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Ozet:
Bu arastirmanui kOIlUSUI~U, Domanic ve
koylerinde yer alan daimi yerlesmelerdeki ktr meskenleri
olusturmakiadir. Arasttrma sahasi, Domanic ilce suurlan
ile suurlanmts olup, bu saha icerisinde 1 kasaba, 4
mahalle ve 32 koy yerlesmesi bulunmaktadtr.,
Ara$ttrma sahasi, Ege, Marmara ve if Anadolu
bblgelerinin birbirlerine en cok yaklastiklan bir konumda
yer almasi nedeniyle bir gefi$ sahastdir. Bu nedenle,
farklt ozellikleri yansuan ktr meskenlerine rastlamak
miimkiindur.

Meskenlerin hemen hetnen tamanunda ugrastlan
Baa
ekonomik
faaliyetin
etkisi
goriilmelaedir.
meskenlerde avlu icerisinde ev eklentileri bulunurken, bau
meskenlerde ise ekonomik faaliyetlerin tanm disina
kaymasi ile birlikte samanltk, ahtr, kuruluk gibi ev
eklentileri gorulmemektedir.
Anahtar Keliltleler:· Domanic, kir, yerlesme,
mesken.
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Abstract:
The ov~rall focus of this study is on Domanic and
the rural houses in its countryside. The permanent rural
houses.are scattered within the borders of Domanic. There
are 32 villages, 4 quarters and a borough in this area.
The research area is located at the intersection
point of Marmara Region, Aegean Region and Central
Anatolia Region. So it is possible to the impact ofdifferent
cultures.
The rural houses also reflect the economic
activities ofpeople living ill them. Some have annexes like
sheds, stables or kuruluk while the others do not.
Key Words: Domanic, rural, settlement, house.
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DOMANi<;'TE KIR MESKENLERi
The

Rural Houses in Domanic

Giri~:

Uzun bir gelismenin ve tarihsel gecrmsm izlerini tasiyan kir
meskenlerinin surekliliginde, gelenek ve goreneklerin yam sira, psikolojik,
etnik, tarihsel faktorlerin ve ekonomik etkinliklerin onernli bir payi vardir.
Ancak bunlarm da otesinde, bolgeye hatta yoreye gore degisen, her bolgenin
ve

yorenin

belirgin

ozelliklerini

yansitan

kir

meskenlerinin

bicimlendirilmesinde; relief, iklim, jeolojik yapr, litoloji ye bitki ortusu gibi
cografi cevre faktorlerinin de biiyiik etkisi vardir.i Bu nedenle cografyacryi
ilgilendiren meskenler, yapr malzemesi, sekli ve cesitli bolumlerinin
diizenlenmesi ile icinde bulundugu cografi cevrenin etkisini tasiyan ve bu
etkiyi yansuabilen meskenlerdir.'
Devamh krr meskenlerini arasnrmayi amac edindigirniz Domanic
ilcesi; Marmara, Ege ve

i<;

Anadolu bolgelerinin kesistigi

i<;

Batt Anadolu

Bolumu'nde yer almaktadir. Domanic, kuzeyden Bursa'mn lnegol, dogudan
Bilecik'in Bozuylik, guneyden Kutahya'mn Tavsanh, bandan ise yine
Bursa'rnn Keles ilceleriyle cevrilidir. Domanic, kuzeybatidan Uludag'rn
guneydogu uzantilanndan Dornanic Dagi (2020 m), kuzeydogudan Yirce
Dagi, guneyden Yaylacik Dagt He cevrili olup, yuzolcurm; yaklasik 619 km 2
dir (Harita I).
Domanic, 1993 yilmda EROL tarafindan yapilan cahsrnada Ege
Bolgesi'nin

i<;

Bat! Anadolu Bolumu'nde, Klltahya ve Tavsanh plato ve

daghk yoresi'nde yer almaktadir.' Dolayrsiyla hem fiziki cografya ozellikleri
hem de beseri ve ekonomik cografya ozellikleri bakimmdan iki bolge
arasmda bir gecis ozelligine sahiptir diyebiliriz.

I TANOGLU, A., 1969, Nufus,ve Yerlesme, istanbul Universitesi, Cografya
Enstitusu Yay: 45, s.214, istanbul.
2 EROL, 0.,1993, Tiirkiye'nin Dagal Yore ve Cevreleri, Ege Univ. Edebiyat Fak.
Ege Cografya Dergisi, SaYI:?, s.39, izmir.
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Arastirmanuza konu olan Domanic'te 32 kay, 4 mahalle ve 1 de
kasaba bulunmaktadtr, iI,e merkezinin niifusu 4673, koylerin niifusu da
14.887 olmak iizere toplam niifusu 19.560'dlr3

...

,.<~..-,

r-'

.•..

. ,

o

30

90
km

Harita 1. Domanic'in konum haritasr.

3

Dornanic iI,e Nufus Mudarlagu, 2005 yih kayrtlanndan,
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1. Ilcenin y erlesme Ozellikleri
Domanic ilcesinde yerlesmelerin olusumunda; tarihi, ekonomik,
sosyal ve ktiltiirel faktorlerin rolu bulunmaktadir. Bu faktorler icerisinde en
etkili olaru tarihi faktorlerdir diyebiliriz.

1.1. Ilcenin y erlesme Tarihi
Bilinen tarihi surec icinde Domanic, sirasiyla Hititler (M.O 200),
Frigler (M.O 1100), Lidyahlar (M.O 700), Persler (M.O 500), Bergama ve
Bitinya Kralltklan (M.O 300-200) 'run hakimiyeti altma girmistir.
M.O II. yy.da Roma, btittin Anadolu'ya imparatorlugunu ilan etrnis,
i~ Ban Anadolu ve Ban Karadeniz M.O 53 yrllannda Sezar tarafmdan isgal

edilmistir. M.S

395'te Roma Imparatorlugu'nun ikiye

bolunmesiyle,

Domanic Dogu Roma Imparatorlugunun hakimiyetinde kalrrusnr.
Ll.yy.dan bu yana Anadolu'da dogudan banya dogru Tlirklesrneyi
saglayan asil faktor cesitli Oguz boylandrr, 1071 Malazgirt Zaferi'nden
sonra Anadolu'ya
Anadolu'nun ban

ga~

u~

eden Ttirk Boylarmdan KaYI Boyu mensuplan,

bolgelerine (Sogut-Dornanic) yerlesmislerdir.

Yore tarihine ait kesin bilgiler 13. yy.a aittir. Bu donernde Anadolu
Selcuklu Devleti'ne ev sahipligi yapan Dornanic ve cevresi, 1281'de
Karakecili Asiret Reisi Ertugrul Gazi'ye yaylak olarak verilmistir, KaYI
Boyu mensuplarmm toplanma yeri olan Sagtit ve yaylagi Domanic, Osmanh
Imparatorlugu gibi yuzyillara damgasim vuran bir devletin ortaya ~Iktlgl
yerdir,
Ttirkmenlerin (Yoruklerin) Bozok ve D~ok boy Ian I.AIaaddin
Keykubat (1219-1237) zamanmda Ankara'nm

batismdaki Karacadag

civarlannda bulunuyordu. Daha sonra Kayi Boyu mensuplan bulunduklan
yerden

ga~

ederek batiya ilerlemislerdir,

Kayi

Boyu'nun

Karakecili

asiretine

mensup

Ertugrul

Gazi

idaresindeki bu Yorlikler, Domanic ilce merkezini ve cevresini gecici bir
yerlesirn yeri olarak kullandiklanndan, Osmanhlara ait tarihi bir eser bulmak
pek mtimktin degildir, Kaldi ki, 1926 yrlmda meydana gelen btiytik bir .
yangmla ilce merkezi tamarnen yanrmstir, Dolayisryla,

Val'

olan bazi

Eastern Geographical Review 16

•

67

Domanic'te

eserlerin

Kif

Meskenleri

de

soz

konusu yangmla birlikte

ortadan

kalkrms

olmasi

muhtemeldir.
Domanic, Cumhuriyet doneminde uzuri yrllar nahiye olarak Bilecik
iii Saglit ilcesine, Bursa iii lnegol ilcesine ve 1932 yihnda da Kutahya iIi
Tavsanlr ilcesine bagh kalrms, 1 Nisan 1960 tarihinde Klitahya' run alnncr
ilcesi olmustur.
2. Domanie'in Dogal Cevre Ozellikleri ve Meskenlerle Iliskisi
Hemen her bolge ve yorede oldugu gibi, Domanic'teki kir
meskenlerinin olusurnundada; sosyal, kulturel ve ekonomik faktorlerin yam
srra, dogal cevre ozelliklerinin etkisi soz konusudur. Ancak gelisen ve
degisen sartlara bagh olarak, bu faktorlerin etkisinin giderek azaldigmi
soyleyebiliriz. Buna ragmen, Domanic'teki kir meskenlerinde az da olsa
dogal cevrenin etkisini yansitan ozelliklere de rastlamak murnkundur.
2.1. Jeolojik ve Jeomorfolojik Ozellikleri ve Meskenlerle Iliskisi
Kutahya'rnn Domanic ilcesi, ilin kuzeybausmda olup Neojen
kalkerleri

lizerinde

bulunmaktadrr.

llcenin

kuzeyinde,

batismda

v.:

_kuzeybatismda metamorfik sert olusuklardan mutesekkil mermerler yer
alrnaktadrr, Bu jeolojik ozelligi, yorenin kir konutlanna yansirms olup,
konutlann

bir

kismmda,

soz

konusu

kayaclar

cesitli

amaclarla

kullanrlmaktadtr.

llceye ait yerlesmeler degisik jeolojik formasyonlar lizerinde olup,
koylerin cogu (Firanlar, Yesilkoy, Durabey, Cukurca, Safakoy, Erikli, Tiraz,
Karamanlar, Sogucak, Bocen, Saruhanlar, Seydikuzu) killi-kalkerli yapi
uzerinde kurulmus bulunmaktadir. Bir kisim koyler ise (Camhca, Bercin,
Cokkoy, Ihcaksu, Kl1'1k, Kucukkoy, Carsarnba, Murath) bazalt formasyonu
lizerinde bulunmaktadir. Sayilan fazla olmamakla birlikte andezit (Ciftlik,
Karakoy, Gliney, Muhacirler, Kozcagiz), kalker (Sanot, Ortaca, Kozluca,

Fmdicak) ve aliivyal (Aksu, Bukerler, Cakil, Domurkoy) arazi uzerinde de
yerlesmeler mevcuttur.
Domanic'In cevresi daglarla cevrili oldugundan, cevresine gore
oldukca cukurda bulunmaktadir. Bu ozelligiyle bir canak gorunumundedir.
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Ancak etrafmm daglarla cevrili olusu ve bu daglann genelde 1500 m.den
ytiksek olrnasi, ortalama ytikseltiyi 1000 m. nin Uzerine cikanr. Dolayisiyla,
Domanic ilce merkezi kismen alcak konumda bulunsa bile, bagh koylerin bir
kisrm 1000 m.den daha ytiksek yerlerde bulunmaktadir.

Domanic'In cevresindeki ytiksek alanlann vadilerle yanlmasi, sarp
yarnaclann bulunrnasi ve bunlar arasmda genis duzlukler olmasi, bir plato
ytizeyinin tesekkulune neden olmustur. Bu platonun kuzey kismmda

Dornanic ve bir krsim koyler yer ahrken, koylerin bir kismt da platonun;
guney, dogu ve batrsmdadir. Bu koylerin cogu kuru vadilerde olmak uzere,
tepelik alanlardave yamaclarda bulunmaktadir.

2.2. ikIim Ozelliklerl ve Meskenlerle iIi~kisi
Domanic, her ne kadar Ege Bolgesi sirurlan icinde yer ahyorsa da,
ikIim ozellikleri oiarak Akdeniz iklimi ile

k

Anadolu lklimi arasmda bir

gecis tipi ikIime sahiptir. Domanic ve cevresinde yersekilleri, yukselti ve
nispeten

artan karasalhgm. etkisiyle

yagl~

rejiminde Akdeniz

yagl~

rejiminden farkh, fakat i~ Anadolu yagl~ rejimini yansitan bazi ozellikler
tespit edilmektedir." Yilhk ortalama yagis miktan 632 mm. civanndadtr
(Tablo 1, Sekil I). Sicakhk olarak da Akdeniz iklimine gore daha dusuk
degerler gostermektedir. Sicakligm daha dusuk olmasmda; enlem ve
yukseltinin etkisi soz konusudur. Sicakhklar Ege'ye gore soguk, i~
Anadolu'ya gore ise daha ihmandir (yilhk ortalama 10.7 °C). Genel olarak
yazlar steak ve kurak, kislar soguk ve yagishdrr.

.

. ,.m YllkO
- (mm) ye Stea kl I k (0e) D e - er Ien.
I I
Ita ama Yagis
T a bl 0 1 D oman II;
Met.E]
Yagl~

(111m)

SIC. (oq

0,.

~ub

Ma.

Ni.

May

Haz

T,m

Ag.

Ey.

Ek.

Kas

M.

Yllllk

104.3

65.8

53.6

53.1

48.6

33.7

30.2

9.4

16.9

53.6

72.2

90.6

632.0

1.0

2.0

5.2

10.0

14.2

17.8

20.0

19.7

16.6

11.7

6.7

3.0

10.7

Kaynak: DMIGM Arasttrrna ve Bilgi Islern Daire Baskanhgi,

KO<;:MAN, A.,1993, Turkiye lklimi. Ege Oniversitesi Edebiyat Fakultesi
Yaymlan, No:72, s.58, Izmir.

4

Eastern Geographical Review 16

•

69

Domanic'te

Kif

Meskenleri

iklim

ozelliklerine

gore

yapi

meskenlerin

malzemesi

degisebilmcktedir. Dogal cevreden saglanan malzemenin etkili olmasinm
yam slra, iklim fakt6rU de bu malzemenin kullamh~mt etkileyebilmektedir.
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Sekil I. Dornanicin Yilhk Ortalama Yagis (mm) ve Sicaklrk (0C) Degerleri

Domanic'te ortalama

yagl~

632 mm.dir. Yagis en fazla

kt~

aylannda

dusmekte olup, buyuk miktan kar seklindedir. Ancak, kann yerde kalma
suresi cok kisa olup, eriyerek akisa gecrnektedir. Bu itibarla duz damh
meskenlere pek rastlanmamaktadir, Meskenlerdeki can ortu gereci genellikle
kiremit olmaktadir,

Yagrsm cesidi

ve miktan

da

catilann

egimini

etkilemektedir.
Domanic arazisinin onemli bir kismmm ormanlarla kapli olmasi,
insanlann mesken insasmda ahsap malzeme kullanrnasirn saglarrustir. Ancak
Dornanic ve koylerinde yaprrus oldugumuz gozlernlerde, sadece ahsap
malzemeden insa edilmis konut sayrsirun yok denecek kadar az oldugu tespit
edilmistir. Bunun birkac nedeni vardir. En onemlisi ulasim imkanlannm
gelismesi ve ~agda~ insaat malzemelerinin temin edilmesinin kolaylasmasi,
dolayisiyla daha uzun omurlu ve daha cagdas konut yapma imkamn ortaya
crkrnasrdir. Bir diger neden ise, ormanlann onceden oldugu gibi kontrolsuz

olarak kesilmesinin onune gecilmesidir. Bu durum sadece meskenler icin
gecerli olup, bazi eklentilerde sadece ahsap malzemenin kullamldigi gaze
carpmaktadtr (Fotograf 1).
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iklim faktoru meskenlerin pencerelerine de etki etmektedir. B u etki
pencerelerin buyuklugu ve yonu iizerinde belirgin bir sekilde kendini
gosterir. Bu durum ise iklimin ogelerinden ruzgflr ve srcakhgm sonucunda
ortaya cikmaktadir. Domanic'te hakim ruzgfir yonu kuzey sektorludtrr.
Bilindigi uzere, kuzey sektorlu ruzgarlar da soguk karakterlidir. Bu yuzden,
yoredeki konutlann
konulmamaktadir,

kuzey

cephesine,

zorunlu

olmadikca

pencere

Fotograf 1. Ilicaksu Koyu'nde taslar tizerine sadece ahsap malzeme kullarnlarak
insa editen bir ev eklentisi (Samanhk),
Bu durum, meskenlerin kuzey cephesinde hie penceresinin olmadrgi .
anlamma gelmez. Ama var olanlar kucuk ebathdir ve genellikle de
kapakhdir, Bu kapaklar krs mevsiminde kapatilarak soguk havamn etkisini
azaltmaktadir. Pencereler genellikle giineye, banya ve doguya bakacak
sekilde insa edilmektedir. Bu durum, gelir diizeyi artan ve cagdas
malzemelerle konut insa eden aileler icin gecerliligini yitinneye baslarrnsnr.
Cunku yeni insa edilen konutlarda

lSI

yahtimh duvar ve pencereler

yapilmaktadir. Dolayisryla, konutlardaki sicakhk kaybi asgari diizeye
dusmektedir. Bu nedenle, pencerelerin gerektiginde kuzeye donuk cephelere
konulmasmda hicbir sakmca gorulmemektedir.

Eastern Geographical Review 16 .•

71

Domanic'te Kir Meskenleri

3. Domanlc'In Beseri Cevre Ozellikleri ve Meskenlerle Iliskisi
Dornanic'teki kir meskenlerininyapimmda ve sekillenmesinde fiziki

elemanlannm yam sira beseri cevre faktorlerinin de rolii
bulunmaktadir. Bunlar sahamn etnik, sosyal, kiiltiirel ve tarihi ozellikleridir,
Bir ornek verecek ohrrsak, Safakoy'de rnuhacirlerin ikameti, bu koydeki
'meskenlerin diger koylerdeki meskenlere nazaran daha degisik bir tarzda
insa edilmesine sebep olmustur, Bu degisiklik mesken planmdan ziyade,
meskenlerin cil~ gorunumu iizerinde kendisini daha da belirginlestirrnistir
(Sekil 2). Safakoy halkr 1877-1878 Osmanh-Rus Savasi (93 Harbi) 'nda
cevre

Balkanlardan go~ etmistir, Bu halk, geldikleri bolgedeki ahskanliklanm,
gelenek ve goreneklerini de beraberinde getirrnislerdir. Bunun en belirgin
omeklerinden biri de, yukanda vurgulandrgi uzere, konutlarda kullamlan
malzemelerdir.
Her yerde oldugu gibi Domanic'te de degisen beseri ve ekonomik
sartlar, mesken yap' tarzma ve kullamlan malzemeye etki etmistir, Aynca
bunlara degisen ya~am tarzmr ve knltur seviyesini de eklemek gerekir.
kir meskenlerinin gecrnisini
Dornanic
ve cevresindeki
inceledigimizde, daha 90k gecici mesken orneklerinin yaygm oldugu
gorulrnektedir. 13. yy. da Karakecili Asiret Reisi Ertugrul Gazi'ye Osmanli
Devleti'nin temellerini olusturacak olan, SogUt ve Dornanic cevresi yerlesim
yeri olarak gosterilmistir. Ancak Osmanhlar Domanic'i yaylak olarak
kullandrklarmdan dolayi, ilk olarak Dornanic'te genellikle cadir yasantisma
dayanan gecici yerlesme ornekleri olusturdular, Zaman ilerledikce
Domanic'te yerlesik konuma gecen halk, 'burada da siirekli oturulan
meskenler insa etmeye basladrlar,
Cadirlann yerini yavas yavas ahsap, tas, kerpic, tugla ve betonarme
meskenler almaya baslamtsur. Ekonomik imkanlann artmasi ve ulasimm
daha elverisli hale gelmesiyle cirnento, tugla vb. cagdas yapi malzemeleri
insaatlarda kullamlmaya baslanrmstrr, Boylece fiziki cografya sartlanrun
etkisi giderek azalrmsnr (Fotograf 2).
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Fotograf 2. Domurkoy'de cagdas yapi malzemeleri kullanilarak insa edilrnis bir
mesken.
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Domanic ve cevresinde meskenlerin cogu cift kath olarak insa
edilmislerdir.

Hemen . hemen

butun

koylerde

iki

kath

meskenlere

rastlanabilmektedir. Meskenlerin tek veya iki kath olmasi mesken sahibinin
iktisadi imkanlan ile yalandan iliskilidir, Genelde ahsap meskenler iki kath
olup, alt kan samanhk ya da alur olarak kullamlmaktadir. Simdilerde ise,
ahsap konut yapirm olmadigi gibi, iki kath olarak insa edilen konutlarm her
iki kati da mesken olarak kullarulmaktadir, Ahir ve samanhk gibi eklentiler
ise, evin avlusunda ve konuttan bagimsrz olarak insa edilmektedir.
Domanic ve cevresindeki koy meskenlerinin hemen hemen hepsinde
avlu bulunrnaktadtr, Avlu buyuklukleri mesken sahibine ait olan arazi ile
iliskili

olarak degismektedir.

Bazi meskenlerde avlunun buyuklugu,

meskenin yuzolcumunden kuctlk olabilmekte, bazi meskenlerde ise avlunun

buyuklugu,

meskenin

toplam

yuzolcumunden

iki-uc

olabilmektedir. Avlunun buyuklugune mesken sahibinin

kat

ugra~tlgl

buyuk

ekonomik

faaliyet de etki edebilmektedir.
Ktr

meskenlerinin

ince1enmesinin,

soz

iktisadi

konusu

yap!

ozelliklerinin cografi acidan

yerlesmelerde

yasanan

problemlerin

nedenlerinin iyi anlasilmasr ve cozumu acismdan ayn bir onern tasrrnaktadir.
Gercekten kir yerlesmelerinin iktisadi yaprlanrun olusmasmda fiziki ve
. beseri ozelliklerinden kaynaklanan bircok faktor etkili olmaktadir. Fiziki
sartlar, ozellikle iktisadi faaliyet alamm belirlemekte, bu alanm boyutlan ve
niteligi insan tarafmdan degerlendirilerek, sonucta yerlesmeler iktisadi
ozelliklerini kazanmaktadrrlar." Soyle ki; hayvancihkla ugrasan ailelerin
avlulan daha genis olup, avlunun bir kismnu agii olarak kullanmaktadirlar.
Avluda agrldan baska ekmek veya yemek pisirmek icin kullamlan ocak basi
(finn), yakacak vb, esyalan koymak icin kullarnlan kuruluk, traktor, romork
vb. buyuk araclar icin kullamlan kuruluk alti, buyukbas hayvanlarm

barmdigr dam (ahir), samanlarm konuldugu samanlik, mesken sahibinin
ihtiyaclanrn karsilayacak olcude sebzenin ekildigi bahce gibi bolumler

bulunmaktadir (Fotograf 3, Sekil 3). Ancak,' gecimini bitkisel liretimden
5 YILMAZ, A., 1996, Orman lei KIT Yerlesmelerinde Ekonomik Yaps, Turk
Cografya Dergisi, SayI:31, s.140, istanbul.

74

•

DoguCografya Dergisi 16

The Rural Houses in Domanic

saglayan ailelerin avlulannda bahcenin buyuklugu, gecimini hayvancihkla
saglayan ailelerinkinden daba biiyiiktiir.

Fotograf 3. Ihcaksu Koyu'nde bir meskenin avlusunda yer alan bir ev eklentisi
(kuruluk).

Bahee

Ahlr(Dam)

.

~

AVLU

,' =~
~

K
Dam

Ayakkablhk

t
we

(Mntfak)

·0

Salon

~~t:

Oda

Oda

Sekil 3. Ciftlik koyunde bir mesken ve bu meskene ait avlu plaru (Olcek
kullarulmarrusnr).
Avlular, kimi yerde tas duvar, kimi yerde tahta cit, kimi yerde ise
cahlarla cevrilmistir. Bu duvarlann boyu genellikle 1,5 ila 3 m. arasmda
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degismektedir, Avlunun cevresindeki duvar ve citlerin bu kadar yuksek
yapilmasmm

nedeni,

disardan

bakrldigmda

avlunun

gortilmemcsidir.

Avlunun cevresi taslarla cevrili ise, genelde uzeri kiremitle ortulerek yagrnur
sulanmn sizrnasi onlenmeye cahsrlmaktadrr. Avlunun girisinde traktor,
otomobil vb. araclann kolayhkla girebilecegi buynk ve yliksekce bir kapi
bulunmaktadtr. Bu kapi kimi yerde ahsaptan, kimi yerde ise demirden
olabilmektedir.
Her ne kadar ev eklentileri avluda yer alsa da ekonomik sartlann
iyilesmesi ile beraber, betonarme bina sayisi da giderek artrrus ve avluda yer
alan bazi ev eklentileri betonarme binalara diihil edilmistir (Fotograf 4).
Kimi yerlerde ekonomik irnkanlan iyi olan ev sahipleri, bahce duvarlanm
bile tugla ile veya taslarla orulrnus, cimento harcryla srvanmis duvarlarla
cevrelemistir,

Fotograf 4. Onceleri avluda yer alan bir eklenti (samanlik), betonarme binarun
can katmda yer alabilmektedir (Ciftlik Koyu),
Arasnrma sahasmdaki kir meskenlerinde, insa malzemesi olarak tas,
tugla, ahsap ve toprak kullarulrmsnr. Ancak bu malzemelerin meskenlerde
kullamlma oram, her koyde aym dUzeyde olmarrusnr (Harita 2). Ahsap
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mesken sayilannm bazi onnan koylerinde (Ortaca, Kozluca, Fmdicak,
Seydikuzu, Safakoy) nispeten fazla oldugu, toprak meskenlerin ise Sanot,
Karamanlar, Yesilkoy, Sogucak gibi Tavsanh ilce smmna yakm koylerde
artngi gozlenmistir, Her iki malzemeden yapilrrus meskenlerin sayica fazla

oldugu bu keylerin Domanic i~ merkezine uzak koyler oldugu tespit
edilmistir. Arastirma sahasmda yer alan kir meskenlerinde tas meskenlerin
hfikim durumda oldugu, bunu sirasiyla tugla, ahsap ne toprak meskenler
izledigi gozlenmistir (Tablo 2, $ekil4).
Tablo 2. Yapi Malzemesine Gore Krr Meskenleri (%)
Konut Sayisr

YUzdesi

Tai

855

36

Tug-In

615

27

Ahsap

530

23

Toprak

320

14

2320

100 .

yapl Malzemesi

TOPLAM

..
Kaynak: Anket ve gozlemler sonucu elde edilmistir.

.Ta~
_Tugla

mJAh~ap

~Toprak
o/a27
~ekit4.

Yap! Malzemesine Gore Kir Meskenleri
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The Rural Houses in Domanic

4. Bitki Ortiisii OzeIlikleri ve Ahsap Meskenler
Domanic, dogusunda yer alan

i9

Anadolu'nun step alanlannm

drsmda kaltr. Dolayrsi ile, bitki tirttisti step formasyonu olmayip, igne ve
yay van yaprakh agaclardir. Yaklasik 32.997 ha.ltk (toplam arazinin
%53.3'ti) Ofmanarazisinin yer aldlgl Dornanic, degisik iklimlerin
barmdirdrgr cesitli ttirlerle donanlmis bir bahce gibidir. Aynca sahada,
dtinyaca nadir olarak bulunan ve yerel adi Tiim Karacam veya Ebe Karacam
olarak bilinen Pinus Nigra ailesinden Seneriana earn turu bulunmaktadir,
Domanic'in bitki cesitliliginin bu derece zengin olmasi meskenlerin insa
malzemesine de etki etmistir, Meskenlerin tinemli bir kisrmnda agirhkh
olarak ahsap malzemenin kullarulmasmm en' onernli nedeni de budur.
Dornanic cevresi ormanlannda hakim agac turleri; karacam, kaym,
mese, ardic, sancam ve koknardir, Su boylannda kayak agaclanna, bazi
kucuk bolumlerde yabani fmdik agaclanna rastlamak mumkundur.
Bunlardan baska, yaban ahlati, yaban elmasi, yaban erigi gibi meyve
agaclanna da az da olsa rastlamr, ,
Domanic arazisinin %53 gibi onemli bir bolurnunun orman ortusuyle
kaplt olmasmdan dolayt

meskenlerin yapimmda bol miktarda ahsap

malzeme kullarulmaktadir. Ancak, ahsap mesken sayilabilecek nitelige sahip
kir meskenlerinin sayisi oldukca azdir. Sayilan her gecen gun biraz daha
azalan bu meskenlerden, bizzat mesken olarak kullamlanlann sayisi yok
denecek kadar az iken, ahrr ve samanltk gibi ahsap eklentilere rastlamak
mtimktindtir. Domanic'in hemen her ktiytinde bir ahsap mesken veya
eklentisine rastlamaktadir. Ama ahsap meskenlerin kismen fazla oldugu
yerlesmeler; Erikli, Fmdicak, Karaktiy, Karamanlar, Kmk, Kozcagiz,
Kozluca, Ortaca, Safakoy, Saruhanlar ve Seydikuzu koyleridir. Diger
ktiylere nazaran, soz konusu koylerde ahsap konutlann varhgr, ormanla
iliskilidir. Diger bir ifadeyle bu ktiylerin hemen tumu orman ici ve orman
yakrru koylerdir,

Dornanic ve koylerinde insa edilen ahsap meskenlerin malzemesi
cevredeki karacarn ve kizilcam agaclarmdan elde edilmektedir. Ccvredeki
yapilarm en gtizel timeklerini dam ve samanltklarda gtirebiliriz. Bu yaptlar
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yapimmda once I1,5 m. Yuksekliginde tas duvar oruldukten sonra uzerlne ahsap mesken

genelde cann usulii ile insa edilmistir, Bu tur meskenlerin
yapilrnaktadir (Fotograf 5).

¥t,

'"

.'~~~~:~~

,,'M~~~-e'~~'~:

,~i$4-r,~~~,. ',;:i~~~.h~~" .;~,~~::~:.:~

,;;;;\.;"i...(':~"::.;-"' .-~; ~.<,~".--;,~~':~"'"\~";,/

Fotograr 5, ~anlilarzl ile insa edilmis bir samanhk (Iheaksu Koyu), Bu samanligm
alt kisrm 1.5-2 m ye kadar tas malzemeyle, ust krsrm ahsap malzemeyle insa
edilrnistir. t;allsi besik can tarzi olup, can orttt gereei olarak kiremit kullarulrmsnr.

!;Canl! tarzi yapilar su sekilde insa edilmektedir: Uzun ve govdeleri
duzgun, yuvarlak kizrlcam veya karacam agaclan kesilerek kabuki an
soyulmaktadir. Yuvarlaklrgi muhafaza edilen bu aga,lann u, kisrmlanna
cenrikler a'llmaktadlr. Aga,lar daha onceden insa edilmis tas duvann
uzerine sira lle dizilmektedir. Bazr koylerde bu agaclara omce adi verilir. Bu
omceler hazen temelden 2-2,5 m. yiiksekte olabilmektedir. Meskenin dort
duvan da bu sekilde insa edildikten sonra, bu agaclar iizerine 02 (yorede
kahn ve uzun agaclara verilen ad) adi verilen
aga,lardan konulmaktadir.
,
pomani, ve koylerinde onceleri ,antI tarzi yaprlar cogunlukta iken,
onnan tahribatIm onlemek icin aga, kesiminin yasaklarnasi ve ekonomik

gdi~rnellin katkisr ile onernli olcude azalnustir. Carma evler yerini zamanla,

~L'

~
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ahsap malzemenin islenip icinin cesitli dolgularla (tas, kerpic, tugla v.b)
doldurulup, insa edilen karkas yapilara brraknusnr (Fotograf 6).

Fotograf 6.. i,i kerpic ve tasla doldurulrnus bir karkas yapi (Cakrl Koyu).
Domanic'e bagh koylerde genellikle aym tip meskenler gorulurken,
Safakoy'deki rneskenler farkhdir. Bu koyde, Balkanlar' dan

go~

eden

muhacirler ikarnet ettiklerinden buradaki ahsap meskenlerin yapimi daha
degisik sekilde olmaktadir. Mesken duvarJan kahn agaclar yerine, crtalar ve
aralarma doldurulmus carnur ve taslardan olusmaktadir, Cevrede bu
sekildeki yapi tarzma sadece bu koyde rastlanmaktadrr, MeskenJerin dis
duvarJan geren adr veriJen kirrmzt bir toprakJa srvanrnaktadir. Bu nedenle,
koy uzaktan krrrmzt bir renkte gorunrnektedir, B u yapt tam sadece

Safakoy'e ait olup, diger koylerin meskenlerinden farkh bir ozellik arz
etmektedir. Bu durumun, bu koyde yasayan insanJann geJenekleriyle
yakmdan iliskisi bulunrnaktadrr. Diger koylerin meskenJerinin onemli bir
kismm da sivasiz oldugu gozlenmistir. Sivasrz olan bu meskenlerin
cogunlugunu ahsap rneskenJer olusturmaktadir. Cunku ahsap, iyi bir yahnrn
maddesi oldugundan, ahsap meskenlerde sivaya ihtiyac duyulmamaktadrr,
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Ahsap meskenlerin kismen fazla :oldugu koyler, tas ve kerpic
meskenlerin bulundugu koylere nazaran daha dagmik bir formda insa
edilmislerdir. Bunun en bUyUk sebebi, yangm tehlikesidir,' 1927 yilmda
Domanic'te crkan bir yangmcogunlugu.ahsap olan meskenlere bUyUk zarar
verrnistir. Bu nedenle ev ve eklentileri (ambar, samanlik, ahir, avlular vb.)
birbirinden uzak yapilmaya cahsrlmaktadir.
Ahsap meskenlerin catilan ise, genellikle besik cati biciminde olup
orta dereeede egimlidir. Cadir ortusn veya kirma can seklindeki

~~tllar

ise

daha cok tastan yapilrrus meskenlerde gorulmektedir. iki yUzeyli catilar
genellikle su sekilde yapihrlar: Catmm iki kenannm ortasma birer de baba
direk adt verilen kahn direkler dikilir, Bu iki direkle birlesen kahn bir direk

de baba dircgin ustilne cakihr. Bu ustteki direkten catmm uzun kenarlanna
dogru islenmis kalaslar caktlmaktadrr. Bu direkler geneIlikle cam ve kayak
agaclanndan yaprlmaktadir. Catmm uzun tarafina dogru cakilan bu kalaslar
binanm yaklasik 50 em disma uzatilmaktadrr. En sonunda bu kalaslann
ilzerine kiremitten veya tahtadan (hartama) can ortU gereci ortulur. Yaklasik
olarak 25-30 0 arasmda egim verilir. Ahsap meskenlerin catilan genellikle
yerli kiremitle ortuludur. Oysa eski ahsap meskenlerde daha fazla egimli bir
cati bulunup, kiremit ile crtulu degildir, Eski meskenlerin diger belirgin bir

ozelligi de iki parcadan olusan kucuk pencerelerdir, Alttaki parca evin icine,
Ustteki ise disma acilmaktadir. Aynca bu pencerelerin drs tarafmda da
kapaklar bulunup gerektigi zaman acrlmaktadir,
S.Ta~ Meskenlerin Bulundugu Koyler ve Meskenlerin Ozellikleri

Domanic ve cevresinde en fazla kullarulan yapi malzemesi tastir.
Tas, kolay ve bol bulunrnasi, az bir emek sarf edilerek cikanlabilmesi,
genelde az bir birlestirici unsurla yapilabilmesi ve, ueuz olmasi dolayisiyla,
yorede tas n:eskenler hakim durumdadir,
Domanic ve cevresinin ormanlarla kapli olmasma ragmen, tas
meskenlerin hiikim durumda olmasmm, mesken sahiplerinin ekonomik
durumlanyla, degisen ahskanhklanyla ve gelisen yasam standartlarryla
yakmdan iliskisi vardir, Ekonomik sartlann iyilesmesi, ulasim imkiinlannm
her koye ulasabilecek kadar gelismesi ve insanlann mesken yapimmdaki
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anlayislannm

degismesiyle

beraber,

ahsap

malzemelerden

yapilan

meskenlerin saytsi azalnusnr. Soyle lei, yorede onceleri sayilan fazla olan
ahsap meskenler, diger meskenlerden daha az dayamkh oldugu icin,
giiniimiizde insanlar, tas veya biiyiik oranda tas malzemenin kullamldigr
rneskenler

'irt~a

errnektedirler. Aynca artan orman tahribatmt azaltmak

amaciyla alman onlernler de ahsap meskenlerin sayisuun azahp, yerini tas
meskenlerin almasma yol acnustrr. Domanic genelde Neojen kalkerleri
iizerine kuruldugundan, insaatlar bu arazilerden elde edilen bazi tas tiirleriyle
insa edilmektedir. Daha once birlestirici olarak camur harcr kullamhrken,
simdi

cimento

ve

kumun ' kansmasiyla

elde

edilen

beton

harci

kullarnlmaktadir.

Tas meskenlerde temelin derinligi genelde I m. olup, genisligi 50
em. civanndadtr, Temele biiyiik taslar konur. Yan tasiyrci duvarlar 50 cm.
civanndadrr. Mesken iki kath yapilacagi zaman ise alt katm duvarlan, iist
kata gore daha kahn yapilmaktadir. Bu meskenlerin yapmunda her 1-1,5
m.de

yatay

bicimde

taslar

arasma

haul

adi

verilen

tahtalardan

konulmaktadir. Bu tahtalar taslararasmda baglayrcrhk vazifesi gorrnektedir.
Bir katm yuksekligi yaklasrk 2.5-3m' dir. Daha sonra ise meskenlerin ara
duvarlan (tas ve carnurdan) yapihr. Bunlann kahnhgi ise 15-20 cm.
ci varmdadrr (Fotograf 7).

Tiirkiye'nin bircok yoresinde oldugu gibi, Domanic yoresinde de tas
meskenlerin yapmunda toprak ve ahsap da kullamlmaktadrr. Bu meskenlerin
duvar harct toprak (camur harcmdan) ve can ortu malzemesi ise iizeri
kiremit kaph ahsapnr. Dolayisiyla, meskenlerin onemli bir bolumu tastan
olusmasma karsm, mesken yapirrundan toprak ve ahsabm kullammt da soz
konusudur.
Tas meskenlerin fazla oldugu koyleri: Aksu, Bercin, Bocen,
Camlica, Carsamba, Cokkoy, Cukurca, Dornurkoy, Durabey, Firanlar,
Giiney, Sogucak, Tiraz ve Yesilkoy olarak siralayabiliriz. Ahsap ve tas
meskenlerin birlikte yer aldig: koyler ise Biikerler, Cakil, Ciftlik, Kucukkoy
ve Murath' dir,
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Fotograf 7. Ahsap ve tas malzemenin birlikte kullanrldrgi bir mesken (Ihcaksu
Koyu).

6.Toprak Meskenlerin Bulundugu Kiiyler ve Meskenierin
Ozellikleri
lnsa malzemesine gore TUrkiye'de en yaygm mesken tipi kerpic
meskenlerdir. Kerpic meskenlerdeki bu genis cografi dagihsm esas nedeni;
stepler," i, bolge platolan, aliivyal ovalarda ve ic bolge depresyonlannda,
ktrsal bolgelerde mesken yapmak icin cevreden saglanan en ucuz ye en bol
malzeme, kerpic topragi olmasidir."
Domanic ve cevresinde tasm bol olmasmdan dolayi, toprak
meskenlerin sayisi oldukca azdir, Hemen her yerde oldugu gibi, Domanic'te
de toprak meskenlerin insasi; topraga saman kanstmlarak elde edilen kerpic
ile yaprlmaktadu, Ham maddesi toprak olan bu meskenlere cogu yerde
oldugu gibi, yorede kerpic meskenler de denilmektedir. Bu tiir meskenlere
Sanot koyunde, kisrnen de olsa Karamanlar, Sogucak ve Yesilkoy'de
rastlamr, Yorede tasm bol olrnasmaragrnen, bu koylerde toprak meskenlerin
insa edilmesinde geleneklerin rolii etkili olrnustur.
"DOGANAY, H., 1997, a.g.e, s.333, islanbul.
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Kerpic meskenlerin diger mesken tiplerine gore daha kolay insa
edilrnesi,

ISlYI

fazla gecirmemesi, yaprrmnda ustahga ihtiyac duyulmamasi

bazi avantajlandir. Bunun yanmda deprerne, neme ve yagisa karst dayaruksiz
olrnasi bu tOr meskenlerin olumsuz yonleridir. Kerpic meskenler her ne

kadar olumsuz Ozelliklere sahip olsalar da, bazi mesken sahiplerinin
ekonomik olarak yetersiz olmalan, kerpic

meskenlerin Domanic ve

cevresinde az da olsa yer almasma neden olmustur. Bu meskenlerin dis
cepheleri kerpic yaplmmda kullarulan 9amur harci He sivanmaktadir. Bu
ytizden ilk bakrsta diger meskenlerden ayirt etmek pek mtimktin degildir
(Fotcgraf 8).
Dornanic ve cevresinde

yagl~lann

nispeten fazla olmasr, hatta bazi

yrllar sel meydana gelmesi gibl nedenlerden, kerpic meskenler yapihrken 11.5 m. tas temel yapilmaktadrr. Halla iki kath meskenlerde birinci kahn
duvan tastan yapilmakta, ikinci kattan itibaren kerpic kullanilmaktadir.
Catilan ise genellikle dart ylizeylidir.

Fotograf 8. DI~ cephesi camur harci ile srvanrms, insa malzemesi ahsap ve la§ ulan
bir mesken (Ciftlik koyu).

Eastern Geogruphicnl Revrcv, H~
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Kif
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Kerpic meskenlerde drs duvarlann kalmhgi yaklasik 50-60 em.,

i~

biilmelerin kalmligi ise 15-20 em. kadardir. Kerpic duvarlann uzerlerine
yatay olarak konulan tahtalara bask" ara duvarlara yatay konulan tahtalara
ise do/rna adi verilir.
Bu

meskenlerin

dis

duvarlan

~amur

harcla

srvanmaktadir,

Sivanmayan meskenler de meveuttur. Kerpic meskenlerde onemli bir ozellik
de peneerelerde kendini gostermistir, Bu pencereler duvann kosesine kadar
uzanmakta olup, bitisik ikinci duvarda da aym sekilde devam etmektedir. Bu
kosebentli pencerelere koyluler, lspanyol penceredemektedirler. Sanot'ta,
kismen de olsa Carsarnba, Ciftlik ve Karamanlar koylerinde bu tur
peneerelere rastlamr.

SONUC;
Arasnrma sahasmm Ege, Marmara ve i~ Anadolu Bolgeleri'nin
birbirlerine en cok yaklastrklan bir konumda yer almasi, kir meskenlerinin
yap' tarzi uzerinde etkili olmustur, Kir meskenleri uzerinde bu

U~

bolgenin

ortak ozelliglni gorrnek mumkundur. Bu etki, hem fiziki cografya, hem de
beseri cografya sartlan bakirmndan kendisini gostermistir,
Cogu geleneksel tarzda insa edilmis kir meskenlerinde oldugu gibi,
Domanic'teki kir meskenlerinde de cevrenin fiziki cografya sartlannm
etkilerini kisrnen ,gormek mumkundur, Sahanm yaklasik %53,3'OnOn '"
ormanlarla kaph olmasma ragmen, sadece ahsaptan insa edilen meskenlere
pek rastlanrnarmsnr. Bunun sebebi ise, ahsap meskenlerin uzun sure
dayamkh olmamasi, yangm tehlikesine karst korumasiz olrnasi ve yorede bol
miktarda tasin bulunmasrdir. Bu durum ise diger mesken tiplerine (ahsap ve
toprak) nazaran tas meskenlerin daha yaygm hale gelmesine neden olmustur.
Boylece, Domanic vc yakm cevresindekl kif meskenlerinin ternel yapi gereci
tas olmustur, Ancak meskenlerin yapirmnda tasm yam sira

ah~ap

ve toprak

malzemenin de kullammt soz konusudur.' Dolayisiyla, meskenlerde ahsap,
tas ve toprak malzemelerin beraber kullaruldigr insa tarzlan ortaya cikrrustrr,
Boylece

~ogu

koy

rastlanabilmektedir.

yerlesmesinde
Aynca

ekonomik

iki

ve

O~

durumun

kath

rneskenlere

iyilesmesi,

ulasim

kosullarmm gelismesi de insanlann betonarme konut insa etme irnkamru
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arturmsnr. Ozellikle Dornanic ilce merkezine .yakm olan koylerde yapi
malzemesi olarak tuglanm giderek daha yaygmlasngmi gormekteyiz, Oysaki
ayrn durum uzak koyler icin gecerli degildir. Bu ise ulasrm gU~WgUnUn

getirmis oldugu bir dezavantajdir.
Kir meskenlerinin yapr tarzi ve insasmda kullamlan malzemeler

bakimmdan, yerlesmeler arasmda cok fazla bir farkhhk yoktur. Sadece
Balkan

gocrnenlerinin

yasadigi

Safakoy'un

meskenleri,

diger

kir

meskenlerine gorefarkhdir. Bunun nedeni de, soz konusu kay halkmm
gelenek ve goreneklerini meskenlere yansitrms olmasidrr.

Kir meskenlerinde ekonornik faaliyetin rolu onemlidir. Ev ve
eklentileri ugrasilan ekonomik faaliyete gore sekillenmistir, Hayvancihkla
ugrasan ailelerin ev eklentilerinde dam (ahir) onemli bir yer ahrken, ziraatla
ugrasan ailelerin ekonomik faaliyet alanlan (bahce) daha fazla yer
kaplarrustir.
Sonuc olarak, Domanic'teki kir meskenlerinin insasmda; ugrasilan
ekonomik faaliyetin rolu devam etmekle birlikte, geleneklerin-goreneklerin
ve ahskanhklann rolu

giderek azalmaya baslarmsnr.

fabrikasyon malzemelerin (demir,

~imento,

Bunun yerine,

kirec vb.) kullamldrgi, modern

meskenlerin yaptrrn luz kazanrmsnr, Boylece, her gecen gun geleneksel
mesken sayisi azahrken,

~agm

sartlarma uygun ve modern mesken sayismda

aruslar olrnaktadrr, Bu degisikligin en onemli nedenleri ise; ekonomik
imkanlann iyilesmesi, ulasimm ve haberlesmenin gelismesidir, Diger bir
ifadeyle

yore halkirun ekonomik durumunun

haberlesmenin

iyilesmesi,

kolaylasmasi, meskenlerin degisimine de

Dolayisiyla, Dornanic

ulasjm ve

yansirmsnr.

ve cevresindekl yerlesmelerde; geleneksel kir

meskenlerinin yam sira, yavas ta olsa cagdas ve modern rneskenler

yapilmaya baslarmsnr,
(1
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