Öz
Geçmifl uygarl›klar, kendilerini büyük
ölçüde yap›l› çevreleriyle bize anlat›rlar. Bu
nedenle, mimari miras› oluflturan yap›l›
çevrelerin belgelenmeleri gelecek nesillere
aktar›lmalar› aç›s›ndan önemlidir. Makale
konusu olan Stratonikeia ya da Eskihisar
Köyü; kendi kurallar›na ba¤l› kendi
kültürünün izlerini tafl›yan karakteristik
yap›da iki farkl› uygarl›¤›n izlerini
bar›nd›rmaktad›r. Büyük ölçüde genel
yap›s›n› koruyarak günümüze kadar gelmifl
olan, antik dönem yap›lar› ve sivil
mimarinin bir arada oldu¤u yerleflmeler, iç
içe geçen yap›lar› ve sergiledi¤i “bütün”
nedeni ile mekânsal sürekli¤e örnek olarak
gösterilebilir. Bununla birlikte köyün ve
antik kentin, ayn› fiziksel çevrede kurulmufl
olmalar› Eskihisar’›n çal›flma alan› olarak
seçilmesinde etkili olmufltur. 2002 y›l›nda
yap›lan Eskihisar köyü belgeleme
çal›flmas›n›n sonuçlar›n› içeren makalede,
sivil mimarl›k örneklerinden ev, kahve ve
dükkân yap›lar› ile birlikte an›tsal ç›nar
a¤açlar›yla dikkat çeken köy meydan› ve
meydandaki fiaban A¤a Camii konu edilmifltir.
Abstract
Past civilisations are legible through their
physical environments. Therefore, documentation of the physical environment
which forms the architectural heritage is
substantial. The subject of this article; the
settlement of Stratonikea, today’s Eskihisar
village, is characterized by the traces of
two different cultures. The prominence of
this settlement is defined by the integrity of
the architectural elements from both the
antiquity and vernacular architecture
which are well preserved, as well as its
continuity while the existing village of
Eskihisar lays upon the settlement of
Stratonikea of antiquity. This article is
based upon the documentation as a result
of fieldwork at Eskihisar village carried out
by the author in the year 2002, and, it
focuses on selected vernacular buildings
including; houses, coffe house, shops and
fiaban A¤a Mosque, as well as the village
square with its monumental trees.
Anahtar kelimeler:
Stratonikeia, Eskihisar, süreklilik,
devaml›l›k, fiaban A¤a Camii, sivil mimari,
yerleflim.
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“Ulusal kültür ve sanat miras›m›z›n önemli bir
bölümünü mimarl›k ürünlerimiz oluflturuyor.
Cesaretle söylemeliyiz ki mimari miras aç›s›ndan
en zengin örneklere sahip ülkeler aras›nda ilk
s›ralarday›z.” Ekinci, 1985, 121

Yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n sadece geçmifl
uygarl›klara ait örneklerle de¤il yak›n tarihimize ait sivil mimarl›k örnekleriyle de
oldukça zengin bir birikime sahip oldu¤u
tart›flmas›z bir gerçektir. Mimari
miras›m›z› oluflturan bu birikim, ayn›
zamanda sahip oldu¤umuz kültürel
zenginli¤imizin de bir parças›d›r. Baflka
bir anlat›mla, mimari miras›m›z› oluflturan
yap›l› çevreler, sadece mimarl›¤› de¤il
ayn› zamanda ait olduklar› sosyal hayat›,
yaflam kültürünü ve yap› sanat›n› da anlatan ürünlerdir. Bu nedenle geçmifl
uygarl›klar› araflt›ran ve belgeleyen arkeolojik çal›flmalar yan›nda yok olma
tehlikesi olan yak›n tarihe ait sivil
mimarl›k örneklerinin de belgelenmesi,
ülkemizin mimari miras›n› tan›tmas› ve
gelecek nesillere aktarmas› aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r.
Bu makaleye konu olan Stratonikea,

bugünkü ad› ile Eskihisar Köyü’nde, 2002
y›l›nda MSGSÜ Mimarl›k Bölümü’nden
bir ö¤renci grubu ile sivil mimari örneklerin belgelenmesi amaçl› bir alan
çal›flmas› yap›lm›flt›r1. Makale, alan
çal›flmas›nda elde edilen verilerin
sonuçlar›n› içermektedir.
Sivil mimari örneklerinin, dolay›s›yla da
yerleflmenin önemli ölçüde korunmufl
olmas›, köyün, üzerinde bulundu¤u antik
kent ile iç içe geçen yap›s›, bu özelliklere
sahip bilinen az say›daki örneklerden biri
olmas› ve her iki yerleflimin somut izlerini
sergilemesi Eskihisar Köyü’nün çal›flma
alan› olarak seçilmesinde etkili olmufltur.
Ancak antik kente ait belgeleme arkeolojik kaz› çal›flmas› taraf›ndan konu edildi¤i
için, sadece sivil mimarl›k örnekleri
üzerinde çal›fl›lm›flt›r. Söz konusu alan
çal›flmas› Eskihisar Köy’ünü kapsayan
sivil mimarl›k örnekleri üzerine yap›lm›fl
ilk çal›flmad›r ve 21 adeti ev olmak üzere,
cami ve çarfl› içindeki kahveler ve
dükkânlar dâhil toplam 33 yap› rölöve ve
foto¤raflarla belgelenmifltir2.
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Tarihsel Geliflim ‹çinde Stratonikeia
Antik Kenti ve Eskihisar Köyü 3
Ayn› fiziksel çevrenin ard› ard›na farkl›
kültürler ve uygarl›klar taraf›ndan
yaflanm›fl olmas›n›n bafll›ca nedeni; bölgenin verimli topraklar›n›n ve zengin su
kaynaklar›n›n yaflamak için uygun fiziksel
ve co¤rafi koflullar› sa¤lam›fl olmas›d›r.
Bu nedenle, bereketli Anadolu
topraklar›nda, günümüze kadar ça¤lar
boyunca kesintiye u¤ramadan yaflam›n
devam etti¤i pek çok yerleflme mevcuttur.
Bu yerleflmelerden biri de yak›n tarihe
kadar varl›¤›n› sürdürmüfl olan Eskihisar
Köyü’dür.
Bugün Eskihisar olarak bilinen köy,
Mu¤la ili Yata¤an ilçesine ba¤l›,
Yata¤an Termik Santrali’nin hemen
yan›nda bulunan ve Karia Bölgesi’nin
Helenistik döneme ait önemli kentlerinden
Stratonikeia antik kentinin üzerine
kurulmufltur.
Stratonikeia kelimesi, Yunanca’da ordu
zaferinin yurdu anlam›na gelmektedir.
Ancak antik kent ad›n› Kral Seleukos’un
o¤lu II. Antiochos taraf›ndan, gizli aflk
yaflad›¤› üvey annesi Kraliçe
Stratonikeia’dan alm›flt›r. Kentin, M.Ö
270 y›l›nda Kraliçe Stratonikeia ad›na

kurulmufl olabilece¤i ya da daha önceden
bölgede var olan Khrysaoris / Idrias
flehrine Stratonikeia ad›n›n verilmifl olabilece¤i söylenmektedir. II. Antiochos,
gizli aflk› ö¤rendikten sonra kar›s›n› ve
o¤lunu flehirden süren babas› Kral
Seleuokus’un ölümünden sonra,
M.Ö. 281 – 261 y›llar› aras›nda
Stratonikeia’y› yönetmifltir. Kent
Seleukoslular, Ptolemaioslar,
Makedonyal›lar, Rodoslular ve
Romal›lar’›n eline geçmifl, Bizansl›lar
döneminde bölgenin piskoposluk merkezi
olmufltur. 11.yy.’da Türklerin eline geçen
kent 1354 y›l›nda Menteflo¤ullar›
taraf›ndan Cenevizliler’den al›nm›fl, 1425
y›l›nda da Osmanl›lar’›n eline geçmifl ve
Eskihisar ad›yla yak›n tarihe kadar
varl›¤›n› sürdürmüfltür.
Strabon’un Küçük Asya’n›n Karia
bölgesindeki önemli flehirlerinden biri
olarak nitelendirdi¤i Stratonikeia’n›n,
yaklafl›k 1000 dönümlük bir alan üzerinde,
›zgara planl›, tamam› mermerden yap›lm›fl
dünyan›n en büyük antik mermer kenti
oldu¤u söylenmektedir. Hayatta kalan
gladyatörlerin emeklilik yaflad›¤› kent,
Hekate ve Zeus’a adanm›fl iki büyük kutsal alana sahip bilinen tek flehir devletidir
ve ayn› zamanda Karial›lar’›n

1

Stratonikea / Eski Eskihisar
Köyü Sivil Mimari Belgeleme
Çal›flmas›, Mimarl›k Bölümü
Ö¤retim Üyesi F. Gülflen
Gülmez yürütücülü¤ünde, 1525 May›s 2002 tarihleri
aras›nda, Mimarl›k Bölümü
ö¤rencileri; Cenk Sa¤man,
Nihan Güzererler, Gülin Dede,
Ozan Demirhan, Çisem Uzun,
S. Zeki Beslen, Yavuz Özgül ve
Güliz Fifl’in kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

2 Alan çal›flmas›na ait bulgular ilk olarak, 2007 y›l›nda
Akdeniz Mimarl›¤› konulu 1‘st
Euro-Mediteranean Regional
Conferece: Traditional
Mediterranean Architecture
Present and Future’da ‘A Case
Study: The Village of
Eskihisar/Stratonikeia as an
Example of Urban Continuity’
bafll›kl› bildiri ve poster bildiri
olarak sunulmufl ve bildiriler
kitab›nda yay›mlanm›flt›r.
Bu çal›flma, geniflletilmifl ve
güncellefltirilmifl olarak bu
makalede tekrar ele al›nm›fl,
daha önce örnekleri verilmemifl olan ve yöreye özgü
mimari karakteri yans›tan ev,
kahve, dükkân örnekleri ile
birlikte yine karakteristik
yap›s› nedeniyle köy meydan›
ve meydan›n önemli
yap›lar›ndan olan fiaban A¤a
Camii konu edilmifltir.

3 Tarihçe bölümünde yararlan›lan kaynaklar; Akurgal, E,
1993, 560-561, Bafl, A. 1991, 365382, Boysal, Y. 1982, 195, ‹rem,
2006,19-20, Kaz›l, E. 2005, 3842., Strabon, 1987, 183,186.
T›rpan, A. 1983, 209.,
.Uykucu.E. 1983,
95,96,226,227,228, URL1, Mart
2007, URL Mart 2007, URL 3,
fiubat,2012
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göç yaflam›flt›r. ‹lk göç 1957 depreminin
ard›ndan yaflanm›flt›r. Yeni bir deprem
olas›l›¤› nedeni ile yerleflmenin 150 - 200
m. kuzeyinde yeni bir köy kurulmufl ve
yaklafl›k 33 hane d›fl›nda köy buraya
tafl›nm›flt›r.
‹kinci göç, 1980 y›l›nda, yeni köyün
alt›nda, 106 milyon tonluk kömür
rezervinin bulunmas›yla yaflanm›flt›r.
Kömür ç›kar›lmas› nedeniyle kurulan yeni
köy toprak alt›nda kalaca¤›ndan halk bu
kez Eskihisar Köyü’ne geri dönmüfltür.
Stratonikeia’ya ait eserlerin korunmas›
amac› ile eski köyün alt›nda kalan rezerve
hiç dokunulmam›flt›r.

Resim: 2-a

Resim: 2-b

Resim: 1
Mu¤la Eskihisar kal›nt›lar›
(Stratonikeia) (Thomas, 1997),
Stratonikeia’ya ait yap›lardan
mermer parçalar.
Resim: 2-a
Köyün vaziyet plan›:
I- Gymnasion,
II-Bouleuterion,
III- fiaban A¤a Camii,
IV- Hamam,
V- Köy Meydan›,
VI- Tiyatro’ya gidifl,
VII- B. Sö¤üt Haritas›nda Antik
fiehre ait Sur ‹zi.
Resim: 2-b
Köyün genel görünüflü

mülkiyetinde olan antik dönemin önemli
dini merkezlerinden biri olan Zeus
Khrysaereon Tap›na¤›’n›n bulundu¤u
siyasi bir merkezdir. Sahip oldu¤u
özellikleri ve an›tsal yap›lar›, krall›¤›n
güçlü oldu¤u dönemde kurulmufl olan
flehrin, oldukça canl›, zengin ve hareketli
bir merkez oldu¤unu gösterir boyut ve
niteliktedir (Resim 1).
Yak›n tarihe kadar da ayn› zenginli¤in ve
canl›l›¤›n devam etti¤i Eskihisar Köyü
bugünkü durumuna gelmeden önce üç ayr›

Üçüncü göç, 1977 y›l›nda bafllanan arkeolojik kaz› çal›flmalar› kapsam›nda kaz›
heyetince köye tekrar yerleflilmesinin
antik eserlerin korunmas›n› olumsuz
etkileyece¤i yönündeki uyar›s› üzerine
yaflanm›fl, köy bu kez daha uzakta yeni bir
yerleflme noktas› olan bugünkü yerine
tafl›nm›flt›r. Bu nedenle Stratonikeia
üzerinde kurulmufl ve bugün terk edilmifl
olan Eskihisar Köyü ile ayn› isimde yeni
bir köy kurulmufltur.
Kentte aral›kl› olarak Prof. Dr. Y. Boysal
(1977-1997), Prof. Dr. M. Çetin fiahin
(2003-2006) taraf›ndan yap›lan kaz›
çal›flmalar›, 2008 y›l›ndan itibaren Doç.
Dr. Bilal Sö¤üt taraf›ndan yürütülmektedir.
Eskihisar Köyü Yerleflim Dokusu
Köy yerleflimi genel yap›s›yla, organik
sokak düzeni içinde ço¤unlukla genifl
bahçeler içinde yer alan bir ve / veya iki
kattan oluflan evlerden ve çok say›daki
dükkân ve kahveden oluflmaktad›r. Evliya
Çelebi köyü bahçeli, sulak, yeflillikli, üç
mahalleden oluflan bir yerleflme içinde,
toprak daml› evler olarak tarif eder ( Evliya
Say› 13, 2012
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Çelebi, 2005, 108).

Alada¤’›n Mu¤la için tarif
etti¤i toprak daml› evlerin mimari kurgusunun, köydeki evlerle benzerlik göstermesi, evlerin toprak daml› ev prensibi ile
yap›lm›fl olduklar›n› göstermektedir.
Ancak bu evlerin, Mu¤la’daki toprak
daml› evlerin zamanla kiremit çat›l› evlere
dönüflmesi gibi ayn› dönüflümü yaflad›¤›
düflünülebilir. Bugün köy içinde toprak
daml› ev örne¤i bulunmamaktad›r

Resim: 3
Stratonikeia kent plan›:
1- Sur, 4- Tap›nak, 5- Bouleuterion,
6- Tiyatro, 7-Hamam,
13- fiaban A¤a Camii, 14- Gymnasion
(Sö¤üt 2010)
Resim: 4
Gymnasion yap›s›
Resim: 5
Bouleuterion yap›s›
Resim: 6
Tiyatro

(Alada¤, 1990, 380-381).

Köyde örne¤i görülen yap›lardan kahve ve
dükkânlar›n ço¤u, ayn› zamanda köyün
çarfl›s› olan köy meydan›nda ve meydana
giden sokaklar üzerinde, ba¤›ms›z
yap›lar halinde ya da evlerle birlikte
bulunmaktad›r. Dükkânlar›n farkl›
ifllevleri, köy nüfusunun ihtiyaçlar›n›
merkez yerleflmeye gitmeden köy içinde
karfl›layabildi¤ini göstermektedir. Ayn›
zamanda hareketli ve canl› bir ticaret
hayat›n›n varl›¤›n› da gösteren dükkânlarla
birlikte, kahvelerin çoklu¤u da dikkat
çekicidir. Sadece çarfl› içinde birbirine
yak›n mesafede 6 adet kahve bulunmaktad›r. Bunlar d›fl›ndan köyün tamam›nda
sokaklara da¤›lm›fl olarak mevcut
durumda say›labilen toplam 11 adet
kahve köydeki nüfusun çoklu¤unu ve
sosyal hayat›n canl›l›¤›n› göstermesi
aç›s›ndan önemlidir (Resim 2 a-2 b).
Stratonikeia’ya ait yap›lar sur duvar›,
an›tsal çeflme, flehir kap›s›, sütunlu cadde,
gymnasion4, bouleuterion5, hamam,
tiyatro, tap›nak ve su yap›s›d›r (Resim 3).
Bunlardan köyün içinde bulunan gymnasion, bouleuterion ile tiyatro an›tsal boyuttaki yap›lar› ile dikkat çekmektedir.
Kentin kuzey suruna yak›n, kuzey-güney
yönünde yer alan gymnasion’un M.Ö. 2.
yy.’›n ortalar›nda yap›ld›¤› tahmin
edilmektedir. Büyük bir bölümü fiaban
A¤a Camii, dükkânlar, baz› evlerle
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Resim: 7-a
Köy meydan›ndaki an›tsal ç›nar
a¤açlar›

Resim: 3

Resim: 7-b Köy meydan›ndaki tafl
kald›r›m izleri, (sa¤daki foto¤raf, Aysel,
N. 2009)

beraber, köy meydan› ve dev ç›nar
a¤açlar›n› alt›nda kalan yap›, 105 m. x 180
m.lik ölçüleri ile antik döneme ait
bilinen en büyük gymnasion yap›s›d›r
(Resim 4).

Resim: 4

4 Gymnasion; Eski Yunan’da gençlerin bedensel ve düflünsel yönde
e¤itim gördükleri yap›

5 Bouleuterion; Eski Yunan’da senato binas›, savafl, d›fl siyaset,
parasal konular ve Halk
Meclisinde görüflülecek konular›
haz›rlayan boule’nin toplant› yeri

Resim: 5
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Köy içinde kalan an›tsal ölçekteki di¤er
yap› önemli bir k›sm› ayakta kalm›fl olan
ve do¤u-bat› yönünde yer alan, mimari
özellikleri nedeni ile M.S 1.yy.’a ait
oldu¤u tahmin edilen bouleuterion’dur .
Bugün avlu k›sm›n›n kaz›s› tamamlanm›fl
olan yap› 40m / 26m boyutlar›ndaki kitlesi
ve 1.50m kal›nl›¤›ndaki mermer bloklardan yap›lm›fl duvarlar› ile oldukça
etkileyici yap›lardan biridir. (Resim 5)
Di¤er önemli an›tsal yap›lardan biri olan
tiyatro, kentin güneyindeki do¤al yamaçta
yer al›r ve 15.000 kiflilik oldu¤u tahmin
edilmektedir. (Resim 6)

Resim:6

Resim:7a

Eskihisar köyüne ait sivil mimari örnekler
ise fiaban A¤a Camii ve Türk Hamam›
d›fl›nda büyük ço¤unlu¤u ayakta olan
evlerle birlikte, kahveler ve dükkânlarla
bütün oluflturan köy meydan›d›r. Özellikle
köy meydan›, an›tsal nitelikteki ç›nar
a¤açlar› ve Osmanl› dönemine ait, bilinen
en iyi korunmufl tafl yol döflemesi ve
kald›r›mlardan oluflan karakteristik
yap›s›yla bozulmadan günümüze kadar
gelmifltir. (Resim 7a, 7b)
Köy içindeki pek çok yap›da antik
döneme ait tafllar›n yap› eleman› olarak
yeniden kullan›ld›¤› görülmektedir.
Bunlar›n baz›lar› merdiven basama¤›,
baz›lar› duvar örgüsü içinde, baz›lar› da
ahflap dikmelerde alt bafll›k olarak
kullan›lm›fllard›r. (Resim 8) Farkl› bir
kullan›m biçimi de antik döneme ait flehir
duvar›n›n yap› duvar› olarak
kullan›lmas›d›r. Bu örne¤in yer ald›¤› ev
köyün bat›s›ndaki sokak üzerindedir ve
bu sokak antik dönem ait flehir duvar› ile
ayn› biçime sahiptir.
Özellikle evlerin büyük ölçüde korunarak
günümüze gelmesinde, nüfus az da olsa,

Resim 7:b
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Resim: 8

köyde yaflam›n devam etmesinin olumlu
etkisi bulunmaktad›r. Ayn› zamanda,
içinde yaflanmayan evlerden baz›lar› ise,
sahiplerinin aral›kl› olarak köye gelmeleri
nedeniyle sa¤lam durumda kalabilmifltir.
Kuflkusuz halen yaflam devam etse de
büyük ölçüde bofl olan köyün, bu durumdan olumsuz yönde etkilenmesi,
dolay›s›yla zaman›n ve terk edilmiflli¤in
olumsuz etkilerini yans›tmas› kaç›n›lmaz
olmufltur. Yak›n tarihte Mu¤la Valili¤i,
G.E.L.‹ Müessese Müdürlü¤ü ve Mu¤la
Genç ‹fl Adamlar›n›n ortak çal›flmas›yla,
fiaban A¤a Camii ve karfl›s›nda yer alan
kahve ve lokantan›n, Yata¤an
Kaymakaml›¤›, Yata¤an Belediyesi
ve Eskihisar Köyü Tüzel kiflili¤i ortak
çal›flmas›yla da Köy Odas›’n›n,
restorasyonu yap›larak bu olumsuz izler
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silinmeye, köy meydan› canland›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r.
Ev:
Büyük ekili bahçeler içinde, bahçe
duvar›na bitiflik, ba¤›ms›z yap›lar olarak
yer alan ev, kullan›m biçimine ba¤l›
olarak bahçe ile birlikte bütün oluflturmaktad›r. Eve girifli sa¤layan bahçe, ayn›
zamanda evi soka¤a ba¤lar. ‹çinde kuyu
bulunan ve çamafl›r, yemek, vb. günlük
ifllerin yap›ld›¤› bahçe, ev içi yaflam›n›n
mahremiyetini sa¤lamak için yüksek bir
duvarla sokaktan ayr›lm›flt›r. Baz› evlerde
bahçeye sonradan evden ayr› olarak ocak
eklenmifltir. Bu kullan›m biçimiyle bahçe,
evin ortak olarak kullan›lan aç›k
mekân›d›r. Giriflte bulunan avlu
niteli¤indeki bahçeden basit bir tafl ya da

Resim:8
Köy içinde yap›larda
kullan›lan devflirme tafllar
Resim:9-a
Köy içindeki evlerin
genel karakteri
Resim:9-b
Köy içindeki sokaklar›n gel karakteri
(Sa¤daki foto¤raf; Aysel, N. 2009 )
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Resim: 9-a

Resim: 9-b
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Resim: 10-a

ahflap duvarla ayr›lan ekili alanlar,
bahçenin büyük bölümünü oluflturmaktad›r. Köyün genelinde görülen ve ayn›
zamanda sokak karakterini de oluflturan
bahçe, ve evin oluflturdu¤u bu düzen,
hemen her evde mimari bir kural gibi
uygulanm›flt›r. (Resim 9a, 9b)
Bahçeye yöreye özgü büyük, ahflap ve iki
kanatl› bahçe kap›s›ndan girilmektedir.
Genel olarak bütün evlerde görülen bu
kap› tipinden farkl› olarak, yöreye özgü
olan kuzulu kap› örneklerine az da olsa
rastlanmaktad›r. Kuzulu kap›, kanatlardan
birinde, günlük kullan›mda kolayl›k
sa¤lamas› için, insan ölçe¤ine uygun olan
ve sadece bir kanad›n içinde aç›lan, küçük
bir kanat daha bulunan kap›d›r. Arkas›nda
demir bir kanca ile sabitlenmifl olan ve
içinde kuzuluk olmayan büyük kap›
kanad› ise her zaman aç›lmaz. Günlük
hayat› kolaylaflt›ran ve ak›lc› bir yaklafl›m›
yans›tan bu çözüm Mu¤la ve çevresindeki
evlerde s›kl›kla görülen uygulamalardan
biridir (Alada¤, 1990, 97) (Resim 10a, 10b).
Bahçenin ortak kullan›m› yan›nda baz›
evlerin bahçesinde yine ev gibi bahçe
duvar›na bitiflik tek katl› yap›lar da
bulunmaktad›r. Aile nüfusunun
art›fl›na ba¤l› olarak büyükler için
sonradan yap›ld›¤› tahmin edilen bu tek
katl› yap›lar, evin içindeki oda ile ayn›
düzende yap›lm›fl ve eve yak›n
tutulmufltur. Bahçe içinde yer alan
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yap›lardan biri de ifllevi nedeniyle evin
d›fl›nda tutulan tuvalettir. Özellikle evden
uzakta ancak kolay ulafl›labilecek bir
noktaya yerlefltirilen tuvalet yap›lar›
oldukça basit tutulmufllard›r.
Evin Mimari Kurgusu / Bölümleri
Genel kurgusuyla ev, zemin kat ve ev
olarak kabul edilen üst kat olmak üzere
iki katl›d›r. Kiler ve/veya ah›r olarak
kullan›lan zemin kat bütün evlerde ayn›
iflleve sahiptir. Yine bütün evlerde ayn›
ifllev sahip olan üst kat ise sofal› ve bir ya
da iki odal›d›r. Evlerin bir di¤er ortak
özelli¤i de üst kat›n zemin katla ayn›
boyut ve biçimde olmas›d›r. Bu yap›s›yla
evlerin üst kat›nda oda ç›kma yapmaz.
Zemin Kat:
Bahçe ile birlikte kullan›lan, günlük ev
ifllerinin görüldü¤ü mekând›r. Ev bahçe
duvar›na bitiflik yap›ld›¤› için zemin kat›n
sokak cephesinde pencere bulunmaz. Bu
hali ile bahçe duvar›n›n sa¤›r yüzeyi
zemin katta da devam eder ve evin içindeki yaflam› sokaktan ay›r›r. Üst katta
bulunan sofan›n tipine göre farkl›l›k
gösteren zemin kat kapal› d›fl sofal› evde,
d›flar›dan do¤rudan kap› ile girilen ve
içinde merdivenin de bulundu¤u tamamen
d›flar›ya kapal› bir mekând›r. Kiler ya da
ah›r olarak kullan›lan di¤er mekânlar›n
giriflleri de burada yer al›r. ‹çinde ocak
olan ve ço¤unlukla bir pencere ile d›flar›ya

Resim: 10-b

Resim: 10-a
Bahçe kap›lar,
Resim: 10-b
Kuzulu kap› örne¤i
Resim: 11-a
Zemin kat plan›,
Resim: 11-b
Üst kat plan›
Resim: 12
Kapal› d›fl sofa içinde
bulunan merdiven örnekleri
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Resim: 11-a

aç›lan bu mekân ya yükseltilmifl
ahflap döflemeyle girifl zemininden kot
fark› ile ayr›lm›fl ya da tamamen ba¤›ms›z
bir oda olarak biçimlenmifltir. Bu hali ile
zemin kat›n›n oda ve / veya mutfak olarak
kullan›lm›fl olabilece¤i düflünülmektedir.
Aç›k d›fl sofal› evlerde ise zemin katta
bulunan kiler vb. mekânlara do¤rudan
d›flar›dan girilir. Bu tip çözümlerde
ço¤unlukla tafl olan merdiven de aç›kta
yer al›r. ( Resim 11a, 11b)
Üst Kat:
Sofa ve odalardan oluflan üst kata, zemin
kattan basit bir merdivenle ulafl›l›r.
Merdiven, ahflap ya da tafltan yap›lm›fl ve
oldukça basit tutulmufltur. Kapal› sofalarda ahflaptan yap›lan merdivenin alt› baz›
çözümlerde tamamen ya da k›smen dolap

Resim: 11-b

olarak kullan›lm›fl, baz› çözümlerde ise
bofl b›rak›lm›flt›r ( Resim 12 ).
Sofa:
Her evde bulunan sofan›n plan içindeki
yeri ve niteli¤i farkl›d›r. Bu nedenle
evlerin mimari kurgular› sofaya ba¤l›
olarak; aç›k ve kapal› olan d›fl sofal› ve
kapal› olan orta sofal› olmak üzere
farkl›l›k göstermektedir. (Resim 13, 14, 15)
Genel yap›s›yla dikdörtgen biçimli basit
bir plan sahip olan sofa, evin üst kat›nda
yer al›r oda veya odalara girifli sa¤layan,
bahçe ve zemin kat gibi aile bireylerinin
ortak olarak kulland›klar› bir mekând›r.
Kapal› d›fl sofalar pencere ile d›flar›ya
aç›l›r. Baz› evlerde ise kullan›ma ba¤l›
olarak sofa sonradan kapat›lm›flt›r. Her iki

Resim: 12
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Resim: 13
Aç›k d›fl sofal› ev örne¤i,
Resim: 14
Kapal› d›fl sofal› ev örne¤i
Resim: 15
Orta sofal› ev örne¤i
Resim: 16-a
Aç›k d›fl sofal› evlerde görülen çanakl›k
örne¤i
Resim: 16-b
Abdullah A¤a Evi, aç›k d›fl sofada
mutfak örne¤i

Resim: 13

Resim: 14
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Köy içinde Abdullah A¤a Evi olarak bilinen evin bahçesindeki tek katl› yap›da, bu
konsollar›n biçimi ve plan içindeki yeri
nedeniyle do¤rudan mutfak ifllevleri için
yap›lm›fl olabilece¤i söylenebilir
(Resim 16 b).

Resim: 15

sofa tipinde de, su ›s›tma, yemek piflirme
vb ifllevler için kullan›lan ocak bulunmaktad›r. Aç›k d›fl sofal› evde yöreye özgü bir
çözüm olan ve abdest almak için yap›ld›¤›
tahmin edilen ve bu nedenle abdestlik
denilen ahflap konsollar›n günümüzde
bulafl›k y›kama vb. mutfak ifllevleri için
kullan›ld›¤› görülmüfltür (Resim 16 a).
Resim: 16-a

Oda:
Evler genel olarak, bir ya da iki odal›d›r.
Bu nedenle yaklafl›k ayn› büyüklükte olan
evlerde sofayla birlikte evin üst kat›n›
oluflturan oda, iç mekân kurgusuyla hemen
her evde ayn›d›r. Ocak ve dolap her odada
bulunan ve odan›n kullan›m biçimini
yans›tan bafll›ca iki elemand›r. Oda içinde
oca¤›n ve dolab›n yerleri kap›ya göre
belirlenmifltir. Kural niteli¤indeki bu
düzene göre dolap, kap›n›n arkas›nda,
ocak ise dolab›n tam karfl› duvar›nda tafl
duvar içinde yer al›r. Odan›n cephe
duvar›nda bulunan oca¤›n iki yan›nda
aç›lan pencerelerle birlikte sofaya aç›lan
pencereler de bulunmaktad›r. Böylece oda
hem soka¤a hem de bahçeye aç›lm›flt›r. ‹ç
mekân kurgusu ile oda, Mu¤la evi içindeki
oda ile ayn› özellikleri göstermektedir
(Alada¤, 1990, 67 ) (Resim 17 ).

Resim: 16-b
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Dolap:
Oda kullan›m›nda önemli yeri olan ve
aç›l›fl yönüne göre kap›n›n arkas›nda kalan
dolab›n, günlük eflyalar›n konuldu¤u depolama ve y›kanma olmak üzere bafll›ca iki
ifllevi bulunmaktad›r. Duvar›n tamam›n›
kaplayan dolap, kapal› ve aç›k olmak
üzere iki bölümden oluflur. Dolap içinde
büyük olan ve yüklük ad› verilen bölüme
yatak, yorgan vb. günlük eflyalarla birlikte,
oday› kullanana ait kiflisel eflyalar da
konulabilmektedir. Döflekli¤in hemen
alt›na döfleklik içinden ya da dolap
yüzünde aç›lan kapakla ulafl›lan ayr› bir
depolama alan› bulunmaktad›r. Dolab›n
aç›k bölümü ise çiçeklik ad› verilen küçük
bir bölümden oluflur. Burada yine günlük
yaflama ait kandil vb. ortak kullan›lan
eflyalar konulmaktad›r. Y›kanma ifllevi ise
bölmelik ya da yunmal›k ad› verilen
küçük bir mekândan oluflmaktad›r. Bu
bölüm ço¤unlukla dolab›n cephe taraf›nda
yer al›r. ‹çinde sabun vb. konulabilece¤i
küçük bir raf ve sabit olmayan oturma eleman› bulunan bu mekân ça¤dafl konutta
önemli bir gereksinim olarak kabul edilen
ve örne¤i görülen ebeveyn yatak odas›
içindeki banyo mekân›n›n günümüzden
çok önce üretilmifl, ifllevsel, basit ve yöresel bir örne¤idir (Resim 18).

Resim: 17

bacalar› soba için kullan›lmaya devam
etmektedir. Ancak yine de, ocaklar ço¤u
evde tamamen ya da k›smen kapat›lm›flt›r
(Resim 19).
Ocak, oda için oldu¤u kadar cephe içinde
önemli bir elemand›r. Cephe duvar›nda
ç›kma yaparak kendini gösteren ve ayn›
tafl örgünün devam›yla oluflan bacalar› ve

Ocak
Odan›n di¤er önemli bir eleman› olan
ocak, evin tafl duvar› içinde ve duvar›n
ortas›nda yer al›r. Tafl olan ocak zemini
3-4 cm. kadar odan›n ahflap zemininden
yüksek yap›lm›flt›r. Is›nma ve piflirme
gereksinimlerini karfl›layan oca¤›n hemen
üstünde yaklafl›k 10 cm.lik bir yüzey
bulunmaktad›r. Bu yüzeye ek olarak oda
içinde ve kap› üstü ile ayn› seviyede, basit
bir raf düzeni bulunmaktad›r. Bugün
evlerde zemin kat›n mutfak olarak
kullan›lmas› ve soba ile ›s›t›lmas› nedeni
ile ocak iki ifllevini de kaybetmifl olsa da
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düzeni ile cephelerin özgün ve karakteristik yap›lar› dikkat çekicidir. (Resim 20)
Baz› baca ç›kmalar›n›n zemine kadar
inmedi¤i cepheler, iç mekân kullan›m› ile
ayn› olan evleri cephe kurgusuyla
farkl›laflt›rm›flt›r. Bu tip cephelerde baca,
duvar içinde, zemin katta, duvara dik
olarak yerlefltirilen ve konsol oluflturan
tafllar›n üzerine oturur. Bu tafllar
ço¤unlukla antik Stratonikeia kentine ait
büyük mermer tafllard›r. Baca için konsol
oluflturan bu mermer tafllar evin zemin
kat›ndaki mekânlarda rahatl›kla
görülebilmektedir (Resim 21a, 21b).

Resim: 19

Resim: 17
Oda plan› ve kesiti
Resim: 18
Oda içinde bulunan dolap
örne¤i
Resim: 19
Oda içinde bulunan ocak örne¤i
Resim: 20
Bacalar›n cephe kurgusu
içindeki yeri

baca bitiflleri yöreye özgü çözümler içermektedir. Genel olarak bütün baca
bitiflleri, Mu¤la bacas› olarak bilinen baca
tipindedir. Alaturka kiremit kullan›larak
yap›lan bu bacalar bölge iklimine de uyum
sa¤layan ak›lc› bir çözüm olarak kabul
edilmektedir (Ekinci,1985, 131). Özellikle tafl
duvar örgüsü ve bacalar›n cephe içindeki

Köy Meydan›
fiaban A¤a Camii, karfl›l›kl› olarak sokak
kenar›na dizilmifl dükkânlarla birlikte
kahveler, f›r›n, köy odas› köyün
meydan›ndaki yap›lard›r. Büyük yap›lar
olan cami ve ma¤aza oldu¤u söylenen iki
katl› yap› d›fl›nda tek katl› yap›lar›n
çevreledi¤i meydan›n mevcut ç›nar
a¤açlar›yla oluflturdu¤u bütün oldukça
etkileyicidir. Kuflkusuz meydan›n
karakteristik yap›s›nda an›tsal boyuttaki
ç›nar a¤açlar›n›n etkisi inkâr edilemez.
Meydan› oluflturan yap›lar gibi, ç›nar
a¤açlar›n›n da, içinde bulundu¤u meydan›n bir parças› olarak meydan alg›s›n›
biçimlendirdikleri söylenebilir. Bu özellikleri nedeniyle ç›nar a¤açlar›, köy kurgusu
Resim: 20
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içinde adeta an›t niteli¤indedir. Bütün kent
ölçe¤indeki an›tsal yap›lar gibi, ç›nar
a¤açlar› da ait olduklar› bütünün alg›lanmas›nda ve kavranmas›nda
belirleyicidir (Köksal, 2005, 108, Catex, Panera›,
2005, 121).

Meydana karakteristik yap›s›n› kazand›ran
bir di¤er konu, Osmanl› dönemine ait tafl
yol döflemesi ve kald›r›mlar›n varl›¤›d›r.
Bu özeli¤i ile meydan önemli ölçüde
karakterini koruyan, bilinen tek örnektir.
‹fllevsel olarak köyün çarfl›s›n› da
oluflturan meydan, cami, kahveler,
dükkânlar, ç›nar a¤açlar› tafl yol döflemesi
ve kald›r›mlarla birlikte belgelenmesi ve
korunmas› gereken bir bütündür (URL 3,
2012), (Resim 22 a, 22 b 23a, 23b).

fiaban A¤a Camii
Eskihisar Köyü’nün bu gün ayakta kalan
tek camisi köy meydan›nda bulunan fiaban
A¤a Camisi’dir. Osmanl› flehirlerinde,
yerleflmenin önemli yap›s› olan camilerin,

Resim: 22-a

Resim: 22-b
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Resim: 21-a

Resim: 21-b

ayn› zamanda merkezde ve çarfl› ile
yak›n olmalar›, karakteristik özellik olarak
tan›mlanmaktad›r (Tosun, 1983, 13). Eskihisar
Köyü’de, fiaban A¤a Camii’nin köy içindeki konumu ile Osmanl› yerleflmesinin
karakteristik özelliklerini yans›tmaktad›r.

Resim: 21-a
Cephede konsol oluflturan
baca örne¤i,
Resim: 21-b
Baca konsolunu oluflturan
tafl›n iç mekandan görünüflü
Meydandaki yap›lardan,
köy odas›
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Resim: 22-a
Köy meydan› plan› (I- fiaban A¤a Camii,
II- Kahveler, III- S›radükkanlar, IVLokanta-Kahve, V- Köy Odas›, VI- F›r›n,
VII- Terzi-Ma¤aza, VIII- Ayakkab›
Tamircisi-Kahve-Dükkan)
Resim: 22-b
Köy meydan› silüet
Resim: 23-a
Meydandaki yap›lardan, f›r›n
Resim: 23-b
Meydandaki yap›lardan, köy odas›

Resim: 23-a

Resim: 23-b

Cami’nin Evliya Çelebi’nin bahsetti¤i
Tabakhane Camii ya da Sulu Camii yerine, 1876 y›l›nda yeniden yap›lm›fl olan
bugünkü cami oldu¤u söylenmektedir
(URL 3, fiubat, 2012 ).

‹lk hali ile mermer sütunlar üzerinde

kubbesi oldu¤u söylenen cami, bugün
ahflap dikmelerle tafl›nan k›rma çat›s› ve
14.80 m / 14.80 m büyüklükteki plan› ile
oldukça sade bir mimariye sahiptir.
Girifl kotunun alt›nda, d›flar›dan merdivenle ulafl›lan ve caminin alt›ndan geçen su
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Resim: 24

kanal› ile ba¤lant›l› bir havuz
bulunmaktad›r (Resim 24 ).
Kahveler
Merkezde yer alan ve say›ca fazla olan
kahvelerin toplanma, sohbet, gibi ifllevlere
hizmet etmesi yan›nda berber ve diflçi
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olarak da kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Köydeki di¤er mimari örneklerde oldu¤u
gibi kahvelerde de mekân›n büyüklü¤ü ve
çat› sistemi malzeme olanaklar›na göre
oluflturulmufltur. Bu halleri ile kahveler
basit bir mekân kurgusu sergilemelerine
karfl›n oluflturduklar› mekân etkisi ile
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Meydanda bulunan bitiflik iki kahve
büyük pencere aç›kl›¤›na sahiptir. Ayn›
zamanda di¤er kahve örneklerine göre
büyük olan bu kahvelerin sadece soka¤a
bakan cephesinde bulunan ve
olabildi¤ince genifl tutulmufl pencere
aç›kl›klar› vard›r. Kap› ahflap cephe
do¤ramas›n›n ve cephenin ortas›nda
yer al›r. Pencere boflluklar› ise görüflü
engellememek için göz hizas› d›fl›nda
küçük aç›kl›klara bölünmüfltür. ‹çeride,
mekân›n bir köflesinde sabit bir çay oca¤›
ve davlumbaz bulunmaktad›r (Resim 26).

Resim: 25

Resim: 24
fiaban A¤a Camii ( sol üst
foto¤raf; Dr.O.Özer 1982, cami
yak›n tarihte onar›lm›flt›r,
(URL 3, fiubat 2012 )
Resim: 25
‹ç mekânda bulunan ocak
nedeniyle kahve oldu¤u
tahmin edilen yap›

karakteristik bir yap›ya sahiptirler. Hepsi
tek katl› olan kahvelerde, kap› cephenin
ortas›nda yer al›r, hepsine mekân›n
ortas›ndan girilir ve bir köflede ocak
bulunur. Buna karfl›n ahflap kepenkle
aç›lan pencere boflluklar› ya da büyük
aç›kl›kl› pencere boflluklar› nedeniyle
cephe kurgular›nda farkl›l›k
bulunmaktad›r. Ahflap kepenkle d›flar›
aç›lan kahveler ise genel olarak köy
içindeki sokaklar üzerinde bulunurlar.
Meydan üzerinde olmad›klar› için
meydan›n hareketli günlük yaflam›ndan
uzak kald›klar› ve bu nedenle daha
küçük olduklar› söylenebilir (Resim 25).

Kahvelerde dükkânlar gibi ba¤›ms›z ya da
bir evin bahçe duvar› içinde bulunabilir.
Bu tip kahvelerde , evin sahibine ait
olduklar› için evden kolay ulafl›m›
sa¤lamak amac›yla bahçeye aç›lan ikinci
bir kap› bulunmaktad›r (Resim 27).
Dükkan
Yerleflmeye özgü yap› tiplerinden bir
di¤eri de dükkânlard›r. Dükkân yap›lar›,
ba¤›ms›z tek yap›lar ya da evin zemin
kat›nda evle birlikte olan yap›lar olmak
üzere iki ayr› biçimde yap›lm›fllard›r. Evle
birlikte olanlar genel olarak köy
meydan›na yak›n olan evlerin zemin
kat›nda yer al›r. Bafll›ca iki cephe tipi
görülen dükkânlarda cephe ya tamamen ya
da k›smen aç›l›r. Tamamen aç›lanlarda
cephe, katlan›r ahflap kepenklerden oluflur.
Bu çözümde dükkân›n ön yüzü tamamen
aç›labilmektedir (Resim 28 a).
K›smen aç›lanlarda ise ahflaptan
yap›lm›fl hem kepenk hem de tezgâh
olarak kullan›labilen bir çözüm
üretilmifltir. Yatay olarak aç›lan kepenk,
alttan desteklenerek sabitlenmekte ve
tezgâh yüzeyi olarak kullan›labilmektedir.
Böylece hem sat›fl› yap›lan ürünlerin
sergilenebilece¤i bir düzlem elde edilmifl
hem de dükkâna girmeden sokaktan al›fl
verifl yap›labilmesi sa¤lanm›flt›r. Tezgâh,
Say› 13, 2012
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Resim: 26
Köy meydan›ndaki
bitiflik kahveler, soldaki yak›n tarihte
restore edilmifltir.
2002 y›l›nda yap›lan
çal›flmada belgelenmifl olan kahvelerden sa¤dakinin bu
gün önemli bir k›sm›
y›k›lm›flt›r
Resim: 27
Ait oldu¤u evin
bahçe duvar› ile
bütün oluflturan
ayakkab› tamircisi,
kahve ve dükkân
s›ras›

Resim: 26

kapand›¤› zaman kepenk olarak ifllev
gördü¤ü için dükkân›n güvenli¤i de
sa¤lanm›flt›r. Bakkal dükkân› oldu¤u tahmin edilen bu tip dükkânlarda ayr›ca
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soka¤a aç›lan bir kap› da bulunmaktad›r
(Resim 28b).

Sonuç
Stratonikeia ve Eskihisar Köyü; kendi

Resim: 27
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Resim: 28-a
Kepenkli cephe kurgusuna
sahip dükkân

Resim: 28-a

kurallar›na ba¤l› kendi kültürünün izlerini
tafl›yan karakteristik yap›da iki farkl›
uygarl›¤›n izlerini bar›nd›ran, büyük
ölçüde genel yap›s›n› koruyarak
günümüze kadar gelmifl olan antik
döneme ve sivil mimariye ait örnekler
yan›nda sergiledi¤i “bütün” neden ile
önem tafl›yan bir yerleflme örne¤idir.
Farkl› dönemlere ait olmalar›na karfl›n en
önemli ortak noktalar› ayn› fiziksel
çevrede kurulmufl olmalar› ve dolay›s›yla
ayn› fiziksel çevrede yaflam›n devam
etmifl olmas›d›r.
Genel kurgular› ile karfl›laflt›r›ld›klar›nda
ise önemli bir fark görülmektedir.
Stratonikeia’n›n dönemin kent kurgusu
plan› olan hipodamus tipi ›zgara planl›
sokak ve mahalle düzenine sahip olmas›na
karfl›n, Eskihisar Köyü tamamen organik
sokak yap›s›na ve düzenine sahiptir. Di¤er

farkl›l›k her iki yerleflmenin merkezinin
farkl› yerlerde bulunmas›d›r.
Stratonikeia’n›n merkezi bouleuterion
yap›s› iken caminin ve dükkânlar›n bulundu¤u köy meydan› Eskihisar’›n merkezini
oluflturmaktad›r. Kent merkezinin bu
anlamda devaml›l›¤› söz konusu de¤ildir.
Ancak önemli bir k›sm› meydanla üst üste
gelen gymnasiumun, kent ölçe¤inde
toplumsal etkinliklerde kullan›lan bir
mekân oldu¤u ve Eskihisar Çarfl›s› ise
ayn› zamanda yerleflmenin pazar yeri
olmas› ve bu kullan›m› ile kent ölçe¤inde
toplu kullan›ma olanak tan›mas› dikkate
al›n›rsa bu anlamda devaml›l›ktan söz
edilebilir. Ayn› zamanda su kaynaklar›na
ba¤l› olarak yap›lan hamam yap›lar›n›n,
her iki uygarl›kta da yerleflmenin ayn›
yönünde yer almas› ve Evliya Çelebi’nin
ayn› yerde de¤irmenlerin varl›¤›ndan bahSay› 13, 2012
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setmesi mevcut koflullar›n kullan›m›ndaki
devaml›l›¤› göstermesi aç›s›ndan ilgi
çekicidir.
Arkeolojik kaz› çal›flmalar›na ba¤l› olarak
elde edilen veriler ›fl›¤›nda Stratonikeia ve
devaml›l›k konusunda daha kesin
sonuçlara var›labilecektir. Ancak sivil
mimari örnekleri ile Eskihisar Köyü,
kendinden önce burada kurulmufl olan
Stratonikeia’y› adeta saklamaktad›r. Sivil
mimarl›k örneklerinin varl›¤› nedeniyle
köy içinde kaz› yap›lmas› ve arkeolojik
kaz› çal›flmalar› zorunlu olarak k›s›tlanmaktad›r. Bu nedenle, Stratonikeia’ya dair
pek çok konunun bilinmeyen olarak
kalmas› kaç›n›lmazd›r. Baflka bir
anlat›mla, Stratonikeia antik kentine ait
sorular, ancak Eskihisar Köyü izin verdi¤i
ölçüde cevaplar›na kavuflabilecektir.
Terk edilmifl olan yerleflmelerin, zamana
direnerek varl›klar›n› korumalar› kuflkusuz
ki zordur. Halen 5 hanenin yaflad›¤›
Eskihisar Köy’ünde bir gün yaflam›n
tamamen bitmesi, dolay›s›yla içerdi¤i sivil
mimarl›k örneklerinin yok olmas› da
kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle, bu gün büyük
bir titizlikle yürütülen kaz› çal›flmalar› ve
köy meydan›ndaki cami ve kahvenin
yenilenmesi, Stratonikeia ve Eskihisar’›
mevcut hali ile bütün olarak korumay›
amaçlayan bir yaklafl›m› göstermesi
aç›s›ndan dikkat çekicidir. Bu yaklafl›m,
geçmifl uygarl›klara ait dünya miras›
niteli¤indeki örneklerle, yak›n tarihe ait
sivil mimarl›k örneklerini, bir arada, gelecek nesillere tafl›mas› aç›s›ndan da son
derece önemlidir. Gerçekte, Stratonikeia
Antik Kenti ve Eskihisar Köyü, iki farkl›
uygarl›¤a ait, birbirinden ba¤›ms›z örnekler de¤il her iki uygarl›¤›n bir arada
oluflturduklar› bütündür ve kuflkusuz bütün
olarak alg›land›¤› ve belgelendi¤i zaman
do¤ru biçimde de¤erlendirilmifl olacakt›r●
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Resim: 28-b

“Kentin bir dizge olarak tan›mlanmas› bu dizgeyi
oluflturan bütün’ü kavranmay› gerekli k›lar.../ ...kent
tek tek birim ö¤eler ya da ö¤eler y›¤›n› olarak de¤il,
bütünsel yap›n›n tan›mlad›¤› dizge olarak ele
al›nmal›d›r” (Köksal, 2005, 108).

Not: Aksi belirtilmeyen bütün foto¤raflar
ve çizimler müellife aittir.

Resim: 28-b
Tezgâhl› cephe kurgusuna
sahip dükkân
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