GÜDÜL İLÇESİ NDE YERLEŞME VE
KONUT TİPLERİ
Arş. Gör. N ecla SIRAKAYA

GİRİŞ
Y erleşik hayata geçiş, insanlık tarihinde önem li bir aşamadır.
Bu sayede, doğal çevre ile karşılıklı etkileşim halinde olan insanla
rın, gerek birbirleriyle, gerekse bulundukları ortam ile ilişkilerini
ortaya koym ak mümkün olmuştur. Bilindiği gibi, bir m ekana daya
nan olayların gözlenm esi ve gelişim süreçlerinin izlenmesi, ortaya
doğru sonuçlar çıkm asını sağlar. Başta nüfus olm ak üzere insanın
birçok beşeri ve ekonom ik etkinlikleri hakkında bilgi sahibi oluna
bilir.
Yerleşme, tem elde doğal çevreye önem li ölçüde bağlıdır. Bu
bağlılık, daha çok ilk yerleşm elerde belirgin şekildedir. Nitekim,
önceden insanlar için yerleşim alanı seçmede en önem li kriterler
olan, suyun varlığı ve savunm aya elverişlilik, bugün değerini yitir
miş durumdadır. G ünüm üz yerleşm elerinde, gelişen teknoloji ve
kültür düzeyinin rolünün fazla olması, iklimin uygun olduğu birçok
alanın insanlar tarafından iskân edilm esine olanak sağlamıştır.
Ö zellikle ulaşım olanaklarının da giderek artması, yerleşm elerin
geniş ölçüde yayılm asını kolaylaştırm ıştır.

A- İlçenin Yerleşme Tarihi
Güdül Ankara'ya bağlı bir ilçe olm asına rağmen çoğu kim se ta
rafından yeterince tanınm am aktadır. Kuşkusuz bunda G üdül'ün ta
rihi geçm işteki önem ini günüm üze kadar koruyam am asının ve ana
ulaşım yollarından içerilerde kalmasının rolü büyüktür. Biz bu araş
tırm am ızla ilçeyi kısaca tanıtarak yerleşm eler hakkında bilgi ver
meye çalışacağız.
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Ankara'ya 90 km uzaklıkta yer alan Güdül, kuzeyden Köroğlu
dağlarının güney, güneydoğudan Ayaş dağlarının batı uzantılarıyla
sınırlanmıştır. Kuzeyinde Çam lıdere, Kızılcahaman, batısı ve ku
zeybatısında Beypazarı, güney ve güneydoğusunda Ayaş ilçeleri ile
kom şudur (Şekil: 1).
Güdül'de yerleşm enin tarihini inceleyebilm ek için çok eski de
virlere inmek gerekir. G erek ekonom ik faaliyetler açısından uygun
şartların (su, toprak vs) bulunm ası, gerekse dışarıdan gelecek saldı
rılara karşı savunma yapılabilecek bir topografyaya sahip olması,
G üdül’ün ilkçağlardan itibaren insanlar tarafından yerleşim yeri ola
rak tercih edilm esine neden olmuştur.
Anadolu'nun ilk yerleşm elerinden olan Hititler, bugünkü G ü
dül kasabasının bulunduğu yerin kuzeyinde, volkanik tüflerden olu
şan ve K irm ir çayı tarafından derin bir şekilde yarılarak meydana
getirilen sarp yam açlarda yaşam ışlardır. Tüflerin kolay işlenebilme
özelliği, bu alanda mağara yerleşm elerine olanak sağlam ıştır (Foto:
1).
Kirm ir çayı boyunca kayalıklara oyulm uş mağaraların Hititlere ait olduğunu, bundan da Güdül'deki yerleşm e tarihinin M i
lâttan 3000-3500 sene evveline dayandığını ispatlayan deliller var
dır.
Şevket Aziz Kansu'nun araştırm alarına göre, Güdül'de, sileksten (çakm ak taşı) yapılmış, paleolitik olması muhtemel aletler bu
lunmaktadır. Kansu, Güdül'de K irm ir çayının sarp yam açları üze
rinde açılan mağaraları araştırm ış ve bunlardan bir kısmının tarihi
devirlerde iskân edildiğini, bazılarının da kilise olarak kullanıldığı
nı açıklam ıştır. Kirmir çayına inen platonun üzerinde görünüşleri
itibariyle dikkate değer bazı çakm aktaşları bulunmuştur.
Kökten de, tarih öncesi araştırm alarının sonuncusunu Güdül
kasabası ile Kirmir çayı arasındaki düz alanda yapmış ve burada
bulduğu sileksten yontulm uş kazıyıcı aletler, daha önce aynı yerde
araştırm alar yapmış olan K ansu'nun ulaştığı sonucu doğrulam ıştır.
Kökten'e göre Güdül çevresinde ve Kirmir vadisine bakan volkanik
platonun üzerini örten çakıllar arasında topladığı aletlerin, Ankara
çevresinde Etiyokuşu'nda bulunan Lövalvazo M usteriyen aletleri
andırması bakım ından önem leri büyüktür. Bunların hepsi sileksten
yapılmıştır.
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Şekil: 1. A raştırm a Alanının C oğrafi Yeri ve Sınırları.
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Foto: 1. K irm ir çayı vadisinin yam açlarında, tüfler içinde, insan eliyle açılm ış m ağaralar.

Hititlerden sonra M.Ö. 8. asra kadar Firiklerin idaresinde kalan
Güdül, daha sonra merkezi İzmit olan Bitinya Krallığı topraklan
içinde kalmıştır.
Kirmir çayı vadisinin yam açlarındaki "İnönü" (halk buraya Tarana dem ektedir) tabir edilen mevkiideki m ağaralar incelendiğin
de, hıristiyanlann haç işaretlerine rastlanm akta, bu nedenle de, Ro
malılar devrinde hıristiyanlığın gizlice yayılması sırasında buraların
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Roma İm paratorluğunun bölünm e
sinden sonra Güdül Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir.
Anadolu'nun 1071 M alazgirt savaşı ile Selçuklulara geçmesi
sonucu Güdül ve havalisi de Anadolu Selçuklulannın topraklarına
katılmıştır. Güdül, günümüzden yakİaşık 860 yıl evvel, iskân bakı
mından en elverişli yerler kabul edilen ve kasabanın ortasından ge
çen, bugün kurutulmuş olan iki derenin kenannda kurulmuştur. Gü
dül kasabasının, hemen kuzeyinden geçen K irm ir çayı kenannda
kurulm ayışının en önemli nedeni, çayın sık sık taşması ve yam açla
rının çok sarp olması yüzünden yerleşm eye uygun bulunmamasıdır.
İlk kuruluş dönem inde birkaç aileden meydana gelmiş çiftlik
görünüm ünde olan Güdül'ün, o zam anlar hertarafının orm anlarla
kaplı oluşu dikkati çekm ektedir.
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Osmanlı İm paratorluğu devrinde biraz daha genişleyen Güdül,
o zam anlar bir köy durum undadır. Bu dönem de nüfus da artmıştır.
Kirmir çayı üzerinde, biri Güdül'ün kuzeydoğusunda Yeşilöz, diğe
ri kuzeybatısında K aracaören köprüsü olm ak üzere iki tarihi köprü
yapılmıştır. Köprülerin yapılm asıyla birlikte yerleşm eler civar ara
zilere sıçramış, çiftlikler kurulm aya başlam ıştır. N eticede başlan
gıçta orman olan alanlar tahrip edilerek tarlalar açılmış ve bunlar
ekilm eye başlanmıştır. H ayvancılık ilerlem iş, ulaşım ve ticaret ken
dini gösterm iştir. Öyle ki, XVI. yüzyılda (1570) özellikle tütün ve
tiftik ticaretinin yaygın olduğu, A nkara sancağına bağlı bir pazar
özelliği kazanmıştır.
Güdül, en büyük değişikliği Cum huriyet devrinde yaşamıştır.
G erek yerleşm e gerekse ekonom ik faaliyetlerde önemli ilerlem eler
olmuştur. Fakat bu durum fazla uzun sürmem iş, tarihi Ankara- İs
tanbul yolunun artık buradan geçm eyişi, dolayısıyla içerilerde kal
ması, Ankara'ya çok yakın oluşu nedeniyle göç olayının fazlalığı,
herşeyden önem lisi genişleyebilecek alanının darlığı, Güdül'ün ge
lişmesini engellem iştir.
Güdül 1957 yılına kadar Ayaş'a bağlı bir nahiye durum unda
idi. 1 Eylül 1957 yılında 7033 sayılı kanun ile Ankara'nın ilçesi ol
muştur. 1957 yılı öncesi G üdül'e 13 köy bağlıydı. Bu köylerden bir
kısmı bugün çevre ilçelere (Ayaş, Beypazarı, K ızılcaham an) aittir.
Yine o dönem de çevre ilçelere ait olan bir kısım köyler de bugün
Güdül ilçesine bağlanmıştır. Bu taksimatı liste halinde belirtecek
olursak:
1957'den Önce Güdül'e Bağlı Olan K öyler

1957’den Sonra Güdül'e Bağlı Olan Köyler

1. Adalıkuzu

1. Adalıkuzu

2. Akçakese

2. Afşar

15. Kayı

3. Garipçe

3. Akbaş

16. M eyvabükü

4. Hacılar

4. Akçakese

17. Özçaltı

5. Kaman lar

5. Boyalı

18. Özköy
19. Sağır

14. Kavaközü (Çimder)

6. Karacaören

6. Ç ağa

7. Akbaş

7. Çukurören

20. Salihler

8. Yeşilöz (Keşanöz)

8. Garipçe

21. Sapanlı

9. G üzelçiftlik

22. Sorgun

9. M eyvebükü
10. Özçaltı

10. Hacılar

23. Tahtacıörencik

11. Sapanlı

11. Kadıobası

24. Taşören (Kalta)

12. Sorgun

12. Kam anlar

25. Yelli

13. Yelli

13. Karacaören

26. Yeşilöz (Keşanöz)
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B- Yerleşme Tipleri
Güdül ilçesi sınırları içerisinde 1 kasaba, 26 köy yer alm akta
dır. Kısacası, ilçede başlıca yerleşm e tipleri kır ve kasaba yerleşm e
leridir.
1- K ır Yerleşm eleri ve Konut Tipleri

Kır yerleşm elerini, köyler ile bu köylerden daha küçük yerleş
me tipleri (mahalle, yayla) oluşturm aktadır. KD-GB doğrultusunda
uzanan Kirmir çayı, yerleşm eleri ikiye ayırm aktadır. Vadinin kuze
yinde 12 köy, 1 mahalle, 4 yayla, güneyinde 14 köy, 5 mahalle bu
lunmaktadır.
Köyler daha çok 800-900 m ve 900-1000 m yükselti basam ak
ları arasında yoğunlaşm ıştır (% 62) (Şekil: 2). Sık dokulu yerleşm e
lerin hakim olduğu köyleri, hane sayılarına göre değerlendirdiği
mizde % 38’inin 51-100 arası haneye sahip olduğu görülmektedir.
50'den az haneye sahip köylerin oranı ise % 31'dir (Şekil: 3), (Foto:
2). Görüldüğü gibi köylerin sahip oldukları hane sayıları oldukça
azdır. Bu duruma neden, gerek ekonom ik faaliyetlerin kısıtlı oluşu,
gerekse Ankara'ya olan yakınlık sonucu meydana gelen göç olayı
dır. Örneğin Akbaş köyünün 110 hanesinden 30 hanesi, yine Adalıkuzu köyünün 89 hanesinden 35 hanesi boş durumdadır. Boş olan
hanelerin tarlalarını Karacaören köyü halkı ekip biçmektedir.
Köy yerleşm elerindeki konutlar genellikle eski tiptir. Bu ko
nutlar, gerek yapı malzem eleri, gerekse yapılış tarzlarıyla doğal
çevre ile olan ilişkiyi güzel bir şekilde yansıtırlar. G enellikle konut
larda kullanılan m alzem e yakın çevreden temin edilmektedir. Ku
zeyde ormanların geniş alanlar kaplaması nedeniyle, burada yer
alan köylerdeki konutların çoğunun yapı m alzem esini, ahşap oluş
turmaktadır. Özellikle bir orman içi köyü olan Sorgun köyünde ko
nutların tamamına yakını ahşaptır. Güneye doğru gidildikçe taşın
fazla oluşu, ahşapın yerini taşın almasına neden olm uştur (Şekil: 4).
Fakat burada dikkatim izi çeken konu, taş fazla olm asına rağmen,
çok eski konutlarda ahşabın fazlaca kullanıldığıdır. Bu da bize eski
devirlerde Güdül ve yakın çevresinde ormanların çok geniş alanlar
kapladığını göstermektedir. Zaten tarihi belgelerde bu çevrenin or
manlık olduğundan bahsedilmektedir. Ormanların tahribi sonucu
daha sonra yapılan konutlarda yapı malzemesi olarak çoğunlukla
taş kullanılmıştır (Foto: 3). Vadi köylerinde ise yapı malzemesi ola
rak daha çok kerpiç tercih edilmiştir.
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SEKİL: 3 GUDUL ILCESI KÖYLERİNİN
İIANE SAYILARINA GÖRE ORANLARI
(1 9 9 0 )
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Foto: 2. G üdül kasabasının kuzeydoğusunda y e r alan H acılar köyü. 4 5 haneli H acılar,
aynı zam anda yüzölçüm olarak d a ilçenin en küçük köyüdür.

Foto: 3. Yapı m alzem esi olarak daha çok taşın kullanıldığı ve herhangi b ir yapıştırıcı
m alzem e kullanılmadan, rastgele inşaa edilm iş köy evlerinden biri.
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Eski tip evler genellikle iki katlıdır. Evlerin temelinde 2-2.5
metre yüksekliğinde taştan örülm üş duvarlar bulunmaktadır. Evle
rin giriş kapısı buradadır. Ahşap iskelet bu duvar üzerine oturtul
muş olup, araları taş veya kerpiçle doldurulmuştur. Evlerin büyük
bir kısm ında çatı örtüsü kiremittir. Eski konutlarda oluklu kiremit,
yüksekte kurulmuş olan köylerde ise (Yelli, Adalıkuzu köyleri gi
bi), kar örtüsünün çatıda uzun süre kalmasını önlemek için çinko
örtü kullanılm ıştır (Foto: 4). Evlerin alt katı hayvan barınağı, sa
m anlık halindedir. Yeni yapılan meskenlerde ise hemen bitişiğine
hayvanlar için eklentiler yapılmıştır.
Hem en hem en bütün köylerde ev plânları benzer özellikler ta
şımaktadır. Alt katta, girişte uzun bir avlu bulunur. A vluya ahır,
köm ürlük veya samanlık açılır. Ü st kata dışarıdan bir m erdiven
le çıkılır. Girişe "çardak" adı verilmektedir. Çardağa salon, odalar,
mutfak, banyo ve tuvalet açılm aktadır. Ayrıca üst katta bir de bal
kon bulunm aktadır (Şekil: 5).
Son zam anlarda inşaat tekniğinin ilerlemesi, ekonom ik gücün
iyileşmesi ve şehirde yaşayıp da köyünde m odem tarzda evler yap
tıranların sayısının artması, yeni tip konutların çoğalm asına neden
olm aktadır. Örneğin m odem tarzda yapılmış iki veya daha çok katlı
evlere Yeşilöz köyünde rastlam ak müm kündür. Bu evler tamamen
çim ento, kum, taş, tuğla, kirem it ve az m iktarda kereste kullanıla
rak inşaa edilmiştir. Bu evlerin bir kısm ında sürekli oturulmayıp,
yılın belli zam anlarında kullanılm aktadırlar. Özellikle şehirde yaşa
yanlar yaz tatillerini buralarda geçirm ektedirler (Foto: 5).
Köyaltı iskân şekillerinden olan mahalle yerleşm eleri, alanı
mızda az sayıdadır. Bu mahalleler, köyden çeşitli sosyal ve ekono
mik nedenlerle ayrılan nüfusun köy sınırları içerisinde başka bir ye
re yerleşm esi sonucu meydana gelmişlerdir.
G üdül'ün 8 km kuzeydoğusunda bulunan Yeşilöz köyüne bağlı
Çukur Çiftlik mahallesi, önceleri bir çiftlik yerleşmesi iken, sonraki
dönem lerde birkaç ailenin buraya yerleşm esi sonucu mahalle özel
liği kazanmıştır.
Salihler köyüne bağlı, 7 haneli küçük bir mahalle olan Örencik,
ilk önceleri köy halkı tarafından yayla olarak kullanılmaktaydı. Za
m anla bu yayla daimi iskân alanına dönüşmüştür.
G üneyde, Güdül'e 14 km uzaklıkta yer alan Çağa köyünün ise
3 m ahallesi bulunm aktadır. Fatih mahallesi 223, M escit mahallesi
157, önceleri çiftlik iken günüm üzde mahalle durumunda bulunan
G üneyce Çiftliği 102 haneye sahiptir. Ayaş ve İlhan Çaylarının bir-
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Merdiven

UST KAT

Şekil: 5. Yeşilöz Köyü'ne A it İki Katlı Ev Planı.
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Foto: 4. K öy evlerin de çatı örtüsü olarak genellikle kirem it kullanılm aktadır. Bunun
yanında çeşitli sebeplerden ötürü çinko örtünün kullanıldığı evlere d e rastlanılm aktadır.

Foto: 5. G üdül kasabasının kuzeydoğusunda y e r alan Yeşilöz köyüne ait yazlık evlerden
biri. Bu tür evler, sürekli iskân edilm eyip, sadece yılın b elli dönem lerinde
kullanılm aktadır.

202

G üdül İlçesi'nde Y erleşm e ve Konut Tipleri

leştiği yerde kurulan bu son mahalle, sulu tarım olanaklarının fazla
lığı nedeniyle diğer iki mahalleye göre daha gelişmiş durumdadır.
Köyaltı iskân yerleşm elerinden bir diğeri de yyalalardır. İlçe
sınırları içerisinde yaylalara, Kirmir çayı vadisinin kuzeyinde, Sor
gun platosu olarak adlandırılan yüksek plato alanında rastlanmaktadır. Burası, yaylacılık faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü Ka
radeniz Bölgesi'ne geçişin başladığı alandır. Yaylalardan Sorgun
yaylası 1250 m, Hüyük yaylası 1400 m, Küçük ve Büyük Kızık
yaylaları ise 1050-1100 m yüksekliklerde yeralırlar.
2- K asaba Yerleşm eleri ve Konut Tipleri
Kır ve şehir yerleşm eleri, yerleşme coğrafyasının iki temel ko
nusunu oluşturur. Bu iki yerleşm e şeklinin özellikleri birbirinden
oldukça farklı olm asına rağmen, aralarında kesin bir ayrım yapıla
mamıştır. Bazı araştırıcılar, şehir, kasaba, köy ayrım ında nüfus kri
terini esas almış (Selen, Tüm ertekin), bazıları da her iki unsuru ele
alarak ayrım yapm ışlardır (Darkot, Tanoğlu). 1924 tarih 442 sayılı
kanuna göre ise, nüfusu 2000'e kadar olan yerler köy, 2000-20.000
arası kasaba, 20.000-300.000 arası şehir, 300.000'den fazlası büyük
şehir olarak kabul edilir.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında ilçeyi değerlendirdiğimizde,
önem li bir yerleşm e tipi olarak kasabalar karşım ıza çıkmaktadır.
Bilindiği gibi bu yerleşm eler, köy ve şehir yerleşm eleri arasında bir
tür geçiş özelliği taşırlar. Köylerde, tarım ve hayvancılık, şehirlerde
endüstri, ticaret, serbest meslek, hizmet v.s başlıca fonksiyonlardır.
Kasabalarda ise, her iki yerleşme tipine ait fonksiyonlara rastlanabilmektedir.
Nüfus kriteri esas alınarak yapılacak bir ayrım a göre, ilçede
3 kasaba bulunmaktadır. 1990 nüfus sayımı sonuçlrına göre Güdül
5504, Yeşilöz 3459, Çağa 2677 nüfusa sahiptir.
Fonksiyonlar dikkate alınarak yapılan ayrım a göre ise, alanı
m ızda kasaba yerleşm esi olarak sadece Güdül yer almaktadır. Ka
sabada halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu
nun yanında ilçe merkezi olm asından dolayı hizm et sektörü de
gelişmiştir. Kasaba, çevre köyler için hemen hemen tüm ihtiyaçla
rın karşılandığı bir merkezdir. Nüfusu 2000'den fazla olan Yeşilöz
ve Çağa ise, fonksiyonel açıdan sadece tarım ve hayvancılık faali
yetlerinin bulunduğu birer köy yerleşmesidir.
Güdül, 1952 yılına kadar 3 mahalleden oluşmaktaydı. Bu tarih
te ilk yerleşim alanı olan Em irler mahallesinde meydana gelen yan-
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gın sonucu, ahşap olan evlerin büyük bir bölüm ünün yanm ası, ku
zeyde yeni bir mahallenin kurulm asına yol açmıştır. Aşağı m ahalle
de 152, Em irler mahallesinde 210, Yukarı ve Yeni mahallede ise
toplam 199 hane bulunm aktadır.
Aşağı ve Em irler mahallesinde eski tip konutlar hakim dir (Foto
6). Alt katı, 2-2.5 m yüksekliğinde taştan, üst katı ahşap iskelet ara
sı taş veya çoğunlukla tuğla ile örülerek inşaa edilmiş konutlardan
başka, tamamen ahşap ve kerpiçten yapılmış olanlar da bulunm ak
tadır (Foto: 7).
Çevrede taşın bol m iktarda oluşu ve fazla işçilik gerektirm em e
si, konutlarda yapı malzem esi olarak tercih edilm esine yol açmıştır.
Bu durum, ekonom ik faaliyet türü ile yakından ilgilidir. Taştan ya
pılan alt kat daha çok hayvanlar için kullanılm aktadır. Girişe avlu
denilmekte, avluya samanlık, kömürlük, kiler gibi bölüm ler açıl
maktadır. Üst katta ise oturm a odası, sandık odası, mutfak, tuvalet,
banyo gibi bölüm ler bulunm aktadır (Şekil: 6).
Tek katlı konutlarda ise, yine girişe avlu denilm ekte ve diğer
bölüm ler (oda, depo, mutfak vs) buraya açılm aktadır (Şekil: 7). Bu
tür konutların bazılarında, hemen bitişiğinde olmak üzere, hayvan
larla ilgili olarak, eklentiler bulunm aktadır.
2-3 katlı, betonarme tarzda yapılmış modern konutlara ise Yu
karı ve Yeni mahallede rastlanm aktadır. Konutlarda çatı örtüsü
olarak genellikle kiremit kullanılm ıştır (Foto: 8). Eski yerleşim
alanlarında ise kiremitin yanında çatı örtüsü çinko olan evler de gö
rülmektedir. Çinkonun tercih edilm esinde, kuşkusuz, kar örtüsünün
çatıda uzun süre kalmasını engellem enin yanında, maddi olanakla
rın kısıtlı oluşunun da rolü vardır.
Kasabada konut alanlarının dışında iş ve ticaret alanları da yer
almaktadır. Tiftik ve deri dükkanlarıyla (20 adet) leblebicilerin (20
adet) çoğunluğu oluşturduğu bu işyerleri, daha çok Gençlik, 19 M a
yıs caddeleri ile Leblebici sokak boyunca sıralanm ışlardır (Şekil:

8).
Kasabada ayrıca kamu ve özel kuruluş, eğitim ve kültür, aske
ri, sağlık alanları da bulunm aktadır. Bunlardan kamu ve özel kuru
luşlar daha çok kasabanın m erkezinde yoğunlaşırken, askeri ve sağ
lık alanları, eğitim kuruluşları çevreye dağılm ış durumdadır. Birkaç
katlı, betonarme, kirem it çatı örtüsüne sahip bu binalar, eski konut
ların arasında belirgin bir şekilde açığa çıkmaktadır.
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Şekil: 8. Güdül'de Fonksiyon A lanlarının D ağılışı (1990).
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Foto: 7. Konak adı verilen ve tam am en ahşap m alzem e kullanılarak
inşaa edilm iş bu konutlara daha çok A şağı ve E m irler m ahallesinde
rastlam ak mümkündür. K onaklar bugün terk edilm iş durum dadır.
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Foto: 8. K asabanın yen i yerleşim alanlarından olan Yeni m ahalle, daha çok m o d em
tarzda inşaa edilm iş evlerden oluşm aktadır. Bunun yanında sayıları az da olsa eski tip
konutlara da rastlanm aktadır.

SO N U Ç
Güdül ilçesinin, Ankara'ya yakın olm asına rağmen, sürekli ge
lişen bir yerleşme olduğunu söylem ek mümkün değildir. Aslında
bir anlamda bu yakınlık, ilçenin gelişmesini engellem ektedir. Kar
şılıklı etkileşimden ziyade, tek yönlü etkileşim Güdül halkını, başta
Ankara olmak üzere diğer şehirlere göç etmeye teşvik etmiştir. So
nuçta, kırsal kesimde geride sadece yaşlı nüfus kalmıştır. Kasabada
ise hizmet sektörü bir tarafa bırakdırsa yine nüfusun çoğunu yaşlı
ve çocuklar oluşturmaktadır.
İlçeden göç edenlerin tekrar m emleketlerine dönmemesi, ya da
buraya yönelik yatırım ve yardım larda bulunm amaları Güdül'ün ge
ri kalm asına yol açmıştır.
Güdül ilçesi, gerek fiziki, gerekse beşeri ve ekonom ik çoğrafya
açısından incelenm eye değer bir yerleşmedir. İç Anadolu ve Kara
deniz Bölgeleri arasında geçiş alanında bulunm asından dolayı, her
iki bölgenin de karakterlerini taşımaktadır. Bilindiği gibi bu tür ge
çiş alanları, olayların karma, dolayısıyla çeşitlilik gösterdiği yerler
olm aları nedeniyle her zaman ilgi çekm ektedirler. Belirtilen bu

Güdül İlçesi'nde Y erleşm e ve Konut T ipleri

209

farklı özelliklerinden dolayı zengin sayılabilecek bir potansiyele sa
hip olan ilçe, yeterince incelenm eli, sonuçta buraya katkıda buluna
bilecek plan ve öneriler ortaya konmalıdır.
Son yıllarda, başta Turizm Bakanlığı olm ak üzere, pekçok
özel grup bu yöreye turlar düzenlem ektedir. Özellikle Kirmir çayı
vadisinin yam açlarındaki mağara yerleşm elerini görm ek am acıyla
yapılan bu geziler daha da artırılabilir. Hatta yörede turizm e yöne
lik organizasyon, yatırım lar yapılabilir. Böylece ilçede tarım ve
hayvancılık yanında turizm faaliyetleri de gelişmiş olacaktır. So
nuçta, turizmin yöre halkına farklı bir bakış açısı sağlam ada ve ge
lir düzeyini artırarak, gelişm eyi hızlandırm ada büyük rol oynayaca
ğı bir gerçektir.
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