
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

32
11

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN ISSUES AS A 
SUPPORTIVE SOURCE OF HOSPITAL SPATIAL PERCEPTION 1

ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMININ DESTEKLEYİCİ BİR UNSUR 
OLARAK HASTANELERDE MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN1, Meryem YALÇIN2

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü, Ankara / Türkiye 

2 TOBB Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,  
Ankara / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-8473-19641, 0000-0003-1836-42432

Öz: Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, te-
daviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı 
tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından 
değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet 
duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye 
destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki 
etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık 
iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, 
illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyon-
ları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini 
şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerin-
deki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik 
tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde 
rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen 
gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de 
çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı 
olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendi-
rilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki 
elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak 
deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık 
personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen 
istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanların-
daki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı göste-
rilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım 
anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel 
bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç 
mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcı-
ların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel 
Kimlik

Abstract: Aim: Increased awareness of creating design solutions 
that can meet the social and psychological needs of patients in 
healthcare spaces highlights research on the psychology of place-
patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented 
health space designs that provide a sense of trust and satisfaction 
to patients – along with a supportive approach to their treatment 
– are the points of departure in this study, while understanding 
the effects and experiences of design on patients. Environmental 
graphic design elements (photographs, illustrations, typography, 
and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the fac-
tors that shape the patient’s spatial experience, such as orientation, 
information, and perception of a space. In this study, the effects 
of such design elements on user perception in health spaces were 
investigated, and these design criteria that play a role in determin-
ing and actively interacting with the environmental graphic design 
elements in hospital spaces are encountered. Based on the above-
mentioned facts, this research aims to contribute to the graphics 
in health spaces in the context of environmental graphic design, 
with experience covering both fields. Method: Three hospitals, 
which are sufficient in terms of environmental graphic design el-
ements and have differences between them, were determined as 
the research places. The elements in these hospitals were photo-
graphed and surveyed on user groups (patients, doctors, health 
personnel) who experienced the places continuously or temporar-
ily. Results and Conclusion: It was demonstrated by statistical 
data that the elements in the investigated places could not provide 
the expected effects as a whole. As a result, environmental graphic 
design applications that have a supportive design understanding 
in hospital spaces should have a holistic language, and that de-
sign understanding can only be demonstrated with the cooperation 
of architects, interior designers, graphic designers, and industrial 
designers.
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Öz: Amaç: Kentlerdeki yaşamın ekonomik, sosyal ve 
kültürel açıdan hızla ilerlemesi insanları kırsaldan kente 
göç etmeye yöneltmiş, kırsal alanlarda kültürün biçim-
lendirdiği özgün mimari miras yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmada ana amaç kültürel 
özelliklerin mekâna nasıl yansıtıldığını kırsal mimari 
miras üzerinden araştırmaktır. Yöntem: Kırsal yaşamın 
süregeldiği, yörük kültürünün yaşatıldığı, kültüre ait öz-
gün örnekleri barındıran Adana ilinin Ceyhan ilçesinde 
bulunan Burhanlı köyü çalışma alanı olarak seçilmiştir. 
Çalışma kapsamında Burhanlı köyünün tarihsel gelişimi 
incelenmiş, 16 geleneksel konutun rölöveleri alınarak 
yapıların mevcut durumu belgelenmiş; kültürel etkilerin 
iç ve dış mekânlara nasıl yansıdığı tartışılmıştır. Bulgu-
lar: Yapılan inceleme sonucunda, çoğunlukla iki katlı 
evlerin görüldüğü köyde yapıların alt katında köylüle-
rin geçim kaynağını yansıtan mekânların, üst katta ise 
yaşama alanlarının konumlandığı belirlenmiştir. Sofalı 
plan şemalarının görüldüğü yerleşimde yığma kârgir 
yapım sistemi ile inşa edilen evlerde ahşap, kerpiç ve 
taşın yapı malzemesi olarak kullanıldığı ve kırsal mima-
rinin niteliksiz müdahalelerle tehdit altında olduğu tespit 
edilmiştir. Sonuç: Kültürün kırsal mimariye mekânsal 
organizasyonda olmasa da iç ve dış mekânlardaki detay 
çözümlerinde yansıdığı ve bu özgün niteliklerin korun-
ması gerektiği anlaşılmıştır.
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Abstract: Aim: The financial, social and cultural de-
velopment in urban areas encouraged people to move 
out from rural areas which resulted in the extinction of 
vernacular architecture shaped as a result of cultural 
background. The main aim of this study is to examine 
how cultural aspects are reflected to spaces in vernacular 
architecture. Method: Burhanlı Village located in Cey-
han/Adana is chosen as the case study, because of its 
unique settlement character where yörük culture can still 
be seen. Within the scope of the study, historical deve-
lopment of Burhanlı village is examined, survey drawin-
gs of 16 traditional houses are prepared and interviews 
with local residents are undertaken in order to unders-
tand how culture is reflected in inner and outer spaces. 
Findings: It is ascertained that building stock in the vil-
lage is mostly comprised of two storey houses, where 
ground floors are used as stables or warehouses, the up-
per floors include spaces for daily living. In the houses 
where sofa is the main element of the plan organization, 
wood, mud brick or stone was used as building material 
and it is revealed that traditional houses are under threat 
because of poor quality intervention. Conclusion: It is 
determined that culture was reflected more in details in 
inner and outer spaces rather than spatial organization 
and that these unique qualities have to be preserved.
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Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.05

1 Sorumlu Yazar – Corresponding Author: F. Duygu SABAN (Prof. Dr.) Çukurova Üniversitesi, Fen Bi-
limleri Enstitüsü-Mimarlık, Adana / Türkiye, duygufazilet@gmail.com, 2Çukurova Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Adana / Türkiye, Geliş Tarihi / Received: 22.20.2020, Kabul Tarihi / Accepted: 
30.04.2021 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma ve Uygulama / Research and Application) Çıkar 
Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None, “Etik Kurul Raporu Yok / None



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2021 Sayı: 22 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2021 Issue: 22 Winter Spring Semester

ID:529 K:755
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

33

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

11

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN ISSUES AS A 
SUPPORTIVE SOURCE OF HOSPITAL SPATIAL PERCEPTION 1

ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMININ DESTEKLEYİCİ BİR UNSUR 
OLARAK HASTANELERDE MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN1, Meryem YALÇIN2

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü, Ankara / Türkiye 

2 TOBB Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,  
Ankara / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-8473-19641, 0000-0003-1836-42432

Öz: Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, te-
daviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı 
tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından 
değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet 
duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye 
destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki 
etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık 
iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, 
illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyon-
ları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini 
şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerin-
deki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik 
tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde 
rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen 
gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de 
çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı 
olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendi-
rilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki 
elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak 
deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık 
personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen 
istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanların-
daki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı göste-
rilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım 
anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel 
bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç 
mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcı-
ların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel 
Kimlik

Abstract: Aim: Increased awareness of creating design solutions 
that can meet the social and psychological needs of patients in 
healthcare spaces highlights research on the psychology of place-
patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented 
health space designs that provide a sense of trust and satisfaction 
to patients – along with a supportive approach to their treatment 
– are the points of departure in this study, while understanding 
the effects and experiences of design on patients. Environmental 
graphic design elements (photographs, illustrations, typography, 
and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the fac-
tors that shape the patient’s spatial experience, such as orientation, 
information, and perception of a space. In this study, the effects 
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ements and have differences between them, were determined as 
the research places. The elements in these hospitals were photo-
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GİRİŞ

Kırsal alan politikalarının yetersizliklerin-
den dolayı köyden kente göç her geçen gün 
artarak devam etmektedir. Kırsal kalkınma 
ve planlamaya yeterince önem verilmeme-
si, çiftçinin emeğinin karşılığını tam olarak 
alamaması, tarım topraklarının yapılaşmaya 
açılması gibi nedenler ve kırsal yerleşimlerin 
terk edilmesiyle gerçekleşen işlevsizlik kır-
sal alandaki yapıların yıpranıp yok olmasına 
neden olmaktadır. Son zamanlarda idari yapı-
daki değişiklikle köylerin, kentlerin bir ma-
hallesine dönüşmesi de bu durumun hızlan-
masına neden olmuştur. Tüm bu olumsuz ge-
lişmeler; tarihi kırsal alanlardaki geleneksel 
mimari ürünler üzerinde baskı oluşturmakta; 
korunmaları için politikalar geliştirilerek kır-
sal alanlarda sürdürülebilirlik çalışmalarının 
yapılmasını gerekli kılmaktadır.  Avrupa’da 
kırsal alanların korunması için farklı disip-
linlerin ortaklaşa çalışması hedefiyle Avrupa 
Konseyi bünyesinde komisyonlar kurulmuş, 
“Traditional Rural Architecture: A Strate-
gy for Europe” (Geleneksel Kırsal Mimari: 
Avrupa için bir Strateji) ve “European Rural 
Heritage Observation Guide” (Avrupa Kırsal 
Mirasını Gözlem Kılavuzu) gibi 

kılavuzlar oluşturulmuş (Akyüz Levi ve Taş-
cı, 2017: 366),  ülkemizde de kırsal mimari 
mirasın belgelenmesi ve korunmasına yöne-
lik öneriler geliştirilmesine odaklanan araş-
tırmalar son yıllarda hız kazanmıştır.

Geleneksel mimarlık, yerli mimari, yerel mi-
marlık, spontane mimarlık, halk mimarlığı, 
mimarsız mimarlık, yöre mimarisi, anonim 
mimarlık, vernaküler mimari gibi tanımlarla 
anılan kırsal mimari, Dünya Vernaküler Mi-
marlık Ansiklopedisi’nin tanımına göre “halk 
tarafından yapılmış tüm evler ve diğer yapılı 
çevre”yi kapsar (Çekül, Vakfı, 2012: 51; Oli-
ver, 1997: 15). Seçilen çevrenin olanakları ve 
eldeki malzemelerle, çoğunlukla konut sahibi 
ya da yerel yapı ustaları tarafından geleneksel 
tekniklerle inşa edilmiş kırsal yapılar ve bu 
yapıların bir araya gelerek oluşturdukları yer-
leşmeler, insanla doğa arasında kurulan etki-
leşimin en canlı örneklerindendir. Konutlar 
ve diğer tüm yapılı çevreden oluşan kırsal mi-
mari, Oliver’a göre halk tarafından yapılan, 
uzman veya bir mimar görevlendirilmeden 
inşa edilen her türlü yapıyı kapsamaktadır 
(Oliver, 2002: 33-34). Kırsal mimarlık ürün-
leri, bunları üreten kültürlerin yaşam biçimle-
rini ve özel ihtiyaçlarını karşılamak, gündelik 
hayatlarını devam ettirmek için tasarlanmış-
lardır. Hasol, kırsal mimariyi, anonim mimar-
lık adı altında ele almakta ve “yaratıcıları bi-
linmeyen, halkın ortak malı olmuş mimarlık” 
olarak tanımlamaktadır (Hasol, 1995: 39). 
Davulcu, kırsal mimarlık için “Halkın kendi 
olanakları, koşulları içinde, gereksinimlerine 
doğrudan karşılık arayarak, kültür birikimi-
ne ve gelenek çizgisine doğaçtan eklenerek, 
katılımlı bir yolla gerçekleştirilen yapılar” 

1 https://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/
uploads/AnadoludaKirsalMimarlik-Ekitap.pdf
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dır demektedir (Davulcu, 2009: 689). Ku-
ban’a göre ise kırsal mimari, kişinin kendi 
konutunun yapımının, ortak anlayış içindeki 
yerel işçiliğin yardımı ile birlikte doğal ve 
organik olarak gerçekleştirilmesidir (Kuban, 
1995: 12). Özetlemek gerekirse kırsal mi-
mariyi, içinde bulunulan çevrenin olanakları 
kullanılarak, süregelen kültürel pratiklerle ve 
gereksinimlere göre çoğu zaman yerleşim sa-
kinleri tarafından açık ve kapalı alanda inşa 
edilmiş yapılar bütünü olarak tanımlamak 
mümkündür. 

Türkiye’de mimarlık başta olmak üzere farklı 
disiplinler tarafından geleneksel kırsal mima-
riyi çeşitli yönleri ile inceleyen birçok çalış-
ma yapılmış, cephe ve plan organizasyonu, 
kırsal planlama ve sürdürülebilirlik, kırsal 
alan korumadaki yasal mevzuat açısından 
kırsal mimariyi oluşturan faktörler gibi farklı 
konular ele alınmıştır (Eres, 2013: 457-469; 
Kafesçioğlu, 1949: 7-64; Günay, 1981: 60-67; 
Deniz, 1992: 17-46; Eminağaoğlu ve Çevik: 
2015, 76-97, Kısa Ovalı ve Delibaş, 2016: 
515-529). Türkiye’de bölgelere göre farklı-
lık gösteren kırsal mimariye; kullanılan yapı 
malzemesi, plan organizasyonu, cephe oran-
ları gibi fiziksel özellikler ya da sürdürülebi-
lirlik açılarından bakılmış, kültürel pratikle-
rin kırsal miras oluşumundaki etkilerinin de-
ğerlendirildiği, kırsal alan korumanın bu an-
lamda bütünsel olarak ele alınmasının elzem 
olduğunu savunan çalışmalar da yapılmıştır 
(Karakul, 2011: 105-125). Kırsal mimarinin 

oluşumunda somut olan fiziksel olgular ka-
dar somut olmayan kültürel olguların da bü-
tüncül olarak tartışılmaya başlanması ancak 
1950 – 1960’lı yıllardan sonra gerçekleşmeye 
başlamıştır (Karakul, 2011: 105).  Buna ilave 
olarak, geleneksel kırsal konut tiplerinin iç 
mekândaki benzerlik ve farklılıklarının ince-
lendiği çalışmalar; sosyo-kültürel değerlerin 
kırsal mimariye etkilerinin araştırıldığı kısıtlı 
çalışmalardandır (Gökçe ve Kaya, 2020: 36-
56; Saatçi ve Önder: 2016: 144-174). 

Kırsal alanlarda kültürel birikim sonucunda 
süreç içinde tecrübe edilerek oluşmuş yapı 
kültürlerine ait bilgilerin belirlenmesi ve 
günümüzdeki yapı kültürlerine edinilen bu 
bilgileri aktararak mirasın korunup gelecek 
nesillere aktarılması için yerel mimarinin 
incelenmesi ve değerlendirilmesinin gerekli 
olduğu savunulmaktadır (Kısa Ovalı ve De-
libaş, 2016: 515-529). Değişen ihtiyaç ve ko-
şullara adaptasyon sağlayan ve bu anlamda 
durağanlıktan uzak devingen yapısı ile kırsal 
mimarinin sürdürülebilir olması için yöreye 
özgü kültürel özellikler korunurken, değişen 
çevresel ve ekonomik koşullara bağlı olarak 
geçmiş ile gelecek arasında dengeli bir iliş-
kinin kurulmasının da önemli olduğu ifade 
edilmektedir (Dipasquale ve diğ., 2014: 66, 
Scazzosi, 2018: 43 ). 

Türkiye’de kırsal mimari mirasın korunma-
sı üzerine kapsamlı çalışma yapan ÇEKÜL 
Vakfı tarafından Kırsal Miras Programı çer-
çevesinde, farklı coğrafyalardan 38 kırsal 
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yerleşim belirlenerek kırsalın değişimi, koru-
ma sorunları ve canlılıklarını devam ettirmek 
için yapılması gerekenler başlıkları altında 
inceleme yapılmıştır (ÇEKÜL Vakfı, 2020: 
182). Çalışma sonucunda kentsel alan için 
geliştirilmiş olan koruma modellerinin kırsal 
alan için geçerli olmadığı ve köyleri yaşat-
mak için temel unsurun dayanışma olduğu 
savunulmaktadır (ÇEKÜL, 2020: 85-86). 

AMAÇ

Bu çalışma yaşam pratikleri, kültürel öğeler, 
söz konusu öğelerin mekâna nasıl ve ne oran-
da yansıtıldığı, kısaca kültürün mekâna nasıl 
etki ettiği sorusuna odaklanmaktadır. Kırsal 
mirasın özelliklerini anlamak, kültürün na-
sıl yansıtıldığını belirlemek ve sürdürülebi-
lirliğine katkı sağlamak amaçları taşıyan bu 
çalışmada, göçebe yörüklerin yerleşik hayata 
geçtikten sonra oluşturdukları Adana ilinin 
Ceyhan ilçesi sınırları içerisindeki bir köy se-
çilmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile Burhanlı köyünün kır-
sal mimarlık mirasının yörük kültürüne bağlı 
oluşumu, mevcut durumu ve korunması için 
bilgi oluşturulması ile kırsal mirasın korun-
ması ve sürdürülebilir politikaların gelişti-
rilmesinde kültürün de dikkatle ele alınması 
adına farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

KAPSAM

19. yüzyılda Çukurova bölgesi, Yörük ola-
rak adlandırılan göçer aşiretlerin kış döne-

minde kışladığı, yaz döneminde Toroslara 
çıktığı, şehirlerde belirli ailelerin hâkim ol-
duğu devlet otoritesinden yoksun bir duruma 
gelmiştir (Sansar, 2013: 4). Tanzimat döne-
mi politikalarıyla beraber merkezi otorite-
nin güçlendirilmesi, vergi ve asker alımının 
düzenlenmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırıl-
ması, konar-göçer aşiretlerin iskân edilmesi 
gibi düzenlemeler yapılmışsa da, özellikle 
göçebe aşiretlerin iskânı devletin önemle ele 
aldığı konulardan birisi olmuştur. Aşiretlerin 
iskâna zorlanmalarının nedeni ise vergile-
rini ödememeleri, askerlik hizmetini yerine 
getirmemeleri, yaylaya gidip gelirken yerli 
ahaliye zarar verdikleri iddiası veya birbirleri 
ile olan mücadeleler olarak açıklanmaktadır 
(Genç, 2020: 42). Söz konusu dönemde ül-
kenin en verimli arazilerinden olan Çukuro-
va terk edilmiş ve kontrolsüz bir durumda 
olduğundan, konar-göçer aşiretlerin bu boş 
arazilere yerleştirilerek buraların “şenlendi-
rilmesi” ve devlet otoritesinin tesis edilmesi 
gündeme gelmiştir (Sansar, 2013: 4). Ceyhan 
Bölgesi’ne yerleştirilen göçebe aşiretlerin bu 
bölgeye yerleştirilmesinin temel amaçların-
dan biri; bölgedeki tarımsal alanın değerlen-
dirilip, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı 
sağlanmasıdır.

Adana ilinin Ceyhan ilçesi, tarih boyunca 
farklı kültürel gruplara ev sahipliği yaptığın-
dan alandaki somut ve somut olmayan kül-
türel birikimin yansımasını kırsal miras üze-
rinden incelemek adına yüksek potansiyele 
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sahip bir bölgedir. Çeşitli etnik gruplarının 
bulunduğu Ceyhan’da Yörük kültürünün kır-
sal mirasın oluşumunda etkin bir role sahip 
olduğu görülmektedir. Çalışma alanı olarak 
seçilen Burhanlı köyü (yeni adıyla Burhanlı 
mahallesi); kırsal yaşamın süregeldiği, Yörük 
kültürünün nispeten yaşatıldığı ve kültüre ait 
özgün örnekleri barındıran bir yerleşme ka-
rakterini yansıtmaktadır. 

YÖNTEM

Adana ili, Ceyhan ilçesi sınırları içinde yapı-
lan alan çalışmasında, 6360 sayılı Kanun’la 
mahalleye dönüştürülen 81 köy içerisinde 
Yörük kültürünün nispeten devam ettirildiği 
ve kırsal mimarlık mirasının günümüze ulaş-
tığı yapıların yer aldığı 19 köy tespit edilmiş, 
dokunun bütün olarak korunduğu ender köy-
lerden olduğu için Burhanlı örnek köy ola-
rak seçilmiştir. Çalışma kapsamında Ceyhan 
Belediyesi’nden temin edilen kadastro hari-
tası kullanılarak köydeki yerleşim dokusu 
incelenmiş, buna ilave olarak 16 geleneksel 
konut fotoğraf ve rölöveler ile belgelenmiş 
ve konutların içinde ve bahçelerde Yörük 
kültürünün nasıl yansıtıldığını anlayabilmek 
amacıyla köy sakinleri ile yüz yüze görüşme-
ler gerçekleştirilmiştir. İncelenen konutların 
belirlenmesinde yapıların özgün mimari de-
ğerlerini koruma durumu temel kriter olarak 
alınmış, geleneksel yapım teknikleri ve mal-
zemelerin kullanıldığı yapıların konumları 
belirlenmiş ve mimari özellikleri araştırılmış-
tır. Yapılan çalışmada elde edilen veriler kar-

şılaştırmalı analiz yöntemiyle değerlendiril-
miş, tablo ve şekiller yardımıyla tartışılmıştır.

BULGULAR

YÖRÜK KÜLTÜRÜ ve YERLEŞİM 
ÖZELLİKLERİ

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş toplu-
luk anlamına gelen, Türkçe ‘yürümek’ keli-
mesinden türemiş olan, Anadolu’ya yerleşen, 
konar-göçer Oğuz Boylarını ifade etmektedir 
(Eröz, 1991: 20-21). Yüzyıllardır Anadolu’da 
konar-göçer olarak yaşayan ancak yaşanan 
siyasal ve toplumsal nedenlerden dolayı 19. 
yüzyıl sonlarında göçebelikten yerleşik düze-
ne geçen gruplar, yaşam tarzlarından dolayı 
Yörük olarak adlandırılmıştır (Gürbüz, 1997: 
190; Şahin, 2006: 10). Osmanlılar dönemin-
de şehir dışında yaşayan göçebe aşiretlere 
Türk-Türkmen, ovalık yerlerde yaşayanlarına 
da Yörük tabiri kullanılmıştır (Gelekçi, 2004: 
16). 

Anadolu’da yaylak‐kışlak hayatı yaşayan 
Türkmenler için de kullanılan bu kavram 
1990’lara kadar azalarak devam etmiş olsa 
da, bu gelenek günümüzde orta ve batı To-
roslar’da nispeten sürdürülmektedir (Yener 
ve Gül, 2016: 198). Yörükler, göçebe kültü-
rüne uygun yaşantılarını diğer topluluklara 
göre daha uzun süre devam ettirerek yerleşik 
düzene geçmiş ve yaşamsal döngüleri de de-
ğişmeye başlamıştır. Örneğin göçer dönemde 
tohum ihtiyaçlarını besledikleri hayvanlardan 
elde ettikleri ürünleri takas ederek karşıla-
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maktayken, yerleşik hayata geçince bu basit 
ticaret alışkanlığını bırakıp ürünleri kentlerde 
satmaya başlamış, sosyo-ekonomik gelenek-
lerinin değişmesiyle kentle kurulan ilişkileri-
ni geliştirmişlerdir (Yener ve Gül, 2016: 199).

Fiziksel olarak birbirinden uzak ve değişik 
ekolojik bölgelerde yaşayan Yörükler’de 
aynı ev plan tipinin sık görülmesi gelenek-
sel göçebe Türk kültürünün etkisi olarak 
değerlendirilebilir (Demirarslan, 2011: 71). 
Yörük evlerinin genelde Eldem’in sofalı ev 
plan tipine göre inşa edildiği görülmektedir 
(Köse, 2005: 161). Türkiye’nin farklı kırsal 
alanlarındaki ev planlarının çoğunda bulunan 
ve Türk evi plan tipinin temel unsurlarından 
biri olan sofanın, göçebelikten yerleşik dü-
zene geçiş süreci içinde biçimlendirilmiş bir 
çevreye uyum mekânı olduğu ve geleneksel 
göçebe Türk kültürü temelinden gelmiş ola-
bileceği düşünülmektedir (Eldem, 1955: 24). 
Sofasız ev planında olduğu gibi dış sofalı ev 
planı tipinin kökeni, doğrudan antik Anado-
lu kültürlerine veya Ortadoğu’nun eski kül-
türlerine dayandırılmaktadır (Kuban, 1995: 
38; Tansuğ, 1992: 756; Dağgülü ve Dağgülü, 
1996: 93-95).

Geleneksel göçebe çadırı, mekânsal düzen 
bakımından iki bölümden oluşmaktadır. Bun-
lar; geceleri yatılan ve özel alanı temsil eden 
çadır ve günlük hayatın geçirildiği, ortak ala-
nı temsil eden çadır önüdür. Yerleşik hayata 
geçince eşyalar duvar içerisine girip çadırın 
ortasındaki ocak kenara çekilerek duvar içi-

ne gömülmüş, odanın kenarı mutfak olarak 
düzenlenmiştir (Köse, 2005: 178). Köse’nin 
bildirdiğine göre Yörükler’in yerleşik haya-
ta geçişte yaşadığı, sofasız tek odalı plan tipi 
sadece tek mekândan oluşmasına rağmen, 
yaşam alanı yani gündelik hayatın yaşandığı 
mekân, kapalı alan ve açık alan olmak üzere 
iki ayrı mahalden oluşur. Gündelik hayatın 
büyük bölümü alışkanlıkların sürdürülmesiy-
le daha çok açık alanda, oda önündedir, an-
cak değişen doğal ve kültürel ortama uyum 
sürecinde bu açık alan avluya dönüşmüştür. 
Avlu içindeki merkez yani ağaç (hayat ağacı/
kaba ağaç/anıt ağaç), günlük hayatın büyük 
bir bölümünün geçirildiği mekândır. Değişen 
ihtiyaçlar neticesinde, tek odanın önüne, üze-
ri kapalı fakat çevresi açık bir sofa eklenmiş-
tir. Gelişim sürecinde evin önündeki etrafı 
açık sofa kapatılarak iç sofa haline getirilmiş, 
bazı örneklerde hem iç hem de dış sofa gele-
neği sürdürülmüştür. Çadır kültüründen gelen 
dışarıdaki açık ateş ise kullanılmaya devam 
etmiştir (Köse, 2005: 173). İhtiyaçların de-
ğişmesi ve yaşanılan çevreye uyum sürecine 
uygun olarak Yörük evinin plan tipi de ekle-
nen mekânlarla değişime uğramıştır. Göçebe 
Türk kültüründe doğa ile bütünleşmiş dışa 
açık hayat tarzı ve toplu yaşam olgusu, ça-
dırın tasarımını belirleyen ana etkenlerdendir. 
Geleneksel göçebe kültüründe çadır gelene-
ğinin etkisi ile ev oldukça küçük, sade ve ya-
lın olup; eşyaları çok az sayıda, hafif ve ba-
sittir ve ev sadece temel ihtiyaçların karşılan-
dığı mekân olarak göze çarpar (Küçükerman, 
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1991: 43; Ögel, 1978: 25; Gürbüz, 1997: 189; 
Baykara, 2001: 85).

BURHANLI KÖYÜ

Hazar Denizi’nin kuzeyinden, yaşadıkları ku-
raklık nedeniyle göç eden Türkmen boyunun 
Karakoyunlu aşiretinden olan Burhanlı sa-
kinlerinin ataları, geçim kaynağı hayvancılık 
olan Yörükler’dendir3. Konya’nın Karaman 
ilçesinde göçebe hayatı yaşayıp hayvancılıkla 
geçinirken Enlioğlu Hasan’ın 1800’lü yılla-
rın başında bir aşiretle olan kavgası, dönemin 
valisine bildirilmiş, vali de iki aşiret reisini 
çağırarak, yerleşik hayata geçmeleri tavsiyesi 
ile iki aileyi barıştırmıştır4. Bu tavsiye üzeri-
ne Enlioğlu Hasan Mersin yakınlarında Bur-
hanlı köyünü kurmuş ve ailesi ile beraber yer-
leşik düzene geçmiştir. Zaman içerisinde aile 
genişleyip hayvancılıkla geçim zorlaşmaya 
başlayınca kurdukları Burhan köyü civarında 
tarıma elverişli arazi az olduğundan, 1830’lu 
yıllarda toprakları tarıma elverişli olan Çu-
kurova’ya gelmeye karar veren Enlioğlu Ha-

3 30.04.2019 tarihinde Burhanlı köyü sakinlerinden 
alınan bilgi

4 http://www.burhanlikoyu.com/?pnum=46&pt=Bu-
rahnl%C4%B1+K%C3%B6y%C3%BC

san’ın çocuklarından Hümmet ile Halil şim-
diki Ceyhan’a bağlı Mustafabeyli civarında, 
Tatarlı Köyü yakınlarına yerleşmiş, bir süre 
sonra bu köyün halkıyla anlaşamayarak bura-
dan da göç edip altı kilometre kadar kuzeyde 
yer alan şimdiki köyünü kurup tarımla uğraş-
maya başlamışlardır5.

Burhanlı Köyünün Fiziksel ve Mekânsal 
Özellikleri

Burhanlı köyü, Ceyhan ilçe merkezine 36 km 
uzaklıkta olan bir yerleşimdir (Şekil 1). Top-
lam nüfusun 2019 yılı itibarıyla 287 kişi ol-
duğu köyde hane sayısı 159’dur6. Köy yerle-
şik alanını; ovada, düzlük alanda toplu olarak 
yapılmış konutlar ile Haliliye- Akfatma yolu-
nun diğer yollarla kesiştiği kavşaktaki cami, 
muhtarlık, kahvehane ve sağlık evinin bulun-
duğu köy merkezi oluşturmaktadır (Şekil 2). 
Köyün camisi yaz kış aktif olarak kullanılır-
ken, köy halkı için bir toplanma alanı olan 
köy kahvesi işlevselliğini sürdürmektedir7. 

5 30.04.2019 tarihinde Burhanlı köyü sakinlerinden 
alınan bilgi

6 https://www.nufusune.com/177047-adana-cey-
han-burhanli-mahallesi-nufusu

7 30.04.2019 tarihinde Burhanlı köyü sakinlerinden 
alınan bilgi
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Şekil 1. Burhanlı Köyünün Konumu (Google Earth Pro Görüntüsü D. Saban Tarafından 
Düzenlenmiştir)
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Şekil 2. Burhanlı Köyünün Yerleşim Karakteri ve Sokakları (Google Earth Pro 
Görüntüsü Y. Göğebakan Tarafından Düzenlenmiştir, Fotoğraflar Y. Göğebakan 

Tarafından Çekilmiştir.)
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Yerleşimin gelişimi hakkında derlenen bil-
giler, yerleşim alanında yaşayanların akraba 
topluluğu olduğunu göstermektedir. Yapılan 
görüşmelerde, bu alana 1930’larda yerleşil-
diği, ilk yerleşimcilerin yapı inşasında ker-
piç malzeme kullandıkları ve ağırlıklı olarak 
hayvanlarla iç içe kullanılan birimleri inşa 
ettikleri, 1950’ler ve sonrasında nüfusun art-
masıyla geleneksel konut üretim süreçlerinin 
gelişmeye başladığı anlaşılmıştır. Kendilerini 
Yörük olarak tanımlayan sakinler, Burhan-
lı köyüne gelmeden önce “konar-göçer” ol-
duklarını belirtmektedir8. Göçerlikte, yayı-
lan sürülerle yapılan hayvancılık ve sürünün 
ihtiyacına, mevsim ve otlak durumuna göre 
yer değiştirilmesi üretim biçimiyle ilgilidir. 
Yerleşik hayatla birlikte sadece hayvancılık 
değil, üretim biçimi ve onun belirlediği top-
lumsal sistem de değişime uğramıştır (Şenol 
ve Akan, 2011: 159). 

Köy dokusunun oluşumunda ihtiyaçlar ve 
çevresel olanaklar kadar açık mekânda olma 
isteği gibi oba yaşamı ve yayla kültürünün 
de etkisi vardır. Geleneksel mimari üzerine 
yapılan araştırmalarda genellikle yapıların 
özellikleri incelenip, ölçülü çizimleri yapı-
lırken bu gibi çevresel ve mekânsal oluşum 
süreçlerini etkileyen faktörlerin yeterince ele 
alınmadığı savunulmaktadır (Eyüce, 2001: 
36-37). Diğer bir deyişle geleneksel olarak 
değerlendirilmesi gereken sadece konutlar 
değil aynı zamanda üretim süreçleridir.

Yörüklerin geleneksel olarak devam ettirdik-
leri sosyal ve kültürel yaşamı, özellikle evin 
biçimlenmesinde ayırt edici bir etkendir. Ye-
rel ve özgün kimliğin oluşmasında Burhanlı 
halkının sosyal yapısı, dünya görüşü, kültürel 
değerler ve normları, dini inanışları, iletişim 
alışkanlıkları, aile, akraba ve toplum ilişkile-
ri, yaşam biçimleri, çevre/mekân kullanımı 
ile ilgili gelenekleri, konut deneyimleri vb. 
etkili olmuştur. 

Köydeki mimariyi; doğal çevre özellikleri ile 
sosyokültürel yapıyı referans alarak, yöresel 
malzeme ve yerel yapım tekniklerini kulla-
narak ve geleneklere dayalı olarak üretilen 
mimarlık olarak tanımlamak mümkündür. 
Çevre ile bütünleşme isteğinden kaynaklanan 
bir durum olarak kırsal mimarlık ürünü ya-
pılar içinde bulundukları çevrenin olanakları 
kullanılarak inşa edildiğinden köydeki ya-
pılar karakteristiktir ve yere özgüdür. Yakın 
çevrede bulunan toprak, taş ve ahşabın, ye-
rel işçilikle birleştirilip temel yapı sistemini 
oluşturduğu köyde bu gelenek nesilden nesile 
aktarılarak süreklilik göstermiştir. 

Bina/Parsel İlişkisi

Kırsal yerleşim dokusunun karakteri parselle-
rin arazi üzerindeki şekliyle, yapıların parsele 
konumlanış biçimleriyle ve bu yapıların yol 
ile olan ilişkileriyle ortaya çıkmaktadır. Bur-
hanlı köyünde konutlar çoğunlukla yola cep-
he alacak şekilde yerleşmişse de farklı örnek-
leri görmek de mümkündür (Şekil 3). Köyün 
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parsel düzeni, zaman içinde yaşanan evlilik 
ve ölüm gibi nedenlerden dolayı parsellerin 
bölünmesiyle büyüklük olarak değişse de, 
yapıların parseldeki konumlanma şekilleri-
nin, bir başka deyişle Burhanlı köyünde ilk 
yerleşme sırasında biçimlenen parsel düze-
ninin, sonraki yıllarda yapılan yeni yapılarda 
da devam ettirildiği görülmektedir (Şekil 3). 
Parseller köy merkezinde nispeten daha kü-
çük, köy çeperlerine doğru ise daha büyüktür, 
bununla birlikte merkezde büyük parsellere 
ve çeperde daha küçük parsellere de rastlan-
maktadır. 

Burhanlı köyünde yapılar, parsele genellikle 
kuzey-güney aksı yönünde konumlandırılmış 

olup, güneyde avluya yer verilmiş, yapıların 
girişi de çoğunlukla güney cepheden sağlan-
mıştır. Parselde konut yapısı dışında, kültü-
rün dış mekân organizasyonundaki yansıması 
ve köylünün üretim şeklinin göstergesi olarak 
ahır, ocak (ekmeklik), ambar, anıt ağaç, kuyu 
vb. diğer yapılı öğeler yer bulmuştur (Şekil 
4). Bu öğeler her parselde aynı şekilde, konut 
yapısıyla ve birbirleriyle benzer ilişkide ko-
numlandırılmış olmasa da parselin boyutuna 
göre çoğunlukla en az üç öğenin açık alanda 
konumlandırıldığı görülmektedir. İncelen 16 
yapının 15’inde parsel içinde ocak, 14’ünde 
kuyu, 13’ünde hela, altısında ahır ve altısında 
anıt ağaç olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 3. Burhanlı Köyünde Bina-Parsel İlişkisi ve Çalışılan Yapılar (Ceyhan İlçe 
Belediyesi arşivinden alınan kadastro haritası yazarlar tarafından düzenlenerek 

hazırlanmıştır)
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Şekil 4. Burhanlı Köyünde Çalışma Yapılan Evlerin Vaziyet Planı Tipolojileri (Ceyhan 
Belediyesi Arşivinde Yer Alan Harita Yazarlar Tarafından Düzenlenmiştir.)
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Burhanlı Köyündeki Yapılarda Mekân Ol-
gusu

Burhanlı köyünde görüşmelerden aktarılan 
ifadelerden de anlaşıldığı üzere yayla ile (Zor-
kun Yaylası) olan bağlantı, mekân algısı ve 
yaşam biçimi kısmen de olsa devam etmekte, 
yerleşik hayata geçişle başlayan tarım kültü-
rünün yanı sıra hayvancılık faaliyetleri temel 
geçim kaynağı olarak sürdürülmektedir. Yer-
leşmenin çoğunluğunu oluşturan iki katlı ya-
pıların avlu ve zemin kat organizasyonlarında 
öncelik, hayvan barınakları, yemlik, ambar, 
tohumluk ve mağaza gibi üretim ya da depo-
lama alanlarında iken üst kat yaşam alanları 
olarak biçimlendirilmiştir. Hayvan barınak-
larının zemin katta olması hem hayvanların 
korunması hem de kış mevsiminde hayvanla-
rın ortama yaydığı ısıdan faydalanılması için 
geliştirilmiş bir çözümdür.

Yerleşimdeki konutlarda, kapalı mekân kadar 
açık mekânlar da önemli bir yere sahiptir çün-
kü gündelik hayatın büyük bir bölümü burada 
gerçekleşmektedir. Hem ocağın (ekmeklik) 
hem de çoğu evde hela, kuyu gibi mekânların 
avluda bulunması açık alanların aktif olarak 
kullanımına neden olmaktadır. Sosyalleşme 
alanı olarak da kullanılan avlu ya da sofa gibi 
mekânlar, yaz aylarında ev halkının toplu 
olarak oturduğu, misafir ağırladığı, uyuduğu, 
düğün ya da ölüm gibi durumlarda kalabalı-
ğın toplandığı, pekmez, buğday, salça, tarha-
na gibi kışlık erzakın hazırlandığı alanlardır. 
Kapalı mekânlar ise daha çok kış mevsimin-

de insanların kötü hava koşullarından etkilen-
memek için kullandıkları alanlar olarak ken-
dini göstermektedir.

Dış Mekânda Yer Alan Kültürel Öğeler

Burhanlı köyünde ev sakininin gündelik ya-
şam döngüsüne bağlı olarak oluşan kültürel 
özelliklerin etkisini dış mekân organizasyo-
nunda görmek mümkündür. Yerleşimde ya-
şayanların temel geçim kaynağı olan hayvan-
cılık için daha önceleri konut içi çözümler 
üretilmişse de avlunun bir köşesine yöresel 
malzemeler kullanılarak yapılmış olan ahır, 
ağıl ve kümes örnekleri de tespit edilmiştir. 
Gündelik ihtiyaca göre oluşturulan avluda; 
hayvancılık için gerekli olan malzemelerin 
depolandığı açık alan (çoğu zaman samanlık), 
kışın ısınma amaçlı kullanılan odun vb. ya-
kacakların yığıldığı alanlar, özellikle ekmek 
pişirmek amacıyla kullanılan yere gömülü, 
yaklaşık 100 cm çapında ve 40 cm yüksekli-
ğinde kerpiç ya da tuğla malzemenin dairesel 
formda dizilip üzerine çamur sıvanmasıyla 
oluşturulan, ön tarafı odun atmak için üst ta-
rafı ise sac yerleştirilip ekmek pişirmek için 
boş bırakılan ocağın bulunduğu ocaklık (ek-
meklik) denilen alanlar, kültürel olarak süre-
gelen yaşam biçimi ve mekân organizasyonu 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Yerleşik düzene geçişin ardından yapılmaya 
başlanan tarımsal faaliyetler için gerekli olan 
tohumluk, mağaza ve ambar gibi tohumun ya 
da hasatın depolandığı ve korunduğu mekân-
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lar genellikle zemin katta ve konut içinde yer 
alsa da, konutun dışında avluda bulunan ör-
neklere de rastlanmaktadır. Ekmek yapılan 
ocaklık ya da ekmeklik denilen mekânlar da 
genellikle evin girişine yakın bir yerde ve 
avlu içinde konumlandırılmıştır. Ocaklığa ya-
kın bir yerde bulunan anıt ağaç (çoğu zaman 
dut ağacı) ev halkının uygun hava koşulların-
da toplanıp, altında oturduğu, yemek yediği, 

gündelik hayatının bir bölümünü geçirdiği ve 
sosyalleştiği alandır (Şekil 5). Sonradan ya-
pılmış olan evlerde yapının içinde yer alan 
hela köyün ilk kurulduğu zamanlarda avluda 
yer almaktadır ve bu tip örnekleri günümüzde 
sıklıkla görmek mümkündür. Avluda bulunan 
tulumba ya da kuyu ise birkaç aile tarafından 
ortak olarak kullanılmaktadır. 

Şekil 5. Burhanlı Köyünde Parseldeki Konut Dışı Öğeler (Y. Göğebakan Arşivi)
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İç Mekânda Yer Alan Kültürel Öğeler

Burhanlı köyündeki konutlarda iç mekânda 
genellikle birinci katlarda yer alan yaşam 
alanlarını; oda, sofa ve mutfak oluşturmak-
tadır. Odalar birbirine benzer nitelikte olup, 
içinde yüklük, hamamlık (yunmalık), mah-
mil, tağa gibi kültürün yansıması olan öğeler 

yer almaktadır (Şekil 6). Yüklük; ahşaptan 
(çoğu zaman çam ağacı) yapılmış, ev halkı-
nın gece uyumak için kullandığı döşek, yastık 
ve yorganın sabah katlanıp istiflendiği, gece 
olunca yeniden açıldığı, bazı evlerde yanın-
da hamamlık bulunan mimari bir öğedir. Ha-
mamlık; 

Şekil 6. Burhanlı Köyünde Konut İçindeki Kültürel Öğeler (Y. Göğebakan Arşivi)

yüklüğün yanında 80x190 cm ebatlarında, 
daha çok yıkanmak ve abdest almak için kul-
lanılan bir alandır. Mahmil; konut sakininin 
özel eşyalarını sakladığı, duvarda yaklaşık 
20 cm derinliğinde ve 50x80 cm ebatlarında 
açılmış nişin ahşap kapakla kapatılmasıyla 
oluşturulmuştur. Tağa ise; duvarda ebat ve 

form olarak değişiklik göstererek açılmış, çe-
şitli eşyaların konulduğu açık niştir. 

Mutfak olarak kullanılan odalarda cağlık ve 
ocak bulunması bu odaların farklı işlev yük-
lendiğini göstermektedir. Yüklük duvarı oda-
ların ortak özelliklerinden biridir. Yıkanmak 
için “hamamlık” ya da “yunmalık” denilen 
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ve yüklük dolabının içinde bulunan mekânlar 
kullanılsa da, köyün ilk yapılan konutlarında 
cağlık adı verilen odanın bir köşesinde genel-
likle zemin kotundan 10 cm yüksek olacak 
şekilde oluşturulmuş ve çevrelenmiş kare for-
munda ve 80x80 cm boyutlarındaki alanlar da 
bu amaçla kullanılmıştır. Cağlık, aslen yıkan-
mak amaçlı yapılsa da bulaşık ve çamaşır yı-
kamak gibi değişik işlevler için de geliştiril-
miş bir çözüm olarak kendini göstermektedir. 
Burhanlı köyünde ocak, konut içinde ve/veya 
avluda olmak üzere iki şekilde kendine yer 
bulmuştur. Konut içinde olan ocaklar; zemin 
kotundan başlayan, bulunduğu duvar oyula-
rak oluşturulmuş, 100 x 70 cm ebatlarında, 
bacası duvar yüzeyinde tavana kadar devam 
eden, tuğla ya da kerpiç üzerine çamur sıvalı 
olarak yapılmış ve yanında genellikle cağlık 
bulunan bir öğedir. Bazı konutlarda hem av-
ludan kapalı alana geçişi belirlemek hem de 
temiz ve kirli alanları ayırt etmek açısından 
yörede eşik olarak adlandırılan, zemindeki 
10-20 cm kot farkı ile özelleştirilmiş yaklaşık 
100x100 cm ebatlarında öğeler de bulunmak-
tadır.

Yapıların Plan Tipolojileri 

Çalışma kapsamında Burhanlı köyündeki 16 
adet konut incelenmiş ve tipolojik özellikle-
ri belirlenmiştir (Şekil 7). Burhanlı köyün-
de genellikle iki katlı yapılar görülse de az 
oranda tek katlı yapılar da bulunmaktadır. 
Avlu içinde yer alan iki katlı konutlarda ze-
min kat, bazı evlerde konut, bazı evlerde de 

ailenin geçim kaynağına göre ambar, yemlik, 
samanlık, mağaza veya ahır olarak kullanıl-
maktadır. Köydeki konutların plan tipolojisi-
nin oluşumunda sofanın en etkili öğe olduğu 
ve odaların organizasyonunu biçimlendirdiği 
görülmektedir. Odaların arasında kalan, bü-
tün oda kapılarının açıldığı ve gün içinde za-
manın en çok geçtiği ana mekân olan sofa; 
Yörük kültüründen gelen açık alanda olma is-
teğinin sonucu olarak değerlendirilmektedir. 
Köyün yapılmış ilk konut örneklerinde sofa; 
etrafı açık, üstü kapalı, açık alana daha ya-
kın bir mekân iken zamanla yerleşik düzene 
uyum sürecinde önce açık ve kapalı sofanın 
birlikte kullanıldığı daha sonra ise sadece ka-
palı sofanın bulunduğu örneklere dönüşmüş-
tür (Şekil 8). 

Yerleşimdeki evlerde merdiven genellikle 
sofada yer alırken, köydeki ilk yapılarda dış 
(açık) sofada olup ilerleyen zamanlarda ka-
palı sofaların içinde yer almaya başlamıştır. 
Dış sofada yer alan merdivenler genellikle 
taş, iç sofada yer alan merdivenler ise ahşap 
malzemeden yapılmıştır (Şekil 9). Merdiven 
bitiminde yer alan ve ilk yapıldığında gaz 
lambasının yerleştirildiği ahşap platform gü-
nümüzde ekmek koymak gibi farklı amaçlar-
la kullanılmaktadır. 

Kuzey ve güney aksında biçimlendirilen ko-
nutlarda, hem kuzey hem de güney cepheye 
pencere ve kapı yerleştirilerek hâkim rüzgâr-
dan yararlanılmıştır. Açık ya da kapalı sofa-
nın genelde güney cepheye göre konumlan-
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dırılmasının; yazları daha çok açık havada 
geçirilen gündelik hayatın kış gelip kapalı 
alana geçilince güneşten ısı ve ışık kaynağı 
olarak yararlanma isteği amacıyla yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Yaşam alanlarının güneye ve 
manzaraya yönlenmesi gerektiği bilgisinin 
tersine, incelenen yapıların çoğunda girişin 
güneyden alınmasının ve yaşam mekânla-
rının kuzeye yönlendirilmesinin sebebi ise, 
Yörük kültürünün etkisi ile kapalı mekânda 
yaşamak istememeleri sonucunda günlük ya-
şamın avlu, sofa vb. mekânlarda geçirilmesi-

nin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 
Kapalı yaşam alanları yerine, açık ve yarı 
açık mekânlar güneye yönelmektedir.

Çalışma yapılan 16 örnekte, doğal topogra-
fik koşulların konut üretim sürecini etkile-
mediği, kot farkının zemin ve birinci katların 
ayrıştırılmasında kullanıldığı görülmüştür. 
Konut üretimi, ustalar ve ev sahipleri tarafın-
dan gerçekleştirildiğinden, tasarım sürecinin 
deneyimle edinilmiş olduğu söylenebilir.
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Şekil 7. Burhanlı Köyünde Çalışma Yapılan Evlerin Plan Tipolojileri   
(Y. Göğebakan Arşivi)
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Şekil 8. Burhanlı Köyündeki Evlerin Gelişim Şeması (Y. Göğebakan Arşivi)

Şekil 9. Yörük Evinde Merdiven Detayı (Y. Göğebakan Arşivi)
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Tablo 1. Kültürel Özelliklerin İç ve Dış Mekâna Nasıl Yansıtıldığına Dair Bulgular (Sarı 
ile Renklendirilen Konutlar Tek Katlıdır)

Kültürel Öğeler

Çalışılan Geleneksel Konutlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D
ış

 M
ek

ân

Kuyu • • • • • • • • • • • • • •

Ocaklık • • • • • • • • • • • • • • •

Anıt Ağaç • • • • •

Hela • • • • • • • • • • • • •

Ahır • • • • • • •

İç
 M

ek
ân

Z
em

in
 K

at

Oda

Kültürel 

öğe yok

• •

Ocak • • •

Cağlık • •

Mutfak

Kültürel 

öğe yok

• • •

Ahır • • • • • • •

Sofa • • • • • • • • • •

Yemlik • • • •

Tohumluk • • •

Mağaza • • • • • •

Samanlık • • •

1.
 K

at

Oda

Kültürel 

öğe yok

• • •

Ocak • • • • • • • • • •

Cağlık • • • • • •

Tağa • • • •

Yüklük • • • • •

Yunma-

lık

• • • • •

Mahmil • •

Mutfak • • •

Sofa Kültürel 

öğe yok

• • • • • • • • • •

Lamba-

lık

• •
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Ekmek üretiminin geleneksel olarak de-
vam ettiği köyde ocak etkin olarak hem dış 
mekânda hem de iç mekânda yer bulmaktadır 
(Tablo 1). Hayvancılık ve tarımın temel ge-
çim kaynağı olması ise ahır, samanlık, yem-
lik, mağaza, ambar ve tohumluk gibi mekân-
ları gerekli kılmaktadır. Geleneksel konutla-
rın dış mekânlarında ocaklık, kuyu ve hela 
ağırlıklı bir şekilde yer alırken, Tablo 1’de 
gösterildiği gibi ahır hem dış mekânda hem 
de iç mekânda binaların zemin katında oluş-
turulmuştur. Bu durum hayvancılığın önemli 
bir geçim kaynağı olduğunu göstermektedir. 
Parsellerinde anıt ağacı bulunan konutlarda 
kuyunun ağacın yanında yer alması ise ağa-
cın suya ihtiyaç duymasıyla açıklanabileceği 
gibi, şebeke suyu olmayan zamanlarda kuyu-
nun önemini de vurgulamaktadır. 

Çalışma alanındaki konutlar tek ya da iki 
katlı olmalarından bağımsız olarak genelde 
sofalı plan tipinde inşa edilmiştir. Yapılan in-
celeme sonucunda ilk yapılan konutlarda yarı 
açık olarak planlanmış olan sofanın ilerleyen 
zamanlarda kapalı sofayla birlikte kullanıl-
dığı ve konutların oda sayılarının artmasıyla 
kapalı sofaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Üst 
katta, kapalı sofanın etrafına yerleştirilmiş 
olan mekânların kendi içerisinde depolama, 
yıkanma ya da sergileme mekânları bulun-
durdukları görülmüştür. Mutfağın ise özel 
bir mekân olarak nadiren oluşturulmasının, 
ocağın önemiyle ve hem dış mekânda hem de 
odalarda ocağa yer verilmesiyle doğru orantı-

lı olduğu anlaşılmıştır. İç mekândaki kültürel 
öğelerin arasında en az rastlanan mahmil ol-
muştur, duvar içinde depolama alanı oluştu-
ran mahmilin sadece iki örnekte yer alması 
bu öğenin yığma duvarda oluşturulmasının 
özel bir çaba gerektirmesiyle açıklanabilir. 
Ocak ile birlikte en sık rastlanan öğe olan 
cağlık ise, sonradan şebeke suyu bağlanmış 
olsa da oda içerisinde çamaşır ya da bulaşık 
yıkama aktivitesinin gerçekleştirildiği önemli 
bir kültürel yansımadır.

Yapıların Yapım Sistemleri ve Malzemeleri

Burhanlı köyündeki geleneksel yapılarda kul-
lanılan yapı malzemesi genellikle ahşap, ker-
piç ve taştır (Şekil 10). Yapılarda kullanılan 
malzemeler bölgenin konumu ve iklimi ile 
yakından ilişkili olduğundan kolaylıkla erişi-
lebilir bir malzeme olan taş ve kerpiçin yay-
gın olarak kullanıldığı görülmektedir. Dere 
yatağından elde edilmiş olan moloz taş, ge-
nellikle konutların temellerinde ve zemin kat 
duvarlarında, yakın köy olan Yassıca (Leçe) 
köyünden getirilen kesme taş köşelerde daha 
çok ana taşıyıcı olarak, köyün yakınında bu-
lunan topraklıktan alınan topraktan elde edi-
len kerpiç ise kimi yapıların ara duvarlarında, 
kimi yapıların da taşıyıcı duvarlarında kulla-
nılmıştır. Yığma kârgir yapım sistemi ile inşa 
edilen yapıların derzleri arasında çamurun 
harç olarak kullanıldığı, yapıların cepheleri-
nin kesme taş olduğu ya da kerpiç duvarların 
üzerine kireç sıva yapıldığı görülmektedir.
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Köydeki geleneksel dokunun oluşumunda 
önemli yer tutan taşlar aynı zamanda bahçe 
duvarlarında da kullanılmıştır. Üst katlardaki 
ara bölmelerde taşın kullanılmadığı yerlerde 
çoğunlukla ahşap çerçeve arası kerpiç dolgu 
uygulanmıştır. Döşemeler ise çoğunlukla ah-
şap kirişler (çoğunlukla kavak ya da meşe) 
üzerine ahşap kaplama tahtası kullanılarak 
inşa edilmiştir. Kirişlerde kullanılan ahşap-
ların bir kısmı düzgün kesim kereste olsa da 
genellikle kaba yonu ağaç gövdesinden oluş-
maktadır. 

Temel duvarlarının devamında ana taşıyıcı 
sistem olarak kullanılan 60 cm kalınlığında-
ki moloz taş duvarlar, yüzeyleri düzeltilerek, 
sarsılmaya ve yıkılmaya karşı birbirleriyle 
ilişkili ve bağlantılı bir şekilde örülmüştür. 
Duvarlarda bağlayıcı olarak kullanılan ahşap 
hatıllar, her iki-üç metrede bir, duvarın hem 
iç hem de dış yüzüne yerleştirilmiştir. Döşe-
me ve damların yapımı sırasında, ilk olarak 
(kavak ya da meşeden yapılan) kirişler ya da 
kaba yonu ahşap ağaç gövdeleri, taş duvarla-
rın üzerine yerleştirilmiştir. Mekânın büyük-
lüğüne göre bölücü duvarların olmadığı ahır 
ya da depo gibi mekânlarda, kirişlerin altına 
meşeden yapılma başlıkları olan ahşap dik-
meler (çoğu zaman ağaç gövdesi) dikey ta-
şıyıcı olarak kullanılmıştır. Taşıyıcı kirişlerin 
üzerine, ahşap döşendikten sonra köyün top-
raklığından alınan toprak çamur tabakası ola-
rak yerleştirilmekte, damlara serilen çamur 
katmanı sıkıştırılıp çamurun su geçirimliliği 

engellenmektedir. Günümüzde ise konutların 
çoğunda, bozulan düz damların üzeri ya be-
ton teras çatı ya da ahşap konstrüksiyonlu çatı 
ile kapatılmış ve çoğunlukla oluklu sac lev-
ha ile, bazı örneklerde de marsilya kiremitle 
kaplanmıştır.

Yapılarda Görülen Bozulmalar: Yapı Kül-
türünün Değişimi  

Burhanlı köyündeki yapılarda görülen bozul-
malar özellikle teknoloji, ekonomi ve yaşam 
döngüsündeki ihtiyaçların değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle yapı teknolojisi 
alanında yaşanan hızlı gelişmeler yerel yapı 
geleneğindeki malzeme seçimi ve yapı sistem 
detaylarını değiştirmiştir. Bu durumun kültü-
rün kırsal alandaki yapılı alana yansımasında 
rastlanan yerel farklılıkları yok ettiği düşü-
nülmektedir. Kültürel etkileşimlerden de et-
kilenen köylülerin yaşam döngüsü, ekonomik 
durumu ve yapı ustalarının yöresel teknikle-
rinin değişimi, kültürel yansımaları dönüş-
türmektedir. Kültürel yansımalar, yerel yapı 
geleneği ve yapı kültürüyle doğrudan ilişkili 
olduğundan köyün dönüşüm sürecinde, yapı 
ustalarının usta-çırak ilişkisini sürdürmesi 
kültürel yansımaların aktarım sürecinin ko-
runması adına önemlidir. Köyde yaşanan kül-
türel pratiklerin devamlılığı, mekânla ilişkile-
rin değişerek de olsa sürekliliğini sağlarken, 
değişimler mekânların yok olmasına neden 
olmaktadır. Bu anlamda köyün ilk sakinleri yı-
kanma mekânı olarak cağlık kullanırken son-
raki dönemde yüklük içindeki hamamlık ya 
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da sofaya eklenen ıslak hacmin kullanılması, 
iç mekânda yemek yapmak için ocak kulla-
nılırken zamanla mutfağa tezgâh ve fırın gir-
mesiyle ocakların kapatılması bu mekânların 
yok olmasına neden olurken, geçim kaynağı 
hayvancılık olan Yörükler’in tarım yapmaya 
başlamasıyla yapıların zemin katında yer alan 
ahırın yanına mağaza ve ambar mekânlarının 
eklenmesi, merdiven başlarında kullanılan 
lambalığın köye elektriğin gelmesiyle farklı 
amaçlarla kullanılması, yapı içinde eşyaların 
saklanması ya da düzenlemesi için kullanılan 
duvardaki nişlerin (mahmil, tağa) yerini do-
laplara bırakması; kültürün değişerek de olsa 

sürekliliğini sağlamasına neden olmaktadır. 
Yapıların açık olan sofasına yerleştirilen ıslak 
hacim mekânları, mutfaklara yapılan tezgâh 
ya da iç sofada yer alan merdivenin dışarıya 
alınması gibi plan düzlemindeki değişimler 
kadar cephede de ahşap pencere ve kapıların 
plastik malzeme ile değiştirilmesi ve taş du-
varların boyanması karşılaşılan müdahaleler-
dir (Şekil 11). Geleneksel yapıların onarım-
larında ve yeni yapılan yapılarda geleneksel 
malzemeler kullanılmamakta, yeni yapım 
teknik ve malzemeleri (betonarme, tuğla, bri-
ket vb.) tercih edilmektedir. 

Şekil 10. Burhanlı Köyündeki Konutların Yapım Sistemleri ve Malzemeleri  
(Y. Göğebakan arşivi)
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Şekil 11. Burhanlı Köyünde Görülen Bozulma Örnekleri (Y. Göğebakan Arşivi)

DEĞERLENDİRME

Kültürel özelliklerin mekâna nasıl yansıtıl-
dığının Burhanlı köyü üzerinden araştırıldı-
ğı çalışmada, geleneksel konutların iç ve dış 
mekân organizasyonu, kültürel gelenekler ve 
bu geleneklerin uygulanma biçimleri Yörük 
kültürü bağlamında incelenmiştir. Yapılan 
inceleme sonucunda, gündelik yaşamın yanı 
sıra, üretim ve sosyalleşme etkinliklerinin 
gerçekleşmesine olanak sağlayan mekân-
ların, Yörük evlerinde kültürel geleneğin 
sürdürülebilir olmasına katkı sağladığı anla-
şılmaktadır. Özellikle kışa hazırlık amacıy-
la sonbaharda pekmez, bulgur, salça, tarha-
na vb. yapımı ile meyve ve sebze kurutma 
pratikleri yöreye özgü olarak sürdürülen en 

yaygın kültürel pratiklerdir. Bu gelenekler, 
konutların bahçesinde, damında ya da açık 
sofasında gerçekleştirilmektedir. Konut içi ve 
yakın çevresinde gerçekleştirilen sosyal ritü-
eller; düğün, bayram törenlerinin yanı sıra, 
imece usulü yapılan üretim etkinlikleri ve 
günlük sosyal etkileşimler de bu mekânların 
sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. 

Köyde kırsal hayatın geçim kaynakları ve ya-
şam pratikleri ile birlikte halen sürdürülüyor 
olması, mekânın bu pratikler doğrultusunda 
şekillenmesini açıklamaktadır. Gerçekleşen 
değişimin fiziksel boyutu, kullanılan gele-
neksel malzemelerin belirli bir ömrü olma-
sıyla ve yapım tekniklerini sürdürecek usta-
ların bulunmamasıyla açıklanabilir. 
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ÇEKÜL Vakfı tarafından yapılan inceleme 
doğrultusunda belirlenen canlılık kriterlerine 
göre değerlendirme yapıldığında (ÇEKÜL 
Vakfı, 2020: 71) Burhanlı köyünde evlerin 
çoğunda yaşamın olması, donatıların hala 
özgün ve kullanılıyor olması ve evlerin te-
mel altyapısının ayakta olması nedenleriyle 
mekânsal olarak canlı olduğu söylenebilir. 
Bununla birlikte sosyal hayat kışın devam edi-
yor ve köy kahvehanesi ortak sosyal mekân 
olarak kullanılıyor olsa da, nüfusun ağırlıklı 
olarak orta yaşlı ve yaşlılardan oluşması köye 
özgü yaşamın uzun süre devam edemeyebile-
ceğini düşündürmektedir. Kırsal ekonomi ve 
üretim devam ediyor olmakla birlikte köyde 
küçük esnaf dışında yerleşik çalışan nüfusun 
olmaması, tek geçim kaynağının tarım olma-
sı köyün kendi kendine yeterli bir ekonomik 
düzeni uzun vadede sağlayamayabileceği ve 
ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyulduğu 
fikrini oluşturmuştur.

Buna ilave olarak iç mekânda oluşturulan ve 
kültürel yansıma olarak değerlendirilen ocak, 
mahmil, tağa ve cağlık gibi öğeler yaşam 
tarzının değişimine paralel olarak alternatif 
donatılarla yer değiştirse de, yığma yapım 
tekniğiyle inşa edilmiş olan evlerde büyük 
ölçekli değişimin gerçekleştirilmesinin müm-
kün olmaması, bu öğelerin varlığının devam 
ettirilmesinde önemli bir etken olarak görüle-
bilir. Söz konusu öğelerin sürekliliği, Yörük 
kültürünün mekana yansımasının özgün bile-
şenleri olarak önem taşımaktadır.

Sonuç olarak Burhanlı köyündeki Yörük kül-
türünün sürekliliğinin sağlanması, mekânsal 
olarak özgün niteliklerin korunması ve kültü-
rel yaşamın mekana yansımasına devam edi-
lebilmesi için sosyal ve ekonomik önlemlerin 
alınması gerektiği savunulabilir. 

SONUÇ

Yörük kültürünün kırsal miras bağlamında 
örneklendiği bu çalışmada, 1930’lu yıllarda 
oluşmaya başlayan Burhanlı köyünde genel 
yerleşim kararlarının, bina-parsel ilişkileri-
nin, plan şemalarının ve konut içinde ve dı-
şında yer alan kültürel öğelerin ortaklık gös-
termesi ve belirli bir düşünce doğrultusunda 
oluşturulmaları, kültürel özelliklerin mekâna 
farklı niteliklerde yansıtılabileceğini düşün-
dürmektedir. Konutların yapım teknikleri, 
kullanılan malzemeler ve dış mekân düzenle-
meleri bölgeden sağlanan malzeme, işçilik ve 
uzmanlık ile doğru orantılı olarak Çukurova 
bölgesindeki diğer kırsal yerleşmelerle ortak-
lık gösterse de, iç mekânda yer bulan cağlık, 
tağa, yunmalık ve mahmil gibi öğeler yörük 
kültürünün yansımaları olarak ortaya çıkmış-
tır. Diğer önemli öğelerin ise hem dış hem de 
iç mekânda oluşturulan ahırların ve ocakların 
olduğu söylenebilir. Bu durum geçim kay-
naklarıyla olduğu kadar gündelik yaşamın 
gereklilikleriyle de açıklanabilir. 

Zaman içinde çeşitli nedenlerle kırsal alan-
larda yaşanan nüfus kaybı ve göç nedeniyle 
kırsal mimari kaderine terk edilmekte, tescil-
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lenmemiş olan bu yapılar ve yapıların oluş-
turduğu geleneksel doku zaman içinde kay-
bolup gitmektedir. Bu anlamda farkındalığın 
gelişmesine katkı sunmak amacıyla yapılan 
çalışma ile kırsal alanda kültürün mekâna 
yansımasının tespiti Burhanlı köyü üzerinden 
değerlendirilmiştir. 

Kırsal mirası korumanın bütüncül bir yakla-
şımla ve katılımcı bir anlayışla ele alınması 
gerektiği kabulünden yola çıkılarak; Burhanlı 
köyündeki kırsal mimari mirasın korunması 
ve gelecek kuşaklara aktarılması için mekân-
sal, sosyal ve ekonomik açıdan öneriler geliş-
tirilmiştir. Mekânsal açıdan yapıların özgün 
karakteri, yapı malzemesi ve yapım tekniği 
doğrultusunda, iç mekândaki özgün öğeler de 
dikkate alınarak yerel zanaatın ve ustalığın 
desteklenmesi gerekmektedir. Köydeki mi-
rasın korunup sürdürülebilmesi için köydeki 
yaşam döngüsünü gözeten ve teknoloji ile 
dengeli ilişki kuran çağdaş tasarımların özen-
dirilmesi de mekânsal sürekliliğin sağlanma-
sında faydalı olacaktır. 

Sosyal açıdan ise köydeki genç nüfusun ar-
tırılmasına yönelik olarak tarımsal ürünlerin 
çeşitlendirilmesinin, teknoloji desteğiyle son 
derece verimli topraklara sahip Çukurova 
bölgesinde bulunan köyde organik tarım ve 
alternatif tarım yöntemlerinin teşvik edil-
mesinin ve dayanışmanın ön planda olduğu 
kooperatifleşme vb. yollarla ürünlerin pazar-
lanmasına yönelik stratejilerin geliştirilme-
sinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Genç 

nüfusun artırılması tarım ve hayvancılık 
odaklı geçim kaynağı olan köyde yeni eko-
nomik modellerin, teknolojik çözümlerin ve 
işbirliklerinin oluşmasını destekleyeceğinden 
ekonomik olarak kalkınmanın da beraberinde 
gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Bu çalışma ile farklı etnik gruplara ait yerleş-
melerde kapsamlı çalışmaların yapılmasıyla 
kültürel özelliklerin mekâna yansımasında 
benzerlikler ve farklılıkların ortaya çıkarıl-
masının ve kırsal mimari mirasın kültürel 
altyapı ile ilişkilendirilerek araştırılmasının 
kırsal mirasın sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması açısından önemli olduğu vurgulanmaya 
çalışılmıştır. Söz konusu araştırmalar, kırsal 
yerleşmelerin özgün nitelikleriyle gelecek 
kuşaklara aktarılması ve halen yaşamakta 
olan kırsal hayatın mevcut özellikleriyle de-
ğerlendirilip desteklenerek sürdürülmesi açı-
larından önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today, despite the rapid advancement of life in the cities in economic, social, 
cultural, and educational areas; daily life, which has become difficult with the lack of sufficient 
investment in rural areas, has led people to migrate from rural to urban areas. In rural areas, 
where population has been decreasing day by day and are abandoned, the original texture of ar-
chitecture shaped according to living conditions encounters the danger of extinction and cannot 
resist time. Furthermore, in the maintenance and repair works conducted in the non-abandoned 
areas, instead of local materials and techniques, modern applications provided by technology 
are used; therefore, unconscious structuring occurs without considering the environmental con-
ditions resulting in the deterioration of the original texture and character of the local qualities. 
Aim: The purpose of this study is, through rural architectural heritage, to research how cultural 
characteristics are reflected in the locality by revealing the “cultural asset” value of the examp-
les in Ceyhan, where rural life keeps continuing, and traditional residences exist. Furthermore, 
it is aimed to identify the type of construction created by a group or groups with different cultu-
ral structures in sociological terms, in their living space, in other words, the application of tradi-
tional architecture in the rural area, and how and to what extent culture affects this tradition. The 
architectural formation created by different groups has gone beyond the action of structuring 
shelter and has formed an architecture by mirroring the traditional life cycle of that community. 
Method: Within the scope of this study, the villages where the yörük culture in the Ceyhan re-
gion has been relatively maintained and where the rural architectural heritage has reached today 
are determined as, Burhanlı, Doruk, İsalı, Günyazı, Kurtkulağı, Sarı Mazı, Kör Kuyu, Kırmıt, 
Sarı Keçili, Sağırlar, Selimiye, Dokuztekne, Soğukpınar, Dutlupınar, İmran, Yörükler, Azizli, 
Yeniköy and Nazımbey. Burhanlı Village was chosen as the study area because it was one of the 
rare villages where the traditional life of the yörüks has been preserved as a whole. In order to 
examine yörük culture, settlement character, and unique architectural examples of the culture are 
determined, the identification and documentation studies of the study area which has a unique 
identity have been carried out with the physical analysis, literature review, and interviews with 
local users. The basis of the study consists of the field study conducted on the sixteen traditi-
onal houses, selected depending on the level of unique architectural characteristics. Findings 
and Results: The study revealed, as a result of the examination of the historical development, 
traditional architecture, traditional building types and techniques in Burhanlı Village that, the 
effects of traditional culture on the formation of interior and exterior spaces, and the typologi-
cal characteristics of the original traditional architecture are varied. Mostly two-storey houses 
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are seen in the village. Regarding interior design, the ground floors of the buildings consist of 
areas reflecting the source of income of the community such as barns, warehouses, haystacks, 
mangers, seed storages, workshops, or stores, and upper floors are generally designed as living 
areas. In the buildings, specific to the life cycle adopted by the culture, some divisions are ob-
served in the interior spaces such as stove, clothes cupboard, tağa (wall niche without shutter), 
mahmil (wall niche with shutter), bathhouse, cağlık (a square area in the height of 10 cm from 
the ground, for taking a bath or washing dishes). In the outdoor spaces, such divisions as stone 
kiln (for cooking bread), barn, a monumental tree and a well are determined as reflection of the 
daily life. It is seen that the plan type with an open sofa (the hall in traditional Turkish houses) 
was applied in the first buildings constructed in the village, but due to the changing needs in 
time, it is observed that the plan type with a closed sofa was preferred. Today, it is seen that 
the planning schemes with outer sofa, inner sofa, and examples having both have been used in 
the buildings in the settlement, where six of the buildings were built with an inner sofa, three 
with an outer sofa, and seven with an inner and outer sofa. The houses were constructed with 
mostly voluntary collective work, traditional methods, and a masonry construction system. The 
building materials are wood, mud brick and stone, which are closely related to the location and 
climate of the region. The soil obtained from an area near the village, stones and wood brought 
from the river bank or nearby mountains have constituted the primary building materials. It is 
seen that various interventions such as wet areas have been made in the houses, using concrete 
materials in line with the changing needs over time. With this study, it is revealed that the cultu-
re is reflected in the building in spatial organization and detailed solutions. It can be concluded 
that determination of architectural qualities as reflections of cultural background need to be stu-
died more comprehensively in order to understand and protect rural architectural heritage. The 
evaluation of spatial, social and economical situation in the village revealed that support for 
improving social life and economic situation is needed in order to successfully sustain rural life 
in the village. It has to be noted that research concerning cultural reflections in rural areas are 
important, in order to understand the nature of living settlements where agriculture and cattle 
breeding are main sources of income and to develop new ways to sustain cultural heritage with 
a holistic view comprising of all unique aspects. 


