Kayaba§1 koyil (Tiirkeli), c-d: Ta§ ortiiIii ah§ap ntescenler fogll kcz de zama-nayellik dtlserek: ta§ oruueri ile birlikteortadan kalklyor, Ke§kiiy (Tiirkeli).
1Il1? (1990)
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Sonuc ve Oneriler
Arasnrma sahasmda, disansi iIe henuz yeterli baglantmm kurulmadigl 1970'li yillann basma kadar meskenlerinin insasmda daha cok ~evre
den temin ediIen malzeme kullarulrmshr, Ormanla i~ ice olan koylerdeki
bashca mesken yapi °gerecini aga~ 'olusrururken,' can ortU malzemesi olarak da genellikle tas tercih edilmistir,
Ta9 can ortusu olarak dunyarun muhtelif bOlgelerinde genelde metamorfik kayaclar kullaruhrken, arasnrma sahasmda ince tabakah (laminah) kiI taslan ve tabakah sistler kullarulrrustir, Ta9 ortunun meydana getirdigi agHhiiJ. tartmak ve sacaklan uzatmak icin ise can konstruksiyonunda
mefekolu, direcen, tembel agaci, vb. baska yerlerde g6riilmeyen, yerel unsurlar dikkati cekrnektedir, Bu ozel duruma bagh olarak mesken insa
eden ustalar yarunda, tasci adi altmda bir baska meslek grubu ortaya crknus ve bir d6nem bu meslek icra edilmistir,
Arastirma sahasmda bugun ~agda9 yapl gere~lerinin kullarulmasma
bagh olarak yeni tas ortu kullarurru hemen hemen sona ermistir, Buna
karsihk mevcut tas ortulerde ise hrzh bir degi9im yasanmakta, yeni konullar disandan getiriIen sanayi iiriinii malzemelerle ortulurken, eskiler
ise ya tiimden yikihp (veya kaza iIe yanarak) ortadan kalkmakta, ya da
iizerindeki tas ortu sac ve kiremitle yer degi9tirmektedir.
Turkiye'nin muhtelif bolgelerinin kendiIerine has mesken sekillerinin
daha tam olarak tespit ve tescili yapilrnadan yoredeki meskenlerde boyle
bir degi 9imin yasanmasi, k6ylerimizin mcdernlestigini gormek acismdan
sevindirici bir gelisme olarak kabul ediIse de, bu durum gerek biz cografyacilar, gerekse evrensel kultur mirasi degerleri acismdan iizuntu vericidir. Cunku bulunduklan ortamdan temin ediIen malzeme He insa edilen
bu evler, cevrenin etkisini tam olarak yansittiklan icin, ne kadar cograff
iseIer, aym oranda da korunmasi gereken birer kulturel mirashrlar,
Diinyarun baska yerlerinde, orne gin Alplerdeki ornekleri gelecek kusaklar icin siki bir sekilde muhafaza edilen bu meskenlerin, arastirrna saharruzda bulunan ornekleri de en krsa zamanda koruma altma almmahdir, Doga turizmi acismdan buyuk gelecek vaat eden Karadeniz Bolgesi
icin bu tur kiiltiirel cekiciliklerin muhafazasi buyuk onem tasimaktadrr,
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NOTLAR

1

Ytirenin geleneksel ahsapkn:meskenlerine ba§ka bir makalede yer verileeegi icin. bu amstmnada

2

sadeee tas {=atl orUisi! iaerinde durulmustur.
AmF_ _51>100, !f"S- yagl§l""""'gliriU4ilg"-'" 1= "'=u~""'"yent. kill·
dlgl ynksek kesimlerde bulunan (Catak ve Gok<;ealml gibj) orman ici kaylerill bir kisnuruia tahta
{=Qh

ortiisilnede rastiaruhnaktadn: Ybrede btl artiiye pedavra (ya da padavra) denilmekiedir: Pe-

davra15-20cm. eninde, 1.5-3 em kalmllgmdave 1-1.5 m nzunlugunda dilzglln bicimde incebiplmi§ tahlalardmlllleydmm gelmekte oll/p,eolerinveljaekientilerinin cattkm ttzerine kiremitgibti/st lisle konuiarak ortttimektedir. Yorede ta§ iirlilnilnaItma konukm, bn§ka bir ifadeile, ta§larlf! ttzerterine dizildigi 5~6 cm kalmbgmda, 10-15 em'enindekiYOlltlllmll§ aga<;lara ise hartama
denilmektedir: (BiIindigi gibt czellikleDoglI Karadeniz BaWmil kzrsal alanlarmda hartama dogrudan: {=atzYI tmen, cmstuma sahasmdaki pedatmnun kar§lllgl olen, ah§ap kiremitiere ueriien
3

isimdir).
Ara§tlrmasaliaSl1lda yaygl1l olarak bulunan ve kutiamlan malzemekiltn§l ve §istler olmakla birl.ikte, niepeten onlardan dohn dayalllklz, ve(yilte) arlil ta§l olarak kulknnkm kaya<;lara'da raetlanilmaktadtr. Ybrcde blmJarakayagan ta§l (:ardllvaz) denilmekte Oillp, az bulunduklan. icin: nodirell kllllamlJlll§lardzr:

..

;,
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