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ÖN SÖZ 

Ayancık; iki denizin arasında tabiat harikası bir mekân. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Ana-

dolu’nun en zengin orman örtüsünü barındıran yeşil orman denizi. Türkiye’nin bu mavi-yeşil cen-

net köşesi son 100 yılda neler gördü geçirdi? Ayancık Çayı kenarında kereste üretimi ile başlayan 

süreç, Zonguldak çevresine maden direği ihracı, ardından Türkiye Kibrit İnhisarı için işletilmeye 

hazır ormanlar ve 1929’dan itibaren de dünyanın en önemli orman işletme tesislerinden birine ev 

sahipliği yapması. Önce batıdaki şehirlere iç göçler, ardından tüm Batı Avrupa ülkelerini kapsayan 

yurtdışına işgücü göçü süreci. Bütün bu özellikleri ile Ayancık tabiatı ve insanlarının cömertliğiyle 

herkesin en azından hayatında bir kere ziyaret etmesi gereken, üzerinde bir kitap değil onlarca eser 

yazılabilecek önemli ve gerçekten kayda değer bir yurt köşesi.  

Bu kitapta Ayancık yöresinde bulunan ve literatürde bugüne kadar ihmal edilmiş görünen taş ör-

tülü ahşap meskenler üzerinde durulmuştur. Ayancık Belediyesi’nin katkıları ile yayınlanan bu 

kitabı Ayancık’ın diğer zenginliklerini tanıtacak başka kitapların takip etmesini umuyoruz. 

Bu vesileyle; kitabın yayınlanmasındaki maddi katkılarından dolayı öncelikle Ayancık Belediye 

Başkanı Sayın Aslan Özdemir’e, kitabın hazırlanma sürecinde desteklerini esirgemeyen Sayın 

Saim Yılmaz’a, planların çiziminde yardımcı olan Sayın Zeynep Uzun Aktaş’a, Ayancık Orman 

İşletme Müdürlüğü Şefleri; Hüseyin Altınel’e, Ahmet Özdemir’e, Yüksel Efeoğlu’na, Gökhan İş-

can’a ve Gökhan Özçelik’e teşekkür ederiz.  

Ayancık’ta bulunulan dönemde çalışmalara katkı sağlayan tüm öğrencilere, Ayancık’ın geleneksel 

mimarisi hakkında teknik bilgiler veren ahşap ev ustaları; Cemil Oral’a, Dereköy köyünden Ahmet 

Özcan’a, Söküçayırı köyünden Ali Aydın ve Ramazan Şentürk’e, Karakestane köyünden İzzet Yıl-

maz’a, Belpınar köyünden Mehmet Ali Özdemir’e, Dibekli Köyü’nden Hüseyin Ünal’a, Büyükpınar 

köyünden Osman Yavuz’a, Kestanelik köyünden Satı Ali Keskin’e, Doğanlı köyünden Suat Erol’a ve 

Türkeli ilçesinden Murat Özbay’a teşekkürlerimizi sunar, adı geçen ustalarımızdan hayatta olanlara 

uzun ömür, ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet dileriz.  

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz - Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Kaya
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GİRİŞ 

Yerleşmelerin yapısını oluşturan en küçük birim meskenlerdir. Mesken deyimi ile en basit kulü-

beden, şehirlerin en gelişmiş ev ve apartmanına kadar sadece ikametgâh olarak kullanılan yapılar 

değil; atölye, mağaza, okul, cami, kilise, tiyatro, sinema gibi ticari, endüstriyel, dinî, askerî ve kül-

türel veya eğlence ihtiyacını karşılamak üzere meydana getirilen bütün yapılar kastedilmektedir 

(Tolun-Denker, 1977). İnsan neslinin dünya üzerinde meydana getirdiği ilk yapı olan meskenler kır 

hayatının da en karakteristik görünümleridir (Tunçdilek, 1967). İnsanların bireysel ya da toplu ola-

rak bir arada yaşamalarını sağlayan meskenler; ister tek ev, ister bunlardan meydana gelen yerleş-

me birimleri şeklinde olsun; fiziki çevrenin etkisi, geçim kaynakları ve iktisadi faaliyet tarzı, yaşa-

nılan kültürel ortam ve insanın bizzat kendi isteklerinin kesiştiği eşsiz örneklerdir (Yılmaz, 2002). 

Kır meskenleri, kullanılan malzeme, şekil ve çeşitli kısımlarının düzeni bakımından çok farklı 

görünümler arz etmektedirler. Meskenlerin çeşitli şekiller almasında etnik, tarihî ve psikolojik fak-

törlerin yanında, bölgeye göre değişen ve her bölgenin karakteristiğini meydana getiren coğrafi 

faktörlerin etkisi büyüktür. Meskenler, yapı malzemesi, şekil ve çeşitli kısımlarının düzeni (plan) 

ile içinde bulundukları coğrafi koşulların etkisini taşıdıkları ve bu etkiyi aksettirdikleri oranda coğ-

rafi bir önem taşırlar (Tolun-Denker, 1977). Ev, bir bölge ve onun egemen kültürü hakkında çok 

şeyi ortaya koyar. Yerel olarak elde edilebilen inşaat malzemelerini, içinde yaşayanların toplumsal 

ve ekonomik ihtiyaçların ve evin içinde yer aldığı doğal çevrenin özelliklerini gösterirken, ev tiple-

ri kültürel gelenek ve geçişlerin göstergeleri olabilirler. Konutların yapımında kullanılan malzeme-

ler de yerel ve bölgesel manada ekonomik, kültürel özellikleri yansıtmak bakımından önemlidir 

(Tümertekin ve Özgüç, 2009). 

Meskenlere karakter kazandıran en önemli etken, evin yakınında bulunan bol ve ucuz inşa mal-

zemesidir. Hemen her şey, bu faktörün yoğrulması veya çeşitli tesirlerin, bu malzemeye şekil ver-

dirmesi ile mümkün olur. Bu sebeple sosyoekonomik şartları tıpa tıp aynı olan iki aile gurubundan 

birisini ova tabanında, değerinin gayet arızalı ve taşlık bir dağ başında yaşadıkları düşünülürse, 

bunların inşa edecekleri meskenler birbirlerine hiç benzemeyecektir (Tunçdilek, 1967). Fakat evle-

rin şekillerinde çevrenin bütün etkileri yanında insanın kendisi, onun gelenek ve göreneği, alışkan-
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lığı, eğilimleri, istekleri ve kaprislerinin de etkisi vardır. İnsan çevresinde bulduğu malzemeyi her 

yerde aynı şekilde işlemez, kullanmaz ve bu suretle ahşap, taş veya toprak ev çeşitli şekiller alabi-

lir. Örneğin, hepsinde ahşap malzeme kullanılmış olmasına rağmen bir Karadenizlinin evi ile bir 

Malezyalının veya bir Finlandiyalının evi arasında önemli konstrüksiyon farkları vardır. Bu örnek-

lerde farklı iklim ve topografya koşulları neden olarak gösterilse de aynı iklim koşulları içinde 

olanlarda da büyük farklılıklar görmek mümkündür (Tolun-Denker, 1977).  

Bu çalışmada, Kuzeybatı Anadolu’nun kıyı kuşağında yer alan geleneksel kırsal konutların ken-

dilerine özgü kültürel ve mimari özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 2010-2018 yılları arasında 

farklı dönemlerde yapılan arazi çalışmalarında Ayancık-Türkeli yöresinde yaklaşık 65 köyde ince-

leme yapılmıştır. Bu arazi çalışmalarında yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılarak yöre hal-

kı ve ahşap ev ustalarıyla yapılan görüşmeler sonucu evlerin inşa süreci hakkında bilgi edinilmiştir. 

Ayrıca yöre hakkında yazılmış resmî kurum raporları, tez çalışmaları, kitaplar ve bilimsel makale-

ler incelenmiş, konu ile ilgili bölümlerden yararlanılmıştır.   
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1. Bölüm 

COĞRAFİ ORTAM ÖZELLİKLERİ1 

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde Sinop’un Erfelek ilçesinden 

başlayarak İsfendiyar-Küre Dağlarının denize bakan kuzey yamaçları boyunca batıda Kastamo-

nu’nun İnebolu ilçesine kadar olan kesimde görülen taş örtülü ahşap meskenler üzerinde durulmuş-

tur. Araştırmada Ayancık ilçesi merkez alınmış, taş örtülü ahşap ev ve eklentilerine ait örneklerin 

büyük kısmı Ayancık köylerinden seçilmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Lokasyon haritası. 

                                                            
1  Bu bölümdeki bilgilerin bir kısmı için “Ayancık ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli” isimli ya-

yımlanmamış doktora tezimizden faydalanılmıştır. 
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1.1. JEOMORFOLOJİ 

Ayancık yöresi Karadeniz Bölgesi’nin genel coğrafi özelliklerini yansıtmaktadır. Denize paralel 

uzanan dağ sıraları ile bunları yararak denize ulaşan akarsuların oluşturduğu dar vadiler genel mor-

folojik yapıyı oluşturur. Yükselti kıyıdan itibaren hemen artmaya başlar. Çalışma sahasının kuze-

yinde uzanan Küre Dağları ana jeomorfolojik birimdir. 

Akarsular tarafından derin yarılmış vadiler nedeniyle kıyı kesimden iç kesimlere geçiş oldukça 

zordur. Doğu-batı yönünde uzanan ve batıdan doğuya doğru yükselti kazanan Kuzey Anadolu Dağ-

ları’nın çalışma alanı içinde kalan kısmı orta yükseltidedir. Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzey sıra-

sını oluşturan Küre Dağları silsilesindeki Zindan Dağı (1.876 m) ve Çangal Dağı (1.605 m) yöreyi 

güneyden çevreleyerek en yüksek zirveleri oluştururlar. Bu iki zirve arasında kalan kesimlerin yük-

seltisi hiçbir yerde 1.000 m’nin altına düşmez. Çangal Dağı coğrafi mevki itibarıyla batıdaki Zin-

dan Dağı ile birlikte, Küre çevresinden başlayarak kıyıyı takiben Bafra’nın yakınında Kızılırmak’a 

kadar uzanan dağlık alanın orta kesimine ait bir yükselti oluşturmaktadır.  

Genel olarak sade bir görünüme sahip olan Kuzey Anadolu Dağları’nın en belirgin jeomorfolo-

jik özelliği, üzerlerinde geniş aşınım yüzeylerinin bulunuşudur. Eosen sonlarında yükselip deniz 

seviyesi üzerine çıkan kıvrım sistemi, dış kuvvetlerin aşındırmalarına uğramış ve sonuçta geniş 

alanlar kaplayan peneplenlere dönüşmüştür. Epirojenik hareketlerle Anadolu’nun topluca yüksel-

mesi sonucunda yükselti kazanan bu dağ sırası akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. 

Vadiler arasında kalan yüksek aşınım düzlükleri bu geniş yontukdüzün kalıntılarıdır (Akkan, 

1975:17). Söz konusu aşınım düzlükleri yerleşme ve tarım alanı amaçlı faydalanılan üniteler duru-

mundadır.  

Dağların denize paralel olarak uzandığı Karedeniz kıyılarında genellikle boyuna yapılı kıyı 

özelliği görülmesine rağmen, Ayancık çevresindeki kıyıların yer yer girintili-çıkıntılı olması, küçük 

koy ve burunların oluşması nedeniyle Sinop ve Gerze kıyılarına nazaran daha karışık bir kıyı tipine 

sahiptir. Ayancık kıyıları boyunca, yer yer 25 m yüksekliğinde, tabakaların karaya doğru eğimli 

olduğu yerlerde kıyı gerisinde, duvar gibi yükselen falezler meydana gelmiştir.   
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Çalışma sahasındaki en önemli jeomorfolojik birimlerden biri de Ayancık Çayı ve yan kolla-

rının oluşturduğu vadilerdir. Kaynaklarını Zindan ve Çangal dağlarının kuzey yamaçlarından 

alan Ayancık Çayı araştırma sahasında güney-kuzey doğrultusunda uzanarak Karadeniz’e dökü-

lür. Ayancık Çayı vadisi eğime uygun olarak akması nedeniyle konsekant akarsu özelliğindey-

ken, senklinaller içine yerleşen yan kolların oluşturduğu vadiler subsekanttır. Sahada akarsu şe-

bekesi kurulduktan sonra meydana gelen gençleşme olayıyla akarsular denge profiline ulaşmak 

için yataklarını derine kazmışlardır. Vadilerin enine profillerine bakıldığında Ayancık Çayı’nın 

aşağı çığırında alüviyal tabanlı vadi özelliği gösterdiği görülür. Ayancık Çayı iç kesimlerden 

getirerek Yenikonak nahiyesinden itibaren eğimin azalmasına bağlı olarak, kuzey yönüne doğru 

biriktirdiği alüvyonlar üzerinde kıvrımlar yaparak Karadeniz’e dökülmektedir. Ayancık Çayı 

getirdiği malzeme ile ilçe merkezinin de üzerinde bulunduğu vadi tabanı düzlüğünü oluşturarak 

Karadeniz’e doğru genişler (Özdemir, 1996). Vadinin denize açıldığı yerde bir mikro delta olu-

şumu görülmektedir.  

1.2. İKLİM 

Çalışmada yer alan iklim verileri Ayancık Meteoroloji İstasyonu tarafından 1975 yılından 1994 

yılına kadar yapılan 20 yıllık rüzgâr, sıcaklık ve yağış rasatlarından elde edilmiştir.   

1.2.1. İklim Elemanları 

1.2.1.1. Sıcaklık 

Ayancık ve çevresindeki sıcaklık şartları güneşlenme durumu, denizellik, bakı ve yükselti gibi 

birçok unsurun etkisi altındadır. Çalışma alanının büyük kısmının yer aldığı 41°N enlemi civarında, 

gündüzlerin maksimum süresi aralık ayında en kısa, haziran ayında ise en uzundur. Kış mevsimin-

de ortalama sıcaklık 5,8°C iken yaz mevsiminde bu değer 20,5°C olmaktadır. Ayrıca ısı kaybı ne-

deniyle güneş ışınlarının en düşük açılarla geldiği ay aralık olmasına rağmen en soğuk ay şubat, ısı 

birikimi nedeniyle de en yüksek açılarla geldiği ay haziranken en sıcak aylar temmuz ve ağustostur. 
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Ayancık’ta kıyı kesimlerde denizellik şartlarının etkisiyle sıcaklık şartları yaz ve kış mevsimin-

de ekstrem değerler göstermemekte ve sıcaklık farkı yükselmemektedir. 20 yıllık rasat süresince en 

yüksek sıcaklık 39°C olarak 1977 yılında en düşük sıcaklık da -9,8°C olarak 1987 yılında ölçül-

müştür (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Ayancık’ta 1975-1994 arası en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklıklar (DMİGM, 2010). 

 

Yörenin aylık ortalama sıcaklık değerleri incelendiğinde, aylar arasında hatta mevsimler arasın-

da bile büyük sıcaklık farklarının olmadığı görülür. Ayancık Meteoroloji İstasyonu’nun 20 yıllık 

verilerine göre, Ayancık’taki yıllık ortalama sıcaklık değerinin 12,7°C olduğu tespit edilmiştir. 

Yıllık ortalama sıcaklığın en fazla olduğu aylar 21,3ºC ile Temmuz ve Ağustos iken, en düşük ol-

duğu ay 5ºC ile Şubat’tır (Şekil 3).  

Sıcaklık ortalamalarının yıl içinde 0°C’nin altına düşmediği araştırma sahasında sadece 2 ayın 

sıcaklığı 20°C’nin üzerindedir (Temmuz-Ağustos). Nisan (10,4°C) ve Kasım (10°C) aylarında 

sıcaklıklar yıllık ortalama sıcaklığa yaklaşık bir değer gösterirken, Mayıs ayından itibaren 6 ay 

boyunca aylık ortalama sıcaklıklar yıllık ortalamanın üstünde seyretmektedir. Sıcaklığın yıllık orta-

lamanın altına düştüğü aylar Kasım ayıyla başlar ve en düşük değerine Şubat ayında ulaşır (5°C). 

Kış mevsimi 5,8°C, ilkbahar mevsimi 10,5°C, yaz mevsimi 20,5°C ve sonbahar mevsimi de 14°C 

ortalama sıcaklık değerlerine sahiptir (Şekil 3).  



 Coğrafi Ortam Özellikleri 7 

 

 

Şekil 3. Yıllık ortalama sıcaklıklar (DMİGM,2010). 

 

Yapılan 20 yıllık gözlem sonuçlarına göre Ayancık’ta ortalama yüksek sıcaklık değeri 

18,3°C’dir. Buna göre, en sıcak ay Ağustos (26,9°C), en soğuk ay Şubat’tır (10,5°C). Yıllık orta-

laması 7,5°C olan ortalama düşük sıcaklık değerlerinin aylık dağılımı incelendiğinde hiçbir ayda 

0°C’nin altına düşmediği görülür. Sıcaklığın en az olduğu ay 1,2°C ile Şubat, en fazla olduğu dö-

nem ise Temmuz’dur (15°C). Araştırma sahasında ortalama yüksek ve düşük sıcaklıkların yıl için-

deki sıcaklık farkı 25,7°C’dir (Ağustos 26,9°C-Şubat 1,2°C) (Şekil 4).  

 

 

Şekil 4. Maksimum ve minimum sıcaklıkların ortalamasının yıl içinde dağılımı (DMİGM, 2010). 
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1.2.1.2. Rüzgârlar 

Ayancık’ta yapılan ölçümlere göre rüzgârların kuzey-güney yönlü oldukları anlaşılmaktadır. 

Hâkim rüzgâr yönü güney ve güneybatıdır (Şekil 5). Ayancık’ta kuzey sektörlü rüzgârların esme 

sayılarının toplamı (53.696) toplam esme sayısının %32’sine karşılık gelmektedir. Güney sektörlü 

rüzgârların esme sayısı toplamı (109.352) ise toplam esme sayısının %65,4’üne karşılık gelmekte-

dir. Sadece güney yönünden esen rüzgârların esme sayısı 55.648 ile esme sayılarının %33,3’üne 

karşılık gelirken, sadece kuzey yönlü rüzgârlar 29.744 esme sayısı ile toplam esme sayısının 

%17,7’sidir.  

 

Şekil 5. Ayancık rüzgârgülü (DMİGM, 2010). 

 

1.2.1.3.  Nem ve Yağışlar 

Karadeniz kıyılarında deniz üzerinden özellikle kuzey ve batı yönlerinden gelen nemli hava küt-

lelerinin etkisi altında kalan Ayancık’ta nem oranı yüksektir. Ayancık’ta 1975-1994 yılları arasın-

daki 20 yıllık dönemde yapılan rasatlara göre ortalama nisbi nem oranı %68,6’dır. Nisbi nemin en 

düşük olduğu ay Temmuz (%66), en yüksek olduğu ay ise Ekim ayıdır (%70,8). Yaz döneminde 

sıcaklık durumunun artmasıyla bağıl nem oranı azalsa da denizelliğin etkisi ile yıl içinde her zaman 

%60’ın üzerindedir (Şekil 6).  
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Şekil 6. Yıllık ortalama nem (%) (DMİGM, 2010). 

Ayancık’ta açık günlerin sayısı 83 iken kapalı günlerin sayısı 119, bulutlu günlerin sayısı ise 

147’dir. Yani yılın %77’si kapalı ve bulutlu geçmektedir (Şekil 7).  

 

 

Şekil 7. Yıllık ortalama açık, kapalı ve bulutlu gün sayıları (DMİGM, 2010). 
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Yıllık ortalama toplam yağış miktarı 926,8 mm’dir. Yıl içerisinde yağış miktarı en fazla olan ay 

Kasım’dır (136,9 mm). Bu ayı Aralık (113,6 mm) izlemektedir. Temmuz ise (43,9 mm) yıl içinde 

en düşük yağış miktarına sahip aydır. Yıllık yağış miktarlarının mevsimlere göre dağılışına bakıl-

dığında en fazla yağışın sonbaharda (%34,9), en az yağışın ise yaz mevsiminde (%16,6) düştüğü 

görülür (Şekil 8).  

 

Şekil 8. Toplam yağış ortalaması (mm) (DMİGM, 2010). 

Kış mevsimi genel olarak ılıman geçtiği için kar yağışı kıyı kesimlerde fazla etkili olmaz. Kar 

yağışı genel olarak kış mevsiminde özellikle de Aralık ayında etkili olmaktadır. Fakat Mart ayında 

da kar yağışlı günlerin bulunması zaman zaman soğuk havanın ilkbaharda da devam ettiğini kanıt-

lar niteliktedir. Çok az da olsa Nisan ve Ekim aylarında da kar yağışı görülmektedir. 

Karadeniz Bölgesi ülkemizde görülen üç ana iklim tipi içerisinde Karadeniz İklimi olarak ad-

landırılan nemli ılıman iklim karakterine sahiptir. Karadeniz iklimi her mevsimi yağışlı, yazları 

serin, kışları ise ılık özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte kıyı kesimler ile kıyı ardı 

yöreler arasında yerel şartlara bağlı olarak değişen iklim karakteri farklı yerel iklim bölgelerinin 

oluşmasına da neden olmaktadır (Bahadır, 2013). Araştırma alanında kurulan orman nakliyat sis-

temi üzerinde çalışan yabancı uzmanlardan Cieslar, Anadolu yarımadasının kuzeyindeki dağlar ve 

kısa mesafedeki yükseklik farkları nedeniyle yöresel iklim şartlarının değiştiğini ve aynı enlemler-
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de bulunan hiçbir Avrupa ülkesinde böyle kısa mesafede ve kısa zamanlı değişikliklere rastlamanın 

mümkün olmadığını belirtmektedir (Cieslar, 1937)2.  

1.3. HİDROĞRAFYA 

İlçenin en önemli yüzey suyu Ayancık Çayı’dır. Su havzası yaklaşık 70.000 ha alan kaplamak-

tadır (Kastamonu Orman Başmüdürlüğü, 1964). Geniş bir yatak içerisinde akan Ayancık Çayı, ilçe 

merkezinin içinden geçerek Karadeniz’e dökülür. Karadenize paralel uzanan Kuzey Anadolu sıra-

dağları üzerindeki Karadağ, Çangal Dağı, Karlık Dağı, Zindan Dağı yükseltilerinin kuzey yamaçla-

rından doğarak genellikle kuzeye doğru akan, Kumluk Çayı, İnaltı Çayı, Kepez Çayı, Babaçay ve 

Zindan Çayı Ayancık Çayı’nın başlıca kollarıdır. Zindan Çayı İkisu adı verilen yerde Kumluk Çayı 

ile İnaltı Çayı ve Babaçay’ın oluşturduğu suyla birleşerek Ayancık Çayı’nı oluşturur. Ayancık Çayı 

yaklaşık 6 km süren bir akıştan sonra ilçe merkezinden denize dökülür (Foto 1).  

 

Foto 1. Ayancık Çayı ve kolları (Kaynak:Google Earth, 2019).  

                                                            
2  Cieslar (1937), yörede yaptığı çalışmalar sonucunda bazı özel tespitlerde bulunmuştur. Alçak kesimlerde 

genel olarak oldukça nemli ve yağışlı, ılıman iklim özellikleri hâkimken yüksek kesimlerde iklim koşulla-
rının oldukça sertleştiğini (kimi yıllarda, aralık ve ocak aylarında 1000 m yükseklikte kar seviyesinin 2 
m’ye kadar ulaştığını ve yine bazı yıllarda yüksek kesimlerde Mart ayında kar kalınlığının 50-80 cm ol-
duğunu) belirtmektedir.  
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Kaynağından mansabına yaklaşık 90 km uzunluğunda olan Ayancık Çayı düzensiz akışlı 

olup özellikle yağışlarda geniş bir havzanın sularını toplaması nedeniyle zaman zaman suları 

yükselmekte ve seller meydana gelmektedir. 1939, 1963 ve 1970 yıllarında önemli seller mey-

dana gelmiş, özellikle 1963 yılında meydana gelen sel birçok can ve mal kaybına sebep olur-

ken fabrikaya tomruk taşıyan demiryolu sistemini de önemli ölçüde tahrip etmiştir (Kaya, 

2011:8).  

Ayancık Çayı’nın ortalama akımı 10,2 m3/sn’dir. Aylık ortalama akım değerlerine bakıldığında 

en yüksek akım mart ayındadır. En düşük akım ise eylül ayındadır. Bölge itibarıyla yıl boyunca 

yağışlı olduğu için akarsuda her dönem su bulunur. Kış mevsiminde akarsuyun yukarı çığırını oluş-

turan Çangal ve Zindan Dağları üzerine yağan karlar mart ayında erir ve bu dönemde akarsuyun 

akımı yükselir. Ayancık Çayı’nda akımın yüksek olduğu bir taşkın dönemi ile akımın düşük olduğu 

bir çekik dönem bulunur (Şekil 9).  

 

 

Şekil 9. Ayancık Çayı akım grafiği (1981-1999) (Yılmaz vd., 2012:53) 

 

Çalışma sahasında Ayancık Çayı kolları üzerinde meydana gelmiş irili-ufaklı şelaleler bu-

lunmaktadır. Ayancık Çayı, son buzul döneminde, Karadeniz seviyesinin -85 m’lere kadar al-

çalması nedeniyle yatağını derin bir şekilde yarmıştır. Ancak ana kayanın aşınmaya karşı fazla 
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direnç gösterdiği kesimlerde fazla su taşımayan yan kolların vadileri bu yarılmaya ayak uydu-

ramayarak asılı vadi durumuna gelmiştir. Buzul devri sonrasında, Karadeniz’deki seviye yük-

selmesi nedeniyle Ayancık Çayının aşağı çığırında biriktirme faaliyetleri başlamış ve alüvyal 

tabanlı geniş bir vadi oluşmuştur. Fakat yukarı çığırda derine aşındırma hâlen sürmektedir. 

Yani akarsu denge profiline ulaşmamıştır. Kolların oluşturduğu şelalelerde yataklarını ana va-

diye kadar kazabilecek enerjileri olmadığı için asılı vadi karakteri günümüze kadar korunmuş-

tur. Tabakaların akış yönüne zıt dalımları, kolların boyuna profilinde eğim kırıklıklarına sebep 

olmuştur (Uzun vd., 2005).  

1.4. TOPRAK 

Araştırma sahasındaki başlıca toprak çeşitleri kahverengi orman toprakları, sarımsı-kırmızımsı 

podsolik topraklar, kireçsiz kahverengi topraklar ile akarsu vadileri ve biriktirme sahalarındaki 

alüvyal topraklardan meydana gelir. Bunların içinde yayılış alanı en geniş olan kahverengi orman 

topraklarıdır.  

İnceleme sahasında kahverengi orman toprakları, Teke Deresi’nin doğusu hariç tutulursa kıyı 

kesiminden itibaren başlayıp Ayancık Çayı havzasını kapsayacak şekilde, güneydeki platolar ve 

sırtlar üzerinde de devam eder (Yentür, 2000:24).  

Sarımsı-kırmızımsı podzolik topraklar araştırma sahasında ikinci yaygın toprak tipidir. Ayancık 

çevresinde kırmızı toprağa daha çok yükseklerde rastlanır. Bu toprakların 20-30 cm kalınlığındaki 

A horizonunun üst kısmında kısmen ayrışmaya uğramış bitki artıklarından oluşan bir organik örtü 

bulunmaktadır. A ve B horizonlarının ana materyalı çok ince kumlu killerdir. Kireç kuvvetli yı-

kanma ile kaybolmuştur (Aslan, 1970:15).   

Ayancık mıntıkasının nemli ve nispeten soğuk kuzey yamaçlarında yer alan kayın-göknar karı-

şık meşcerelerinin altında sıcaklık şartlarının yeterli olmaması ölü örtü ayrışmasında genellikle bir 

duraklama veya yavaşlama meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu bölümde ölü örtü tabakası 

genellikle kitle hâlinde yapışmış ve keçeleşmiş bir yapı oluşturmakta kalınlığı özellikle yaşlı ve 

sıkışık meşcereler altında 3-4 cm’ yi bulmaktadır. Bu yaprak tabakasının altında ölü örtünün ayrış-

ması sonucu ortaya çıkan, kalınlığı bazı yerlerde 10 cm’yi bulan yüzeysel humus tabakası ortaya 

çıkar (Sevim, 1957).  

Araştırma sahasında, orta derecede yağış alan, iyi drenaj şartlarına sahip sahaların zonal toprak-

larından olan kireçsiz kahverengi topraklar diğer türlere nazaran daha az yayılış göstermektedir. Bu 

tip topraklarda kum oranının kil oranından fazla olması buharlaşma açısından bitki örtüsü için 
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olumsuz ortam yaratırken orta derecede organik madde içermeleri ise bitki örtüsü için elverişli 

ortam oluşturmaktadır (Yentür, 2000:25). 

1.5. BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Ayancık ve çevresinde yağışın bütün yıla yayılmış olması ve mevsimler arası sıcaklık farkının 

fazla olmaması oldukça zengin ve yoğun bir bitki örtüsü bulunmasını sağlamıştır. Ayancık ve yakın 

çevresi 0-1700 m rakım aralığında olup, “Türkiye Bitkileri Veri Tabanı”na göre yükseklik sınırları 

ve habitatlar dikkate alındığında yaklaşık 900 bitki türü bulunmaktadır (Güney, 2012:2). Zengin ve 

yoğun olan bitki örtüsü yükselti kuşaklarına göre farklılaşmaktadır.  

Yörenin doğal bitki örtüsünü ormanlar oluşturmaktadır. Fakat Karadeniz kıyıları boyunca uza-

nan etek ormanları sürekli olarak tahrip edildiği ve hayvan otlatıldığı için geniş yapraklı ağaçlar 

çalı formunda kalmaktadır. Ayrıca, bu sahada Akdeniz kökenli bitkiler de bulunur. Bu iki ayrı fito-

coğrafya bölgesine ait olan topluluklar, tahriplerin yoğun olduğu alanlarda psödomaki formasyo-

nunu meydana getirir. Psödömakiler, denizel etkilerin hissedildiği iç kısımlara kadar vadiler aracı-

lığı ile sokulur (Atalay, 1994:169-170). Nemli ormanların tahrip edildiği kıyı kesiminde ve deniz 

etkisinin sokulduğu vadi içlerinde yayılış gösteren ve 200-250 m. Yüksekliğe kadar çıkabilen psö-

domaki topluluğu, mersin (Myrtus communis), defne (Laurus nobilis), funda (Erica arborea), ko-

cayemiş (Arbutus unedo), sandal (A. Andrachne), katırtımağı (Spartium junceum), akçakesme 

(Phillyrea latifolia), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve laden (Cistus salviifolius) gibi maki 

elemanlarıyla; muşmula (MespiIus germanica), kızılcık (Cornus mas), findık (Corylus avellana), 

geyik dikeni (Crataegus monogyna), yabani erik (Prunus divaricata) yabani elma (Malus sylvest-

ris) ve üvez (Sorbus torminalis), sırımbağı (Daphne pontica), taflan (Laurocerasus offcinalis) ve 

kurtbağrı (Ligustrum vulgare) gibi nemcil türlerin bir arada bulunduğu türce zengin bir formasyon-

dur (Yentür, 2000:31).  

Ayancık ve çevresinde hâkim formasyon olan ormanlar, yörenin eskiden beri keresteciliğin ve 

orman sanayinin önemli merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır. Kasaplıgil (1945:309) Ayancık 

ormanlarından şöyle bahsetmektedir:  

Dağlar, dereler, yalçın kayalar ve sarp yamaçlar hep ormanla bezenmiş. Her köşesi heybet ta-

şıyan ve ruhu ürperten ormanlar… Gök kubbeye yönelmiş doruklarıyla, Tanrıya erişmek istercesi-

ne yarışan ağaçlar dalgalı bir deniz gibi dağlarda yayılmış. Heybetli orman … 
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Yörede ormanların hâkim elemanı sahadaki dağlık alanların büyük kısmını kaplayan kayın or-

manlarıdır. Zindan ve Çangal Dağları, kayın ormanlarının ülkemizde en verimli olduğu sahalar-

dandır (Atalay ve Mortan, 1997:46). (Foto 2). 

 

Foto 2. Çangal Dağı’nda köknar ve kayın topluluklarından oluşan karışık ormanlar. 

Bu yöredeki kayın ormanları oldukça sık görünüşlüdür ve kayın ağaçlarının boyları kimi yerde 

30-40 m’ye kadar ulaşır. Kayın ormanları geniş sahalarda saf ve karışık meşçereler kurar (Baysal, 

2008). Bu ormanlara, aşağı seviyelerde gürgen (Carpinus betulus) ile birlikte sapsız meşe (Quercus 

petraea), saçlı meşe (Q. Cerris), kestane (Castanea sativa), dağınık olarak akçaağaç (Acer cam-

pestre) ve yabani kiraz (Prunus avium), yüksek seviyelerde ise sarıçam (Pinus sylvestris) ve göknar 

(Abies bornmuelleriana) eşlik eder.  

Kayın ormanlarını kuzey eteklerde sapsız meşe (Qurecus petraea) ve kestane (Castanea sativa) 

ormanları, güney eteklerde ise saçlı meşe (Q. Cerris) toplulukları çevreler. Yükselti arttıkça kayın 

ormanları yerini göknarlara (Abies bornmuelleriana) terk etmektedir. Nemli ormanlar arasında 

parçalar hâlinde çam ormanları bulunur. Ayancık ve batısındaki kıyı şeridi boyunca kızılçam (Pi-

nus brutia) ve sahil çamı (Pinus maritima), iç kesimlerde karaçam (Pinus nigra) ve yüksek kesim-

lerde sarıçam (P.sylvestris) toplulukları bitki örtüsünü zenginleştirir (Yentür, 2000:28).  

 





 

 

2. Bölüm 

KIRSAL MESKEN – COĞRAFYA İLİŞKİSİ 

Meskenler, her şeyden evvel, çevre şartları ile insan ve faaliyetlerinin bir eseridir. Buna göre 

mesken; çevre şartları yani yer şekilleri, yükselti, jeolojik yapı, litoloji, bitki örtüsü, iklim eleman-

ları ile onu inşa edecek kişilerin gelenek, görenek, arzu ve nihayet ekonomik faaliyetlerinin sonucu 

olarak kabul edilebilir. Tunçdilek (1967) coğrafi faktörlerle kırsal meskenler arasındaki ilişkiyi şu 

şekilde sıralamaktadır:  

2.1.  FİZİKİ FAKTÖRLER 

2.1.1. Jeolojik Yapı 

Mesken için malzeme temin edilen bir kaynak olması nedeniyle bir yerin jeolojik yapısı, oradaki 

mesken tipini belirleyici faktörlerden biri olarak kabul edilir.   

2.1.2. Bitki Örtüsü 

Yakın çevre şartları olarak jeolojik yapı ne derecede evin inşasında önemli bir rol oynamakta 

ise, bitkisel maddeler de ev tiplerinin meydana gelmesinde taş ve toprak kadar önemli bir yere sa-

hiptirler. Bunun dışında, Türkiye’nin hiçbir bölümünde, ağacın katılmadığı bir meskeni bulmaya 

imkân yoktur. Ormanların bulunduğu, ucuz ve kolay şartlarla ağaç malzemenin tedarik edilebildiği 

yörelerde, meskenlerdeki ağaç malzeme oranı yükselirken, ağaçtan uzaklaşıldıkça, bu oran gittikçe 

düşer. 

2.1.3. Yer Şekilleri ve Yükselti 

Yükselti ve yer şekilleri, fiziki coğrafyada nasıl iki önemli faktörse ve Türkiye’ye birtakım hu-

susiyetler kazandırmışsa, yine bu iki faktör, meskenler üzerinde de büyük bir etki yapmış ve ev 

tiplerinin hasıl olmasında, azımsanamayacak derecede tesirli olmuştur.  
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Yükselti basamaklarına göre, meskenlerin şekil ve fonksiyonel değişikliklere uğramaları, sadece 

yükselti faktörünün eseri değildir. Bu değişme yükselti ile beraber, iklim ve o çevre içindeki sosyo-

ekonomik faaliyetlerin müşterek bir eseridir.  

2.1.4. İklim 

İklim elemanlarının, malzemenin seçilmesinde, kullanış nispetlerinin tayininde, evlerin şekil 

almasında, azımsanamayacak derecede büyük tesirleri vardır. 

2.2. SOSYAL FAKTÖRLER 

Kırsal meskenlerin şekillenmesinde, evin nasıl ve neden yapıldığından ziyade kim için ve ne 

için yapıldığı daha çok önem taşımaktadır. Gerçekten de evin kimin için yapıldığı, kimlerin ne 

şekilde yaşadığı, ev içinde nasıl bir nizamın hüküm sürdüğü ve bu nizamın eve nasıl bir görünüm 

kazandırdığı, ev halkının kendi yaşantıları ile ev yapısı arasındaki ilişkilerin önemi ve derecesi… 

gibi hususlar, evin beşeri cephesini meydana getirir. Bu problemler ancak sosyal faktörlerin eseri 

olarak tanınırlar. Böylece evin meydana gelmesinde fizik faktörlere ilaveten, beşeri faktörlerin de 

yerine göre etki yapabileceği peşinen belirmiş olur. 

2.3. EKONOMİK FAKTÖRLER  

Ev tiplerinin meydana gelmesinde, fiziki ve sosyal faktörler kadar, ekonomik faktörlerin de payı 

vardır. Ev, her ne kadar, yakın çevreden temin edilen malzeme ile yapılmış ve insanları korumak, 

aile birliğini devam ettirmek gibi amaçları öncelemiş olsa da ekonomik özellikleri yansıtması da 

çok önemlidir. Sosyal bir varlık olan insanın, aile kurumunu devam ettirmesi, onların geçimlerini 

temin edebilmesi için, birtakım ekonomik faaliyetler sürdürmesi gerekir. Nitekim bu faaliyetlerin 

organize edildiği yer ev ve eklentileridir. 

 



 

 

3. Bölüm 

AYANCIK’TA AHŞAP MİMARİ 

Yerleşmelerin çekirdeğini oluşturan en temel unsur meskendir. Meskenlerin inşasında yöreden el-
de edilebilen malzemelerin kullanılması, geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilmeleri, yöreye ait 
gelenek-görenek ve ekonomik özellikler çerçevesinde şekillenen kullanılış şekilleri o yöreye has bir 
mimari kimlik ortaya çıkmasını sağlar. Kırsal mimari olarak adlandırılabileceğimiz bu tarz, estetik 
kaygının ikincil önemde olduğu, yerel ihtiyaçlara ve yapı malzemelerine dayanan, yerel gelenekleri 
yansıtan bir mimarlık türüdür. Kırsal meskenler yaşanılan coğrafi çevrenin imkânları ve elde var olan 
malzemelerle, çoğunlukla mesken sahibi ya da yerel ustalar tarafından şekillendirilen, geleneksel 
yapım teknikleriyle inşa edilen bir binadır. Kullanıcısının günlük yaşantısına ait izlerle dolu olup, 
yapımında özel bir estetik kaygı düşünülmeyip, geleneksel bir oluşum olarak nesilden nesile aktarıl-
mıştır. Strüktür ve yapı malzemesi evlerin biçimini belirlemiştir. Strüktür ve teknoloji farkı olmakla 
birlikte, genelde doğal malzemeye bağlı üretim söz konusudur (Çobancaoğlu, 1998). Bir tasarım me-
todolojisine bağlı, eğitimli profesyonel mimarlar tarafından değil, gündelik yaşamın içinden gelen 
yapı ustaları tarafından inşa edilen geleneksel meskenler doğal çevreleriyle olağanüstü bir uyum için-
dedir ve çevreye olumsuz bir etkileri hemen hemen yoktur. Bu meskenlerin inşa teknikleri söze, yazı-
ya, çizgiye dökülmeden, kuşaktan kuşağa aktarılan kadim bir bilgi, deneyim, beceri ve ustalık içerir. 
Babadan dededen, ustadan kalfadan görerek yaparak öğrenilir, deneye deneye, uygulaya uygulaya 
yaşama aktarılır. Evlerde her öge, ev sakinlerinin yaşam biçimine ve ekonomik faaliyetlerine göre 
tasarlandığı için işlevsellik biçim ve estetiğin önüne geçmiştir (Sözen, 2012). 

Batı Karadeniz’de yer alan Ayancık ve yakın çevresi, olumlu iklim özellikleri ile oluşan gür ve 
verimli ormanlarıyla adını duyurmuş bir yerleşme ve her şeyden önce bir orman bölgesidir. Ilıman-
nemli ve yağışlı iklim koşulları, tüm bölgede farklı ağaç türlerinin yetişmesine, gür ormanlar oluş-
masına olanak vermiştir. Bu sebeple yakın çevreden temini kolay olması ve bol bulunması müna-
sebetiyle evlerin büyük çoğunluğu ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır. Yapılarda kullanılacak 
ağaçların ortak özelliği sert, neme ve ısı değişimlerine dayanıklı, uzun süre bozulmaz olmasıdır. Bu 
koşulları sağlayan türlerin başında kestane ve meşe gibi ağaçlar gelmektedir. Eski dönemlerde hem 
nitelikli ahşabı temin etmek daha kolaydı hem de insanlar, onlarca metreküp tomruğu tahtaya dö-
nüştürebilecek zamana, sabra ve bilek gücüne sahiptiler. Ormanda kesilen ağaçlar, kabukları soyu-
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larak önce tomruk, ardından da iki kişinin birlikte kullanabildiği büyük hızarlarla (dikine hızar) 
tahta ve kiriş3 hâline getirilirdi (Foto 3).  

 

Foto 3. Eski dönemlerde tomruklardan kereste elde etmede kullanılan el hızarları. 

Bu işlemler için ustaların ağaç cinslerine göre zamanlama, farklı kesim ve kurutma yöntemleri 
vardı (İnanç, 2010). 

Bölgedeki geleneksel yapılarda, kolay bulunabilen ve işlemesi kolay olan ahşap, öncelikli yapı 
malzemesi ve yapı strüktürünün de ana malzemesidir. Ahşabın taş, kerpiç, tuğla gibi malzemelerin 
yerine tercih edilmesinin ikinci önemli nedeni ise rutubet ve ısı geçişlerine yönelik daha iyi bir 
yalıtım değerine sahip olmasıdır. Bununla birlikte ham malzeme olarak biçimlendirilmesi kolay, 
mukavemet gücü yüksek bir malzeme olması ahşap üzerinde uzun yıllar içinde edinilen ileri uygu-
lama tekniklerinin gelişmesini sağlamıştır (Öğdül vd., 2015).  

Ayancık yöresinde kırsal meskenlerin genel olarak temel ve çatı kısımları hariç geriye kalan 
tüm bölümleri ahşaptan yapılır (Foto 4-5-6). Çevreden temini kolay bir diğer malzeme olan taşlar 
da temel başta olmak üzere ahşap meskenlerin toprakla temas eden bölümlerinde nemden korun-
                                                            
3  Kiriş: Evin en önemli iskelet sistemini kirişler oluşturur. Meskenlerin birçok yerinde farklı isimlerle kul-

lanılırlar. Kirişler de tek ağaç olduğu için ev boyunda olacak şekildedir. Dam ağaçlarından sonra konulan 
kirişlere duvaraltı kirişi veya sofa kirişleri adı verilir. Damın üstündeki kirişleri tutması ve sofa tahtaları-
nın esneme yapmaması için konulan yarım kirişlere kör kiriş adı verilir. Evin önündeki kirişe başlık kirişi, 
aradaki diğer kirişlere de döküm kirişi adı verilir. Üstüne sofa veya tavan çakılan kirişlere tavan (tafan) 
oku denilmektedir.   
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mak amacıyla kullanılmıştır. Nitekim yerleşilebilecek özellikteki eğimli sahalarda inşa edilen mes-
kenlerde eğimden kaynaklanan yükselti farkını gidermek amacıyla, belli bir seviyeye ulaşıncaya 
kadar taş duvar örülmektedir (Foto 7). Yarım kat özelliğinde olan bu kısım genellikle ahır olarak 
kullanılmış, asıl konut bu yapının üzerine inşa edilmiştir. 

 

 
Foto 4-5. Ayancık’ın taş örtülü ahşap meskenlerden örnekler. 
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Foto 6. Ayancık’ın taş örtülü ahşap meskenlere başka bir örnek. 
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Foto 7. Eğimli arazide evin tabanını düz konuma getirmek için taş duvar örülmekte ahır bölümü daha sonra 

başlamaktadır (Armutluyazı Köyü). 

3.1. MİMARİ ÖZELLİKLER 

Ayancık çevresinde geleneksel meskenler genel olarak ahşap yığma yapı sistemi çerçevesinde 

inşa edilmiştir. Ağacın doğal hâlde veya işlenerek yatay bir düzende birbiri üstüne konması ve kö-

şelerinin geçme tekniği ile birleştirilmesi şeklinde olan bu inşa şekli geleneksel kır meskenlerinin 

neredeyse tamamında kullanılan tek yapı sistemidir. Zengin ormanlık bölge ürünü olan ahşap yığ-

ma sistem, düşey taşıyıcılar kullanılmadan, ahşap yapı malzemelerinin birbirleri üzerine çeşitli 

geçme tekniği ile bindirilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Ahşap hem taşıyıcı hem de dış tesirlere 

karşı koruyucu malzeme durumundadır (Çobancaoğlu, 1998).  

3.1.1. Ön Görüşme ve Hazırlıklar 

Yörede bir ev inşa edileceği zaman önce evi yaptıracak kişi ustayı bulur ve evin inşaatı için pa-
zarlıklar yapılır. Eğer ustayı yatılı olarak alabilecekse uzak köylerden de usta getirtebilir fakat ge-
nelde bu imkân olmadığı için ustalar aynı köyden ya da yakın köylerden seçilir. Usta ile yapılan 
pazarlık için evin yapılacağı alanda keşif yapılır. Bu keşifte arazinin eğimi ve genişliği göz önünde 
bulundurularak evin yönü, genişliği, oda sayısı, çatı tipi, yüksekliği gibi konular karara bağlanır. 
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Bunların yanında ustanın kabiliyetleri de pazarlıkta etkili olmaktadır. Nitekim usta evin inşası ya-
nında çatıyı, pencere, kapı, dolap ve yüklük gibi kaba eşyaları da yapabilecek maharete sahipse 
pazarlığa bunlar da dâhil edilir. Usta bunları yapamıyorsa ya da ev sahibi kendi başına bunları ya-
pabilecekse bunlar pazarlık dışı bırakılır ve evin kaba inşaatı üzerinden pazarlık yapılır. Fakat pa-
zarlığın en önemli bölümü malzemelerin temini konusudur. Bazen ev sahibi ustanın istediği tüm 
malzemeleri temin ederek ustadan evin inşasını ister kimi zaman da ev sahibi inşaatın yanı sıra 
belirli malzemenin de (mesela evin temeline koyulacak minaz4 taşlarının ya da evin çatısını örtecek 
taşların temini) hazırlanmasını ustaya yükler. Tabi bu iki durum arasında önemli miktarda maliyet 
farkı ortaya çıkacağı için ev sahibi mümkün olduğunca tüm malzemeyi kendi temin etmeye çalışır. 
Eğer malzemeleri ev sahibi hazırlayıp ustayı çağırmışsa usta bunları kontrol eder ve yeterli olup 
olmadığına karar verir. Malzemeler ve pazarlık tamamlandıktan sonra evin inşaatına başlanır.  

Planlamada manzara ve güneş gibi sabit faktörler esas tutulmayınca, evler de birbirine paralel 
olmaktan kurtulmuş arazi ile birlikte yönlenmiştir. Başka bir deyimle arazi şartları yapıya göre 
zorlanmamakta, yapı araziye uymaktadır. Mesken üniteleri tarlaların en üst noktalarında yer almış, 
alt kattaki ahırdan tarlaya gübreyi ulaştırma eylemi kolaylaştırılmıştır (Foto 8).  

 

Foto 8. Meskenler arazilerin yüksek kısmına çevreye hâkim olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. 

                                                            
4  Temel taşı anlamına gelen bu kelime (TDK, 2019) Ayancık’ta minnaz Türkeli’nde ise miyaz olarak isim-

lendirilmektedir.  
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Meskenlerde ulaşım doğrudan yoldan ya da samanlık, depo veya fırın ile sınırlandırılmış küçük 
bir avludan sağlanacak şekilde planlanmaktadır (Foto 9). Bazı yerleşmelerde mesken girişleri doğ-
rudan yola açılmamakta, küçük ön avlular veya bahçelerden sonra konutlara ulaşılmaktadır. Kimi 
meskenlerde ise avlular doğrudan yola açılmaz. Ana yollardan ayrılan patikalarla, evlerin ön ya da 
arka cephelerine ulaşılır (Foto 10). 

 

 

Foto 9-10. Meskenler kimi zaman yollara paralel inşa edilirken (üstte) kimi zaman yolun uzağında  

patika yolla ulaşılan bir alana inşa edilmektedir (altta). 
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3.1.2. Malzemenin Temini 

Kerestenin temini meskenlerin ortaya çıkmasındaki en zor bölümdür. Kimi zaman bir evin inşa 

edileceği keresteyi bulmak (özellikle ormanların daha sıkı korunduğu 1950 sonrası dönemde) bir-

kaç yıl bile sürebilmektedir. Köylüler, zati ihtiyaç adı altında orman işletme müdürlüğü tarafından 

verilen ağaçları ya da tüccarlar tarafından satılan hazır keresteleri kullanarak evlerini inşa edebil-

mektedir.5  

Malzemenin uzun ömürlü olması ağacın cinsine bağlı olduğu kadar kesim zamanına da bağlıdır. 

Sulak zamanda kesilen tomruklar erken kurtlanmaktadır. Bu sebeple haziran- temmuz aylarından 

sonra, özellikle sonbaharda kesilen ağaçların bünyesinde su miktarı ve böceklenmenin azalması 

genel olarak bu dönemde kesilen ağaçların yapı malzemesi olarak tercih edilmesini sağlamıştır. 

Ayrıca duvar ağaçlarının özellikle iyi kurutulmuş ağaçlardan seçilmesi, sıcak ve soğuk dönemde 

tahtalardaki şekil değişikliklerini de önlemektedir.  

Ormanların koruma altında olmadığı dönemlerde kesim için belirlenen ağaçlar kesilir, ardından 

yerel söyleyişle ormanda baltadan çıkarılır yani kabuğu soyulurdu (Foto 11). Bu işlem tamamla-

nınca manda veya öküzlerin çektiği kağnı arabalarına yüklenerek ya da sürütme yoluyla köye geti-

rilirdi. Dam (Ahır) bölümünde kullanılacak dam ağaçları baltadan çıktıktan sonra başkaca bir işle-

me gerek olmaksızın evde kullanılmaya hazır hâle gelirken, duvar olarak tabir edilen evin yaşam 

katı için kullanılacak ağaçlar evin yapılacağı alana getirildikten sonra tomrukların kol hızarları 

vasıtasıyla biçilmesi sonucu elde ediliyordu.  

                                                            
5  6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’üncü maddelerine göre sınırları içinde devlet ormanı bulunan 

ya da ormana sınır olan köylerdeki hak sahiplerinin yeniden yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kü-
mes inşaatları ile bunların tamiratı için zati ihtiyaç adı altında yapacak emvali verilmektedir. Bu emval:  

 Yeni inşaatlarda ev için, 6 nüfusa kadar (6 dâhil) 12 m3, 6 nüfustan fazla ailelerde beher fazla nüfus için 
1’er m3 ilavesiyle azami 16 m3, ahır için 3 m3, samanlık için 2 m3, ambar için 1 m3’tür.   

 Bunlara ek olarak kümes inşaatı için ise 2 m3’e kadar yapacak emval verilmektedir. Zati ihtiyaç olarak 
yapacak yardımı alan bir köylünün 10 yıl boyunca tekrar kereste alma şansı bulunmamaktadır. İnşaat sü-
resinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra tadilat için en fazla 3 m3 kereste alabilmektedir (Mevzuat Bilgi 
Sistemi, 2018a, Mevzuat Bilgi Sistemi, 2018b).   

 Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yakın çevresindeki ormanlardan keresteyi rahatça 
temin eden köylü ormanların koruma altına alınmasıyla ev için gerekli yapı malzemesini temin etmekte 
sıkıntı yaşamaya başlamıştır. 1970’li yıllarda evleri olan akrabaları adına aldıkları zati ihtiyaçları birleşti-
rerek ev yapabilecek keresteyi elde edebilirken denetimlerin yoğunlaşmasıyla bu da imkânsızlaşmıştır. Bu 
durum geleneksel mimarinin sürdürülebilirliği adına önemli bir sorun teşkil etmektedir.   
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Foto 11. Ormanda kesilen ağacın kabuğunun soyulması (baltadan çıkarılması). 

 

Temelde kullanılan taşlara minaz adı verilmektedir. Bu taşlar vadilerden, yol yarmalarından, 

açığa çıkan tabaka uçlarından veya kıyı köylerinde falezlerden elde edilmektedir (Foto 12). Bunla-

rın arabalarla taşınabilecek durumda olanları kağnı arabalarıyla, daha büyük boyutta olanları ise 

odunlardan yapılan “V” şeklinde çatallara konularak yine hayvanlar vasıtasıyla köye getirilirdi. Bu 

taşıma işleminde köyde yük hayvanı olan köylüler imece yoluyla yardımlaşarak birkaç günde taşla-

rı inşaat alanına taşıyordu. Nitekim imece olmaması hâlinde kırsal kesimde ev yaptıracak kişinin 

minazları ücret karşılığında taşıtabilecek ekonomik gücünün olmadığı varsayılırsa taşları tek başına 

taşıması haftalar sürecek ve bu durum inşaat çalışmalarını olumsuz etkileyecektir. 
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Foto 12. Akarsu vadilerinde açığa çıkan tabaka uçları (İnaltı Çayı Vadisi). 

 

Kullanılacak ahşap malzemenin seçiminde kestane ağacı ilk sırayı almıştır. Yağmura ve rutube-

te dayanıklı, kolay kolay alev almayan, kurtlanmaya dayanıklı ve sert olan bu ağaç, doğal rengi ile 

kullanılmıştır. Kestanenin bulunmadığı yerlerde bu ağacın yerini meşe almıştır. Evin dam bölü-

münde yani doğrudan yer ile temas eden bölümde bu iki ağaç dışında farklı bir ağaç kullanılmamış-

tır. Duvar diye tabir edilen bölümde ise kestane ve meşeye erişilemeyen bazı köylerde yükseltiye 

göre değişiklik gösterecek şekilde kayın ve çam türleri6 (köknar, sarıçam gibi) de kullanılmıştır 

(Foto 13). Sadece evlerin çatı bölümünde geçerli olmak üzere bu ağaç türlerine kavak da eklenmiş-

tir.  

                                                            
6  Budak sayısı fazla olan ağaçlar duvar kısımlarında çok zor durumda kalınmadıkça kullanılmaz. Hem bu 

ağaçların biçilmesi zordur hem de budak kısımlarında daha çabuk çürüme gerçekleşir.  
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Foto 13. Kayın, kestane ve meşe gibi ağaçlara ulaşılamayan yüksek köylerde köknar da duvar ağacı olarak 

kullanılmıştır (Kurtköy). 

 

3.1.3. Meskenlerin Yapım Aşamaları 

Ayancık yöresi kırsal meskenlerinde evler genelde alt kat ahır üst kat yerleşim alanı olarak plan-

lanmıştır. Ahırın hemen evin altında bulunmasının iki sebebi vardır: Birincisi hayvanlara daha ko-

lay erişim imkânı olması, ikincisi de ahırın sıcaklığının yaşam alanı olan katın ısısını arttıracağı 

düşüncesidir. 

Yörede meskenler büyük oranda ahşap yığma duvar sistemi kullanılarak inşa edilmiştir (Şekil 

10-11). Ahır kısmında biçilmemiş ağaçların üst üste konulmasıyla gerçekleştirilen inşa şekline 

kütük yığma sistem adı da verilir.7 Duvar kısmında 6-10 cm kalınlıkta, 20-30 cm genişlikte biçilmiş 

tahtalar kullanılır. Boyları ise en az bir oda boyutundadır (4-6 metre). Üst üste binen tahtalar, ağaç 

çivilerle (zıvana-kavela) birbirine tutturulmuştur (Foto 14). Bu sistemde ikinci bir taşıyıcı eleman 

yoktur. Tahta hem taşıyıcı, hem de dış tesirlere karşı koruyucudur. 10 cm kalınlığındaki ahşap bir 

                                                            
7  Karadeniz’in doğusunda bu sisteme ‘çantı sistemi’ adı da verilmektedir. 
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duvar ortalama 38 cm’lik tuğla duvara denk gelecek bir ısı yalıtımı sağlamaktadır (Eskiçirak, 

2009:25). Bütün iç ve dış duvarların birlikte örülmesi gerektiği için oldukça güç bir yapım tarzıdır. 

Ahşap duvar köşe geçmeleri bir mekânı sınırlamaktadır. Yapının dışından bakıldığında oda sayıları 

ve genişlikleri anlaşılabilmektedir (Foto 15).  

       

Şekil 10-11. Araştırma alanında inşa edilen meskenlerde ahşap yığma sistem iki farklı şekilde kullanılmıştır. 

Dam kısmında, sadece yüzeyi temizlenmiş, biçilmemiş ağaçlar uç kısımlarında açılan çentikler vasıtasıyla 

birbirlerinin üzerine oturtulmuş (üstte), duvar kısmında ise 6-10 kalınlığında biçilmiş keresteler köşelerde açılan 

ve boğaz adı verilen kertikler vasıtasıyla birbiri üzerine bindirilmiştir (altta). 

 

Foto 14. Ahır kısmında kütüklerin duvar kısmında ise biçilmiş kerestelerin üst üste konulmasıyla 

oluşturulan ahşap yığma sistem. 
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Foto 15. Ahşap meskenlerde duvar tahtalarının boyları ile oda genişlikleri aynı olduğu için tahtaların birleşme 

alanlarına dıştan bakıldığında odaların genişliği ve sayısı anlaşılabilmektedir. 

 

3.1.3.1. Temel ve Ahır (Dam) Bölümü  

Meskenin temel kısmını oluşturacak olan taşlara minaz adı verilir. Minaz, genellikle 15-20 cm 

kalınlıkta, 30-50 cm genişlikte ve iki insanın kaldırabileceği ağırlıkta, düz ve geniş yüzeye sahip 

taşlardan seçilir (Foto 16-17). 4 köşe olması gereken bu taşlar evin temelini oluşturacağı için taşla-

rın sağlamlığı çok önemlidir. Katmer taş adı verilen taşlardan seçilen minazın sertliğini ölçmek için 

üstüne balyozla vurularak test edilir ve sağlam olanlar kullanılmak üzere alınır.  
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Foto 16. Evlerin temel kısmında kullanılan minaz taşları. 

 

Foto 17. Ağaçları alınmış bir evden geriye kalan taş yapı malzemeleri: Temel taşları olan minazlar ve çatı 

örtüsünden kalan taşlar. 
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Evlerin temel kısmında minazlar 4 metre arayla yerleştirilir. Bu sebeple evin genişliği ile minaz 

sayısı doğru orantılıdır. 8x8 m genişliğinde bir eve 12 ayak minaz koyulurken 12x12 m genişliğin-

de bir eve 16 ayak minaz koyulur. Kimi zaman evler minaz sayısı ile adlandırılarak bu evlere 12 

ayak ev ya da 16 ayak (minazlı) ev de denilmektedir (Foto 18). Bu minazların koyulacağı yerler 1-

1,5 metre derinliğinde kazılarak minazların bir kısmı temeli oluşturacak şekilde bu çukurlara gö-

mülür (Foto 19).  

Toprağın dışında kalan minaz sayısı tamamen evin inşa edileceği alanın eğimi ile ilgilidir. Te-

melde derinliği belirleyen etmen için ustalar ‘sıkı toprak bulunana kadar kaılması gerekir’ bilgisini 

vermektedir. Eğer temel bu şekilde yapılmazsa gevşek toprağa yerleştirilen minazlar ilerleyen za-

manlarda evlerin ağırlığının artması ve yağışlı zamanlarda toprağın gevşemesi sonucu daha derinle-

re gömülebilir ve evin dengesin bozulmasına neden olabilir.  

 

 

Foto 18. 16 ayak minazlı bir mesken (Kestanelik Köyü). 
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Foto 19. Minazların bir kısmı zeminin gevşekliğini ortadan kaldırmak için yerin altına yerleştirilmiştir  

(Kurtköy). 

 

Temel için eşilen toprağa bir ya da iki minaz koyulduktan sonra üstüne biraz toprak serilir. Bu 

işlem birkaç kez tekrarlanır. Arazinin düz olduğu yerlerde su basmanı dediğimiz yaklaşık 1 metre 

yüksekliğe kadar minaz koyularak evin nemden korunması sağlanır (Foto 20). Eğimli alanlarda ise 

evin temel kısmı aynı seviyeye gelene kadar diğer bir deyişle ev teraziye alınana kadar yerleştirilen 

minazların arası taş örülür (Foto 21). Meskenin kuruluş yönüne göre ya da farklı amaçlar için min-

nazların arası boş da bırakılabilir (Foto 22-23).  
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Foto 20-21. Arazinin düz olduğu yerlerde minazlar su basmanı seviyesine kadar evin yükselmesini 

sağlar (üstte). Eğimli alanlarda ise evin temel kısmı aynı seviyeye gelene kadar diğer bir deyişle ev 

teraziye alınana kadar yerleştirilen minazlarla beraber taş örülür (altta). 
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Foto 22-23. Eğimli alanlarda her zaman minazların arasına taş örülmez. Burada ev sahibinin bu 

alanı kullanmak istemesi ya da taşa ulaşamama gibi etkenler minazların arasının boş bırakılmasına 

neden olabilir (üstte Çatalzeytin Cambazçatak köyü, altta Ayancık Kızılcakaya Köyü). 
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Minazlar teraziye alındıktan sonra dam kirişleri yerleştirilir. Kirişlerden sonra ortalama 4-6 met-

re uzunluğunda, 20-30 cm çapında olan dam ağaçları8 yerleştirilir (Foto 24-25). Meşe ve kestane-

den seçilen dam ağaçları ormanda kabuğu soyulduktan sonra yine ormanda bir süre kurumaya 

(senmeye) bırakılır. Dam kısmının yüksekliği ortalama 220-250 cm’dir. Burada kullanılan ağaç 

sayısı ağaçların çapına göre değişir. Örülme işlemi sırasında ağaçların uç kısımlarına açılan çentik-

lerle ağaçlar üst üste yerleştirilir. Dam ağaçlarının aralarında kalan boşluklar kille saman karıştırıl-

ması sonucu elde edilen ve çimento vazifesi gören çamurla kapatılır (Foto 26). Dam ağaçlarının 

örülmesi tamamlanınca bunların üstüne sofa kirişleri konulur.  

 

Foto 24. Ahır kısmında dam ağacı adı verilen ve hızara girmeden (çoğunlukla baltayla kısmen yontulmuş olarak) 

kullanılan ağaçlar (Doğanlı Köyü). 

                                                            
8  Dam ağacı: Meskenlerde ahırların bulunduğu zemin katın duvarlarını meydana getiren ağaçlardır. Bu 

ağaçlar çoğunlukla 4-6 metre uzunluğunda 20x20 cm çapındadır. Fakat ağaç kesiminin daha esnek olduğu 
dönemlerde 30x30 cm çapında ağaçlar da kullanılmıştır. Damların yan ve arka ağaçlarına dam ağacı, ön 
tarafta kapıların olduğu bölümdeki ağaçlara söye adı verilir. Damların alt döşemesinin altına koyulan 
ağaçlara dam kirişi adı verilir. Bunlar ağırlıklı olarak meşe kimi zaman da kestanedir. Bu bölüm doğrudan 
zemine temas ettiği için suyla en fazla karşı kaşıya kalan bölümdür. Bu nedenle çürümeye karşı en direnç-
li ağaçlar olan meşe ve kestane bu bölüm için idealdir. Duvar kısmında farklı ağaçlar kullanılsa da dam 
kısmında sadece bu iki tür kullanılır. 



38 Kuzey Anadolu’da Geleneksel Mimari: Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler  

 

 

Foto 25. Dam ağaçlarının semer tipi bağlantı ile birbiri üzerine tutturulması (Doğanlı Köyü). 

 

Foto 26. Ahır kısımlarında ağaçların arasındaki boşluklar killi toprak ve samanla oluşturulan bir 

malzeme vasıtasıyla kapatılarak ısı yalıtımı sağlanmaya çalışılır. 
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Bazı evlerde ahırın kokusunun evin yaşam alanına geçmesini engellemek için ahırın tavanı ile 

evin sofası arasına birbirinden bağımsız kirişler çakılarak 80-100 cm yüksekliğinde aralık adı veri-

len bir boşluk bırakılır.  Ahırın tavan kısmı toprak ve çamurla kapatılır. Böylece hem ahırın sıcak 

olması hem de kokunun mümkün olduğunca az miktarda üst kısımlara geçmesi amaçlanır (Foto 

27). Ahır duvarları sıvanırken kokuyu önlemek için bırakılan boşluğun olduğu bölüm sıvanmaz ve 

hava alması sağlanır. Ayrıca hâkim rüzgâr yönünde boşluğun iki yanında oluşturulan bölmeler 

sayesinde oluşacak hava akımı ile kokunun üst kata ulaşmaması engellenmeye çalışılmıştır.  

 

Foto 27. Ahırın tavanı ile sofa arasında bırakılan boşluk. Bu boşlukta oluşacak hava akımı sayesinde ahırdan 

gelecek kokunun yaşam alanına ulaşması engellenmektedir. 

 

3.1.3.2.  Yaşam Alanı (Duvarlar) 

Dam ağaçlarının üstüne duvaraltı kirişleri konularak duvarlar örülmeye başlanır. Evlerin ön ve 

arka kısmındaki kirişlere başlık kirişi adı verilir. Evin orta kesiminde sofa tahtalarının esneme 

yapmaması için kör kirişler koyulur (Foto 28). Aradaki diğer kirişlere de döküm kirişi adı verilir 

(Foto 29). Bu kirişler aynı zamanda sofanın döşemelerinin çakıldığı tabandır.  
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Foto 28. Sofaların esnememesi için koyulan kör kirişler. 

 

Foto 29. Döküm kirişi. 
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Evlerin yaşam katının döşemeleri bu kirişler üstüne yapılır. Döşeme yapıldıktan sonra duvar 
ağaçları9 örülmeye başlanır. Ağaçlar uç kısımlarına açılan çentikler (kertikler) vasıtasıyla üst üste 
yerleştirilirken ağaç çivilerle10 sağlamlaştırılır. Ortalama 8 cm kalınlıkta olan duvar ağaçları içine 
burgu ile açılan boşluklara yerleştirilen ağaç çiviler (kazıklar) vasıtasıyla duvarların birbirine geç-
mesi sağlanır (Foto 30). Bu duvarlarda önceleri tarak denilen bir geçme sistemi kullanılmaktaydı 
(Foto 31). Eski ev ustalardan alınan bilgiye göre burgu kullanılmadan önce varolan tarak çekme 
yöntemi zor fakat çok daha sağlam bir yöntemdir. Tarak yöntemi ile ağaç kazık yöntemi sistem 
olarak aynı olsa da kullanılan birleştirici unsurun boyutları açısından farklılık göstermektedir. Yö-
rede duvarların birbirine geçtiği kısma kertik (kurtboğazı-frengi), kertmenin yapıldığı yere de çan-
dubaşı adı verilir (Şekil 12) (Foto 32). Duvar boylarının kısa geldiği durumlarda, duvarlar iç içe 
geçecek (biri erkek biri dişi olacak şekilde) şekilde yonulur ve birbirine geçirilerek birleştirilir11. 
Buna dil eki adı verilir. Ağaç kazıklar yaklaşık 1 metre aralıklarla açılan boşluklara yerleştirilir. 

                                                            
9  Duvar Ağacı: Evin yaşam alanını oluşturan ikinci katın örülmesini sağlayan ağaçlara duvar ağacı adı 

verilir. Bu bölümde kullanılan ağaçlar evin inşa edileceği alandaki hammadde bolluğuna göre değişiklik 
arz eder. En çok tercih edilen ağaçlar daha dayanıklı olmaları münasebetiyle meşe ve kestanedir. Fakat bu 
ağaçlara ulaşma imkânının olmaması durumunda kayın, köknar, gürgen, çam (sarıçam, karaçam) gibi 
ağaçlar da duvar ağacı olarak kullanılmıştır. Meşeden yapılan bir duvar ortalama 70 yıl boyunca dayanık-
lılığını korur. Duvar ağaçlarının ortalama uzunlukları 4-6 metredir. Duvar yapımında kullanılacak ağaçla-
ra burgu ile delik açılıp ağaç çivi yerleştirileceği için kalınlığın en az 6 cm, yüksekliğinin de ortalama 25-
30 cm olması gerekmektedir. Ama yine de 25 cm’den daha yüksek duvar ağaçları ilerleyen dönemlerde 
çarpılma meydana gelebileceği için pek fazla tercih edilmez. Çam ağaçlarında yer alan sakızlar yağmurla 
gelen suyun tahtaya temasını engellediği için duvarların ömrünü uzatmaktadır fakat aynı zamanda çok 
hızlı yanıcı özelliğe sahip olması büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Duvarların erken çürümesini engel-
lemek için evler tamamlandıktan sonra içten ve dıştan rendelenerek duvarların üstündeki hafif pürüzlerde 
suyun tutunması önlenmeye çalışılır.  

10  Ağaç çivi ya da tarak: Duvar ağaçlarının birbirine bağlanmasını sağlayan ağaç çubuklardır. Eskiden daha 
geniş olan ve tarak ismini alan bu bağlayıcı sistem çok zahmetli olduğu için daha sonraları inceltilmiş ve 
çivi ismini almıştır. Ağaç çivilere yörede ağaç kazık, kavale, zıvana gibi farklı isimler de verilmektedir. 
Ağaç çivi için genel olarak meşe kullanılır. 10-12 cm uzunluğunda olan bu çiviler meşenin özünden yapı-
lır. Bu bölüm ağaçların en sağlam bölümüdür ve bu nedenle en sağlam, çürümeye en dirençli çiviler bu 
bölümden imal edilir. Meşe ağacının bulunmasının güç olduğu yerlerde az da olsa gürgen ve kayın da 
ağaç çivi imalinde kullanılmıştır. Önceleri ağaç çivilerin yerine daha zahmetli fakat daha dayanıklı olan 
tarak çekme yöntemi uygulanmıştır. Tarak sistemi ile ağaç çivi sistemi mantık olarak aynı olsa da tarak 
yönteminde bağlayıcı sistem daha geniştir. Sonraları daha kolay olan burgu ile delip ağaç çivilerle duvar-
ların birbirine geçmesi şeklindeki sistem yaygın olarak kullanılmıştır. 

11  Evlerin duvar bölümünde kullanılan malzeme ev sahibinin ekonomik seviyesi hakkında ipuçları vermek-
tedir. Öyle ki gelir seviyesi yüksek ev sahiplerinin hammaddeye erişme imkanının kuvvetli olması ev du-
varlarının kalınlıklarının fazla, tek tür ağaçtan ve tek parça olmasını sağlamaktadır. Gelir seviyesi düşük 
kişilerin duvar kalınlıkları daha az ve ekleme sayısı fazladır. Bu kişiler hammadde teminiinde zorlandık-
ları için akrabaları ya da komşuları onlara yardımcı olmakta böylece tabir-i caizse onların evleri yamalıklı 
olmaktadır. Evlerinde birden fazla ağaç türü kullanılmakta, daha fazla duvar ağacı elde edebilmeleri için 
duvar kalınlıkları az ve ekleme sayısı fazla olmaktadır.  
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Ağaç kazıkların açılan boşluklara tam oturmaması, arasında küçük boşluklar bırakılması evin ağır-
lığı arttıkça duvarların daha iyi oturması açısından önemlidir.  

 
Foto 30. Duvar ağaçlarının birbirine geçmesi için kullanılan ağaç çivi (Zıvana-Kavela). 

 
Foto 31. Duvar ağaçlarının birbirine geçmesi için kullanılan tarak çekme yöntemi. Bu yöntemde keresteler 

arasına birleştirici unsur olarak dar ağaçlar yerleştiriliyordu. 
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Şekil 12- Foto 32. Yörede yer alan meskenlerde iki farklı malzeme ile oluşturulan ahşap yığma sistem birlikte 

kullanılmıştır. Dam kısmında kabuğu soyulmuş, biçilmemiş ağaçların, duvar kısmında ise 6-10 cm çapında 

biçilmiş kerestelerin uçlarındaki çentikler vasıtasıyla üst üste bindirilmesiyle evler inşa edilmiştir  

(Şekil Kafesçioğlu 1955:55’ndan alınmıştır). 

 

Duvarlar üst üste konulurken altta kalanın ortası hafif yüksek yanlar da hafif alçak balıksırtı adı 

verilen bir şekle getirildikten sonra üst kısmın da iç tarafı oyularak duvarların birbiri üstüne otur-

ması sağlanır. Tam olarak oturmadığı durumlarda kalem çekilerek işaretlenir ve balta ya da rendey-

le o kısımlar düzeltilerek duvarların tam olarak oturması sağlanır. Duvar kısmının yüksekliği 230-

250 cm (dokuz dolayım)12 civarındadır. Bazı köylerde duvarlarda yalıtım özelliği katmak için du-

varlar ağaç dolgu biçiminde dik yönde hartama, çaplama ve bedavra (ya da pedavra) olarak nite-

lenen işlenmiş ahşapla kaplanmıştır (Foto 33-34-35-36). Böylece hem duvarların ömrünü hem de 

evin sıcaklığını arttırmak amaçlanmıştır. Dış cephenin ahşap malzeme ile kaplanması günümüzde 

ahşap malzemenin pahalı olması nedeniyle gittikçe terkedilen bu yöntemin yerine temini kolay ve 

ucuz malzemelerle farklı koruma yöntemleri geliştirilmiştir (Foto 37).  

                                                            
12  Her bir duvar tahtasına bir dolayım adı verilir. Yani dokuz dolayım dokuz duvar tahtasının konulduğunu 

gösterir.  



44 Kuzey Anadolu’da Geleneksel Mimari: Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler  

 

 

Foto 33. Evin duvar kısımlarının daha uzun ömürlü olmasını ve ısı yalıtımının sağlanması amacıyla evin dış 

cephesinin hartamalar ile kapatılması (Tevfikiye Köyü). 

 

Foto 34. Evlerde ahşap kullanılarak yapılan yalıtımda zaman zaman farklı boyutlarda ağaç kaplamalar 

kullanılmıştır (Doğanlı Köyü). 
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Foto 35. Ahşap malzemeyle duvarların kaplanmasında ısı korunmasının yanı sıra aynı zamanda ahşapın ömrünün 

de uzaması amaçlandığı için sadece evler değil ambarların da dış cephesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. 

 

Foto 36. Ahşap malzeme ile duvarların kaplanması pahalı bir koruma yöntemi olduğu için günümüzde 

örneklerine rastlanmaz (Ağaçlı Köyü). 
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Foto 37. Son dönemde geleneksel mimariyi estetik açıdan olumsuz etkileyen koruma yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bunların başında çinko levhalar ile oluklu saclar gelmektedir. 

3.1.3.3. Çatı  

Yörede büyük oranda beşik çatı olarak adlandırılan iki yöne eğimli beşik çatı ve çark ya da kır-

ma çatı olarak adlandırılan dört yöne eğimli çatı sistemleri kullanılmıştır. Önceleri tüm evler çark 

çatı şeklinde yapılırken sonraları beşik örtü ile kapatılan evler de çoğalmaya başlamıştır (Foto 38).  

 

Foto 38. Çark çatı ve beşik çatı ile oluşturulmuş köy evleri (Davutlu Köyü). 
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Ayancık yöresindeki kır meskenlerinin çatı şeklini büyük oranda beşeri faktörler belirler. Beşik 

örtü için daha fazla kereste gerekmesi ve bu tür çatılarla kapatılan evlerde ısıtma problemlerinin 

fazla olması nedeniyle bu çatı tipi pek kullanılmamıştır.  

Dört yana eğimli olmasından dolayı kırma çatı da denilen fakat yörede daha çok çark çatı adıyla 

bilinen yöntem her taraf taş olduğu için daha çok tercih edilir. Beşik örtünün kullanıldığı evlerde 

çatı kısmında ek oda yapılabilmesi oda sayısını arttırmak isteyen ev sahipleri için bir seçenek ola-

rak ortaya çıkmıştır (Foto 39). Çünkü çatı bölümüne ek olarak 2 oda daha eklenebilmektedir.  

 

Foto 39. Beşik çatı daha çok kereste gerektirmesi nedeniyle pek fazla tercih edilmiyordu. Fakat evlerde oda 

ihtiyacı olduğunda çatı katına eklenebilecek oda nedeniyle bu çatı tipi tercih edilmiştir (Otmanlı Köyü). 

Çatı kısmının inşası duvarların bitiminde tavan oklarının13 yerleştirilmesiyle başlar (Şekil 13). 

Tavan oklarının üstüne kitleme kirişleri konulur. Kitleme kirişleri tüm bu ağaçları bir arada tutar ve 

evin en önemli güvenlik sistemi kabul edilebilir. Kitleme kirişleri sağlam yapılmış bir ev bütün 

olarak hareket ettirilebilir. Kitleme kirişlerinin üstüne tavan döşemeleri yapılır. Çatı kısmına geçi-

lirken kenarlara tekrar kitlemeler konulduktan sonra tembeller14 yerleştirilir. Tembeller genellikle 

                                                            
13  Tavan oku: Meskenlerin üzerine tavan tahtalarının çakılabilmesi için yerleştirilen ağaç sistemdir.  
14  Tembel: Çarkın altına koyulan iki kalın ağaca verilen isimdir. Evi baştanbaşa kapladığı için boyu evin 

uzunluğu ile orantılı olarak değişir. Bunların üstüne çark direkleri konur. Ana seçim kestane yoksa gür-
genden de yapılır. 
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evin boyu uzunluğundadır. Tembellerin üstüne çark direkleri15 dikilir ve bunlar üst kısımdan çark 

boyundurukları16 ile birleştirilir (Foto 40).  

 

Şekil 13. Beşik çatı ve çark çatı ve elemanları (Yılmaz, 2001:178). 

                                                            
15  Çark direği: Özellikle kestane yoksa gürgen tercih edilir. Meşe ağır olduğu için çok fazla tercih edilmez. 

Tembellerin üzerine yerleştirilen ve her evde 4 tane olan sistemdir.  
16  Çark Boyunduruğu: Çark direklerini birleştiren sistemdir. Çark boyunduruğu yapıldıktan sonra üstlerine 

mahyalar yerleştirilir.  
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Çark boyunduruğu koyulduktan sonra dört köşeden önce ana mahyalar17 bunların arasına yan 
mahyalar (bacak) konulur. Mahyaların 70-80 cm arayla koyulması gerekmektedir. Eğer mahyalar 
dar aralıklarla koyulursa bacalar geçerken mahyaları kesmek gerekecektir. Mahyaların uçları ma-
kas şeklinde kesildikten sonra başlık kirişlerine çakılır. Mahyaların üstüne çatı örtüsünü tutması 
için kepek18 adı verilen ağaçlar koyulur (Foto 41). Kepeklerin kalınlığı ortalama 3 cm civarındadır. 

 
 

Foto 40. Çark direkleri üzerine yerleştirilmiş çark 

boyunduruğu. 

Foto 41. Evlerde çatı örtüsünü tutan kepek adı 

verilen ağaç sistem. 

Ayancık ve yakın çevresinde çatı örtüsü olarak önceleri sadece taş ve pedavra kullanılırken gü-
nümüzde kiremit ve sac örtülü çatılar ön plana çıkmıştır. Araştırma sahasında çatı örtüsü olarak 
modern malzemelerin (kiremit, sac, vb.) kullanımından önce pedavra ve taş hâkim yapı malzemesi 
olarak kullanılmıştır. Çevreden temin edilebildiği yerlerde öncelikli olarak taş kullanılmış fakat 
yüksek dağlık alanlarda köylülerin taşa ulaşma imkânının olmaması çatı örtüsü olarak farklı alter-
natifler aranmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda çevrelerinde en kolay erişebilecekleri mal-
zeme olan ormandan elde ettikleri ahşap malzemeyi çatı örtü malzemesi olarak da kullanmışlardır 
(Foto 42-43-44-45). İnce kıyılmış tahtalardan -tahta parçalarından- meydana gelen bu örtü malze-
mesi yörede pedavra olarak isimlendirilirken Karadeniz Bölgesi’nin farklı kesimlerinde hartama, 
Almanya’da ise Schindel adını almaktadır.  
                                                            
17  Mahya (Mefe kolu): Çatılarda kullanılan mahyalar çatıların iskelet sistemini oluşturmaktadır. Bazı köy-

lerde çatıda tüm iskelet sistemine mahya denilmektedir. Mahyalar 8-10 metre uzunluğunda ve tek ağaçtan 
elde edilmiştir. Köşelerdekilere ana mahya diğerlerine de yan mahya adı verilmektedir. Mefe kolu ya da 
köşe kolu gibi farklı isimler de almışlardır. Suyla temas etmesi halinde daha uzun ömürlü olması için 
özellikle meşe ve kestaneden yapılmasına dikkat edilmiştir.  

18  Kepek: Çatıda taşların altına konan ağaçlardır. Bu tahtalara suruk,taştutan,iskefil ve damla çubuğu gibi 
farklı isimler de verilmektedir. Bu ağaçlar genelde 2-3 cm kalınlığında düz tahta ya da ince odunlardan 
oluşmaktadır.   
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Foto 42. Çatı örtüsü olarak pedavra kullanılmış bir köy evi ve eklentisi (1920’li yıllar) (Erikli Köyü). 

 

 

Foto 43. İkamet edenlerin fotoğrafta görülen betonarme evde ikamet etmeye başlamasıyla kullanım dışı 

bırakılmış ve çürümeye terkedilmiş pedavra çatı örtülü ahşap köy evi (Türkeli-Çatak köyü). 
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Foto 44. Çatı örtüsü olarak pedavra kullanılan bir ahşap cami (İnaltı Köyü). 

 

 

Foto 45. Burtu’da gövdesi kütük yığma, çatısı da pedavra ile oluşturulmuş bir samanlık (Davutlu Köyü)  
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Pedavra, köknar ağacından elde edilen bir çatı örtü malzemesidir. Her ev ustası pedavra ürete-

mez, pedavrayı üreten özel ustalar vardır. Bir köknar ormanındaki ağaçların neredeyse sadece 

%10’undan pedavra üretilebilmektedir. Pedavra yapılacak ağaç uzun, budaksız ve sağa sola eğil-

memiş olmalıdır. Böyle bir ağaç tespit edilince kesilir ve 1-1,2 metre ebatlarında bölünüp yarılır. 

Bu boylarda elma dilimi hâline getirilen tomruklar 1 cm aralıklarla işaretlenir. Yine ayırma işlemi 

için sert bir ağaçtan bıçak yapılır. Bu bıçak demir bıçağa yardımcı olarak kullanılır. 40 m boyunda 

bir ağaçtan 1/3 oranında pedavra elde edilir. Hazırlanan bu pedavralar inşaat alanına getirilir ve 

usta tarafından ince, pedavraları yarmayacak çivilerle çakılır (Şekil 14). Çatı örtüsü olarak kullanı-

lan pedavranın ömrü ortalama 20 yıldır. Bu pedavralarda eğim ne kadar fazla olursa, su o kadar 

hızlı tahtadan uzaklaşacağı için ömrü de o kadar uzar. Özellikle 1970’lerden sonra ormanların daha 

sıkı korunması nedeniyle pedavra üretimi ve kullanımı yavaş yavaş terkedilmiştir. 

 

Şekil 14. Pedavraların çatılara yerleştirilme şekli (Alaçam, 1952:411). 

Pedavranın dayanıklı olması için göknar ağacının sadece belirli bir bölümünden üretilebilmesi 

önemli bir ağaç tahribatı ortaya çıkarmaktadır. Ağacın pedavra üretimine uygun olup olmadığının 

ancak ağaç kesildikten sonra tam olarak anlaşılabilmesi tahribatın boyutunu daha da arttırmaktadır. 

Alaçam (1952)’a göre bir evin üstünü örtecek pedavranın imal edilebilmesi için kimi zaman 150-

200 ağaç kesilmektedir. Bu israfı durdurmak ve yörede pedavra ihtiyacını karşılamak için 1950’li 

yıllarda Ayancık’taki Kereste Fabrikası’nda bir pedavra makinesi geliştirilmiştir. Bu makinede 40-

60 cm boyunda, ince ucu 0,2, kalın ucu 1 cm kalınlığında tanalith maddesine batırılarak suya karşı 

dayanıklılığı arttırılan pedavralar imal edilmiştir (Alaçam, 1952).  
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Bu makine ile üretilen pedavraların maliyeti diğer çatı kaplama ürünlerine göre çok daha düşük 

olmaktadır. Özellikle üretiminde atık ağaçların kullanılması ve kimyasal maddelerle suya karşı 

dayanıklılığının arttırılması daha cazip hâle getirse de uzun dönem kullanılamamıştır.  

Köylülerin meskenleri için hammadde elde etmeleri ormanları aşırı tahrip etmiştir. Fabrika dev-

letleştirilip ağaç kesimi kontrol altına alınınca köylülerin yaptığı tahribatı azaltmak için çalışmalar 

yapılmıştır. Ayancık’ta bu dönemde yapılanlar belki de ülkemizdeki doğa koruma çalışmalarının 

temellerini oluşturmaktadır. Bu manada 1950’li yıllarda orman işletme tarafından telefon kulübesi 

olarak kullanılan taş binanın duvarına asılan tabela dikkat çekicidir (Foto 46). 

 

Foto 46. Orman tahribini azaltmak için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan örnek ev ve 

bu evin duvarına asılan bilinçlendirme tabelalarından biri (Kaya, 2015:50). 

“Vatandaş! 

Bu bina köyünün her tarafında bulunan taş ve çamurdan yapılmıştır. Dedelerin seni düşünme-

den ağacı israf ederek sarf ettiklerinden ormanlarımız azalmıştır. Ağaç tedarikinde sıkıntı çeki-

yorsun evini bu şekilde yapılayarak ağaç israfına devam edersen çocuklarının senden daha çok 

sıkıntı çekeceklerini unutma. 
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Bu ev ahşap evden hem çok dayanır hem de daha ucuz yapılır. Kışın ısıtması da kolaydır. Evini, 

ahırını, samanlığını bu şekilde yaptır.  

İşletme Müdürü”   

Araştırma sahasında yapılan incelemelerde geçmişte yörenin başlıca klasik çatı örtü malzemesi-

nin tabakalı şistler olduğu tespit edilmiştir.19 Taş örtünün en önemli özelliği duvarların üzerine 

baskı yaparak arada kalan kısımların tamamen kapanmasını ve ağaçların tam olarak birbiri üstüne 

oturmasını sağlamasıdır. Bu taşların ağırlığı 5-25 kg arasında değişmektedir. Bu evlerin çatısındaki 

taşların kaymaması için genel olarak çatı eğimleri %25’in altında tutulmaktadır. Çatı yükseklikleri 

ortalama 4 metredir. 

Literatürde çatı örtü malzemesi olarak kullanılan iki çeşit taştan bahsedilmektedir. Bunlardan bi-

rincisi tortul kayaçlar grubunda yer alan kil taşları ve şistler, diğeri ise bu taşların metamorfizmaya 

uğraması ile oluşan ve başkalaşım kayaçları grubunda yer alan arduvazdır. Araştırma sahası genel-

de Eosen ve Alt Kreatase arazilerinden oluşmakta olup, bu jeolojik yapıya uygun olarak çatı örtü 

malzemesi için kullanılan taşlar da filişformasyonu içinde yer alan ince tabakalı (laminalı) kil taşla-

rı ile yine ince levhalara ayrılabilen şistî kayalardır. Bu taşların hepsinde dikkat çeken husus, dilim 

dilim tabakalara ayrılma özelliğine sahip olmalarıdır. Yüzeye yaklaştıkça veya ana kaya açığa çık-

tıkça dış kuvvetlerin etkisi ile taşın direnci azalmakta, tabakalaşmayla beraber parçalanma ve ufa-

lanma da görülmektedir. Tersi durumda ise direncini muhafaza etmektedir. Bu nedenle yörede çatı 

örtüsü olarak kullanılan tabakalı yapıların hazır kendiliğinden parçalanmış veya parçalanma aşama-

sına gelmiş olanlardan ziyade, dayanıklılıklarının daha fazla olması nedeniyle, açıkta olmayan, 

büyük kısmı ile toprağa gömülü vaziyette bulunan bloklar tercih edilmektedir. 

Araştırma sahasında çatı örtü malzemesi olarak kullanılan taşların elde edildiği başlıca üç kay-

nak vardır. Bunlar20; 

a. Deniz kıyılarında ana kayanın dalgalar tarafından tahrip edilmesi ile ortaya çıkan falezli ya-

pılar. 

                                                            
19  Pedavra adı verilen ince ağaçlardan oluşan çatı şekli göknar ağacından elde edilmektdir. Bu sebeple bu 

örtü şekli daha çok iğne yapraklı ağaçların yetişme imkanı bulduğu yüksek köylerde karşımıza çıkmakta-
dır.  

20  Taş çatı örtüsünün malzemesinin elde edilmesi ve kullanılması bölümü “Sinop-Kastamonu Yöresi Ahşap 
Kır Meskenlerinde Taş Çatı Örtüsü” isimli makale çalışmasından özet şeklinde yararlanılarak hazırlan-
mıştır.  
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b. Akarsular tarafından yarılmış vadilerdeki tabakalı yapılar ile yine akarsu yatağında bulunan 

ve sellerle daha yukarılardan taşınarak getirilen tabakalara ayrılma özelliğine sahip iri gövde-

li taş bloklar. 

c. Sahilden uzak ve yüksekte kalan iç kesimlerde heyelanlar veya yol açmaları sonucu ortaya 

çıkan ana kaya yüzeyleri. 

Bunlar içinde (taşın elde edilmesi ve dilimlenmesi aşamasında) akarsu vadileri ve falezlerden 

elde edilenler fazla zahmet ve beceri gerektirmemektedir (Foto 47). Çünkü bunlar zaten açıkta yer 

almaktadır. Kendisine taş lâzım olanlar (veya bu işi kendine meslek edinenler), kıyı (veya akarsu 

vadisi boyunca) önlerine çıkan taşları tek tek kontrol ederek yürürler. Bu taşlardan tabakalı olupta 

sağlamlığını kaybetmemiş olanlar ile, 50-100 cm çapında olup (kenarlarındaki çizgilerden tabaka-

lara ayrılabilir özelliği belli olan fakat) henüz tabakalara ayrılmamış bulunan (yassı veya yuvarlak) 

taşları tespit ederler (Foto 48). Daha sonra bunları ya bulundukları deniz kenarı veya vadi içinde ya 

da bloklar hâlinde ihtiyaç sahibi meskenin yanına kadar taşıyarak, orada onları dilimlerler ve ihti-

yaçlarını giderirler (Foto 49). 

 

Foto 47. Deniz kıyısında dalgaların etkisiyle falezlerden düşmüş tabakalı taşlar.  



56 Kuzey Anadolu’da Geleneksel Mimari: Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler  

 

 

Foto 48. Deniz kıyısında bir kısmı kendiliğinden tabakalara ayrılmış taşlar. 

 

Foto 49. Yol yarmaları sırasında açığa çıkan tabakalı taşlar (Zindan Çayı vadisi).  
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Fakat üçüncü grupta yer alan taşların elde edilişi o kadar kolay değildir. Pürüzsüz ve dayanıklı 

olmaları nedeniyle daha çok rağbet gören bu malzeme genel olarak şu şekilde çıkarılmaktadır: Ara-

zide yapılan gözlemler sonucunda önce yamaçlarda mevcut kaya kütleleri tespit edilir (Foto 50). 

Eğer tespit edilen kütleler aşağıdan kolay erişilemeyecek yükseklikte bulunuyorlarsa bu durumda 

işin ehli olan kişilerden birisi kayalıkların üst kısımlarındaki ağaçlardan birisine uygun bir iple 

belinden bağlanır ve gereken güvenlik sağlanarak daha önce aşağıdan gözlemlenerek tespit edilen 

kütleye ulaşır. Sivri uçlu bir kazma ile kayanın çevresindeki malzemeyi alarak kütlenin boşta kal-

masını sağlar. Şayet kaya kendiliğinden düşmezse, bu kez manivela ismi verilen bir sistem kurarak 

kalın ağaç sopalarla (yöredeki adı küskü) bunları aşağıya yol kenarına düşürür. Düşürülen bu kaya 

parçaları 2-3 gün güneşin altında bekletilerek günlendirilmektedir. Günlenme sırasında çatlaklar 

arasındaki suların buharlaşması ile kaya üzerinde tabaka izleri de açığa çıkmakta, taş daha kolay 

dilimlere ayrılabilecek bir yapıya kavuşmaktadır. Bu işi kendisine meslek edinen kişiler daha sonra 

bu kayaları keski veya murç benzeri aletler ile tabaka izlerinden dilimlere ayırarak çatı örtüsü ola-

rak kullanılmak üzere hazır hâle getirmektedirler. Daha önce yol kenarlarına kendiliğinden düşen 

kayalar ise eğer erken fark edilmişse değerlendirilmekte, aksi takdirde dış etkenlerin tesiri ile za-

manla kendiliğinden dayanıksız hâle geldikleri için tercih edilmemektedirler. 

 

Foto 50. Yol yarmaları sırasında açığa çıkan taşların yamaçlardan düşürülerek tabakalara ayrılması. 
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Her üç kaynaktan elde edilen ve kendiliğinden veya beşerî müdahalelerle dilimlere ayrılan bu 

taşların kalınlıkları 2-4 cm arasında değişmektedir. Tabakaların eni ve boyu çok farklı olmakla 

birlikte yaygın olarak kullanılanlar (yaklaşık olarak) 40 X 50 veya 50 X 70 boyutlarındaki eleman-

lardır. Şayet tabakalar elde edilirken bu ölçülerden küçük veya büyük olurlarsa, küçüklerden bir 

kısmı aralıklarda değerlendirilmek için alınırken, büyükler ise kenarlarından kırılarak, kullanım 

kolaylığı sağlamak için standart hâle getirilmeye çalışılır. Daha sonra en büyükleri (yaklaşık 70 X 

70 ebatlarında olanlar) saçaklara ya da en üstteki kesişme çizgilerine gelecek şekilde, kiremit gibi 

fakat ondan daha sık ve daha fazla olarak, üst üste bindirilmek suretiyle çatılar üzerine örtülür. 

Taşçı ismi verilen kişiler taşın elde edilmesinden, taşınması ve evin üzerine örtülmesine kadar 

gerekli bütün işleri bizzat kendileri yapar ve bunun karşılığında da mülk sahibinden belli bir ücret 

alırlardı. Her ne kadar taşçılar bu işi kendilerine meslek edinmişlerse de köylere uzak mesafelerde-

ki taş kaynaklarından taşın kullanım yerine kadar taşınabilmesi ve daha sonra da getirilen bu taşla-

rın elden ele uzatılarak meskenin çatısına yerleştirilebilmesi için köylü-komşu arasında bir imece 

(yardımlaşma) tertip ediliyordu. Yakındaki tüm eş, dost ve köylüler bu işte evini yapana veya yap-

tırana yardımcı olmak zorundaydı. Aksi takdirde 80-100 m2’lik bir evi örtmek için gerekli (yakla-

şık) 70-80 kağnı arabası taşı tek başına ev sahibinin veya taşçının taşıması günler, hattâ haftalar 

alabileceği gibi, evin üzerinin birkaç kişi ile örtülmesi de uzun bir zaman alacağından, bu durumda 

çatısı açık bulunan ev sahibi, başta yağmur olmak üzere, hiç de arzu etmediği bir durumla karşıla-

şabilir ve zarar görebilirdi.Günümüzde yaygın olarak kullanılan kiremit ve sac örtüye oranla olduk-

ça ağır olan taş örtünün yükünü çatıların kaldırabilmesi için (ki bu ağırlık evlerin büyüklüğüne göre 

25-50 ton arasında değişmektedir) çatıyı meydana getiren ağaç konstrüksiyonun hem sağlam inşa 

edilmesi, hem de birçok ayrıntıya dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, yeni inşa edilen mes-

kenlerde aralıklı olarak çakılmış ince çıtalar kiremit ve sac örtü için yeterli iken, eski meskenlerde 

ağır olan taş örtüyü tartabilmesi için taşın altına konulan tahtalar (yöredeki adı hartama ya da iske-

fil) çok sağlam olmak zorundaydı. Bu nedenle hartamalar (iskefiller) iri ağaçların en az 5-6 cm 

kalınlıkta olacak şekilde yontulmasıyla elde edilmiş ve aralarından taşların düşmeyeceği sıklıkta da 

döşenmiştir. Ağır taş örtüyü tutabilmesi için çatıda kullanılan ağaç türlerine de dikkat edilmiştir. 

Örneğin hartamalarda genellikle meşe ağacı kullanılırken, mefekollarının yapımında diğerlerine 

göre sağlam oldukları için daha çok ardıç ağacından yararlanılmıştır. 

Çatılarda örtü malzemesi olarak normalde 40-50 cm çapında taşlar kullanılırken, çatıların kenar-

larında (saçaklarda) 50-70 ve daha büyük ebatlarda taşlar kullanılmıştır. Saçaklara bu kadar geniş 

taşlar yerleştirilmesinin başlıca sebebi ahşap duvarları yağmurun etkisinden koruyarak meskenlerin 
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ömrünü uzatmaktır. Çünkü saçak taşlarının kenarlarında çatıdan gelen suyu toplayarak uzaklaştıra-

cak oluklar yoktur. 

Yağış miktarı ve şiddeti, kar şeklindeki yağışların fazlalığı vb. iklim özellikleri nedeniyle çatıla-
ra yaklaşık 25-30 derecelik eğim verilmiştir. Çatı örtüsü, taşların 10-15 cm civarında kaydırılarak, 
birbirlerinin üstüne gelecek şekilde meydana getirildiğinden, doğal olarak zaten bir eğim oluşmak-
tadır. Fakat bu eğim derecesinin, taşların kayarak düşmemesi için de fazla olmaması gerekir. Böyle 
bir durumla karşılaşmamak için alınan bir başka tedbir de üzerinde taş örtünün yer aldığı hartama-
nın altında dikey olarak yer alan mefekollarının uçlarına çentikler açılmasıdır. Çünkü taşın, (kire-
mit gibi alttaki çıtaya telle tutturulan) bir bağlantı noktası veya birbirini tutan çentikleri olmadığı 
gibi, (pedavra ve sacda olduğu gibi) çiviyle tutturma imkânı da yoktur (Foto 51). 

 

Foto 51. Taş örtü ve taş örtünün meskenlerin çatısında kullanımına örnekler 

Sac ve kiremit gibi çağdaş yapı gereçleri henüz yöreye ulaşmadığı dönemde meskenlerin ilk in-
şasında çatı örtüsü olarak kullanılan başlıca malzeme olan şistler, çatılara yerleştirildikten (5-6 yıl 
gibi belli bir süre sonra) yağışların etkisi ile zamanla sertliklerini kaybetmeleri veya birbirlerinin 
ağırlığına dayanamayarak kırılmaları, çatlamaları, yerlerinden oynamaları vb. sebeplerle yağmur 
sularını sızdırmaya başlarlar. Bu durum çatının tamir edilmesini gerektirir. Yörede (elden geçirmek 
manasında) ellemek ismi verilen bu işlem sırasında kırılan ve çatlayan taşların yerine yenileri kon-
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makta, araları açılanlar da sıklaştırılmaktadır. İlk yerleştirildiğinde açık gri renkte olan taş örtü, 
zamanla açık hava ile temas hâlinde olmanın da etkisi ile siyahlaşmaktadır (Foto 52-53).  

 

Foto 52. Yörede taş çatı örtüsü kullanılmış bir mesken.  

 

Foto 53. Uzun süre çatı örtüsü olarak kullanılan taşlar zamanla kararmaktadır. 
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Bu arada gerek tabakaların ufalanması, gerekse rüzgâr tarafından taşınan tozların birikmesi ile 

taşların aralarında, havada uçuşan bitki tohumlarının tutunmasını ve büyümesini sağlayan, bir or-

tam oluşur. Yörede adına temre otu verilen (ve nemli bölgelerde kayaların üzerinde yetişen yosun-

lara veya likenlere benzeyen) bir bitki taş örtünün üzerinde öbek öbek gelişir ve yayılır. Zamanla 

taş çatı örtüsü üzerinde bir yalıtım maddesi görevi üstlenen bitki ilerleyen zamanlarda taşların par-

çalanmasına da sebep olmaktadır. Ayrıca halk arasında yaraları iyileştirdiği düşünüldüğü için bu 

amaçla da kullanılır (Foto 54).  

 

Foto 54. Çatı örtüsü olarak kullanılan taş örtü üzerinde gelişen temre otu (Sempervivum sp.).  

Yöre çok yağışlı olduğu için meskenlerin çatıları genelde geniş saçaklı yapılmıştır. Saçak geniş-

likleri 0,5-0,8 metre arasında değişmektedir.21 Yağmur suyunun hızla çatıdan uzaklaşması için çatı-

larda oluk yapılmamıştır. Saçaklar, uzatılan kitleme kirişleriyle sağlamlaştırılmıştır (Foto 55). Ge-

nelde rüzgâr girip de taş, pedavra ya da tuğla çatı örtüsünü yerinden oynatmasın diye çatıların sa-

çak kısımlarının altı tahta ile kapatılmıştır (Foto 56). Buna yörede saray bağı adı verilmektedir.  

                                                            
21 Çatıların sac kaplama olduğu evlerde bu durum geçerli değildir. Sac örtüsüne sahip evlerde kar yağışla-

rında kar aşağı doğru hareket ettiğinde kenarlarda sacı bükeceği için saçaklar uzatılmamıştır. 
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Foto 55. Çatıda saçakların sağlamlaştırılmasında kullanılan kitleme kirişleri. 

 

Foto 56. Çatılarda rüzgârın örtüyü etkilememesi için tahta ile kapatılması. 
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3.1.4. Meskenlerde İç Mekânın Düzenlenmesi 

Evleri inşa eden ustaların zihninde bir ev şeması vardır ve bu şema ev sahibinin müdahelesi olma-
dığı durumlarda her eve aynen uygulanır. Ev ustalarının kafasındaki plan yıllar boyu edinilen tecrü-
beyle oluşturulduğu için köylünün sosyoekonomik yaşamı değişmedikçe bu planlar da değişmeye-
cektir. Hemen hemen tüm evler ahır üstü tek kat şeklinde yapılmıştır. Genel olarak en küçük ev 8x8 
(64 m2) en büyük ev ise 12x12 (144 m2) genişliğinde inşa edilmektedir. Alt kattaki ahır 2 bazen de 3 
bölümden oluşur (Foto 57). Ahır kısmının bölüm sayısını hayvan sayısı ve türleri belirlemektedir. 
Hayvan türleri çeşitlendikçe bölüm sayısı da arttırılır. Geçmiş dönemlerde köylerde ulaşımda kullanı-
lan at, taşımacılıkta kullanılan mandalar, yine taşımacılıkta (öküz), et ve süt üretiminde kullanılan 
sığırlar, eti ve sütü için beslenen koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara özel ayrı ayrı bölümler ya-
pılıyordu. Ahırlarda afur22 adı verilen hayvanların yiyeceklerinin konulduğu (Foto 58) ve temek (te-
rek) adı verilen ahırın hava almasını ve hayvan dışkılarının dışarı atılmasını sağlayan pencereler bu-
lunmaktadır (Foto 59). Ahırın ön kısmında hayataltı adı verilen bir boşluk bulunur. Bu bölüm odun 
depolama, yağmurlu havalarda hayvanların beslenmesi, tarım aletlerinin konması, pekmez, turşu, 
salça, reçel gibi yiyeceklerin hazırlanması gibi birçok işleve sahiptir (Foto 60).  

 

Foto 57. İki kattan oluşan bir meskende alt (giriş) kat da iki bölümden oluşur; bunlardan bir bölüm ahır 

(lar) olarak kullanılırken, “hayataltı” olarak isimlendirilen diğer boş alan ise evin ihtiyaçları (kışın odun 

kesme, ahırı temizlerken hayvanları dışarı çıkarma, malzeme deposu vd. işler) için kullanılır. 

                                                            
22  Geleneksel mimariye ait elemanlar insanların özlü sözlerine de yansımıştır. Örneğin yörede kendini be-

ğenmiş kişiler için “Alt afurdan saman yemez.” sözü kullanılmaktadır.  
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Foto 58. Ahırda hayvan dışkılarının (tezeklerin) atılması için oluşturulmuş küçük pencere (temek), küçük ve 

büyük hayvanların beslenebilmesi için oluşturulmuş iki katlı afur (ot veya yemin konulduğu oluklar). 

 

Foto 59. Ahırlarda hayvan dışkılarının atılabilmesi ve ahırın hava alabilmesi için yapılmış temek adı verilen 

pencereler. 
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Foto 60. Ahırların ön kısımlarında tarım alet ve makineleri ve odun gibi malzemelerin konulması, 

hayvanların beslenmesi için hayataltı (haytaltı) adı verilen bir boşluk bırakılmıştır (Doğanlı Köyü). 

Hayataltının rüzgâra açık tarafları rüzgârın sıcaklık üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldır-
mak için kapatılmıştır. Kimi zaman kümesler de buraya yerleştirilmiştir. Geleneksel evlerden mo-
dern konutlara geçilmesiyle köylerde geleneksel mimari ile ayrı bir birim olarak inşa edilmiş ahır-
lar ortaya çıkmaya başlamıştır (Foto 61).  

 

Foto 61. Meskenlerin inşa sistemi ile benzerlik gösteren fakat meskenden bağımsız inşa edilmiş bir ahır (Kurtköy). 
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Evlerin yaşam alanı genellikle 4 odadan oluşmaktadır. Oda sayısı ailenin birey sayısı, ekonomik 
durumu ve kerestenin kolay temin edilip edilmemesi gibi etmenlere bağlı olarak değişmektedir. 6 
odalı evler olduğu gibi 2 odalı evler de bulunmaktadır (Şekil 15-16). Kalabalık aileler mecburen 
geniş evler yaptırmaktadır. Çünkü eski evlerde her oda bir evdir. Erkek çocuk evlendiği zaman ona 
ayrı bir oda verilir. Bu sebeple günümüzde kaldırılmış olsa da genellikle her odada ayrı ocağa ve 
banyoya rastlamak mümkündür (Foto 62). Bu yüzden birçok köyde evlerin tanımlanmasında oda 
sayısı ile ocak sayısı beraber kullanılmaktadır. Bir evde 4 oda ve bu odaların ikisinde ocak bulun-
masına rağmen ev 4 ocaklı ev olarak isimlendirilmektedir. Odalar da kendi aralarında işlevlerine 
göre ocaklı ev, oturma evi gibi isimler almıştır. 

 
 Şekil 15. Ayancık Yöresi elenekesel ahşap mesken plan örneği.  
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Şekil 16. Ayancık Yöresi gelenekesel ahşap mesken plan örneği. 

 

Foto 62. Odalarda yeme-içme, yatma faaliyetlerinin beraber yürütülmesi birden fazla odada ocak 

bulunmasını zorunlu kılmıştır (Kurtköy). 
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Evlerde her odanın kendine ait bir fonksiyonu vardır ve belirli kimselere hizmet eder. Fakat de-

ğişik ihtiyaçların giderildiği ve ev halkının tamamının ortak kullandığı hayat adı verilen büyük bir 

mekân bulunmaktadır (Foto 63).  

 

 

Foto 63. Meskenlerde (orta bölüm) hayat (yöresel ağızda ortiyat) adı verilen ortak kullanım alanı. 

 

Geleneksel meskenin en önemli mekânı olan odaların her biri yaşamsal tüm ihtiyaçları karşıla-

yacak şekilde planlanmıştır. Odada oturulur, yatılır, yıkanılır, yemek pişirilir ve yenilir. Bugün 

ıslak hacimli kısımları kullanılmamakla birlikte, odaların içerisinde banyo, odun konulan bölüm, 

ocaklık olarak bilinen su ısıtma ve saçta ekmek yapmak için yapılmış bölüm ile giysi ve yatak yor-

ganların konulduğu yüklük dolapları hâlen varlığını korumaktadır (Foto 64). Odalar arasında yer 

alan, herkil olarak adlandırılan küçük hacimli dolaplar bulunmaktadır. Asgari ölçülerde düzenlenen 

mekânlar; yeme-içme ve yatma gibi birden çok işlevle kullanıldıklarından; mekân ihtiyacı azalmış 

ve küçük ölçekli yapılar ortaya çıkmıştır.  
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Foto 64. Ocakların hemen yan kısmında ısıdan yararlanmak amacıyla banyo bulunmaktadır (Bakırlı Zaviye). 

Yemekler odalarda bulunan ocaklarda demir saclarda pişirilir bulaşıklar ise ortak kullanım için 
evin koridorlarının birinin sonuna yerleştirilen lavaboda yıkanmaktadır. Bu alana seri adı verilen 
bardak, çanak, tencere gibi mutfak malzemelerinin koyulabileceği sistemler yapılır (Foto 65).    

 

Foto 65.Geleneksel meskenlerde sonradan mutfak olarak düzenlenen bölüm. 
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Odalarda genişlikle ya da köşe olup olmama durumuna göre orantılı olarak değişmekle birlikte 

ortalama 3 ya da 4 pencere bulunmaktadır.  

Özellikle köşe odalarda her iki yüzeyde ikişer pencere bulunurken, ara odalarda odanın büyük-

lüğüne göre genellikle iki, bazen üç pencere bulunur.  

Pencere ve kapılar yapının yatay taşıyıcılarını boşluk boyunca tutan dikey elemanlar kullanarak 
oluşturulmuş ve açıklıkların kenarlarına yerleştirilen söveler çalma boğaz tekniğiyle duvarlara bağ-
lanmıştır. Menteşesiz, yukarı aşağı hareket eden basit sürgülü sistemlerden oluşan pencereler 
60x80 veya 50x70 ebatlarındadır. Çerçeveleri kestane ağacından imal edilen bu pencereler 4’lü ya 
da 6’lı cam bölmelerden oluşur (Foto 66-67). Pencere ebatları evin ve odanın büyüklüğüne göre 
değişebilmektedir. Pencerelerde ahşap denizlik ve söveler yaygın şekilde kullanılmıştır. Tuvalet ve 
banyo pencereleri küçüktür. Tuvaletin pencere bölümüne genellikle çerçeve ve cam konulmaz (Fo-
to 68). Mutfak olarak adlandırılabilecek bulaşık yıkanan ve mutfak araç ve gereçlerinin konduğu 
bölümünün çıkma şeklinde olduğu evlerde mutfağın yan duvarlarına pencere konulmamaktadır. 
Marangoz bulunmayan köylerde evin pencereleri de evleri yapan ustalar tarafından imal edilmek-
tedir.23  

  

Foto 66-67. Pencerelerde dörtlü ve altılı cam bölmelerin yanında uygun cam bulunduğunda beşli cam bölmeler 
de kullanılmıştır (Kurtköy). 

                                                            
23  Ev ustalarından alınan bilgiye göre sadece bir kapının yapımı 4 gün sürmektedir. 
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Foto 68. Pencerelerde kullanılan ahşap sövelerde ustanın maharetine göre işleme ve dekoratif desenlere de yer 

verilmiştir. Birçok evde tuvalet ve banyolarda ise çerçeve ve cam kullanılmamıştır (Kurtköy). 

 

Kapılar genellikle 80x180 cm ebatlarında imal edilmiştir (Foto 69-70). Kapı kolları ve kilitleri 

önceleri ahşaptan ya da hayvan derisinden imal edilmiştir. Özellikle kömüş derisinden yapılan kapı 

kolları bir dönem yoğun bir şekilde kullanılmış olsa da en fazla 2 yıl sağlam kalabilmesi nedeniyle 

çok fazla tercih edilmemiştir. Bu kollara tutaç adı verilir. Kapının kilidine de mandal veya sürgü 

denirdi. Sonraları demir işleyen zanaatkarlara bas aç denilen bir kilit sistemi yaptırılmış ve kapılar-

da bunlar kullanılmıştır (Foto 71). Ahşap işlemeciliğinin geliştiği köylerde kapı ve pencereler ma-

rangozlar tarafından yapılıyordu. Hatta ev ustaları marangozların sadece kapı ve pencerelerden 

neredeyse ev inşası kadar para aldıklarını belirtmektedir.  
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Foto 69-70. Kapıların kasası çam, göbek yani iç kısmı ceviz ya da kestane ağacından imal edilmektedir (Bakırlı 

Zaviye Köyü). 

 

Foto 71. Evlerin odalara açılan kapılarında kullanılan bas-aç kilit sistemi (Kurtköy). 
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Meskenlerde odaların ısıtılmasında ve yemeklerin pişirilmesinde kullanılan ocaklar, oda içinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Ocak ve bacalarda yörede köpük taşı olarak isimlendirilen traverten 

kullanılmıştır (Foto 72-73). Bu taşlar hafif, kesilmesi kolay ve sıcaklığa dayanıklı taşlar olduğu için 

erişilebildiği tüm yerleşmelerde ocak ve bacalarda kullanılmıştır (Foto 74-75). Sıcaklığa karşı di-

renci yüksek olan bu kayalar ocaktaki sıcaklıktan olumsuz etkilenmez. Bu taşın bulunamadığı yer-

lerde sıcaklığa dayanıklı farklı tür kayalar kullanılmıştır.  

 

Foto 72-73. Yerleşmelere yakın yerlerde bulunan travertenler hafif, kesilmesi kolay ve sıcaklığa dayanıklı olduğu, 

ahşap malzeme ile arada yanmaz bir alan oluşturduğundan ocaklarda bacalar için öncelikle tercih edilmiştir. 

 

  

Foto 74-75. Ocağın altı ve ateş mesafesindeki kısım normal taştan inşa edilirken, daha fazla ağırlık yapmaması 

ve ahşap evin dengesini bozmaması için dumanı kanalize edecek baca kısmı tuğla boyutunda şekillendirilen 

traverten bloklarla inşa edilmektedir.  
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Meskenlerdeki ocakların ağırlığını taşıması için “ocak ağacı” adı verilen, görevi sadece ocağı 

tutmak olan ve diğer tüm iskeletten bağımsız olan ahşap elemanlar kullanılmıştır. Yaklaşık 50 cm 

ebatlarında iki ağacın üzerine koyulan iki tane 40 cm çapında tembel ağacından oluşur (Foto 76). 

Bu ağaçlar özellikle meşeden seçilir. Bunların üstü odunla doldurulur ve odunların üstüne taşlarla 

karıştırılmış toprak yerleştirilir. Meskenin döşemesine kadar yükseldikten sonra çamurdan yapılan 

çimento ile taşlar örülür. Çamurun dağılmaması için içine ince saman da katılır.   

 

 

Foto 76. İkinci katta (yaşam alanında) oda içinde kalan ocak ve çevresinde baca olarak yükselen taş ağırlığı 

tartmak için alt katta (giriş katında) dikilmiş kalın kütük;“ocak ağacı” (Bakırlızaviye). 

Ocağın dışa uzantısı olan bacalar, çok özellikli yapılmamıştır. Çatı üstünde belirli bir yükseklik-

te sıvalı veya sıvasız biçimlenmiş ve çoğunlukla üstleri çatı örtüsü olan şistlerle örtülmüştür. 

Rüzgârların etkisini azaltabilmek amacıyla bacaların yüksekliği 1 metreyi geçmeyecek şekilde 

planlanmaktadır. 

Eskiden her odaya bir ocak koyulduğu gibi her odada ocağın yanında banyo da bulunuyordu. 

Köyde taş ustası varsa tuvalet ve banyo karataş adı verilen bir tür taştan yapılırdı. Suya dayanıklı 

olan bu taşların iç kısmı biraz oyularak suyun dışarı çıkması engellenmeye çalışılırdı. Aynı sistem 



 Ayancık’ta Ahşap Mimari 75 

 

beon kullanılan tuvaletlerde de kullanılmıştır (Foto 77). Tuvaletin altına bir kuyu yapılır ve tuvalet-

ten oraya uzanan ve boru yerine kullanılan tahtadan bir oluk vasıtasıyla atıkların açılan çukura 

ulaşması sağlanmıştır. Tuvaletten ve ahırdan gelen gübreler birleşerek eğim doğrultusunda akarak 

toprağa karışması sağlanmıştır.  

 

 

Foto 77. Tuvalete dökülen betonun etrafı yükseltilerek suyun tahtalara teması engellenmeye çalışılmış böylece 

ağacın sudan zarar görmemesi amaçlanmıştır. 

Bazı köylerdeki eski evlerde banyo bulunmamakta yıkanma faaliyeti için ocakların yanında şa-

rapkara adı verilen özel bölmeler hazırlanmaktadır. Sofanın altına oluşturulan bu bölme için önce-

leri suya dayanıklı olan meşe veya kestaneden kalınca bir tahta (sonrasında sac bir platform) kulla-

nılmıştır. Banyo ihtiyacı doğduğunda sofa kaldırılıyor, banyo yapılırken burada biriken atık sular 
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hemen yandaki duvara açılan bir delikle doğrudan dışarı gönderiliyordu. İlerleyen dönemler evler-

de yapılan tamirat ve tadilatlardan sonra banyoların zemin kısmına beton dökülmüştür (Foto 78-

79). 

 

  

Foto 78-79. Ocakların yan kısmında bulunan banyolar ancak bir kişinin sığabileceği genişlikte oluşturulmuştur. 

 

Evlerin içinde kullanılan mobilyalar da ustalar tarafından yapılırdı (Foto 80-81-82). Evin içine 

halk arasında “herkil” adı verilen erzak saklama için yapılmış gözlerle bölünmüş ambar ve peyke 

adı verilen oturaklar yapılırdı. Hatta tuvaletlerde taş kullanılmadan önceki dönemlerde tuvalet taşı 

yerine ustaların kestane ağacını oyarak ortaya çıkardıkları zeminler kullanılmaktaydı.   
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Foto 80-81-82. Evlerin içinde yine ahşaptan imal edilen sedir (solda), sandık (üstte) ve yüklük (altta) gibi 

eşyalar bulunmaktadır. 

 

Yapıların ana girişlerinin doğrudan yaşam mekânına açılmaması ısı korunumu açısından önem-

lidir (Foto 83-84). Merdivenler, avludan eve giriş ve giriş sofasından orta kat veya ara kat sofasına 

bağlantı aracı olarak kullanılmıştır. Avludan eve giriş bölümündeki merdivenler taştan (Foto 85) 

evin iç kısmında yeralan merdiven ve elemanları tamamen ahşaptan ve basit bir sistemde yapılmış-

tır (Foto 86). L biçiminde yapılan merdivenlerde rıht yüksekliği ortalama 15-20 cm’dir.  

Meskenlerin dış cephelerinde farklı kültürel ögeleri de görmek mümkün olmaktadır. Gelenekler 

ve dinsel inançlar meskenler üzerinde doğrudan etki sahibidir (Foto 87-88).  
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Foto 83. Evlere girişte yapılan ek bölümle dışarıdaki soğuk havanın doğrudan eve girmesi engellenmiş olur 

(Davutlu Köyü). 

 

Foto 84. Merdivenlerin şekli evin giriş yönüne göre değişmektedir. Evlerin ön kısmında balkon oluşturulduğunda 

merdivenler de balkon yönünde eve paralel oluşturulmaktadır (Otmanlı Köyü). 
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Foto 85. Evlerin giriş merdivenleri temelde ve çatıda kullanılmak üzere çevreden toplanan taşların üst üste 

konmasıyla meydana getiriliyordu (Tarakçı Köyü). 

 

Foto 86. Evlerin iç kısımlarındaki merdivenler ahşaptan ve basit sistemde inşa edilmektedir. 
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Foto 87-88. Meskenlerde bereketi simgelemesi adına evlerin dışına hayvanlara ait boynuzlar asılmaktadır. 
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3.1.5. Meskenlerde Dış Mekânın Düzenlenmesi (Eklentiler) 

Kırsal kesimde üretimle bire bir ilişkisi bulunan meskenler, genellikle etrafında şekillenen ve 
üretim şekline göre değişkenlik gösteren yardımcı yapılarla birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Köy 
evinin şehir evinden farklı olarak, yardımcı binaları vardır. Serander, kümes, ambar, yığın gibi irili 
ufaklı çeşitli yapılar evin etrafında kullanıştaki kolaylığa ve araziye uyarak sıralanır. Meskelerde 
aynı malzeme ve yapım tekniği ile inşa edilen ek yapılar, bölge mimarisinde dikkat çekici ve ta-
mamlayan ögelerdir.  

Ambarlar (Serender): Doğu Karadeniz’de Serender olarak adlandırılan eklenti Ayancık yöre-
sinde daha çok ambar olarak isimlendirilmektedir. Kırsal mesken eklentileri arasında mimarisi ile 
dikkati çeken ambarlar, daima iki katlı olduklarından meskenlerin doğal bir uzantısı gibidirler.  

Karadeniz coğrafyasında sıkça rastlanan, tamamen ihtiyaçtan doğan, ortak aklın ortaya koydu-
ğu, yöresel malzemenin ve ustasının özelliklerini taşıyan tipik kırsal mimari eserlerden biri olan 
ambarlar, 1,5-2 m. yüksekliğinde 4, 6 ya da 9 direk üzerine inşa edilmiş, ailelerin kışlık yiyecekle-
rinin (mısır, un ve meyve gibi) saklandığı eklentilerdir (Foto 89-90-91-92-93-94). Basit olarak inşa 
edilen bu yapılarda direklerin üzerine sac ya da ahşaptan yapılmış tekerleği andıran silindirik bir 
parça konmak suretiyle yiyeceklerin korunduğu kısma zararlı böceklerle, farelerin girmesi engel-
lenmeye çalışılmıştır (Foto 95). Ambarın döşeme ve tavanları ızgara şeklindedir ve yine havalan-
dırma maksadı ile duvarlarda yer yer hava delikleri bırakılır (Foto 96-97). 

 

Foto 89. Kütük yığma sistemde inşa edilmiş bir köy ambarı. 



82 Kuzey Anadolu’da Geleneksel Mimari: Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler  

 

 

Foto 90. Serenderler tarım ürünlerinin muhafazası ve kurutulmasında kullanılmaktadır (Kaldırayak Köyü). 

 

 

Foto 91. Kimi zaman serenderler iki ayrı bölüme ayrılıp farklı ürünler için ayrı bölümler oluşturulmaktadır 

(Kaldırayak Köyü). 
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Foto 92. Serenderlerde çatı örtüsü olarak yine meskenlerde kullanılan kayrak taşı kullanılmıştır (Tepecik Köyü). 

 

 

Foto 93. Serenderlerin genişliği kullanıcısnın ihtiyacına göre belirlenir (Bakırlı Köyü). 
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Foto 94. Köylerde tarım faaliyetleri azaldıktan sonra serenderler tarım alet ve makinelerni koymak 

üzere kullanılmıştır (Kaldırayak Köyü). 

 

Foto 95. Serenderler yangın ihtimaline karşı evlerin uzağına inşa edilmiştir (Kestanelik Köyü). 
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Foto 96. Serenderlerde fare gibi kemirgenlerin üst kata çıkışını engellemek için geniş dairesel taşlar 

kullanılmıştır (Büyükdüz Köyü). 

 

Foto 97. Serenderlerin içindeki tarım ürünlerinin bozulmaması için küçük hava boşlukları bırakılmıştır. Bu 

boşluklardan kuşların ve zararlı hayvanların girmemesi için özel önlemler alınmıştır (Büyükdüz Köyü). 
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Samanlıklar: Genellikle evlerden uzakta ve tarla içinde yapılmışlardır. Ancak taşkın ve su bas-
kını ihtimali nedeniyle toplu olarak mahallerin ortak kullanım alanlarında yapılmış örnekleri de 
bulunmaktadır (Foto 98-99-100-101-102).  

 

Foto 98. Ambarlarda olduğu gibi samanlıklar da yangın tehlikesine karşı evlerden uzakta inşa ediliyordu 

(Otmanlı Köyü). 

 

Foto 99. Yüksek kesimdeki köylerde samanlıklarda da çatı örtüsü olarak pedavra kullanılmıştır (Davutlu Köyü). 
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Foto 100. Samanlıkların neredeyse tümünde beşik çatı kullanılmıştır (Kaldırayak Köyü).  

 

Foto 101. Samanlıklarda genel olarak çatı örtüsü kayrak taşıdır (Köseyakası Köyü). 
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Foto 102. Samanlıklarda diğer tüm köy mesken ve eklentilerinde olduğu gibi taş örtünün bakım ve 

onarımının gittikçe zorlaşması çatıların sac örtü ile kaplanmasına neden olmuştur (Gürsökü Köyü). 

Fırınlar: Köyün ortak kullandığı büyük fırınların yanında her evin kendine özel küçük fırınları 
da mevcuttur. Genellikle meskenlerin yola açılan ön avlularında yer alan fırınların büyük bölümü 
taştan oluşmaktadır. Fırınlar başta mısır olmak üzere tarım ürünlerinin kurutulmasında ve ekmek 
pişirilmesinde kullanılır (Foto 103-104-105-106-107-108).  

 

Foto 103. Fırınların iç kısmında fırınlanmış tuğla (ateş tuğlası) kullanılmaktadır (Davutlu Köyü). 
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Foto 104. Fırınlarda sadece çatı aksamında ahşap malzeme kullanılmıştır (Bakırlı Zaviye).  

 

Foto 105-106. Fırınlar, başta ekmek pişirmek ve bazı tarım ürünlerinin kurutulmasında kullanılmaktadır. 
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Foto 107. Fırınların çatıları yine taş örtü ile kaplanmıştır (Zaviye Köyü). 

 

Foto 108. Ustalar evlerde olduğu gibi fırınlarda da yeteneklerini sergilemişlerdir.  
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Değirmenler: Kırsal yaşamın en önemli yapılarından bir olan değirmenler, tarım faaliyetlerinin 

azalmasıyla eski önemlerini kaybetmişlerdir. Dere üzerinde yer alan değirmenlerde, değirmenin 

altında bulunan çark yüksekten akıtılan suyla hareket ettirilir. Demir bir çubukla değirmen taşına 

bağlı olan çark, taşın dönmesini sağlar ve öğütme işlemi gerçekleşir (Foto 109-110-111-112). 

 

Foto 109. Bakırlı Köyünde kütük yığma sistemde inşa edilmiş bir su değirmeni.  

Foto 110-111. Su değirmeninin iç mekânı.  
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Foto 112. Karakestane köyünde ahşap malzeme ile inşa edilmiş bir su değirmeni. 

3.1.6. Ahşaptan Üretilen Çeşitli Yapılar ve Araç-Gereçler 

Yörede bol bulunan ahşap malzeme evler ve eklentilerinin yanında insanın ihtiyaç duyduğu 
çeşme, barınak, tarım aleti vb. birçok alanda başvurulan ilk kaynak olmuştur (Foto 113). 

 
Foto 113. Ahşap ve taş malzeme kullanılarak inşa edilen köy çeşmesi (Otmanlı Köyü). 
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Bölgeden bölgeye hatta yöreden yöreye isimleri farklı olmakla birlikte Sinop-Kastamonu yöresin-
de "gelik" adı verilen ve hasat zamanına yakın dönemlerde tarlalardaki ürünleri zararlılara karşı ko-
rumak için kurulmuş kulübeler yer almaktadır (Foto 114). Bu kulübeler aynı zamanda tarlada çalışan 
köylüler tarafından sıcaktan ya da yağıştan korunmak için de kullanılmaktadır (Yılmaz, 1998).  

 

Foto 114. Tarımsal alanlarda ürünlere hayvanların zarar vermesini engellemek amacıyla 

kurulmuş ve yöresel adı ‘gelik’ olan ahşap barınak (Kurtköy). 

Ahşap erişimi ve kullanımı en kolay malzeme olması münasebetiyle her alanda en önemli ham 
madde özelliği taşımaktadır. Sadece evlerin yapımında değil her türlü alet ve araç-gereç yapımında 
ilk başvurulan yapı malzemesidir (Foto 115-116-117).  

 

Foto 115. Ahşap malzeme kullanılarak yapılan tarım araç-gereçleri. 
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Foto 116. Budaklı ağaçların dalları kesilerek oluşturulan bir merdiven. Bu tür doğal merdivenlerin 

yapımında özellikle köknar kullanılmıştır.  

 

Foto 117. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere ağacın tomruk hâlindeyken içinin oyulması ile 

yapılan bir su yalağı. 
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3.1.7. Ahşap Mimari’de Kullanılan Aletler 

Balta: Ev için kesilen ağaçların kabuklarının soyulmasında (yonulmasında) kullanılır. Bu işle-

me baltadan geçirmek ismi verilir.  

El Hızarı: Ormanda baltadan geçirilerek hazırlanan kerestelerin biçilmesinde kullanılır (Foto 

118). Bu ağaçlar için hazırlanan kavala adı verilen yerlere getirilen tomruklar, yere dikilen dört 

tomruk üstüne atılan iki ağacın üstüne yatırılır. Buraya yatırılan 50x50 veya 40x40 ve 4-5 m uzun-

luğundaki tomrukların iki kişi tarafından boyalı iplerle kalınlıkları belirlenir ve yine iki kişi tarafın-

dan biçilir.  

 

Foto 118. Tomrukların biçilerek kereste hâline getirildiği el hızarı. 

Keser: Ağaçların üst üste oturmasını sağlayan çentiklerin (çandubaşları) açılmasında ve çivile-

rin çakılmasında kullanılır (Foto 119).  

Burgu: Ağaç çivilerin yerleştirileceği delikleri açmak için kullanılır (Foto 119).  

Sapin: Ağaçların sökülmesinde kullanılır.  

Yılarlı keser: Ağaçlar üzerindeki kalın veya ince yerleri yolmak için kullanılır. 

Çirp ipi: Hizalama için kullanılan makaralı ip (Foto 119).  

Madırga: Çandu demiri ile birlikte kullanılan çekiç (Foto 119).  
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Çandu demiri: Duvar ağalarının birbirine geçmesini sağlayan kertme yerlerini açmak için kul-

lanılan demir (Foto 119-120).  

 

Foto 119. Bir ahşap mesken inşasında kullanılan malzemelerden bazıları. 

 

Foto 120. Çandu demiri ile ağaçların birbirine geçmesi için açılmış çentikler. 



 Ayancık’ta Ahşap Mimari 97 

 

Çandu demiri aynı zamanda evlerde süsleme amacıyla yapılan işlemelerde de kullanılıyordu. Bu 
işlemelerin büyüklüğü ve şekli ustaların maharetleri evlerin üzerinde kendini gösteriyordu (Foto 
121-122-123-124). 

 

Foto 121. Evleri inşa eden ustalar evlere imza niteliğinde isimlerini yazıyordu (Belpınar Köyü). 

 

Foto 122. Doğanlı Köyünde geometrik şekillerle işleme yapılmış bir köy evi. 
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Foto 123. Evlerde kullanılan işlemelerde ustanın yeteneği kadar çevrenin kültürü de önemli etkendir  

(Doğanlı Köyü). 

 

 

Foto 124. Evlere yapılan süslemeler ustanın yeteneklerine göre değişiklik göstermektedir.  
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3.2. YÖREDE BULUNAN FARKLI MİMARİ ŞEKİLLER 

Yörede yığma ahşap dışında inşa edilen kır meskenleri genel olarak karma yapı ve ahşap karkas 
sistemi ile inşa edilmiştir. Ahşap karkas sistem ise taş veya ahşap yığma temel üzerine, ahşapların 
çatılması ile oluşturulan taşıyıcı ahşap sistemin arasının tuğla ile doldurulması ile oluşturulmuştur 
(Foto 125-126-127-128-129-130). Özellikle ormanların daha iyi korunması ile kereste temininin 
zorlaşması sonucu tamir ve yenileme yapılan evlerde evin bir kısmı ahşap yığma ile diğer kısmı ise 
ahşap karkas ile inşa edilmiştir.  

 

Foto 125. Ağaç kargas olarak inşaatına başlanmış ve yarım kalmış bir mesken. 

 

Foto 126. İnaltı Köyünde karşımıza çıkan üç katlı evlerde evin ön cephesinde kuşgana misali 

fakat zeminden başlayan bir çıkma bulunmaktadır. 
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Foto 127. Arazinin genişliğine ya da evi yaptıracak kişinin ekonomik refah seviyesine göre 

oldukça küçük ve plan tipi çok farklı kırsal meskenler ortaya çıkmıştır (Göldağ Köyü). 

 

Foto 128. Bölgedeki ormanları işleten ZİNGAL isimli yabancı ortaklı şirketin yörede inşa ettiği 

farklı tarzda evlere rastlamak da mümkündür. Yemişli Bölgesi’ndeki bu lojmanda evin temeli 

taş, gövdesi ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Evin duvar kısmı kalın hartamalarla 

kaplanmış, çatı örtüsü olarak da pedavra kullanılmıştır (Büyükpınar Köyü). 
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Foto 129. Zindan Bölgesindeki lojmanlarda ise taş temel üzerine ahşap duvarlar kullanılmıştır. Bu 

evlerde çatı örtüsü Marsilya tipi kiremittir. 

 

Foto 130. Yörede geçmişte inşa edilen ve günümüzde örneklerine rastlanmayan “uzun ev” adı verilen 

meskenlere bir örnek (1920-1930). 





 

 

4. Bölüm 

AHŞAP MİMARİNİN AVANTAJLARI – DEZAVANTAJLARI 

4.1. AHŞAP MİMARİNİN İYİ (OLUMLU) YANLARI 

Ahşap iyi tasarlandığında ve doğru kullanıldığında, çok az yapısal sınırlamaları vardır. Ahşap 

malzemenin diğer inşa malzemelerine üstün yönlerinden bazıları şunlardır (Bektaş, 2007; Çoban-

caoğlu, 1998; Komut, 2001; Öğdül vd., 2015):  

 Ahşap elemanların birleşimi çelik ve betonla inşa edilen yapılara kıyasla daha yüksek kuv-

vet-ağırlık oranına sahiptir. Bunun sonucunda depremlerde düşük ivme kuvveti ortaya çıkar. 

Ayrıca, ahşap çerçeve yapılarda çok sayıda duvar kullanılması sayesinde her duvarın taşıdığı 

yük azalır.  

 Yapısal duvarları ve döşemeleri ahşap panolarla kaplanmış ahşap çerçeve yapıların kuvvetli 

rüzgâr ve depremlerde çok iyi performans gösterdiği çoktandır kabul edilmiştir. Bu yapılar, 

en yüksek kapasitelerine doğru zorlandıklarında bile, hâlâ büyük yükler taşımayı sürdürerek 

yavaş yavaş çökerler. 

 Ahşabın hücre yapısının sunduğu ısı yalıtımı aynı ebattaki betona göre 15 kat, çelikten 400 

kat, alüminyumdan 1770 kat daha fazla ısı izolasyonu sağlar. 

 Yaşayan bir malzeme olması ahşabın nefes almasını, dolayısıyla bulunulan mekânda önce-

likle nem dengesini sağlamaya imkân vermektedir. Özellikle Karadeniz'in nemli ortamında 

bu bol oksijenli rutubetli hava iklime ilişkin en önemli teknik çözümü sağlar. Yer ve tavan 

döşemesi dışında duvar yüzeylerinde de kullanılması hâlinde ısı iletkenlik katsayısı düşük 

olduğu için ısı kaçışlarını engelleyecektir. 

 Ahşap malzeme, emilmeyen zehirli gazlar varsa bunları insan sağlığına zararlı bakteriler ile 

birlikte iyonize ederek ortamı temizler. 
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 Kurutulmuş ahşap güçlü elektrik akımlarına yüksek direnç gösterebilen bir yalıtkandır. 

 Mimari açıdan en uygun, kullanışlı malzeme olan ahşap estetik açıdan da kolay oluşturulabi-

lir detaylar vermektedir. 

 Ahşap, taş ya da betonarmeye göre çok daha esnektir, kolay işlenir. Uygulaması görece daha 

kolay, daha kısa sürede, daha ucuz yapılabilir. Böylece her kuşak, kendine göre değişiklik 

yapabilir evlerde. Olanağı olanlar yenileyebilirler de. Böylece bir önceki kuşak, sonrakileri, 

kendi duvarları içinde tutsak etmemiş, baskı altına almamış, geleceklerine ipotek koymamış 

olur, ilkelerden, yeniçağda, yeni koşullarda da geçerli olanlar sürer giderler.  

 Biyolojik Özellikler: Ahşap (odun) dokusu, diğer bitki dokuları içinde en dayanıklı olanıdır. 

Kuru yerde saklanan ahşap çok uzun yıllar dayanır. Ayrıca hayvansal zararlıların bulunma-

dığı ortamlarda (su içinde) da çok dayanıklıdır. Ahşapta direncin azalması yüksek orandaki 

rutubete (%26-30) bağlıdır. İç odun dış odundan, yaz odunu ilkbahar odunundan daha daya-

nıklıdır. Dayanıklılık ağacın cinsine göre de değişmektedir. 

 Isı ve Ses Tutuculuk Özelliği: Ahşap, hava boşluklu dokusu, bünyesindeki selüloz nedeni ile 

sıcak ve soğuğa karşı geçirimsiz, ses tutucu bir malzemedir. Liflere dik yönde ısı yalıtımı 

fazladır. 

 Atmosfer ve Kimyasal Etkiler: Ahşap açıkta 30-120, tatlı suda 50-500, rutubetsiz bakım al-

tında 500-1000 sene dayanım gösteren bir malzemedir. Ahşap güneş etkisi ile (oksidasyon) 

kararmakta ve ısı etkisiyle (145°C) kimyasal ayrışmaya uğramaktadır. Yanma hızı malzeme-

nin kesiti, rutubeti ve reçine miktarına göre değişmektedir.  

 Mekanik Özellikleri: Ahşap lifli ve boşluklu dokusu nedeni ile hafif ve mukavemeti yüksek 

bir yapı malzemesidir. Ahşabın gerilmeye karşı mukavemet özelliklerinin bilinmesi, çeşitli 

kuvvetler altında nasıl biçimlendirileceğinin ve boyutlandırılacağının saptanmasını sağla-

maktadır. 

 Kaynağı yenilebilir bir malzeme olan ahşap ürünlerinin imalatı az enerji gerektirirken, ahşap 

yapı malzemesi diğer yapı malzemeleri ile kıyaslandığında tekrar kullanılabilirliği de göz 

önüne alındığında ekonomik verimlilik açısından birçok avantaja sahiptir.   
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 Ahşap evlerin en önemli özelliklerinden biri yeniden kullanılabilir oluşlarıdır. Arazi anlaş-

mazlıkları, miras sorunları, afetlerin etkilerinden korunmak24 ya da tamamen zevke bağlı ola-

rak meskenler sökülüp başka bir alanda yeniden değerlendirilebilmektedir (Foto 131- 132-

133-134-135).  

Ahşap meskenlerin yapı malzemesinin yeniden kullanımında ilk inşa sırasında ahşap çivilerle 

tutturulan duvarlar, daha sonra yeniden aynı plana uygun olarak inşa edilirken kolaylık sağlaması 

açısından bulunduğu konuma göre (ön, arka, yan vb.) üst üste tek tek numaralanır. Bu yöntem sa-

yesinde ahşap evler çok kolay bir şekilde sökülerek yine çok kolay bir şekilde yeniden inşa edilebi-

lir.   

 

 

Foto 131. Meskenlerin yeniden inşa edilmesinde kolaylık oluşturması için duvar ve dam ağaçlarının rakamlarla 

numaralandırılması. 

                                                            
24  Yörede en sık rastlanan afetlerden biri heyelanlardır ve bu afetin etkilerinin azaltılmasında ahşap yapılar 

oldukça önemlidir. Örneğin Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde 16.05.1994 tarihinde meydana ge-
len heyelânda meskenler birkaç yüz metre sürüklenmiş, bu büyük kütle hareketi sırasında meskenler den-
ge profillerinin bozulması dışında önemli bir zarar görmemişlerdir. Hatta bu evler içinde üzerlerindeki ça-
tı örtüsü bile hiç bozulmayanlara rastlanmıştır (Yılmaz, 2005).  
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Foto 132-133-134-135. Başka bir köyden satın alınıp taşınarak yeniden inşa edilen bir ahşap meskenin kurulum 

çalışmaları. 

4.2. AHŞAP MİMARİNİN KÖTÜ (OLUMSUZ) YANLARI 

Dayanıksız olmaları: Ayancık yöresi yurtiçi ve yurtdışına önemli oranda göç vermiştir. Göç 

edenlerin bir kısmı yaz dönemlerinde köylerine gelirken bir kısmı uzun zaman dilimlerinde köyle-

rine gelmemektedir. Uzun süreler kullanılmayan bu evlerin doğal şartlara dayanıklılığı betonarme 

evler kadar güçlü olmamakta, kaderlerine terkedilen bu meskenleri dış etkilerden koruyan çatı örtü-

sünün zarar görmesiyle evin yıkım süreci hızlanmaktadır (136-137-138-139). Bu nedenle evlerin 

dış etkenlere karşı korunması gerekmektedir. Fakat böyle bir durumda ise dıştan temin edilen boya, 

çinko kaplama, plastik unsurlar vd. hepsi birlikte geleneksel ahşap evlerin tanınmaz hâle gelmesine 

sebep olmaktadır. Korunmaları yanında korunurken kullanılan malzemelerin doğal görünümlerine 

zarar vermemesi gerekmektedir. Fakat yörede böyle bir duyarlılık yoktur. 
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Foto 136-137-138-139. Uzun süre kullanılmayan meskenler dış etkenlere açık olduğu için tahribat çok hızlı 

gerçekleşmekte, şayet başkası tarafından satın alınıp yeniden inşa edilme vb. bir durum olmazsa meskenler kısa 

sürede harabe hâline gelmektedir.  

 

Aile içi anlaşmazlıklar: Meskenlerin miras yoluyla sonraki kuşaklara aktarımı evler üzerinde 

birçok kişinin hak sahibi olması beklenenin aksine meskenlere ilgisizliği arttırmaktadır. Hak sahibi 

olan kişi sayısı arttıkça ortaya çıkan anlaşmazlıklar evlerin ihmal edilmesine ve bakımsız kalmasına 

sebep olabilmektedir. Özellikle kardeşler arasında ortaya çıkan miras bölüşümü ile ilgili anlaşmaz-

lıklar bazen ahşap evlerin oradan ikiye taksim edilmesine bile sebep olabilmektedir (Foto 140-

141).  
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Foto 140-141. Kardeşler arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yarısı sökülerek alınmış bir mesken (üstte) 

ve aynı meskenin eklentisi olup yine kardeşler arasında aynı şekilde ikiye bölünmüş samanlığı (Türkeli-

Keşköyü-Gezilik Mahallesi) 
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Kalifiye eleman eksikliği: Geleneksel meskenleri inşa eden ustalara ulaşmak oldukça güçleşmiş-
tir. Gittikçe bu tür evlere azalan ilgi bu işi yapan genç çalışanların başka mesleklere yönelmesine 
sebep olmuştur. Bu durum zaten usta-çırak ilişkisiyle devam eden bu zanaatın usta kuşakları ara-
sındaki bağın kopmasına neden olmuştur. Bu sebeple yeni bir inşa etmek için ya da mevcut evinde 
tadilat yaptırmak isteyenler bu işi yapacak ustaya kolayca ulaşma imkânı bulamamaktadır. Bu ça-
lışmanın hazırlanma sürecinde bilgi alınan eski ustalardan bazıları dahi hayatlarını kaybederek 
aramızdan ayrılmışlardır (Foto 142-143-144-145-146-147).  

 

Foto 142. Suat Erol (Doğanlı Köyü) 

 

Foto 143. Mehmet Ali Özdemir (Belpınar Köyü)  
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Foto 144. İzzet Yılmaz (Karakestane Köyü)  

 

Foto 145. Ali Aydın (Söküçayırı Köyü)  



 Ahşap Mimarinin Avantajları - Dezavantajları 111 

 

 

Foto 146. Satı Ali Keskin (Kestanelik Köyü) 

 

Foto 147. Ahmet Özcan (Dereköy Köyü) 
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Yapı malzemesine erişimin güç oluşu: Temelde ve çatıda taş, geri kalan tüm bölgelerde ahşap 

malzeme kullanılarak inşa edilen bu meskenler için gerekli olan yakın çevreden elde edilen doğal 

malzemelere artık erişim eskisi gibi kolay değildir. Taş malzemeleri kaynağından alan ve evin çatı-

sına yerleştirecek usta bulmak artık çok zordur.  

Ana yapı malzemesi olan ahşabın pahalı olması: Ahşap malzeme temini ormanların devlet tara-

fından sıkı şekilde kontrol edilmesi nedeniyle neredeyse imkânsızlaşmıştır. Orman İşletme Müdür-

lüğü’nün köylülere yapıları için verdiği kereste ev yapımı için yeterli gelmemekte kereste tüccarla-

rından alma isteyenler içinse oldukça kabarık bir fatura ortaya çıkmaktadır. Bu durum evlerin tami-

ri ve inşasını zorlaştırmaktadır (Foto 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157).  

 

 

Foto 148. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yapı malzemeleri ile genişletilen bir köy evi. 
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Foto 149. Evlerin daha korunaklı hâle gelmesi 

için yapılan koruma çalışmaları geleneksel 

mimariyi olumsuz etkilemektedir. 

Foto 150. Yapı malzemesine erişimin zor 

olması evlerde yapılan tadilat ve yenileme 

çalışmalarını olumsuz etkilemekmtedir. 

 

Foto 151. Evlerde ahşap malzeme yerine geçebilecek unsurlar değerlendirilmiştir. Örneğin Ayancık ilçe 

merkezinde yer alan kereste fabrikasına ham madde taşımak üzere kurulmuş olan demiryolu sistemi 

kullanım dışı kalınca demiryollarında yer alan demir aksam köylüler tarafından farklı amaçlar için 

kullanılmaya başlanmıştır. Burada da evin çatı kısmında kullanılan bir ray parçası görülmektedir. 
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Foto 152-153-154-155. Değişen ekonomik refah düzeyi ve ihtiyaçlar çerçevesinde tadilat yapılan ve yenilenme 

sürecinde aşama aşama modern yapı malzemesi ile kaplanarak görünümü değiştirilen bir mesken (Türkeli-

Kayabaşı Köyü-Kayadibi Mahallesi). Bu tür uygulamalar daha çok yöreden Batı Avrupa ülkelerine işgücü olarak 

giden vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir (Yılmaz 1992 ve Yılmaz 2015).  
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Foto 156-157. Eski ahşap evlerin yakacak olarak kullanılmak üzere sökülmesi. 

Koruma için başvurulan tedbirlerin doğal ve estetik görünümü bozması: Ahşap yapı malzeme-

sinin artık ormandan kaçak yollarla elde edilememesi, piyasadan temininin de pahalı olması olumlu 

bir durum da yaratmıştır. Bu sayede eski evler değer kazanmış bunların korunması ve yaşatılması 
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için türlü çareler üretilmiştir. Fakat bu çareler aynı zamanda orijinal görünümü bozmuş, adeta kırda 

gecekondulaşmaya vesile olmuştur. 

Yangınlar: Ahşap malzeme ile inşa edilmiş evlerde yangın en önemli tehlikelerden biridir. Özel-

likle çam türlerinden inşa edilmiş evlerde en küçük bir alev hızla evi sarabilmekte köylerde itfaiye 

teşkilatı bulunmadığı için ilçe merkezlerinde itfaiye teşkilatı yetişene kadar evler kül hâline gel-

mektedir (Foto 158). Özellikle evlerde uzun yıllardır bakım görmeyen elektrik sistemi yangınların 

ana sebeplerindendir.  

 

 

Foto 158. Yörede geleneksel ahşap evlerin karşı karşıya kaldığı en önemli tehlikelerden biri yangınlardır. İtfaiye 

ekiplerinin ilçe merkezlerinde yer alması müdaheleyi geciktirdiği için yangınlar meskenleri tamamen yok 

edebilmektedir. Fotoğrafta ahşap kısmı yanmış, sonradan tuğla malzeme kullanılarak eklenmiş tuvalet banyo 

bölümü ayakta kalmıştır. 

 

 



 

 

 

SONUÇ 

İnsan diğer faaliyetlerinde olduğu gibi kendine has bir dünya kurduğu evinin inşasında da coğ-

rafi çevre koşullarının (iklim, bitki örtüsü, litoloji, jeoloji, toprak, yükselti, eğim vd.) etkisinde 

kalmaktadır. Bu fiziki unsurların yanında ekonomik durum ve faaliyetler, kültür, teknolojik geliş-

meler de meskenlerin şekillenmesinde büyük önem taşır. Örneğin tamamı ahşaptan yapılmasına 

rağmen bir Karadenizlinin evi bir Malezyalı ya da bir Finlandiyalının evinden farklıdır (Tolun – 

Denker, 1977: 62). Bu farklılıklar her yöre veya bölgenin kendine has özelliklerini sembolize eden 

bir mimariye sahip olmasını sağlamıştır.   

Geleneksel mimari geniş anlamıyla uzman mimarların müdahalesi olmaksızın tecrübe ve dene-

yime dayalı bilgiyle inşa edilmiş yapılardır. Özellikle kırsal alanda, geleneksel mimari miras, için-

de bulunduğu coğrafya ve yaşayan halkın tarihi, kültürü ve gelenekleri ile birlikte korunabildiğinde 

özgün değerini bütünsel olarak koruyabilir (Muşkara, 2017:439).  

Meskenlerde kullanılan her teknik ve oluşturulan her birim belirli bir tecrübe ve yaşayışın yan-

sımasıdır. Bu yapıların korunması aslında kültürün bir bütün hâlinde korunmasına katkı sağlaya-

caktır.  

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) geleneksel mimariyi, toplumun özelliklerini 

yansıtan ve çekici, hem çağdaş yaşamın ilgi odağı hem de toplumun geçmişinin bir belgesi olan bir 

ürün olarak kabul etmektedir. Bir toplumun kültürünün temel anlatımı olan sivil mimarlık, bir yan-

dan o kültürün bölgesiyle ilişkisini gösterirken, diğer yandan dünyanın kültürel çeşitliliğini yansıt-

ması bakımından önemlidir. Bu meskenlerin neredeyse tüm dünyada tekdüzeleşen modern mimari-

ye karşı nasıl ayakta kalabileceği önemli bir sorundur (ICOMOS, 1999).  

Türkiye’de kendine has kültürel ve mimari özellikler taşıyan Ayancık-Türkeli Yöresi geleneksel 

kırsal meskenlerin bu özellikleri keşfedilmeden yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunda rol 

oynayan faktörlerden bazıları şu şekilde özetlenebilir: 
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 Ormanların koruma altında olması sonucu ham madde temininin zor ve hem de çok pahalı 

oluşu,  

 Kırsal nüfusun azalmasına bağlı olarak evlerin boş kalması ya da mevsimlik olarak kullanıl-

maları,  

 Genellikle kırsalda yaşlıların ikamet etmesi ve bunların evlerde yapılması gereken bakım-

onarım işlerini gerçekleştirememesi,  

 Bu bakım ve onarım işlerini ya da yeni ev inşaatını gerçekleştirebilecek usta sayısının hızla 

azalması,  

 Yörede işsizlik, ekonomik zorluklar, geçim kaynaklarının daralması vb. sebeplerle yurt içi ve 

yurt dışına göçler nedeniyle bu meskenlerin ihmal edilmesi,  

 Geleneksel konutların (yeni eşya ve ihtiyaçlar söz konusu olduğunda) halk arasında imajının 

kötü olması, bilinçsizce yeni ve modern oldukları gerekçesiyle ahşap evler yerine beton evle-

rin tercih edilmesi,  

 Geçen zamanın getirdiği yıpranmışlık ve eskime…  

Bütün bu ve benzeri sebepler kültürel mirasımızın önemli bir ögesi olan taş örtülü ahşap evlerin 

gittikçe tahrip olması ve kullanılmaz hâle gelmesine neden olmaktadır.  

Bu konuda hızla adımlar atılmalı, korunması gereken ögeler bir an önce tek tek tespit edilerek 

gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için halk bilinçlendirilmeli, koruma-kullanma dengesi için-

de bu evlerin işlerliği sağlanmalıdır. Ayancık’ın Türkiye Tarihi Kentler Birliği üyesi şehirlerden 

biri olması bir avantajdır. Yerel idarelerin bu bağlamda konuya duyarlı olması beklenmektedir. 

Daha önce Bakırlızaviye köyünde başlatılan ekoturizm faaliyetleri çerçevesinde ahşap evlerden 

yararlanma fikri hayata geçirilmeli, ahşap evlere hak ettiği değer verilmelidir. 

Sadece fiziki yapıların korunması bir şey ifade etmeyeceği için koruma alanlarındaki kültürel 

envanter çalışmaları da yapılmalı ve bütüncül bir koruma sağlanmalıdır. Bu çalışmalar yapıldığında 

yöre hem önemli bir kültür ögesini korumuş hem de önemli bir turizm değeri kazanmış olacaktır.  
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