MARAŞ’TA K O N U T TİPLERİ
Emrullah K A N A D I K I R I K
-G ir iş

M araş’ta yeralan yerleşmeler ve bu yerleşmeleri oluşturan konut
lar, Maraşın coğrafi şartlar bakımından farklı bölgelerin (Doğu A n a
dolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu) birleştiği yerde bulunması
nedeniyle çeşitlilik göstermektedir.
K uzeydoğu da Elbistan, K uzeyde Afşin Doğu Anadolu bölge
sinde, Batı da Göksün, güneybatı ve güneyde Andırın, Türkoğlu ve
M araş (Merkez) Akdeniz bölgesinde ve doğu da Pazarcık güneydoğu
Anadolu bölgesinde yeralmaktadır. Her ilçesi ayrı bir coğrafi bölgede
yeralan M araş’ ta yerleşme ve konutlar da bu bölgelerin belirgin iklim
özelliklerini ve diğer coğrafi özelliklerin etkilerini görmek mümkün
dür.
Elbistan, Afşin ve Göksün ilçelerinde taş ve topraktan yapılmış,
soğuğa karşı iyi korunmuş, Doğu ve İç Anadolu tiplerini andıran
konutlar yeralırken, güneybatı da geniş orman alanlarının varlığı
nedeniyle ağaç malzemenin çok kullanıldığı konutlar hakimdir.
Maraş ili içerisindeki bu farklı durumu detaylı olarak ele almak
çok geniş bir çalışmayı gerektirdiğinden, Merkez ilçesi dışında kalan
yerleşmeleri “K ır yerleşmeleri ve K onutlar” başlığı altında daha son
raki araştırmalarımızda ele almayı uygun buluyoruz.
“ M araş’ta K onut Tipleri” adı altında M erkez ilçesini ele alarak,
şehirsel yerleşmenin gelişimini ve konutlardaki gelişmelerde, çevre
şartlarının etkilerini belirtmeye çalışırken, bu etkilerin görülmediği
standart (yeni) konut tiplerini araştırmamızın dışında bırakmayı
uygun görüyoruz.
Genel K arakterler

M araş’ın kuruluş tarihi oldukça eskidir. Eski oluşu yanında,
sonuncusu 1920 yılında Fransızların şehirden atılmasiyle sonuçlanan
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sayısız saldırılara uğramıştır. Bu saldırıların etkisinden korunmak
için şehir halkı, bir çok tepelerden oluşan şehirde tepe yamaçlarını
tercih etmiştir. Maraşın bugünkü yerleşme alanı, Hayrullah, Yenişehir
ve Şeyhadil (Şehir planında 17-18,20 nolu) mahalleleri dışında tam a
men dere ve tepelikler üzerine kurulmuştur. Kanlıdere, Uzunoluk
deresi ve Şekerdere’nin derin vadilerle yardığı Küm bet, It Tepesi,
K ale, Aladan ve Tekke tepeleri Maraşın bugünkü düzensiz yerleşmişliğinin en büyük etkenleridir. (Resim 1). Zam anla bu derelerin
kapatılmasiyle yerleşmeler yam açlardan çukur alanlara doğru
kaymıştır. Maraşın çekirdeğini oluşturan eski mahalleler genellikle
yukarıda saydığımız tepelerin yam açlarında yeralmışlardır. Bun
lardan Yusuflar mahallesi Tekke, Şehit Evliya mahallesi Aladan,
Ekmekçi Mahallesi K a le ’ nin üzerinde kurulduğu tepenin ve Fevzipaşa mahallesi de It tepesinin yam açlarında yer almışlardır.
Osmanlı imparatorluğu zamanında derelerin ayırdığı bu tepeler
üzerinde ayrı ayrı Beyler’in idaresindeki mahalle sakinleri çeşitli an
laşmazlıklar nedeniyle ortada yeralan derelerde savaşmışlardır. Bu
gün bile derelerden birtanesi “Kanlıdere” adiyle anılmaktadır.
Özellikle son yıllarda (1960 tan sonra) köyden şehire nufus
akımının başlaması sonucu, uzun yıllar karakteri değişmeden kalan
M araş’ta önemli şekil ve fonksiyon değişiklikleri olmuştur. Bir taraftan
nüfus hızla artarken diğer taraftan buna bağlı olarak, şehirden çıkan
yolların iki yanında yeni yerleşme alanları oluşmuştur. Bu yerleşme
alanları şehirde normal artışa dayanarak yapılan yerleşmelerden konut
tipleri ve yerleşme şekilleri olarak çok farklıdır. Yenişehir mahallesi
dışındaki yerleşme alanları tamamen gecekondu tipi konutlardan oluş
maktadır. Bu yerleşme alanlarının en belirgin olduğu mahalleler;
Dumlupınar (6), Şeyh A dil (20), Duraklı (19), Serintepe (13), Y ürükselim (10) dir.
Yenişehir mahallesi ise önce Bahçelievler adı altında şehirin
güneydeki düz alanda gelişmesini sağlamak amaciyle kurulmuştur.
Bahçeli ve modern yapı tekniği ile kurulan bu mahalle mali olanakları
iyi olan aileler tarafından geliştirilmiştir. Böylece şehirde üç ayrı
yerleşme alanı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve
en bü yü ğü; arasında yeni yapılarında yeralmasına rağmen bütünüyle
eski ve plânsız olan kısım, (Resim 2), ikinci olarak yeni ve modern yapı
ların yer aldığı Yenişehir, üçüncü olarak ta dışarıdan gelenlerin ger
çekleştirdikleri yerleşmeler. Özellikle üçüncü grupta değerlendirdiği
miz yerleşmeler şehirden köylere ve komşu illere çıkan yollar boyun
ca geliştikleri için Maraş, Y ıldız şekilli bir şehir görünümü almıştır.
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Şehirin kuzey kısmının Ahır dağı tarafından sınırlandırılmış olma
sı bu yönde gelişmeyi engellemiştir. (Resim: 3). Bu engelleme yanın
da bütün tarihi boyunca yam açlarda kurulmuş olmasının zararlarını
çeken şehirde sanayi bölgesi ve çarşıların düz alana (Güney’e) kaydırıl
ması sayesinde yerleşmeler ağırda olsa İstasyon ile şehir arasındaki
alanı doldurmaya başlamıştır.
İk lim Ö zellikleri

M araşın bir Akdeniz şehri olması burada konutların kıştan çok, yaz
şartlarını düşünerek yapm a zorunluluğunu duyurmuştur. Yıllık düşük
ve yüksek sıcaklık ortalamaları arasında (Yüksek 21,4-10,3 C) büyük
farkların bulunmaması, buna karşılık en sıcak ay ortalamalarının
Adana dan daha yüksek olması, konutlarda yaz mevsimine ait özel
liklerin yaygın olmasını sağlamıştır.
Maraş
:
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Konutların altkatları genellikle taştan yapılmıştır (Resim: 4,5,6,7.).
Bunda en büyük etken konutların kış aylarından korunması kadar, yaz
aylarında serin olmasının sağlanmasıdır. K onutların üst katlarında
hava akımının sağlanması için sofalar ve bunların iki ucunda gerçevesiz pencereler yapılmıştır. A yrıca geceleri oturmak için açık
balkon şeklinde yapılmış “A y a z” lar bu konutların en tipik özelliği
dir. (Resim: 7,8).
Konutların odaları genellikle ağaç karkas arasında toprak ker
piçten dolgu yapılarak oluşturulmuş duvarlarla çevrilidir. (Resim: 9).
Yapılarda ise kışın ısı kaybını yazın da ısınmayı önlemek amaciyle
ağaç malzeme kullanılmış (Resim: 5), yine bu konutlarda ısınmayı
önlemek amaciyle kat yükseklikleri yeni konutlara oranla çok fazla
(4-5 m) yapılmıştır.
Şehirde konutların genellikle hepsi (yeni konutlar dışında)
güneye veya batıya dönük yapılmıştır. Bunda en önemli etken güneş
lenmeden çok rüzgarlardır.
M araş’ ta iki hakim rüzgâr yönü vardır. Bunlardan önemli oranda
konutları etkileyen rüzgâr yönü Kuzeydir. K u zey ve kuzeydoğu
1 M eteoroloji B ülteni (O rta la m a ve E kstrem K ıym etler) s: 173 1967-Ankara
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rüzgârlarının 1967 yılındaki esme sayıları toplamı 389 dur. Diğer
hakim rüzgâr yönü olan Batıdan ise aynı yılda 267 esme sayısı sap
tanmıştır. 2
Rüzgâr yönü
N
NE
W
NW

Esme sayısı

........................... 277
........................... .112
................ k . . . . m
................ k . k . . 156

Özellikle kış aylarında kuzey yönlü rüzgârların ısıyı önemli ülçüde
düşürdükleri ve hızlarının fazlalığı nedeniyle konutlar üzerinde etkili
oldukları dikkati çekmektedir. Bu olumsuz etki nedeniyle konutların
kuzey duvarlarına pencere ve balkon yapılmamıştır. Çatı ve baca
yapısında da bu etkinin önemi büyüktür. K uzey ve batı yönlü rüz
gârların en etkili zamanı yaz mevsimidir.
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Yukarıdaki değerlerden anlaşılacağı gibi H aziran dan Ekime
kadar 4 aylık devrede iki yönden esen rüzgârlar en çok esme sayısına
ulaştıkları gibi, fırtınalı gün sayısı bakımından da en fazla değere
sahiptirler.
K uzey yönlü rüzgârların yaz aylarında da olumsuz etkileri,
konutlar için bu yönü ölü yön” haline getirmiştir. Bu nedenle konutlar
avluları ve eklentileri ile güneye dönük olarak kurulmuşlardır.
K uzey yönlü rüzgârların olumsuz etkilerine karşılık, batı yönlü
rüzgârlar yaz aylarında özellikle poyrazlı günlerden sonra çok istenir.
2 Yıllık M eteoroloji B ülteni 1967 s: 365 1969-Ankara
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Batıdaki dağlık alandan M araş’a doğru esen ve “G arbi” adı verilen,
nemli olması yanında, serinlik te getiren bu rüzgâr olumlu etkileri
nedeniyle konutların kuruluşunda herhangi bir korunmayı gerektir
mez.
M araş’ ta güneşlenme insanlar için fazla önem taşımasa da bir
tarım şehiri olması ve her ailenin bir yıllık ihtiyaçlarını yaz aylarında
sağlama arzusu nedeniyle konutlarda özelliklerin oluşması bakımından
önemlidir. Yapılışının kolay ve ucuz olması bir yana zahire sorununu
yaz aylarında sonuçlandırma isteği evlerin üzerinin düz toprak dam
olmasını gerektirmiştir. (Resim: 10,11,12). (Yeni yapılan evlerde de
bu gereksinme nedeniyle çatı yapılmamaktadır). Bu tip konutların
en önemli sakıncaları sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar. Sürekli
yağm urlardan etkilendiği gibi kar yağdığı zam an toprağın donarak
çatlaması sonucu su geçirdiğinden taş silindirlerle devamlı olarak
sıkıştırılır. Bu tip dam konutların belirgin özelliklerinden birtanesi de
evin hakim yağm ur yönünde, çinko veya tahtadan yapılmış saçaklar
dır. (Resim 12). A yrıca yağıştan duvarları korumak amacı ile birçok
konutun duvarları çinko malzeme ile kaplanmıştır. (Resim: 4,10).
İnşaat M alzem esi

M araş’ ta konutlar genellikle yakın çevrede sağlanan malzeme ile
yapılmıştır. Bu nedenle yapıların çoğunluğu taş, toprak ve ağaç mal
zemeden oluşmuştur. Çok eski bir şehir olması ve birçok defa yıkılarak
yeniden yapılmış olması (Kurtuluş savaşındaki yangınlar sonucu
çok sayıda konut harabolmuştur.) özellikle ağaç malzemenin çok
miktarda kullanılmasını gerektirmiştir. Bir taraftan konut yapım ı bir
taraftanda yakacak ihtiyacının giderilmesi nedeniyle Ahır D ağı
bugünkü çıplak halini almıştır. Çok miktarda ağaç malzeme kullanıl
mış yapılarla, çevrenin çıplaklığı karşıt bir durum ortaya çıkarmakta
dır. Şehirin merkezinde bulunan Ekmekçi (2) mahallesinde birçok
konutun belirli bir düzeyde kesilmiş ağaçlar üzerinde yapılmış olması
orman durumu hakkında bir fikir vermektedir.
M araş’ın il olarak alanının % 40,4 ü ormanlarla kap lıd ır.3 En
yakın orman alanının 30 km uzaklıkta bulunması nedeniyle konutlar
da ağaç malzeme çok miktarda kullanılmıştır. Buna bağlı olarak şe
hir ve köylerinde ağaç kaçakçılığı önemli bir iş kolu haline gelmiş,
3 D oğu A nadolu B ölgesi-Im ar ve İskân Bakanlığı Bölgesel P lan lam a Dairesi Yay. s: 18
1970-Ankara
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şehire getirilen tomrukları işlemek gayesiyle çok sayıda doğram a ve
hızar atölyeleri kurulmuştur.
Konutların yapım ında kullanılan taş malzeme şehirin kuzeyin
de bulunan taş ocaklarından sağlanmış, çatısı bulunan konutlardaki
oluklu kiremitler ise M araş’ta yapılmıştır.
a)- K ö y ekonomisinin etkileri:
Şehirde konutların çoğu, özellikle incelemeyi gerektirenler, yerli
halk tarafından yapılmış eski konutlardır. 1960 yılına kadar şehire
kırsal alandan bir nüfus göçü söz konusu değildir. Bu nedenle şehirde
yeni gelişmekte olan gecekondu mahallelerinin dışındaki konutlarda
bir kırsal etkiden söz açmak yersiz olacaktır.
Şehirde yeni gelişmekte olan gecekondu mahalleleri ve dışardan
gelenlerin yerleşme alanlarında geliştirdikleri konutlarda kırsal etkiler
bulunmakla beraber, bu özellikler daha çok köy konutlarından, şehir
konutlarına geçiş şeklinde belirmektedir. Genellikle köydeki konutlarda
taş ve toprak kerpiçten örülmüş duvarlar yerine şehirde briket’ ten
örülmüş duvarlar yeralmakta, fakat dam örtüsü bazı farklarla aynı
kalmaktadır. Dam malzemelerindeki tek değişiklik, köyde toprak
akmasını önlemek amaciyle kullanılan yassı odunlar yerine şehirde
düzgün tahtaların kullanılmasıdır. (Resim: 13).
b)- Ulaşım sisteminin etkileri:
Bütün Türkiyede olduğu gibi M araş’ ta da ulaşım sorunları
son 20 yıl içerisinde ele alınarak çözüm yolları araştırılmıştır. 20 yıl
öncesine kadar şehirle kırsal alanları birbirine bağlayan yollar, sadece
hayvanla ulaşıma olanak sağlayacak nitelikteydi. Şehirle kır ilişkileri
de bu nedenle çok sınırlı olmaktaydı. Zam anla köylere otomobil
yolu yapılmasiyle köylü ürünlerini daha çabuk taşıma ve daha değerli
satma olanağına kavuşmuştur. Kırsal alanlarda tarım alanlarının dar
olması, el sanatlarının gelişmemiş olması buna karşılık nüfusun büyük
bir hızla artması sonucu şehire büyük bir nüfus göçü başlamıştır.
Şehirdeki konutlar üzerinde o zamana kadar pek etkili olmayan
kırsal özellikler, son 10 yıl içinde yeni bir konut tipinin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Ulaşım sisteminin gelişmesiyle orman alanlarından daha geniş
çapta faydalanma olanakları doğmuştur. Şehirde ağaç malzeme ile
yapılan konut tiplerinin yavaş yavaş ortadan kalkması sonucu, orman
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ürünlerinden faydalanma şekillerimde değişiklikler olmuştur, özellik
le yeni yapılarda ulaşım sisteminin gelişmesi sonucu oluşmuş kır
sal etki veya malzeme hemen hemen yoktur. Buna karşılık ulaşım im
kanlarının gelişmesi modern yapıların ve yabancı yapı malzemelerinin
yaygınlaşmasını sağlamıştır.
M ali D u rum ve Y apı T ekniği İlişkileri

Maraş son beş yıla kadar sanayileşme yönünde büyük atılımlar
yapamamış ve tarımsal karakteri ağır basan bir şehirdi. Konutlarda
(özellikle eski konutlarda) tarım etkisini çeşitli şekillerde görmek
mümkündür. T arım alanlarının çok geniş ve verimli olması şehirde
her insanın yakından veya uzaktan tarımla ilgilenmesini sağlamıştır.
Son yıllarda tarımsal ürünleri değerlendirmek amaciyle girişilen
sanayileşme hareketinin dışında, atölye sanayii ve el sanatlarından
başka ekonomik faaliyet yoktur. T ah ıl türlerinden başka biber çeltik
ve pam uk gibi kültür bitkilerinin yetiştirilmesi şehirde, bu ürünleri
işleyecek çok sayıda değirmen ve dokuma tezgahı yapım ını gerektir
miştir. Eski konutların çoğunda bir eklenti halinde el dokuma tezgâh
ları yer almaktaydı. Dokuma fabrikalarının yaygınlaşmasından sonra
bu tip dokumacılık ortadan kalkmıştır.
Tarım karakterinin konutlar üzerinde etkisi büyüktür. Tarım
ve hayvancılığın bir arada yürütülmesi konutları bir çok eklenti ve
özel bölümlere ayırma zorunluluğunu ortaya koymuştur. H ayvanlar
için ahır ve samanlık, tohumlukların saklanması için ayrı bölmeler
yapılmıştır. Zam anla şehir içinde hayvancılık yapm anın güçlüğü ve
tohumlukları evlerde saklama durumunun ortadan kalkmasiyle bu ek
lentiler kullanılmaz olmuştur.
Son yıllarda sulama imkanlarının gelişmesi ve hasat zamanının
daha erken olması nedeniyle çeltik tarımı yerine pamuk tarımı
tercih edilmiştir. Pamuk tarımının gelişmesi sonucu şehirde çırçır
fabrikaları yağ fabrikları ve dokuma fabrikaları kurulmuştur. Şehirde
tarımdan, tarımsal sanayileşmeye doğru hızlı bir gelişmenin gerçek
leşmesi şehirleşmede ve konutlarda önemli değişikliklerin doğmasına
sebep olmuştur. Birçok eski konut yıkılarak yerine apartmanlar yapı
lırken, bir taraftan da gecekonduların yapılması şehirde birbirine
zıt karakterde iki yeni konut tipinin gelişmesini sağlamıştır.
Konutların Y ap ım Şekilleri ve Fonksiyonları

M araş’ta araştırma konusu yaptığım ız eski konutlar, toplam
konut sayısı içinde çok büyük bir oranı kapsamaktadır. 1965 sayım
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larında saptanan 13.072 konutun yapı malzemelerine göre yapacağı
mız sınıflandırması, aşağıdaki şekildedir.
Toplam

K erpiç

Ahşap

Karışık

13.072

4.603

1.361

3.588

Betonarme
3-520
şeklindedir.

Görüldüğü gibi konutların % 73 ü yerli malzeme ile yapılmıştır.
Ü ç ayrı grubu oluşturan 9552 konut içerisinde yapım şekli birbirin
den çok farklı olanlar bulunmakla beraber, yerel ve sosyal etkenler
nedeniyle her gruptaki konutlar birbirine çok benzemektedir.
a) K a t sayıları:

Toplam

Kerpiç

Ahşap

Karışık

Betonaı

1 kat
2 kat

6500
6220
391
21

5 kat
6 kat

3
1

593
693
68
1
—

2287
1090

3 kat
4 kat

2139
2457
—
—
—

00
0

Konutları kat sayılarına göre sınıflandırırken, yapıldığı mal
zemenin bunda en büyük rolü oynadığına şüphe yoktur. Bu nedenle
en fazla kat sayısını yeni konutlarda görmekteyiz.
K a t sayısı

—

—

1975
180
I
—
—

143
19
3
1

K a t sayısının en az olduğu konutlar kerpiç malzeme ile yapı
lanlardır. Diğer konutlarda kat sayıları fazla olmasına rağmen genel
likle 1 ve 2 katlı olanlar çoğunluktadır. Bunda en büyük etken yük
seklik arttıkça kat çıkma güçlüğünü ortaya çıkmasıdır. Özellikle
Ahşap malzeme ile yapılmış olan konutlarda kat yüksekliklerinin
çok yüksek (4-5 m) olması daha fazla kat yapm ayı engellemektedir.
Eskiden bugün olduğu gibi kiralık ev yapılmadığından, bir aile nekadar büyük olursa olsun 2 veya 3 katlı bir konut yeterli olmaktaidi. Bugünkü kat yükseklikleri ile karşılaştırılırsa eski konutlardan 4
katlı olan birtanesinin kat yükseklikleri 4 m alındığı zaman 16m yük
sekliğe ulaşmaktadır. Bugünkü konutlarda 7 katlı olanların yüksekliği
ancak bu kadardır.
b) Plânları:

Konutların plânları bazı değişikliklere rağmen özellikle alt
katlarda bir birlik gösterirler. A lt ve üst kat plânları arasında büyük
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benzerlik gösteren konutlar genellikle kerpiç ve Karışık malzeme ile
yapılmış olanlardır. Ahşap konutlarda ise alt katlar yine diğerlerine
benzemekle beraber üst katlar büyük farklar gösterirler.
1— A lt K atlar:

ik i katlı basit konut tipi olan kerpiç konutlarda yaygın şekil üç
tarafı duvarla çevrili konutun ortadan ikiye bölünerek bir tarafın ahır
diğer tarafın ise samanlık olarak kullanılmasıdır. T ek katlı olanlarında
iki oda olarak kullanılır. (Şek: i) (Resim: 14)
İki katlı konutlar içinde en yaygın olanı ahır ve samanlık arasında
bir sofa yeralan ve üst kat merdivenide bu sofanın bir köşesinde bu
lunan tiptir. (Şek: 2).
Daha geniş bir alan üzerinde kurulmuş olan konutlarda alt
katlarda, kiler ve mutfak gibi bölmeler de bulunur. Zam anla konuta
ek olarak çamaşırlık ve banyo yapılmıştır. Bu tip konutlarda tuvalet,
genellikle bahçenin konuttan uzak bir köşesinde bulunmaktadır.
(Şek: 5).
2 - Ü st K a tlar:
Üst katlar plân bakımından farklılıklar gösterir, iki katlı basit
ve yaygın konut tiplerinde alt katla büyük bir fark yoktur. Yanyana
iki oda ve önünde geniş bir balkon yer alır. Odalardan birtanesi
mutfak olarak kullanılmakta ve duvarlar içinde ocak ve yüklükler
(Yatak konulan dolaplar) yeralmaktadır. (Şek: 1,2).
M ali durumu iyi olan ailelerin konutlarında özellikler artar.
Genellikle birbirini dikey olarak kesen haç şeklinde sofaların köşe
lerinde odalar yeralır. (Şek: 4) Bu odalardan bir tanesi mutfak olarak
kullanılmakta, tuvalet evin önünde bulunan geniş balkonun bir kö
şesinde yeralmaktadır.
K onak tipi konutlar plân bakımından daha karışık bir durum
gösterir. Geniş odalar arasında geniş sofalar ve konutun çeşitli yönlerin
de A yaz (balkon)lar yeralır. (Resim: 15.) Genellikle Ahşap ve karışık
malzemeli konutlarda üst katların en belirgin özelliği alt kattan daha
geniş dam alarını sağlamak amaciyle 1 m yi aşan çıkmaların varlığı
dır. (Resim: 6,7,9.) Bu tip konutlarda alt katta Depo ve samanlıkların
bulunması nedeniyle konutun bir köşesinde yeralan kilerin döşeme
sinde tahıl ve saman dökmek için kullanılan bir kapak vardır.
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ikiden fazla katlı konutlarda üçüncü ve dördüncü katlar ikinci
katla aynı özellikleri gösterirler. Y alnız konak tipi konutlarda bugünku
çatı katlarına benzeyen, yaz gecelerinde oturmak amacıyle yapılmış
olan “ Yıldız köşkleri” yeralmaktadır. (Resim: 7)
c) Duvar, Döşem e ve D am ö ze llik le ri:

Konutların duvar, döşeme ve dam özelliklerinde en büyük etken
yine yapı malzemesidir. Bu nedenle her konut tipinde farklı özelliklere
rastlamak olanağı vardır.
1 - D uvar ö ze llik le ri:

K erpiç konutlarda duvarların dayanıksız olması nedeniyle fazla
bir özellikleri yoktur. (Resim: 10) Yalnız konutun arka duvarı daha
kalın yapılarak içerisine ocak ve yüklüklerin yapılması sağlanmıştır.
Karışık ve ahşap konutlarda ise alt kat duvarları tamamen taş
tan yapılmış, arasında genellikle toprak çamuru veya çok az konutta
olduğu gibi kireç kullanılmıştır. (Resim: 5,6,7) Bazı konutlarda taş
duvarlar 2 ve 3 cü katlara kadar yapılmşsa da bunlar azınlıktadır.
Genellikle ikinci katlar, ağaç karkas arasına toprak kerpiç dolgu ya
parak veya ağaç karkasın iç ve dış yüzlerine ince çıtalar çakılarak
üzerinin kendirli kireç çam uruyla sıvanması şeklindedir. (Resim: 5)
2 - D öşem e ö ze llik le ri:
Eski konutların hemen hepsinde tek döşeme malzemesi yuvar
lak ağaçlar üzerine tahta çakılarak yapılmıştır. T ek katlı konutlarda
döşeme, çok katlı konutlarda tavan ve döşeme hep ağaç malzeme
dir.
3 - D am özellikleri:
Konutları dam özellikleri bakımından iki grupta toplayabiliriz.
Bunlardan birincisi ve en yaygın olanı düz toprak damlı konutlardır.
(Resim: 12) Toprak dam bütün Anadoluda olduğu g ib i çevrede
bulunan ağaç malzeme üzerine tahta veya eskiden olduğu gibi yassı
odunlar konularak ve toprak akmasını önlemek amaciyle yaprağını
kurduğu zamanda dökmeyen Meşe, Ardıç ve Çam dalları döşenir.
Çam ur haline getirilmiş toprak bu örtü üzerine sıkıştırılarak dam ta
mamlanır.
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ikinci tipte ise çatı üzerine çinko veya kiremit döşenir. Çinko
döşemenin kiremite oranla daha az işçilik gerektirmesi ve kiremit
gibi kırılma probleminin bulunmaması bir süre tercih edilmesini
sağlamışsa da yaz mevsiminde konutların fazla ısınması nedeniyle
kiremit tercih edilmiştir.
Şehirde toprak damlı yapıların çokluğu ve yam açlarda basamakşeklinde yerleşmenin varlığı yanında, konutların birbirinin duvar
larından faydalanılarak yapılması nedeniyle bazan 9-10 konutun
damı birleşerek çok uzun bir şekil almıştır.
öze llik le rin A rttığı ve A zald ığı Dönem ler

M araş’ta konutlar şüphesiz gittikçe azalan özelliklere sahiptirler.
Bunda en önemli faktör şehirde hayvancılığın ve tarım e t k i s i n i n
her geçen gün biraz daha azalmasıdır. Bu nedenle tarım ve hayvancı
lık devrinde yapılmış olan konutlar bu faktörlerin eksilmesiyle yapılış
amaçlarından uzaklaşmışlardır.
Eskiden konutlarda yeralan dokuma tezgahlarıda ticari önemi
kaybolduktan sonra ortadan kalkmıştır.
Bu konutların yeniden kazandığı en büyük özellik; şehir nü
fusunun hızla artması karşısında konut probleminin ortaya çıkma
sı ile önce bir aile tarafından kullanılırken, şimdi bazı değişikliklerle
her katı ayrı bir aile tarafından kullanılmasıdır. Bu özelliğin kaza
nılmasında, eskiden bütün aile aynı konutta otururken, şimdi her
ailenin ayrı bir konutta oturma isteğinin rolü büyüktür.
Çevre Şehir K on utları tle K arşılaştırm a:

M araş’ taki konutlar çeşitli özellikleri yönünden tamamen A k
deniz bölgesi etkisi altındadır. Bu nedenle bazı farklarla bölgenin
diğer kısımlarında da aynı konutları görmek mümkündür. M araş’ta
kış şartlarının diğer illere oranla farklı olması konutlarda bazı deği
şikliklerin olmasını gerektirmiştir. Özellikle Adana, Mersin ve Iskendurun’daki eski konutlarda çok geniş ve uzun pencereler yeralırken
M araş’ta daha sert kışların varlığı nedeniyle pencereler daha küçük
yapılmıştır.
Maraşın güneydoğusunda yeralan Gaziantep’ te konutlar M araş’ a
oranla büyük farklılıklar gösterir. Bir Güneydoğu Anadolu şehri
olması nedeniyle akdeniz bölgesindeki bitki örtüsü ve orman alanlarını
Gaziantep’te göremeyiz. Bu nedenle konutların yapım ında ağaç mal-
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zeme çok az yer tutar. Eski Antep konutları bütünüyle taştan yapılmış
genellikle tek katlı bazılarının damı bile kâgir yapılmış konutlardır.
M araş’ tan 80 km uzakta olmasına rağmen coğrafî şartların ve çevrenin
etkisini konutlar üzerinde açık olarak görmek mümkündür.

SO N U Ç
Maraş konutları ve yerleşme olarak şehir çok az değişmelerle
günümüze kadar gelmiştir. Şehir karakterinde ve fonksiyonlarında
son yıllarda büyük aşamalar kendini göstermiştir. Bu büyük değişik
liklerin etkileri kısa sürede konutlar üzerinde de etkisini göstermiş
birçok eski konut yıkılarak yerine günümüz şartlarına uygun konutlar
yapılmıştır.
Eski konutların kullanışsız olması yanında, ahşap
malzemenin çok kullanılması ve her an yanm a tehlikesi göstermesi
nedeniyle yavaş ta olsa ortadan kalkacakları bir gerçektir.
M araşın yerleşme olarak çok sıkışık ve plânsız olması konut dizi
leri arasındaki sokakların 1 m ve daha az genişlikte bulunması bugünün
araçlarından faydalanm ayı engellemektedir. Örneğin bir yangın
anında araçların sokaklardan geçememesi nedeniyle çok sayıda konut
kısa bir sürede tamen yanmaktadır.
Bu dezavantajları nedeniyle şehirde zorda olsa bir im ar plânını
uygulamak zorunluluğu kendini hissettirlektedir.
Konutlardaki gelişmeler kadar yeni gelişmekte olan gecekondu
alanları da önemli bir sorun olmaktadır. Şehir olarak düzensiz veplânsız olma özelliğinin zam anla giderilmesi düşünülürken, diğer
taraftan düzensiz yerleşmelerin gelişmesi bu düzensizliğin sürekli
olmasını sağlayacaktır. Özellikle şehirin yeni gelişme alanları olan
Hayrullah, Yenişehir ve Şeyh A dil mahallelerinde bu düzensiz geliş
menin önlenmesi gereklidir.
M araş’ta inceleme konusu yaptığım ız konutlar bizi şu sonuca
götürm ektedir:
Y apım özellikleri nedeniyle yeni konutlara oranla çok çeşitlilik
gösteren eski konutlar, bugünün kullanış şekline ve ihtiyaçlarına cevap
vermekten uzaktır. Bu nedenle yeni konutlara göre hiç bir avantajı
olmadığından yavaş yavaş ortadan kalkacaklardır.
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B İB L İY O G R A F Y A
T a n o ğ lu (A )- Nüfus ve Yerleşme Î.Ü .E . Fakültesi yayını no: 45
1969-îstanbul
T u n ç d ile k (N)- Türkiye İskan Coğrafyası l.U .E . Fak. Coğ. Enst?
Y a y N o: 49 1967-lstanbul
T u n ç d ile k (N)- “ Orta Sakarya Vadisinde Meskenler” T ürk Coğraya
Dergisi sayı: 20 S: 36-51 1960-Ankara
- Y ıllık

Meteoroloji Bülteni

D .M .Î. Genel M üdürlüğü 1969-Ankara

1967 Tarım Bakanlığı
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İ k i katlı y a y g ı n ev tipi
Şekil = 2
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P - pencere
k= Kapı
Y = yüklük
0= ocak
S= sam an kapağı

İki katlı büyük ev plânı
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Konak tipi büyük ev planı
Şekil = 4
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Resim : 2 Şehirin m erkezinde sıkışık ve plânsız yerleşme
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R esim : 4 K arışık m alzem e ile yapılm ış eklentili konut tipi
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R esim : 5 B ağdadî konut tipinin güzel b ir örneği. A lt k a t taştan üst k atın ağaç çkısmı
tam am lanm ış fakat sıvası yapılm am ış.

Resim: 6 Ç ıkm alı konut tipi. Ç atı saçakları süslü yapılm ış.
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Resim : 8 P an cu rlu ve Ayazlı konut tipi.
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R e s i m : 10 A lt katı kerpiç üst katı ahşap konut tipi (hakim yağm ur yönü (batı) teneke
ile kaplanm ıştır.)
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Resim: 12 K erpiç kon u t (tah ta saçaklı)
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R e s i m : 13 Eskiden şehirde de kullanılan dam örtüsü m alzem eleri ve şekilini gösteren bir
köylü konutu.

Resim: 14 İki katlı, düz dam lı ve karışık m alzem e ile yapılm ış konut tipi.
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R e s im : 15 K onak tipi konut

Resim: 16 K öylerden gelenlerin yaptıkları konu tlard an biri
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R e s i m : 17 T am am en taştan yapılm ış eski b ir yapı
Resim lerin sırasını gösterir listedir.
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